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Innledning 
 
Berg og Torsken menigheter utgjør prestegjeldet på Yttersia av Senja. Vi er to små kommuner 
(som begge nå er kommet under 1000 innbyggere) fordelt på 10 fjorder og storstilt natur. 
 
Forrige bispevisitas var ved biskop Ola Steinholt i september 1998. Det er altså ni år og et 
tusenårsskifte siden. Og mangt har forandret seg, både i den store og vår lille verden.   
 
Den viktigste forandringen er på kommunikasjonsfronten. De siste års rivende utvikling av 
data- og telefonteknologi betyr at verken avstander eller hvor en fysisk oppholder seg, er så 
avgjørende som før. Selvsagt betyr fysisk nærvær og det å møtes fortsatt mye (ikke minst på 
kirkas områder), men det å være på farten (om det nå er i prestegjeldet eller i møter andre 
steder) betyr ikke lenger at man ikke er å få tak i. Forskjellen fra en tung ”mobil” for NMT-
nettet som fulgte sognepreststillingen i -98, til dagens SMS og mobildekning så å si på alle 
veistrekninger også her på Yttersia, er formidabel! Med mail og nett kan også sakspapir og 
drøftinger gå lynraskt mellom kirkekontor, frivillige og andre samarbeidspartnere. Praktisk! 
 
Dessuten har endelig INTERNVEIEN kommet i Berg (for Torsken er det planlagt oppstart 
2009). 21. august 2004 startet en ny æra her ute, da Geitskartunnelen på 2,2 km mellom 
Ersfjord og Senjahopen ble åpnet. Avstanden mellom de to delene i kommunen ble dermed 
redusert fra 110 km til 18 km. Det var stor folkefest og mye glede. Bergs befolkning har nå 
helt andre muligheter til felles opplevelser og utnyttelse av ressurser. Pensjonist-foreningene 
var de første som slo seg sammen. Idrettslagene har startet felleslag (i samarbeid med Nord-
Senja). Konfirmantene har felles opplegg, skoler og barnehager besøker hverandre, og folk og 
foreninger utvikler gamle og nye bekjentskap og møtesteder. Dessuten kan folk komme seg til 
kirke flere steder, kjerkekoret har blitt større, presten er lettere tilgjengelig…  
 
Dessverre betyr kortere avstander også en del innsparings- og omstruktureringskrav. Med 
synkende folketall og strammere økonomi er det vanskelig å opprettholde to av hvert av alle 
servicetilbud – og hvor skal det da fjernes? Desto viktigere er det med de positive felles 
arenaer hvor både unge og voksne kan vokse sammen, og bli kjent på nye måter. Kirka er her 
en viktig medspiller – i Berg nå, i Torsken når den tid kommer.  
 
Imidlertid ble det også sånn at kirka ville spare på den nye veien. Den lenge etterlengta 
kapellanstillingen fra 1987 ble fjernet igjen i 2005, i bytte med ”inntil 50 % av en stilling i 
Lenvik”. Dermed kan sognepresten nå være mye mindre tilstede i Berg, og får vært alt for lite 
tilstede i Torsken. Det er synd for Berg og det forebyggende og menighetsbyggende arbeid vi 
nå kunne drevet, men det er enda mer beklagelig for Torsken, som ikke lenger har ”sin” prest, 
men nok heller kjenner det som at de må ta til takke med ”den som er ledig” fra Berg og 
Lenvik. Dette gjør det vanskelig å drive kontinuerlig menighetsarbeid og være lokal kirke!  
 
Vår klage på dette har fra biskopens side vært en av faktorene for å ha visitas nå. Dermed vil 
konsekvenser av redusert prest, og mulighet for å drive kirke med få ressurser (også i lys av 
stram kommuneøkonomi), være et hovedtema i møtene på visitasen. Imidlertid ønsker vi også 
i positiv vinkling å ha fokus på det gode samarbeidet mellom kirke, kommune og andre 
aktører, og hvordan vi kan styrke og utvikle dette, både i Berg og Torsken:  
 
Kirka som ressurs og medspiller i kommunens og folks liv og oppgaver. Kirka i nærmiljøet –  
Velkommen til visitas! 
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Bakgrunn. Statistikk og situasjon i prestegjeldet 
 
Denne visitasmeldingen er skrevet med tema for visitasen for øyet: ”Kirka i nærmiljøet”. Vi 
ønsker å beskrive hvordan kirka hos oss trer fram i folkets og samfunnets liv. Den tar for seg 
utvikling siden forrige visitas, og prøver å peke på utfordringer for videre arbeid. I møter og 
gudstjenester under visitasen, i samtale med kommune- og næringslivsledere, med skolefolk 
og kirkebrukere, ønsker vi å få innspill og utveksling av tanker på hvordan kirke og menighet 
oppfattes hos oss, hva som forventes (gjensidig), og hvordan vi kan bygge videre ilag. 
 
Meldingen er bestilt fra biskopen som ledd i arbeidet med visitasen. Dermed er det vår 
presentasjon av situasjonen her til de neste ledd i kirkestukturen. Samtidig ønsker vi at dette 
dokumentet kan skape innsikt, forståelse og engasjement for lokale aktører og medlemmer. 
Presentasjon av kommunenes situasjon er det kommunene selv som har bidratt med, tilstand 
for kirkebygg og kirkegårder er levert fra kirkevergene, mens det øvrige i rapporten er ført i 
pennen av sogneprest Ingunn Rinde, og lagt fram for menighetsrådene. 
 
Statistikk er også en måte å få bilde av utvikling og status på. I vedleggene bakerst gjengis tall 
for utvikling i folketall og bosettingsmønster, samt tall for kirkelige handlinger og deltakelse.  
 
Kommunenes presentasjon av situasjonen i samfunnet 
 
Torsken kommune      Ved ordfører Hans Peder Pedersen. 
 
Torsken kommune hadde 959 innbyggere pr. 31.07.2007. Kommunen er en av de i fylket med 
størst tilbakegang i innbyggertall, med over 50 % nedgang fra 1960-tallet. Først og fremst 
skyldes dette ensidig næringsliv og få yrkesvalgmuligheter, spesielt for ungdom som reiser 
bort og tar høyere utdanning. Kommunen er todelt. Det er 79 km mellom de to kommune-
delene, med til dels usikre veiforbindelser vinterstid. Man må derfor ha nødvendige 
servicetilbud i begge kommunedelene, som to sykehjem, to legekontorer, to tekniske 
avdelinger, desentralisert skole- og barnehagestruktur mv. Den kommunale drifta er derfor 
kostbar, sammenliknet med andre kommuner med bare ett senter.   
 
Hovednæringa er fiskeri og fiskerirelatert virksomhet. Torsken er den kommunen i Troms 
med %-vis størst antall sysselsatte i fiskeri, fiskeindustri og matfiskoppdrett. Her opplever 
man til tider mangel på arbeidskraft. Bare i det siste året har disse bedriftene investert for 
nærmere 60 mill. kr.  
 
Reiselivsnæringa er i sterk vekst i kommunen. Man har nå 5 reiselivsanlegg, som alle denne 
sesongen stort sett har vært fullbooket. Veksten tilskrives at interessen for Senja som reisemål 
er økende. Fergeforbindelsene i nord mot Kvaløya og Tromsø, og i vest mot Andøya, 
Vesterålen og Lofoten, har hatt tilnærmet fullt belegg hele sesongen, og mange reisende 
tilbringer ferien på Senja. I Torsken kommune kan man tilby mange kvaliteter for folk som 
søker opplevelser og aktiviteter på land og hav. Kort kan nevnes Turistveg Senja fra 
Gryllefjord til Botnhamn, Ånderdalen nasjonalpark, Sandsvika naturreservat, flere landskaps-
vernområder og annen flott og uberørt natur. Dette er midt i blinken for økoturisme, som ute i 
verden er den turistformen som nå er mest etterspurt.  
 
