

Skjervøy, 2. mars 2017

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.
Møte i menighetsrådet
Tid: torsdag 9. mars kl 10:15
Sted: Menighetskontoret, Skjervøy
Saksliste:
Menighetsrådssaker
Sak 11/17: Planlegging av visitas – godkjenning av visitasrapport
Sak 12/17: Referatsaker:
- Kirkevergen orienterer
o Kirkevergens ansettelsesforhold frem til august
o Kirkevergens prioritering
o Behov oppvarmingsløsning Arnøy kirke
- Soknepresten orienterer
o
Sak 13/17: Søknad om bruk av Skjervøy kirke ifm rumensk-ortodokse gudstjeneste
Sak 14/17: Tillegg til delegasjonsreglement – tilfeldig utlån av kirker
Sak 15/17:

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
9. mars 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
11/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

02.03.2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Planlegging av visitas – godkjenning av visitasrapport
Vedlegg:
-

Prostens rapport
Sokneprestens rapport
Visitasprogram

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
-

Drøftingen av rapport og visitasprogram tas til etterretning

Bakgrunn
I sak 7/17 ble det besluttet at prostens rapport, sokneprestens rapport og visitasprogram legges
frem i god tid før neste menighetsrådsmøte.
Disse legges ved innkallingen og drøftes av menighetsrådet

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
9. mars 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
13/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

02.03.2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Søknad om bruk av Skjervøy kirke ifm rumensk-ortodokse gudstjeneste

Vedlegg:
- «Regler for bruk av kirkene», fastsatt av Kirkemøtet 15. april 2015

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
Søknaden avslås
- Skjervøy menighetsråd ønsker ikke at våre kirkebygg blir brukt til gudstjenester i regi
av andre kirkesamfunn. Den rumensk-ortodokse grupperingen sin søknad avslås.
Alternativ innstilling:
- Den rumensk-ortodokse grupperingen får på prinsipielt grunnlag tilgang til Skjervøy
kirke med følgende avgrensninger:
o For å unngå forveksling med soknets egne arrangementer skal vanlig kirketid,
søndags formiddager mellom 11 og 13, være forbeholdt DNK sine egne
arrangementer.
Utover dette må tidspunkt for bruk av kirka avtales konkret med kirkevergen
o Bruken av kirka skal skje på en måte som gjenspeiler respekt for kirkebyggets
og den lokale menighets tradisjoner og historie. Røkelse tillates ikke brukt i
våre kirker.
o Soknet kan kreve kompensasjon for kostnader knyttet til utlån av kirka.
Bakgrunn:
En ortodoks prest har på vegne av den rumenske befolkningen på Skjervøy henvendt seg til
oss og bedt om å få låne Skjervøy kirke ifm påskenattsmesse fra kl 23-0300 natt til første
påskedag. Messa vil bli holdt på rumensk og følge ortodoks liturgi og tradisjon.

Vurdering:
Praksis til nå er at rumenere bosatt på Skjervøy har fått låne kirka ifm dåp hvor de har
benyttet egen ortodoks prest. Dette har vært en kirkelig handling hvor dåp har vært
hovedsaken, og derfor vært uproblematisk. Henvendelsen nå gjelder en gudstjeneste ifm
påskefeiringen, altså en vanlig kirkelig gudstjeneste hvor nattverd inngår. Menighetsrådet kan
velge å behandle søknaden om denne ene gangen isolert, men hvis de får bruke kirka nå vil
det kunne danne presedens, og det er derfor riktig å vurdere saken på prinsipielt grunnlag.

