
 

Bogafjell visitasforedrag 08.09.2019 

Kjære vertskap, kjære Bogafjell menighet.  

Visitasforedraget blir lagt ut på nett, og en utvidet versjon blir sendt til stab og sokneråd. I den 

utvida versjonen vil det også stå noen utfordringer for videre arbeid i menigheten. Prosten 

følger opp disse. 

Jeg skreiv i Kjerkå om visitas: «Det skal være godt å bli sett.» Etter disse dagene kan jeg si: 

«Det gir glede å være den som får se!» Et ord fra Jesu Bergpreken får stå som overskrift: Dere 

er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. (Matt 5,14) 

I forkant har mange arbeidet grundig med å gi en beskrivelse av menigheten, som også sier 

noe om menighetens plass i bydelene. Takk igjen til stab og frivillige for poengtert 

forhåndsmelding. 

Kirka 

Kirkebygget spiller en viktig rolle i fortellingen om Bogafjell menighet. Det har vært år med 

midlertidige løsninger, «hårete drømmer» og utholdenhet i bønn og givertjeneste. I 2012 sto 

huset der, innbydende, med rom for et mangfoldig menighetsliv, og med et vennlig vindu ut 

mot bydelen og besøkende.  

Onsdag morgen var vi på det nye Rådhuset i møte med ordfører og rådmann. Vi fikk luftet 

saker som handler om samhandling mellom kommune og kirke. Sandnes kommune skal ha 

ros for satsinga som har gitt denne bydelen så fint kirkebygg. Når parken utenfor nå blir tatt i 

bruk til grønn kjøkkenhage, da er menigheten på plass som fullverdig innbygger i den unge 

bydelen. 

Aktivitetsrom og kontorer er utformet med nesten streng nøkternhet. Det er bra, for da skinner 

kirkerommet desto mer. Her blir Gud æret gjennom menighetens gudstjenester og 

Lindrupsens kunstverk. Så flott å se at de tekniske hjelpemidlene er på plass uten å forstyrre 

«sansen for det hellige». 

Bogafjell menighet er gode på mye, og det klarer dere å informere om gjennom mange 

kanaler. Dere er profesjonelle på kommunikasjon. 

Kirkehuset er en viktig aktør i denne unge menighetens liv. Men hus er ikke alt: Noe skinner 

gjennom. Fra alt som skjer her, fra menneskene som utgjør de levende steinene i menigheten 

stråler det ut noe godt. Jeg tror det er noe med Jesus? Visjonen lever: Jesus sett, trodd og 

etterfulgt! 

Aktivitetene 

Stab og frivillige 

Å være på visitas innebærer å få se en hel rekke spennende ting. Første punkt på alle visitaser 

er et stabsmøte. Slik var det også her i Bogafjell. Jeg fikk møte en stab som trives sammen, 

tåler hverandre og møter hverandre med raushet og nåde. Engasjement deles og man både 

«vil» og «hviler» sammen. Staben utgjør, sammen med alle de frivillige, et kraftsentrum for 

det mangfoldige og vide arbeidet som drives her. Av og til går alle sammen for å jobbe med et 

prosjekt, som for eksempel påske- og julevandringene. Slike ting skaper samhold.  



Engasjement skapes også, og deles, i de mange cellegruppene i menigheten. Gudstjenestelivet 

leves i synergi med cellegruppene, og tema fra fokusområdene blir belyst fra ulike 

innfallsvinkler. Det er cellegruppene som bærer praktiske tjenester knyttet til gudstjenestene. 

 

Lokalmiljø 

Jeg har også fått se samhold i bydelen. Jeg har møtt ledere i korps, idrettslag, KRIK og 

speider som alle er opptatt av å skape gode møteplasser i bydelen. Her er framdrift og et felles 

ønske om å gi barn og unge en god oppvekst. Bogafjellhallen og området rundt er nå godt 

etablert og det bygges en ny flott, ungdomsskole som skal stå ferdig i juni 2020. Kanskje kan 

den nye skolen åpne for enda mer spennende samarbeid?  

Biskopen har også fått se at kirkas kontakt med de to barneskolene, Buggeland og Bogafjell er 

god. De setter pris på menighetens invitasjoner til påske- og julevandringer, og det snakkes 

varmt om det kirkelige nærværet når det skjer vonde og vanskelige ting. Den nye læreplanen i 

skolen kan aktualisere mer systematisk samarbeid, for å bygge samfunnsengasjerte og 

bevisste barn og ungdommer. På den nye skolen på Figgjo, møtte vi en engasjert og stolt 

rektor med en filosofi om at skolen skal romme alle, uansett.  