Et meget interessant kulturopplevelsesprosjekt er utarbeidd for søndre Torsken, med 
brosjyremateriell og skilting av områder med steinalderbosetning, jernalderbosetning (den 
største konsentrasjonen i Troms), gårdshauger fra middelalderen, fordums fiskevær (blant de 
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største i hele landet), jernvinne fra 2-300 tallet (den eldste i Troms) osv.  Kommunen er 
deltaker i prosjektet ”Reisemål Senja”, som skal tilrettelegge for bedre tilgjengelighet i den 
flotte Senjanaturen. Det arbeides med sentrumsutviklingsprosjekt for Gryllefjord i samarbeid 
med turistvegprosjektet. 
 
Torsken kommune har en rekke utfordringer på infrastruktur. Internvei mellom nord- og 
sørkommunen skal være klar for byggestart i 2009. Det er ei strekning på 8 km, herav 2 
tunneler på til sammen 6,3 km. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 400 mill. kr. 
Gryllefjord fiskerihavn til 105 mill. kr står på planen for oppstart i 2010, men det forventes 
oppstartkapital allerede på neste års statsbudsjett. Utdyping og opprusting av Flakstadvåg 
havn til 7 mill. kr. forventes oppstartet neste år. Kommunen har fått rundt 5 mill. kr. fra 
sentrale myndigheter til bredbåndsutbygging med fiber. Forventet ferdig utpå nyåret. Sikring 
av skoleveiene mot Flakstadvåg og Torsken er også under planlegging i forbindelse med vei- 
og havneutbygging. Flere liggekaianlegg er fullført, nytt kaianlegg i Gryllefjord står for tur. 
 
Den kommunale servicen er god og oversiktlig. Både de to sykehjemmene og de tre 
oppvekstsentra (skoler/barnehager) er rustet opp og framstår som funksjonelle og moderne. 
Det høye (og nødvendige) servicenivået tærer på kommuneøkonomien, og man sliter nå med 
å få tidligere regnskaper og økonomiplanen på plass. Kommunestyret har nylig kuttet drifta 
med 8,2 mill. kr.  
  
Denne oversikten viser at kommunen, til tross for negativ befolkningsutvikling, har mange 
kvaliteter å bygge videre på i framtida. Gode og trygge oppvekstvilkår og godt miljø i en 
barsk, men likevel gavmild natur, er uvurderlige fortrinn i en stadig mer hektisk hverdag. Vi 
er stolte av det vi har og det vi kan tilby andre.   
 
 
Berg kommune     Fra kommunens info-brosjyre (www.berg.kommune.no) 
 
Berg er en liten og livskraftig kommune på yttersida av Senja - eventyrøya der kontrastene har 
gitt "farge" både til natur og mennesker. Spennende og trygge oppvekstmiljø, som sammen 
med et spenstig og allsidig næringsliv har skapt grunnlaget for bosetting, jobbtilbud og trivsel. 
Rikdommene i havet og fjellet har gitt muligheter til folket som bor her, og gjort kommunen 
til et næringsmessig "sentrum" på yttersida! 
 
I fjell- og fjordkommunen Berg er det rikelige muligheter til å oppleve en svært variert og 
spennende natur. Dette er kanskje kommunens største fortrinn i turistsammenheng og 
fritidsdyrkelse. Med havet som tumleplass like utenfor stuedøra er det muligheter til å oppleve 
fiskefangster i ultraklassen, torsk, sei, kveite og laks. Hver fjord har sitt særpreg, bratte flåg 
direkte i havet på nordsiden av Medfjorden, lang sandstrand og flate marker under kneisende 
tinder i Ersfjord, idylliske Steinfjord med utsikt mot storhavet, og Bergsfjorden, med tallrike 
øyer, holmer og skjær, bortgjemte viker og badestrender, alt for en hver smak. Fjellene stiger 
til rundt 1000 meter nær kysten, og flater mer og mer ut til bølgende åser og fjellvidder når en 
nærmer seg de indre deler av Senja og innersida. For den som liker å vandre i fjellet og prøve 
fiskelykken i fjellvannene eller dyrke jaktinteressene, er mulighetene mange.  
 
Internveien i Berg ble åpnet i 2004 og har skapt nye muligheter til videre utvikling av 
næringsliv og reiseliv på yttersida av Senja. Nasjonal turistvei er under planlegging fra 
Gryllefjord til Botnhamn og fergeforbindelser fra Gryllefjord til Andenes og fra Botnhamn til 
Brensholmen gjør det mulig å reise via Senja fra Vesterålen til Tromsø eller omvendt. 
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Fiskerinæringa utgjør den største delen av et aktivt næringsliv i kommunen. Gjennom 
utbygging av fiskerihavna i Senjahopen, har kommunen og private aktører lagt til rette for en 
positiv utvikling av fremtidsrettede og stabile arbeidsplasser både på hav og land. En oppe-
gående oppdrettsnæring kompletterer bildet av en sterk fiskerikommune.  
Kommunen har rike bergverkstradisjoner. For ca. 125 år siden var det drift i en nikkelgruve i 
Hamn, og et av verdens aller første vanndrevne kraftverk. På Skaland er Norges eneste og 
Europas største produsent av naturlig, krystallinsk grafitt. Industriarbeidsplasser utgjør 
grunnlaget for all øvrig aktivitet i kommunen. Reiselivet har utviklingspotensiale. Nye tilbud 
er under utvikling, og i tillegg til "trollaktige" opplevelser tilbyr reiselivet havfiske, dykking, 
"fotefar mot nord" (kulturstien i Mefjordvær), og bygde-museumsaktiviteter, for å nevne noe. 
 
Mefjorddagan i Mefjordvær, Fesk og fotball i Senjahopen og Fossdagan i Bergsbotn er 
tradisjonsrike arrangement. Idrettslagene i kommunen er aktive og organiserer et bredt tilbud 
av idrettslige aktiviteter. Her skulle det være noe for enhver smak, enten det er arbeid, fritid 
eller opplevelser. 
 
 
Ressurser og arbeidsforhold: Tilstandsrapport 
 
Kirker og kirkegårder i Berg  
Oversikt over hva som er gjort siden forrige visitas ved kirkeverge Jan Erik Fjeld. 
 
Berg kirke. 
Utenfor kirken er det kommet en kirkepark med byste av Ingrid Bjerkås. Den var innviet av 
biskop Ola Steinholt den 27.08.2000, og avduket ved Uni Bjerkås (datter av Ingrid Bjerkås). 
Det ble bygget garasje til bårevogna og gangvei mellom Bergsheimen og kirka samme år.  
 
Selve kirkebygget er i bra stand. Inne i kirka er det blitt noen forandringer. I 1999 ble det 
montert automatisk ringemaskin, dette for å lette arbeidet til kirketjeneren. 
I 2000-2001 ble gulvet i koret er forlenget til venstre hjørne for å få plass til døpefontenen og 
nyrestaurert Kristus-figur fra gamle Berg kirke. Det ble lagt nytt belegg i kirkens fremste del, 
fjernet to benker på hver side, som ble erstattet med 6 nye stoler på hver side, løper i 
midtgangen, og rullestolrampe opp til koret. Bak i kirka er det fjernet en benk og snudd en 
benk. Her er det satt inn to bord på hver side med fire stoler til hvert bord. Dette arbeidet ble 
for det meste utført av Pensjonistforeningen, også det økonomiske. Foreningen fikk også et 
større beløp i gave fra en av medlemmene til dette arbeidet 
Ny stola, messehakel, prekestolklede og lesepultklede ble laget av tekstilkunstner Randi 
Heitmann Hjorth og innviet 25.03.2001.  
Fullstendig overhaling av orgelet ble foretatt sommeren 2005, til 50 års-jubileet for kirken. 
Det gjenstår fortsatt arbeid utvendig, og oppussing av dåpssakristiet. 
 