Det er flere faktorer å ta hensyn til i denne saken. Det er mange rumenere på Skjervøy,
kanskje 150-200 personer. Noen har vært her i 20 år, men de fleste kom etter at Lerøy
etablerte fabrikken på Skjervøy. De fleste rumenere, ca 80 % er ortodokse kristne, de øvrige
20% har katolsk tilhørighet. Rumenerne har i varierende grad lært seg norsk, spesielt de
nyankomne, men også mange andre forstår lite norsk. Det er derfor forståelig at de ønsker å
feire gudstjeneste på et språk de forstår. Denne gruppa deltar i hovedsak ikke i våre
gudstjenester, og henvendelsen nå tyder på at det er lite trolig at de vil slutte seg til Den
norske kirke sitt gudstjenestefellesskap. Vi vil likevel understreke at vi ønsker denne gruppa
velkommen til å delta i våre ordinære gudstjenester, og at de etter hvert finner seg til rette i
Skjervøy menighet.
For å ta det rent praktiske: Rent driftsmessig vil det være utfordrende med utlån av kirka natt
til første påskedag siden vi selv skal ha høytidsgudstjeneste samme dag. Selv om de selvsagt
må rydde og låse etter seg må kirketjeneren planlegge med ekstra tid om morgenen til å
klargjøre kirka. Hvis det har vært snøfall og må brøytes i tillegg blir det ekstra arbeid. Altså
flere timer på jobb, men fullt løsbart.
Kirkekontoret har ikke detaljkunnskap om hvor den ortodokse kirke står teologisk, men ifølge
soknepresten står den ortodokse kirken lenger unna vår lutherske kirke enn tilfellet er for den
katolske kirke. En viktig markør i denne sammenheng er at Den norske kirke ikke har
nattverdsfellesskap med den ortodokse kirke. Spesielt står deres helgendyrkelse i kontrast mot
vår kirkes tradisjon og teologi, samt at de har syv sakramenter mot våre to. Imidlertid
anerkjenner vi hverandres dåp. Når det gjelder formen kjenner vi dette bare fra media og
google-søk, men inntrykket er en kultur betydelig forskjellig fra vår. Røkelse vil være
elementer som vil ligge for langt unna vår pietistiske tradisjon. Bruk av røkelse vil ventelig
etterlate seg lukt i kirkerommet, det kan vi ikke akseptere.
Et krav kan derfor være at de legger opp gudstjenesten slik at den gjenspeiler respekt for
kirkebyggets og den lokale menighets tradisjoner og historie.
Fra et kulturelt perspektiv vil nok kirkevergen forvente at mange av soknets kirkegjengere vil
være kritisk til utlån av kirka til et fremmed kirkesamfunn. Skjervøy menighet preges av den
læstadianske kulturen som har en sterk tradisjon i å forsvare den lutherske teologien, og
håndhever strenge vedtekter for bruken av sine bedehus. Selv om læstadianerne selvsagt ikke
er eiere av kirka, representerer de likefullt en betydelig del av de faste kirkegjengerne som har
et eierforhold til kirka. Vi må finne balansen slik at ikke deler av egen menighet føler seg
støtt.
Hvis vi åpner for ortodokse gudstjenester i våre kirker bør vi gå opp noen grenselinjer. En ting
er at vi ikke kan legge andre arrangementer i kirka tett opp til våre gudstjenester, det vil skape
. Ifm gudstjenester klargjøres kirka senest fredagen før med rydding og støvsuging, og alt
etter type gudstjeneste og tema skal ulike ting settes frem. Kl 1000 på søndagen ringes det
med kirkeklokker første gang, vinterstid skal det også brøytes og nødutganger måkes frem.
Det søkes om å bruke kirka mellom 08-1000 på dager med gudstjenester, det er altså ikke
forenlig med vår bruk av kirka like etterpå.
Derimot er det ikke praktiske ting i veien for at de kunne disponert kirka etter våre
gudstjenester, for eksempel kl 1400. En må da organisere det slik at en person står som
ansvarlig for bruken av kirka med tanke på låsing, brannsikkerhet og annet.

Konklusjon:
Dette er en vanskelig sak å ta stilling til. På den ene siden kan man se på denne rumenske
gruppa som kristne søsken som ønsker et gudshus å dyrke sin tro i. På den andre siden må vi
ta på alvor at det er vesentlige forskjeller mellom kirkesamfunn, og i bunn og grunn handler
det om hvor langt fra hverandre kirkene står teologisk og kulturelt. Så er paradokset at hvis vi
står hverandre nært bør de kunne delta på våre gudstjenester. Imidlertid er det rumenske
miljøet på Skjervøy nå så pass stort og mange har vært her relativt lenge, at dette er lite
aktuelt.
Søknaden nå gjelder et enkelt tilfelle, men i det helhetlige bildet er det naturlig å tenke seg at
vi kan få tilsvarende søknader ifm andre høytider, samt også jevnlige gudstjenester også ellers
i året.
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Overskrift på saken:

Tillegg til delegasjonsreglement – tilfeldig utlån av kirker
Vedlegg:
- «Regler for bruk av kirkene», fastsatt av Kirkemøtet 15. april 2015

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Nytt punkt 5 i delegasjonsreglementet:
Kirkevergen sammen med sokneprest får fullmakt til å forestå tilfeldig utlån av soknets
kirker til arrangementer som støtter opp om kirkens formål, slik det er formulert i
Kirkemøtets «Regler for bruk av kirkene»;

-

-

o Formål
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
gudstjenestelige og religiøse liv.
Utlån som er av regelmessig karakter må behandles av menighetsrådet
For å unngå forveksling med soknets egne arrangementer skal vanlig kirketid,
søndags formiddager mellom 11 og 13, være forbeholdt DNK sine egne
arrangementer.
Nåværende punkt 5-7 i reglementet blir punkt 6-8

Bakgrunn:
Fra tid til annen mottar kirkekontoret henvendelser fra grupper som ønsker å låne kirken til
arrangementer innen forkynnelse, musikk, bønn eller annet. Siden menighetsrådet samles så
pass sjeldent er det ikke hensiktsmessig at slike henvendelser skal behandles i rådet. Praksis
frem til nå har vært som innstillingen, at kirkevergen sammen med soknepresten har vurdert
de enkelte henvendelsene og innvilget disse når man har funnet det forsvarlig.
Kirkemøtets «Regler for bruk av kirkene» gir gode retningslinjer for å behandle søknader om
lån av kirkene. Sammen med begrensningene foreslått i innstillingen vil dette ble en smidig
og robust løsning.

