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Møtedato
11.04.2019

Saksfremstilling
Violet Road søker om å leie Skjervøy kirka 19. oktober 2019.
Deres bookingsansvarlige skriver følgende:
Jeg er bookingagent for Violet Road og holder for tiden på med en turné i høst der bandet skal ut og gjøre
"akustiske" konserter i unike, historiske bygg og scenerom, deriblant flere kirker, i hele landet. Bandet har med
seg det de trenger av teknikk og jeg ville høre om det er interessant å se på en dato i oktober for en konsert i
Skjervøy Kirke i slutten av oktober. (…)
Jeg skriver akustisk i hermetegn fordi det er akustiske instrumenter, men at det selvsagt vil gå gjennom et
anlegg og noe produksjon rundt.

Jeg har bedt om repertoar for konserten, dette er ikke klart. De viser til «Violet Roads eget materiale» og at
dette kan høres på internett.
Utleie av kirker reguleres av «Regler for bruk av kirkene», fastsatt av Kirkemøtet 15. april 2015.
Formålsparagrafen (§ 1) lyder slik:
Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære
og menighetens oppbyggelse.
Gjennom forkynnelse av Guds ord, forvaltning av sakramentene og annen kirkelig virksomhet, er kirken det
sentrale samlingssted for menighetens gudstjenestlige og religiøse liv.
Formålet er å gi regler for hva kirkene kan brukes til, hvem som kan bruke kirken og hvem som har
beslutningsmyndighet til å låne ut kirken.

Kåfjordbandet Violet Road er godt kjent i regionen, og de har også slått gjennom nasjonalt. Inntrykket av
deres musikalske profil er at det er verdslig musikk men med relativt harmløst innhold. Man kan si det slik at
mange av sangene deres hadde vi kunnet akseptere ifm begravelser.
Likevel, dette er et sekulært band som spiller sekulær musikk. Det er ikke kristelig eller kirkelig musikk på
noen måte, og er ikke forenlig med formålsparagrafen; «tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse.».
Nå vil de helt sikkert få tilgang til mange kirker i landet tross de nevnte «Regler for bruk av kirkene», men vi
har ikke tradisjon for det i Skjervøy.

Forslag til vedtak
Skjervøy menighetsråd avslår søknaden fra Violet Road om å leie Skjervøy kirke til konsert.
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