Mefjordvær kjerke. 
Navneskifte fra kapell til kjerke i 1999. Utvendig er det skiftet bord i rullestolrampens 
rekkverk og skiftet tak på tilbygg. Tårnet ble utbedret i 1998 etter stormskader. Oversiden av 
taket er reparert og det som var råteskadet ble fjernet. I 2003 ble det montert automatisk 
ringemaskin. Denne ble litt dyrere enn på Skaland da det er to kirkeklokker i Mefjordvær 
kjerke. Det var innsamling i nordre Berg for å få det økonomiske på plass. 
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I 2004 ble gulvet i kjerka nedslipt og lakket 4 strøk. Det ble innkjøpt ny løper til midtgangen i 
kjerka og ytre gang. I 2005-2006 ble alle benkene utskiftet med stoler, til sammen 100 stk. 
Benkene er lagret i kjelleren på Finnseter kapell og i huset til Mefjorden bygdesamling. 
Ny messehakel og prekestolklede leveres høsten 2007 (også ved Randi Heitmann Hjorth). 
 
Finnseter kapell. 
Finnseter kapell er i bra stand, men det trengs litt maling på hele kapellet. Porten er reparert. 
Parkeringsplassen og nedkjøringen fra hovedvegen trenger en opprustning. 
 
Finnseter kirkegård. 
Siden 1998 er det satt opp stakittgjerde rundt nesten hele kirkegården. Det er kun den nedre 
delen som ikke er utskiftet, gjerdet er også malt. Dette arbeidet er gjort på dugnad av 
bygdefolket på Finnseter og Straumen. 
Den gamle delen av kirkegården fra før 1900 skulle vært planert og skogen ryddet. Det er 
ingen synlige støtter på dette området. Området ser ut som en urskog. 
 
Skaland kirkegård. 
På Skaland kirkegård er det bare festegraver igjen (fra 1993). I 2002 ble taket på redskaps-
huset skiftet og huset malt. Stakittgjerdet mot vegen ble skiftet i -06, hele gjerdet malt i -07.  
 
Senjahopen kirkegård.  
På Senjahopen kirkegård er det etter 2006 bare festegraver igjen. Deler av flettverkgjerdet er 
skiftet ut med stakittgjerde. Med tiden vil hele gjerdet av flettverk bli skiftet ut med 
stakittgjerde. Nedkjøringen fra hovedvegen må utbedres. 
 
Ersfjord kirkegård. 
Ersfjord kirkegård er nå hovedkirkegård for Mefjordvær/Senjahopen, Ersfjord, Steinfjord og 
Skaland-området fra Bergsbotn til Bøvær. Gjerdet av flettverk er skiftet ut med stakittgjerde 
på den delen som er vigslet. Vi holder for tiden på å få inngjerdet resten av kirkegården slik at 
den lille private kirkegården blir innlemmet i hovedkirkegården. Vi håper dette arbeidet er 
ferdig før vinteren kommer. Arbeidet blir gjort med ekstra tilskudd fra Berg kommune. 
Det arbeides også med å få tilegnet seg mer eiendom i området omkring den nåværende 
kirkegården, for senere utvidelse. 
Kirkegården er en naturkirkegård som nesten ikke trenger opparbeidelse. Det eneste 
problemet er at det er dårlig tilgang på vann. Dette må vi prøve å få en orden på.     
 
Fiskarheimen og Lokalet 
Berg menighet fikk i år 2007 overdradd ansvar og eierskap for to av husene som er brukt i 
kristelig virksomhet: Fiskarheimen i Senjahopen, og ”Lokalet” på Skaland. Begge stedene er 
vigslet som gudstjenestested. På Fiskarheimen er det i tillegg til kjøkken, øvre- og nedre sal 
(suter), også 9 sengeplasser fordelt på 6 rom, og er mye etterspurt som overnatting / bosted for 
sesongarbeideere o.a. Storsalen i 2. etasje er ikke ferdigstilt. 
 
Kirker og kirkegårder i Torsken 
Utarbeidet av kirkeverge Gunnar M Torgersen og fhv kirkeverge Fred O Flakstad. 
 
Torsken kirke 
Oppført i 1784 og et byggverk folk i bygda er svært glad i. Kirken fremstår som noe slitt, men 
har ingen kritiske mangler. Elektrisk anlegg er gammelt, men forsvarlig. Alle pålegg fra 
tilsynsmyndighet er utført. Det er imidlertid mange ting som skulle vært gjort med kirken: 
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Restaurering av vinduer. Utbedring av gulv enkelte steder. Utbedring av råteskader i søyler. 
Bedring av adkomst til tårn. Generell oppjustering av sakristiet. Montering av lynavleder. 
Montering av overrislingsanlegg. Handikaptilgang og høytaleranlegg. 
Noen av punktene er å regne som vedlikehold, og dermed soknets ansvar. Overrisling og 
lynavleder er investeringer i sikkerhet og bevaring, som vi ikke har økonomi til å gjennomføre 
uten hjelp fra vernemyndigheter, biskop eller byggets eier (OVF). Både bispedømme og OVF 
har avslått å hjelpe oss med dette. 
 
Gryllefjord kapell 
Den tidligere fiskarheimen fremstår som velholdt og bra utstyrt innvendig. Utvendig kunne 
vedlikeholdet ha vært bedre.  
I 2003 ble bygget malt utvendig, rampe og inngang for rullestolbrukere bygget, og toalettet 
restaurert. I 2007 ble det montert et kororgel som var kjøpt brukt fra Dyrøy menighet. 
Det arbeides med ENØK / oppgradering av varmesystemet. Utvendig burde resterende eternitt 
vært erstattet med kledning i tre. Gryllefjord kapell har ikke brannalarm eller lynavleder. 
 
Flakstad kirke / kapell 
Gammel kirke med en interessant historie som folket i Flakstadvåg gjør en stor innstas for. 
Kirken er i brukbar stand, men noen større reparasjoner og utskiftninger gjenstår. 
Etter forrige visitas er taket reparert og forsterket, kledning på tårn og vestvegg er skiftet og 
hele kirka er malt. Det er montert flombelysning. Tilrettelagt adkomst for rullestolbrukere er 
under planlegging og vil trolig stå ferdig i høst. Mye av arbeidet på Flakstad kirke er gjort / 
gjøres på dugnad av folk i bygda. Det som gjenstår er å reparere muren og skifte ut vinduer. 
Det er også ønskelig å få lagt inn vann, både for renhold og for brannberedskap. Flakstad 
kirke har ikke brannalarm eller lynavleder. 
 
De private kapell i Søndre Torsken: Grunnfarnes, Medby og Sifjord 
I disse tre bygdene i søndre Torsken eies og drives bedehusene av lokale foreninger. 
Menigheten får bruke kapellene til gudstjenester og kirkelige handlinger, og foreningene 
mottar en godtgjørelse for leie og strøm. Kirketjeneroppgavene skjøttes av frivillige – en stor 
takk til både disse og andre trofaste støttespillere!  
 
Ballesvik kirkegård 
Kirkegården fremstår som forholdsvis velholdt, selv om atkomstveien er i dårlig forfatning. 
Nytt redskapshus med klokkestøpul. Stakittgjerde er satt opp på tre sider, og belysning 
montert. Kirkegården begynner å bli full, og i høst tar vi de første skritt mot en utvidelse. 
Et problem i Ballesvika er at grunnvannet ofte siger inn i graven ved gravlegging. Dette er et 
problem vi antakelig må leve med, da det ikke lar seg gjøre å drenere rundt kirkegården pga 
verneinteresser. Kart og protokoller er tilfredsstillende. 
 