 

Livslang trosopplæring 

Alle menigheter må stille seg spørsmålet, hvordan når vi mennesker i soknet med evangeliet? 

I denne menigheten finnes det veldig mange svar på det.  

Barnecellegruppene er ett svar, der barn i 4.-7. klasse kommer til kirken etter skoletid for å 

dele bibelfortelling, undring, bønn og sang, først i en stor gruppe, så i mindre grupper. Trygge 

ungdomsledere, voksne frivillige og ansatte inviterer varmt inn. Rut varmer hjerter og kropper 

med gode måltid. Det er noe «skikkelig» over det hele, med rom for det vi som kirke faktisk 

skal gjøre. «Vi lærer ikke bare om bønn, men vi ber med barna», ble det sagt.  

Trosopplæringsarbeidet med babysang, utdeling av 4-årsbok, dåpsskole, de ulike leirene og 

ikke minst konfirmantarbeidet der nesten alle døpte ungdommer på «Fjellet» deltar, er et 

annet svar.  

Åpen barnehage, som i disse dager feirer 10-årsjubileum, gir en trygg møteplass for voksne 

og barn som er hjemme på dagtid.  

I korene, to Barnegospel-kor og B2LOVE, deles sangglede og fellesskap, både på Bogafjell 

og Figgjo. Flott å høre sanggleden og se de stolte utøverne. 

 

Klima-aksjon 

Styret i Greenhouse har satt i gang en spennende og kreativ prosess rundt det å være et 

bærekraftig ungdomsarbeid med tanke på verdens klimautfordringer. Som et resultat av denne 

satsingen har Greenhouse blitt invitert av Kirkerådet til å utvikle en plattform for «grønt 

ungdomsarbeid» på landsplan. På torsdag fikk jeg dele ut et diplom som viser at Greenhouse 



er landets første ungdomsmenighet som er sertifisert som «Grønn menighet». I dette arbeidet 

tenker en framover i praktiske løsninger; kompostjord og kjøkkenhage må nevnes. 

 

Inkludering 

HEL-arbeidet er en viktig bunnplanke i menighetens liv, blant annet gjennom arbeidet med 

tilrettelagt konfirmantundervisning. Besøket på Krunemyr ble en påminnelse om hvor viktig 

det er å se og å ta vare på hverandre, for der ble virkelig biskopen (og hele følget) sett og tatt 

imot på en fantastisk måte. 

 

Sokneråd og Menighetsutvalg 

De tillitsvalgte i soknet har på en forbilledlig måte fått til et samsvar mellom visjon/strategi og 

det faktiske arbeidet som skjer. Det vet jeg krever mye, både tid og omtanke. Det er valg, og 

alt tyder på at Bogafjell får et godt sokneråd også i neste periode. Takk! Kanskje er det neste 

sokneråd som skal utvikle en farbar vei for livet i en mer etablert menighet? 

 

Det som går utenpå all strategi  

Plakaten med menighetens visjon og strategi er godt synlig. Fokusområdene er tydelige og 

blir kjent og brukt. Menigheten er allikevel alltid mer enn det som kan nedfelles på papir og i 

pc-mapper. 

Jeg har hørt lavmælte fortellinger om et godt nærvær når mennesker i soknet har opplevd og 

stått i sorg og krise.  

Jeg har ledd mye! Engasjement og arbeidskapasitet bæres av at folk har det bra sammen. 

Velsignet være det gode smilet og humøret. 

En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Det glade budskapet skinner igjennom og får 

oppmerksomhet i alle aktivitetene, på en naturlig og god måte.  

Nå har jeg sagt «alle aktivitetene» mange ganger i dette foredraget. Derfor en påminnelse: 

Den som vil mye, må hvile tilsvarende mye. Kirkestab og frivillige kan stå i fare for å 

forkynne noe annet enn evangeliet, hvis vi gjør mer enn vi har dekning for.  

Jesus snakket ikke med omveier og hjelpeverb. «Dere ER verdens lys.» Søk og finn, bank på 

og la Jesus lukke opp for deg et rom der du kan stole på at alt er gjort ferdig. Det er nok. 

 

 

 

 