Flakstad kirkegård 
En spesiell kirkegård i ganske bratt lende, vakkert beliggende litt utenfor bygda. Mangler 
strøm. Grunnen på Flakstadvåg inneholder mye stor stein, som er til hinder når graver skal 
graves. For å få en lettere hverdag bør et område gjennomgraves og legges til rette for 10-20 
graver. Kart finnes, men trenger en oppdatering. 
 
Grunnfarnes kirkegård 
Pent beliggende i et område med svært mange fornminner, blant annet to store hustufter 
innenfor kirkegårdsgjerdet. De mange fornminnene beriker området, men er også et hinder,  
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i og med at utvidelsesmulighetene er svært begrenset. Vi er i dialog med fylkeskommunens 
kulturminneavdeling for å avklare hvor vi kan grave de nærmeste tiårene. 
Det er satt i gang fjerning av trær på kirkegården, som blir ennå vakrere når vi får mer lys inn. 
Det finnes ikke kart og protokoller over Grunnfarnes kirkegård. Fra kirkevergens side er det et 
mål å få dette på plass i løpet av 2008. 
 
Kongsnes kirkegård 
Denne kirkegården ligger på sørsida av Torskenfjorden, og har ikke vært i bruk siden 1965. 
Den vedlikeholdes ikke per i dag. Det bør utredes og vedtas hva vi skal gjøre med Kongsnes. 
Skal den sikres og nedlegges, eller skal vi ta vare på den?  
 
Økonomi i Torsken menighet 
 
Torsken kirkelige fellesråd har ikke avlagt regnskap de siste sju årene. Dermed er det 
ingenting sikkert å si om økonomien. Dette er den samme situasjonen som Torsken kommune 
befinner seg i. Kirkens og kommunens økonomi henger tett sammen fordi kommunen både 
fører regnskapene våre, og er vår største bidragsyter. 
De senere år har vi drevet med budsjettet som eneste styringsredskap, og fordelt de midlene vi 
rår over på beste måte. 
I 2007 har vi redusert kirkevergestilingen fra 80 % til 50 %. Kirketjenerstillingen er redusert 
fra 50 % til 30 %. I tillegg er kommunens bevilgninger redusert med kr 100.000, og er nå 
nede i kr 625.000. I tillegg kommer en tjenesteytingsavtale til en verdi av kr 150.000. Dette er 
ikke nok i forhold til kirkelovens § 15 med rundskriv fra KUF F-024-99. 
Det er satt i gang et arbeid med å rekonstruere regnskap og rapporter fra tidligere år. Vi har 
håp om å ha tilfredsstillende oversikt over økonomien i løpet av 2008. 
 
Kontorforhold Berg og Torsken 
 
Kontorforholdene for prestekontorene er betraktelig bedret siden forrige visitas. I Berg fikk vi 
høsten 2006 to separate kontor i 3.etasje på det nye kommunehuset (gamle Bergsheimen) (evt 
med mulighet til flere siden). Der har vi god nærhet til de øvrige i kommunen, samtidig som 
folk kan komme til prestekontoret uten å bli ”sett av alle”. I Torsken ble kontorene flyttet opp 
fra kjelleretasjen til to kontor i 2. etasje i 2004. Etter at det ikke lenger er egen prest i Torsken 
er det ene kontoret lånt ut til IT-ansatt. Dette gir en del trafikk gjennom kirkevergekontoret, i 
tillegg til at det blir mindre aktuelt for presten å være på kontoret der. Kommunen har lovet 
endring, men det avhenger av flere omorganiseringer (bygging av NAV-kontor). 
 
Menighetsråd og -valg 
Berg og Torsken menighetsråd har seks medlemmer hver, i tillegg til prest. Det avholdes 
møter på dagtid 3-6 ganger i året, hvorav ett felles for Berg og Torsken.  
 
Til menighetsrådsvalget i 2001 søkte Berg menighetsråd om å få være med på prøveordningen 
ved å holde samtidig med Stortingsvalget. Det fikk vi, og fikk den beste erfaring med! Mange 
uttrykte stor glede over å ”få lov til” å stemme (på en så grei måte), og vi oppnådde en 
valgdeltakelse på 45 %! Det at det var stilt to lister og at det dermed ble en slags bygde-
mobilisering, spilte nok også inn – og at det var godt tilrettelagt for forhåndsstemming. Ved 
neste valg valgte også Torsken denne ordningen. Igjen var det stilt to lister for Berg, men det 
at også Torsken oppnådde høyt resultat, viser at det ikke bare har med det å gjøre. Torsken 
fikk 52% valgdeltakelse til menighetsrådsvalget i 2005, og Berg 58%. Når det også var 
forholdsvis lett å få folk til å stille på lista, og stort engasjement i forhold til hvem som da 
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kunne komme inn, ser vi det som et uttrykk for at folk bryr seg om menighetsrådet, og gjerne 
vil ha litt å si om hvordan kirkearbeidet drives! Så er det selvsagt opp til rådene hvordan vi 
viser oss denne tillit og interesse verdig… 
 
 
Oppslutning om kirka – kirka i folks liv 
 
Trosopplæring 
 
Berg og Torsken må sies å ha god oppslutning om kirka, og at kirka er en viktig del av både 
folk flest og samfunnet sitt liv. Størstedelen av befolkningen er medlemmer. Selv om tallet på 
folk som går til kirke på ”vanlig gudstjeneste” ikke er høyt, har vi høyt gjennomsnitt på 
deltakelse. Et snitt på mellom 40 og 50 deltakere i menigheter som er todelt geografisk med 
ca 500 på hvert sted, betyr nesten 10 % deltakelse (se vedlagte statistikk-oversikt – lavere i 
Torsken). Og selv om det ikke er så mye menighetsaktivitet utenom gudstjenester og kirkelige 
handlinger, er kirka og den kristne grunntanken sentralt med i mang slags aktivitet ellers.  
 
Møte med barn, unge og familien 
 
I begge menigheter er det god tradisjon og åpenhet for samarbeid mellom kirke, skole og 
barnehage, og stor oppslutning om bokutdeling og ritualer.  
 
Nesten alle barn døpes, de aller fleste velger kirkelig konfirmasjon, og ved invitasjon til 4-års-
bok etc er det ofte 100% oppmøte (hvis det ikke kolliderer med andre ting, men da får de 
gjerne boka en annen gang). Når ungene dessuten gjerne blir fulgt til disse gudstjenestene 
både av besteforeldre og gudforeldre med barn, er det mange berøringspunkt med kirka i løpet 
av barnas og familiens liv. Særlig i Berg er dette tilfelle – i Torsken noe mindre, helt sikkert 
også betinget av at det der har vært så forskjellig med prester. Det viser seg raskt at når 
presten tar initiativ og blir litt kjent, kommer folk, og unger og ungdom hilser blidt på presten. 
 
Samarbeid kirke, skole og barnehage 
 
Samarbeidet med skole og barnehager er også en viktig del av kirkas liv i prestegjeldet. I alle 
skolekretser er det gode tradisjoner og toner for samarbeid. I tillegg til julegudstjenester har 
presten fast besøk i barnehagene til jul, påske og høst (i forbindelse med 4-års-bok). Vi får 
gjerne bruke skoletimer (også fast i forbindelse med NT-utdeling til 5.klasse – da gjerne i 
flerdelt klasse, slik at de får det flere år), og skolen tar initiativ til kirkebesøk.  
I Berg er det også besøk og bokutdeling til 6-åringer (enten i barnehagen eller skolen).  
 
Ikke minst i forhold til sorg og krise er det godt å bygge på tillit og kjennskap i utgangs-
punktet, og vite at vi kan regne med hverandre (se mer om dette under ”krisearbeid”). 
 
Andre tilbud til barn og ungdom i regi av kirka 
 
Menighetene har dessverre få ressurser til å drive eget barne- og ungdomsarbeid – særlig etter 
at prestestillingen i Torsken ble inndratt. Imidlertid er mange av våre unger – særlig fra 
Mefjorden og Søndre Torsken – faste brukere av leirstedet Skoghus (NLM). NLM driver også 
MAXklubb og Allidrett på skolene – fast i Søndre Torsken, og tidligere i Senjahopen og 
Gryllefjord. Det viser seg at ungene gjerne kommer, og foreldrene har tillit. Vi regner derfor 
med at det vil være lett å få stor bredde-oppslutning om tiltak i en trosopplæringsplan, når vi 
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bare får folk til å drive det! Flere kan også spørres om konkrete, avgrensede bidrag til 
gjennomføring – både av foreldre og gudforeldre-gruppa, og av ungdommer / eldre barn. Det 
er imidlertid mangel på folk som ”ser det lekt” å si ja til større ansvar og ”det åndelige”. Her 
ville trengs kirkelig ansatte til hovedansvar og oppbacking. 
 
Kapellanen i Torsken dro 2001 i gang speiderarbeidet i Nordre Torsken igjen (hadde ligget 
nede siden Siri Sunde sin tid som kateket), men det fikk dessverre en brå slutt da han forsvant. 
Da Anders Hammer var vikarprest hadde han også flere artige tiltak: Det var konfirmantdag 
med lysmesse ute i Ballesvika i advent (andre året måtte den holdes inne…), det var 
skolegudstjeneste med hest og Maria og Josef i opptog mot Torsken kirke, det ble innøvd 
konfirmantdans til samtalegudstjenesten, og det var sommergudstjeneste med Torsken og 
Gryllefjord skole. De andre vikarprestene og sognepresten har også hatt samarbeid med både 
barnehager og bygdelag i forbindelse med lysmesser o.a. i både Nordre og Søndre Torsken. 
Våren 2005 fikk for eksempel elevene på mellomtrinnet ved Gryllefjord, Skaland og Medby 
skoler opplegget ”Bibelvandring” ved prostiprest Kaare Stenseng.  
 
Konfirmanttida 
 
Det er ikke store ungdomskull hos oss, så gruppene blir små på hver skole. Siden de kjenner 
hverandre kan det gi godt grunnlag for gode samtaler og arbeid lokalt. Dessuten legger vi vekt 
på å ha arrangement hvor de får være i lag med andre konfirmanter. Etter internveiåpninga i 
Berg kjøres de to gruppene der sammen, og det er også lettere å ha felles dager med nordre 
Torsken. I tillegg har vi faste fellesdager på Finnsnes, med Finnsnes-natta og temadag til 
fasteaksjonen. Helgeturen til Skoghus for alle prestegjeldets konfirmanter, fra fredag morgen 
til søndag middag, er et annet høydepunkt i konfirmantåret.  
 
På små utkantsteder som våre kan det nok være vanskelig å velge noe annet enn å konfirmere 
seg kirkelig, allikevel er det år om annet en eller flere som ikke er med. De får for øvrig tilbud 
om å være med på tur allikevel, slik at de kan få det sosiale med seg. Ellers er vi stort sett på 
vei bort fra å bruke skoletida til konfirmantundervisning. Fortsatt får vi bruke inntil 30 t pr 
uke, men har ofte kun brukt halve kvoten, fordelt på hele dager hvor vi samles fra flere skoler.  
 
Etter ønske fra familiene har vi gjenopptatt tradisjonen med å ha samtalegudstjeneste lagt til 
selve konfirmasjonshelga. Slik får helga mer kirkelig omfang, og flere får med seg denne 
gudstjenesten, som gjerne omfatter konfirmantenes tanker og inntrykk fra konfirmanttida. I 
tillegg bidrar konfirmantene aktivt på flere gudstjenester i løpet av året.  
 
Videre tilbud til ungdommen - byprest og samarbeid med KFUK-M og Tranøy menighet 
 
Både Berg og Torsken menighetsråd inngikk i 2006 samarbeidsavtale med Troms KFUK-M. 
Etter initiativ fra Tranøy menighetsråd tilbød de da MILK-kurs for fjorårskonfirmanter med 
oppstart november 2006. Fem 16-åringer og en 17-åring fra Berg ble med, dessverre ingen fra 
Torsken, og to fra Tranøy. Det var nok deltakelse på hhv Finnsnesnatta og Skoghus-turen som 
motiverte, så det viste seg vanskelig å holde på deltakerne gjennom hele kurset. 4 av våre var 
med på Finnsnes-natta, og 3 på Skoghus. Til Skoghus meldte det seg dessuten 5 andre fra de 
andre skolene, slik at vi hadde en fin gjeng med hjelpeledere med. De to foregående år hadde 
vi også med eldre ungdom, og er glad for å kunne utvikle dette med tilbud om kurs.  
 
Berg menighetsråd har siden oppstart av byprestprosjektet på Finnsnes i 2003 bevilget sine 3 
viktigste offerdager som støtte til prosjektet, og ser på dette som en forlengelse av vårt arbeid 
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når ungdommen flytter inn på skole. Torsken har vært noe mer avventende, og etterspurt 
rapport, særlig i forhold til brukergrupper og alder. Vi ser behov for å kunne følge opp 
ungdommen lokalt, og har ønske om midler til dette, i stedet for at ressursene flyttes innover. 
 
Berg menighet sendte en delegat til Ungdommens kirketing i Alta i pinsen 2007. Neste gang 
vil vi også prøve å få med noen fra Torsken! 
 
Vi har altså fått en start på oppfølgende arbeid for ungdom etter konfirmasjonstida. Her ligger 
store muligheter og behov. Samarbeid med Tranøy er nærliggende, siden vi begge har skoler 
med små kull, og tenker at ungdom fra slike steder har glede av kontakt med hverandre.  
 
 
Gudstjenesteliv og tilhørighet i kirka 
 
Tilknytning til de lokale kirker og kapell 
 
Berg har 3 kirker og kapell samt et bygdehus, en Fiskarheim og et sykehjem som det holdes 
gudstjeneste på. Torsken har 6 kirker og kapell samt 2 sykehjem. En kan spørre seg om det er 
forsvarlig å opprettholde bruk av alle disse, når folk kommer seg lettere imellom enn tidligere. 
Det koster penger og krever folk å holde bygningene ved like. Imidlertid er det også klart at 
tilhørigheten til ”kjerka våres” er viktig. Folk slutter opp om aktiviteter i si bygd, og føler 
ansvar for kirka der. Lokale arrangement og samarbeid med velforeninger gir viktige bidrag 
både til kirke og folk. Det betyr noe for ei bygd å ha sitt gudshus. Dessuten er det mange eldre 
som ikke har bil, og det er dessverre få som vil kjøre langt for å gå på gudstjeneste. En evt 
stenging av lokale kapell vil derfor bety svekkelse av trosliv og kirketilhørighet på stedet, og 
vi må tenke konstruktivt og langsiktig om menighets- og relasjonsbygging til kirka for både 
nåværende og kommende generasjoner. Vi vil da her trekke fram spesielt småbygdenes 
engasjement og bruk av sine gudshus: 
 
Flakstadvåg må berømmes ekstra for sin store oppslutning om kirka. I bygda bor det 38 
mennesker, og på gudstjenester kan det gjerne være langt over det! Beboerne på Medby har 
det siste året gjort en solid innsats i giverglede og dugnadsinnsats ved heloppussing av sitt 
kapell. Mange har sagt ja til lokal ”kirkeskatt” på kr 600,- pr husstand, og bygningen har fått 
helt ny kledning, tak og vinduer. Nevnes skal også lysmessa og de hyggelige kirkekaffene i 
midtgangen på Grunnfarnes, og fakkeltog gjennom Sifjord. 
 
På Finnsæter er det også stor deltakelse i forhold til befolkningen. Markering av 20-års-
jubileum for kapellet i 2002, lysmesse med alle ungene involvert og flere av konfirmanttidas 
gudstjenester der det året Straumen hadde 3 konfirmanter, var et oppsving. Nå har imidlertid 
de fleste av ungene på den sida flytta bort på skole, de eldre blitt skrøpeligere – men fortsatt er 
det svært hyggelig å ha gudstjenester på Finnsæter! 
 
Det er et ømt punkt at den bygda som har den eldste og fineste kirka, Torsken, også er der det 
er færrest som går på gudstjeneste. For tida kommer kun de som ”har ærend” i forbindelse 
med dåp, bokutdeling og konfirmasjon, og folk i Gryllefjord tar sjelden turen over skaret. Det 
er derfor usikkert å tillyse ”vanlige” gudstjenester (og blir også sjeldent gjort).  
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Kirkejubileer: Flakstad, Finnsæter, Berg 
 
17. juni 2001 var det markering på Flakstad av at det var 100 år siden kirkegården var tatt i 
bruk, og 75 år siden kirka ble flytta inn og vigslet der. Med familiegudstjeneste med innslag 
fra kulturskolen, en kort seremoni på kirkegården, og stort kaffebord på grendehuset med 
både hilsener, historie og barn som sang, ble det en god markering av kirkas plass i det 
levedyktige lille lokalsamfunnet på Flakstad. 
 
Markering av 20-års-dagen for Finnsæter kapell i 2002 var også viktig for kapellets plass i 
bygda, og som en takk til de som har stått på for å bygge og drive det. 
 
Sommeren 2005 var det 50 år siden nye Berg kirke på Skaland ble vigslet. Dette ble feiret ved 
flere anledninger i løpet av sommeren og høsten. Gjennom en mangfoldig jubileumsuke i 
september fikk også alle kommunens barn og ungdom lære om sin egen kirkehistorie, 
gjennom kirkebesøk (puljevis på barnehage, småtrinn, mellom- og ungdomstrinn med begge 
skolene samlet), visning av NRK-program om Ingrid Bjerkås, samt tur til gamle kirkestedet. 
Mange deltok også på Barnas gudstjenestedag søndag 11. september, fortellerkveld om 
kirkelige tradisjoner på Lokalet, konsert med salmer av Ivar Jarle Eliassen og Trond Hellemo 
på lørdagen, og festgudstjeneste og kirkekaffe med biskopen søndag 18. september. Også her 
nøt vi godt av at internveien nå gir oss muligheten til å la alle få et forhold til hovedkirka.  
 
Konfirmantjubileer 
 
År om annet har det kommet henvendelser til prestekontoret om gudstjeneste i forbindelse 
med konfirmanttreff. I 2003 vedtok MR å prøve en fast ordning for markering av 50-års-
konfirmasjon. For å gjøre det enkelt har vi valgt å bare kunngjøre navn og dato for 
gudstjeneste i menighetsblad og lokalavisa, og så overlatt til det enkelte kull å evt dra i gang 
mer enn det. I Berg har det da nesten hvert år vært noen som har tatt tråden, invitert og 
arrangert, og samlet mange til konfirmanttreff hele helga. Det har også vært gjennomført flere 
40- og 60-års-jubileer, etter initiativ fra kullet. I Torsken har det vært lavere oppslutning, noe 
som gjorde at MR vedtok å sende invitasjon direkte til hver av jubilantene. Det ble da noe 
større oppmøte på gudstjenesten, men det har ikke blitt gjort noe mer ut av jubileene der. 
 
Nattverd 
 
I våre bygder har terskelen vært stor for å gå til alters, unntatt på sin egen konfirmasjon og på 
sykehjemmet. I forrige visitasmelding vurderte sognepresten å gå bort fra tradisjonen med 
nattverd på konfirmasjonsgudstjenesten, fordi dette kunne oppleves som tvang for 
konfirmantene, og svært få ellers gikk. Ved presteskifte i 2000 vurderte vi dette opp mot 
muligheten til å snu trenden langsomt mot en annen forståelse. Vi valgte det siste, poengterte 
sterkt det frivillige og åpne for alle, og oppfordret særlig foreldre og gudforeldre til å være 
med konfirmantene til alters. Gledelig mange tok imot allerede første året. At utdelings-
ordningen da er kontinuerlig nattverd i midtgangen, har nok også åpnet for større deltakelse. I 
Berg har vi brukt dette også ved andre anledninger, som tunnelåpning, allehelgensdag og 
konfirmantjubileum. Slik får vi dele opplevelser av hellig nærvær og fellesskap med fler. 
 
Når en kommer på sykehjem, er det også lettere å ta imot, når presten kommer rundt med brød 
og vin. Dessuten ønsker mange nattverd ved sykeseng og dødsleie, evt båreandakt etterpå. Det 
er imidlertid merkbart at dette etterspørres sjelden fra sykehjem hvor prest ikke bor nært. Selv 
om betjeningen har fått utdelt vaktnummer til prest, og har beskjed om at ikke de men presten 
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skal vurdere om det passer, sitter det lenger inne å ta kontakt. Sifjord og Berg sykehjem er 
derfor de som har brukt det mest – med direkte henvendelse til hhv Hilmar og Ingunn. 
 
Mefjorden kjerkekor 
 
Etter forrige visitas har Berg fått eget kirkekor: Mefjorden kjerkekor. Det er et viktig sosialt 
og musikalsk bidrag til menighetsarbeidet og miljøet. De arrangerer konserter, synger på 
gudstjenester, på sykehjemmet og Strandheimen. Etter internveiåpninga har koret fått 
medlemmer fra hele Berg, og fortsetter fornøyde, under trofast ledelse av Trond Hellemo. (Se 
mer under ”Korsamarbeid og Russlandtur”.) 
 
NRK-opptak av gudstjenester 
 
Våren 2006 fikk sognepresten forespørsel om innspilling av NRK-gudstjenester til ”Åpen 
himmel” ute hos oss. Etter befaring og drøfting med NRK Tromsø gikk de inn på vårt forslag 
om å gjøre opptak på tre forskjellige steder: Torsken kirke, Kråkeslottet på Bøvær, og Berg 
kirke. Dermed fikk både Berg og Torsken gleden av å være med på dette. I Torsken kirke var 
gudstjenesten satt sammen av Arvid Hanssen-tekster, og Gryllefjord sangkor, Gryllefjord 
barnekor og Torsken skoles unger var med (dermed nesten alle skolebarn fra 1.-7. klasse i 
Gryllefjord og Torsken, pluss foreldre). På Kråkeslottet fikk vi hjelp av Finnsnes barnekor, og 
i Berg kirke var det Trond Hellemo sine salmer som ble brukt, samt at vi hadde fokus på 
landets første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås.  
Å være med på NRK-opptak er mye arbeid, men artig. Menighetsmessig var det fint å få gitt 
så mange her en opplevelse av at de bidro til gudstjenester som skulle vises for hele Norges 
land, og at kirkelivet vårt er verdt å vise fram! 
 
Synliggjøring av Trond Hellemos sanger 
 
Vi synes det hører med i en visitasmelding herfra å berette at vår egen salmedikter i denne 
perioden har fått publisert mye av sitt materiale i videre kretser. Konfirmantmusikalene fra 
1993-96 ble trykket og utgitt av Nord-Haalogaland bispedømmeråd. Hellemo var 
tekstleverandør til ”Jubelmessa” laget til 200-årsjubileet for Haalogaland bispedømme i 
Kabelvåg 2004, og salmene han og Ivar Jarle Eliassen har laget sammen, har blitt gitt ut både 
på CD og i salmebok. Nå håper vi at noe kommer med i Den norske kirkes nye salmebok! 
 
 
 
Diakoni 
 
Det er ikke utarbeidet egen plan for diakoni i menighetene. Med lav bemanning er det heller 
ikke så mye spesifikk diakonal virksomhet som kan drives. Allikevel: Vi lever i en helhet med 
andre offentlige og frivillige instanser, i et felles arbeid for våre medmenneskers og 
fellesskapets beste. Både som enkeltmennesker og i menighetens ”alminnelige arbeid” ønsker 
vi å ha en diakonal profil, hvor vi får være med å løfte fram tro, håp og kjærlighet – være en 
”havn” for folk, og gi utfordring til videre innsats. Her er imidlertid mange udekkede behov – 
både i forhold til barn, unge og familier, overfor eldre og ensomme, i tros- og livskriser.  
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Sykehjemsandakter og besøkstjeneste 
 
Prestene har andakter på de fire institusjonene i prestegjeldet ca 1 gang pr måned hvert sted. I 
tillegg prøver vi å stikke innom på besøk, og ta oppfølging av folk gjennom avtalte og 
spontane hjemmebesøk, samtaler der vi treffes, og det å oppmuntre folk til å støtte hverandre.  
 
I Berg skal Røde Kors, Pensjonistforeningen og MR høsten 2007 ha felles kurs og 
igangsetting av besøkstjeneste, i samarbeid med Åpen omsorg.  
 
Presten i nærmiljøet 
 
Når presten er ute og går eller treffes på ”alminnelige folks” møteplasser, uttrykkes stor glede. 
Det være seg på butikken, på stranda, på skoletilstelninger, bygdedager eller bursdager. 
Presten blir ofte bedt i både dåps-, konfirmasjons- og bryllupsselskap, i tillegg til 
minnesamvær etter begravelser, og har da god anledning til å prate med folk og lære ulike 
situasjoner å kjenne. Slike hverdagsmøter øker trivsel og samhørighet, og betyr mye for tillit 
og mot til å ta opp mer alvorlige ting enn vær og fiske. Det senker terskelen for gå til kirka, og 
gir mulighet for oppfølging. Dessverre er det ikke mulig å gi slik tilstedeværelse i alle fire 
deler av prestegjeldet, vi skulle gjerne hatt mange flere ledige dager og overskudd ute! 
 
Det at vi i begge sokn har kontor på kommunehuset, er også av stor verdi i forhold til 
samarbeid og forståelse av kirka (i tillegg til fordel med større arbeidsmiljø, for både kirke-
verge og prest). Imidlertid er det vanskelig for presten å få tid til kontordager i Gryllefjord.  
 
”Grønne menigheter”, miljøengasjement 
 
Begge menighetsråd har tatt opp henvendelse fra ”Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og 
rettferd”, og vedtatt å være ”grønn menighet”. I forbindelse med Verdens miljødag 2007 var 
det utegudstjeneste på Ersfjordstranda, bl.a. med appell fra ordføreren og god oppslutning. 
 
Ofringer og forbønn 
 
Offerbeløpet har steget betraktelig de siste årene. Det har sin enkle grunn i at antallet ofringer 
er steget. I Berg er det vedtatt offerplan som er gjennomført, og også i Torsken er det slik at 
MRs vedtak om ofringer på alle gudstjenester er blitt satt i verk. Ansatte har tidligere holdt 
noe igjen siden det har vært ytret misnøye fra noen at en også i kirka ”blir møtt av pengemas”, 
men MR ser på ofringer som en naturlig del av gudstjenestelivet – uten at noen er tvunget til å 
ha med seg penger! Ofringene fordeles på gudstjenestene ut fra MRs vedtatte liste, og går i 
hovedsak til de kjente store diakonale og misjonale organisasjoner - en del lokalt (som 
Skoghus leirsted, Kirkens Bymisjon Tromsø etc), noe nasjonalt og internasjonalt. Gjennom at 
offermålet tas med i kunngjøring og forbønn ønsker vi både å gjøre deres arbeid kjent, og ta 
det med i både menighetens felles og den enkeltes bønne- og omsorgstjeneste.  
 
Internasjonal diakoni: Bøsseinnsamling med konfirmantene 
 
I flere år ble konfirmantene brukt som bøssebærere til tv-aksjonen på høsten (ofte fortsatt, 
men da spørres de som elever gjennom skolen). Fra 2005 har vi gjennomført egen innsamling 
i regi av menigheten til fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp. Konfirmantene er da med på 
felles temadag på Finnsnes, det holdes foreldremøte og temagudstjeneste lokalt, og 
konfirmantene går med bøsser. Med litt hjelp fra andre (både unger og voksne) har vi stort sett 
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fått besøkt alle hjem hvert år, og resultatet har steget (ca 12 500 og 7 000 for hhv Berg og 
Torsken i 2007 – det er godt snitt pr innbygger!). I Søndre Torsken har frivillighetssentralen 
og skolen vært gode hjelpere til å fordele roder, i mangel av konfirmantansvarlig.  
 
Det har også vært innsamlinger til Aksjon Håp. Prestene har hatt tanke og ønske om et felles 
konkret innsamlingsprosjekt som kan brukes i forhold til konfirmanter og barn.  
 
Misjonsprosjekt i Berg 
 
Berg menighet har samarbeidsavtale med Normisjon om støtte til arbeidet blant Udinfolket i 
Aserbadsjan. Vi har 4 ofringer pr år, samt at en fellesskapsgruppe i Mefjorden har egne 
innsamlinger. Pga uroligheter og vansker for misjonen i Aserbadsjan har prosjektet ikke 
kunnet formidles så mye konkret utad, men dette har bedret seg.  
 
 
Kirka i nærmiljøet – samarbeid og positive muligheter 
 
I Berg og Torsken er kirka altså en naturlig del av folk og samfunnet sitt liv. Folk er glade i og 
knytta til kirkebygg og kirkegårder, og viser glede over å ha prest i blant seg. Både offentlig 
og frivillig arbeid vil gjerne ha kirka med på laget når ting skjer. Vi har lange tradisjoner på 
tilhørighet til og bruk av kirka. Selv om vi ikke har så mange som går i kirka ”til vanlig”, har 
såpass mange av gudstjenestene spesielt inviterte (om det nå er 4-åringene, konfirmantene, 
klassen, eller naboen som har dåp), og det er dermed mange anledninger til å gå i kirka. 17. 
mai og jul er også faste kirkedager for mange. Folkekirkemenigheten er derfor aktivt med, på 
mye mer enn begravelser! 
  
Bygdedager, friluftsgudstjenester, Internveiåpning i Berg 
 
Mange bygder har faste arrangement hvert år. Så sant det høver, er også kirka med på dette. I 
”Tørrfeskivalen i Gryllefjord” var vi særlig aktivt med den sommeren Anders Hammer var 
prest der. Til ”Mefjorddagan” er det fast med kirkekonsert på lørdag og gudstjeneste på 
søndag – gjerne ute. Under nykomlingen ”Våres daga” i Søndre Torsken hadde vi i sommer 
en vellykket start med utegudstjeneste i Grunnfarnesbotn. Også til St Hans-feiring i Ersfjord 
og Havfiskefestival i Gryllefjord har vi hatt gudstjeneste. Dessuten har det vært påske-
gudstjeneste til fjells i både Kaperdalen og Svandalen, når været tillater det.  
 
For Berg kommune var den store hendelsen i tiåret definitivt Internveiåpninga august 2004. 
Sognepresten var med i kommunens arrangementskomite, og tunnelåpningsfesten varte fra 
tidlig formiddag til seint natt, med masser av folk (i regn hele dagen) på Ersfjordstranda (og 
Breidablikk på kvelden). Tunnelåpningsgudstjenesten i Berg kirke søndag var en verdig 
avslutning på det hele. Ikke minst for kirkelivet er det flott at vi nå har så kort vei mellom oss! 
 
Korsamarbeid og Russlandtur 
 
I forbindelse med 1000-årsskiftet ble det tatt initiativ til korsamarbeid mellom Mefjorden 
kjerkekor, Gryllefjord sangkor og sangkoret Fistel på Skaland. Felleskoret sang også ved 
avdukinga av bysten av Ingrid Bjerkås og innsettelse av ny sogneprest høst 2000. Våren 2001 
arbeidet korene seg fram mot en felles tur til Russland, arrangert av kulturskolerektor Elena 
Mussounova. Den 10 dagers turen til Petrozavodsk og St Petersburg ble et felles løft i miljø 
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og sangglede. Sognepresten var også med, og vi besøkte kirker og kor der nede. Året etter var 
det gjenvisitt av koret Inkeri, som bl.a. deltok på gudstjeneste i Torsken kirke. 
 
Gryllefjord sangkor har dessverre måttet ta en pause pga lav oppslutning (fra vår 2007), men 
har i mange år gitt mange gode opplevelser og bidratt mye også i kirkelige sammenhenger – 
under inspirerende ledelse av Kristian Kaurin. 
 
Gryllefjord barnekor 
 
Skoleåret 2005-2006 startet et gledelig positivt arbeid ved Gryllefjord skole: De tilbød 
barnekor som valg i en ”pedagogisk halvtime” midt på dagen. Dette førte til at nesten alle 
ungene fra 1.-7. klasse på skolen ble med i kor. Barnekoret har sunget i kirka ved flere 
anledninger, både i Torsken og Gryllefjord, til skolegudstjenester, lysmesse og konsert. De 
var dessuten viktige sangere under NRK-gudstjenesten. Vi håper skolen har mulighet til å 
fortsette med dette, og vil gjerne ha utbygget samarbeid i forhold til sang utenom skoletid! 
 
Krisearbeid 
 
Presten har fast plass i ”Omsorgsteamet” i Torsken kommune – sammen med helsesøster, 
sykepleieledere, politi, oppvekstsjef, sosial og barnevern. Vi har 3-4 møter hvert år hvor vi 
drøfter felles tema, samt bruker hverandre som nettverk og backup ved ting som skjer ute. 
 
I Berg har vi dessverre fått prøve krise- og teamarbeid der til fulle de siste årene. Gjennom tre 
store kriser – en 5-årings død juni 2003, selvmord for ung lærer og mor advent 2005, og 
båtulykke med 3 omkomne fra Senjahopen sommer 2006, har vi vært igjennom tre omganger 
i tett samarbeid med både barnehage, skole og Åpen omsorg (hjemmetjenesten). Det har vært 
tungt og vondt både for de nære berørte, for barnehage og skole, og for lokalsamfunnet. 
Heldigvis ble det allikevel alle gangene gode opplevelser av å stå sammen, og at krisearbeidet 
har hatt sin funksjon. Prest, helsesøster, lege (når det har vært fastlege her), Åpen omsorg, 
rektor / styrer, andre ansatte og deres hjelpere fra BUP, gjorde sammen med de pårørende, 
andre foreldre, unger, nettverk og samfunn for øvrig, et godt sorgarbeid! Vi opplevde også at 
prestens og kirkas plass i samfunnet ble styrket, og for det daglige arbeid (eks m 
konfirmanter) er det godt at den samme presten som har fulgt dem i dette, også skal få følge 
dem i andre ting.  
 
Etter båtulykken, som kanskje i størst grad rammet et helt lokalsamfunn ved at dette var 
voksne menn og ulykke på havet, gjorde vi også gode erfaringer med å ha åpen kirke, med 
kondolanseprotokoll og tilstedeværelse av en fra menighetsrådet. Det ble mye både stillhet, 
gråt, bønn og samtale i kirkerommet. Krisearbeidet der ble avsluttet til årsdagen i år, med 
personlig hilsen til de nærmeste fra ordfører og prest, og minnegudstjeneste i kirka.  
 
I etterkant av krisene er det også uttrykt ønske om økt kontakt og samarbeid med Berg Røde 
Kors. Sognepresten er invitert med på samlinger som kursholder, og samarbeid om besøks-
tjeneste er startet.  
 
I Gryllefjord tok ungdommen selv initiativ til minnestund i kirka i forbindelse med at en 
tidligere elev døde brått. Også ved andre tunge dødsfall har enkeltprester gjort viktig innsats i 
sorg- og krisearbeid, både i søndre og nordre Torsken. Vi vil her også nevne at det i kirkas 
”egen-krise” ved prestearrestasjonen i 2002 også var god tillit og åpenhet for videre 
samarbeid. Torsken skole ønsket for eksempel som oppfølging en ekstra skolegudstjeneste før 
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sommeren. Besøket av biskopen september 2002 i Torsken kirke og grendehus ble, selv om 
den egentlige grunnen for besøket var negativt, en positiv styrkende opplevelse.  
 
Oppfølging av tidligere kriser: Utvik senior og tragedien ved Svensgrunnen 
 
Utvik Senior-forliset 17. februar 1978, og uroen rundt årsaken til dette, har hele tida siden 
vært en del av prestegjeldets liv. Alle de ni omkomne hadde tilknytning her ute – de fleste var 
fra Berg. Etter henvendelse til de nærmeste pårørende ble det invitert til minnegudstjeneste 25 
år etter, i Berg kirke 16. feb. 2003. Daværende sogneprest Even Borch kom også opp for å få 
være med. Gudstjenesten og nedleggelse av roser ved støtta etterpå ble en god og verdig 
markering, som av flere opplevdes å fylle et rom som ikke var dekket siden de kaotiske 
dagene og ukene i begynnelsen, og alle år i uro siden da. De sa det også var godt å se at flere 
tenkte på dem. Kirka var fullsatt, og alle grepet. 
 
På gudstjeneste i Gryllefjord 13. april 2003 ble det markert at det var 60 år siden tragedien 
ved Svensgrunnen, hvor Gryllefjords befolkning ble sterkt rammet av et uventet russisk 
angrep på fiskebåtflåten, hvor 17 menn omkom på havet og i russiske fangeleire.  
 
Menighetsbladet Yttersia 
 
Berg og Torsken gir sammen ut menighetsbladet ”Yttersia”. Det kommer med 4 nummer i 
året (vanligvis 20 sider). Bladet sendes i posten til alle husstander i prestegjeldet, samt til 
utensogns etter en liste man kan tegne seg på, med ca 100 navn nå. Bladet leses av mange. Vi 
har en samarbeidsavtale med Berg kommune om info-sider i hvert blad (som blir deres papir-
utgave ut til alle med ting som ellers mest legges ut på nett). I en tidligere omgang var det 
Torsken kommune som hadde en slik avtale, men det har ikke lykkes oss å få kommunen med 
på dette nå. Vi tenker det bør være likt for de to kommunene. Imidlertid har de hatt sin egen 
bygdeavis, utgitt av Frivillighetssentralen i Søndre Torsken, og har egentlig ikke svart oss 
med verken ja eller nei enda.  
 
Sognepresten er redaktør for bladet, Reiner Schaufler lager layout (samt legger det ut på nett), 
og Grafisk Nord på Finnsnes trykker. Trykking og portoutgifter til bladet dekkes av frivillig 
kontingent og annonser, slik at bladets økonomi stort sett går i balanse. Det er vanskelig å få 
stoff og bilder fra alle stedene i prestegjeldet, men ellers opplever vi bladet som et godt og 
viktig redskap for informasjon og vårt ansikt utad, og vet at bladet leses og brukes av mange.  
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Bemanningssituasjon 
 
Aktuell bakgrunn for visitasen; Prestesituasjonen 
 
På sogneprestsiden har det vært god stabilitet disse årene. Leiv Ingard Møen var sogneprest 
1997-2000, og to måneder etter at han sluttet var ny sogneprest på plass fra september 2000. 
Ingunn Rinde har så vært der siden. 
 
Med kapellanstillingen i Torsken har det derimot dessverre vært langt dårligere. Kapellan Jan 
Sommerset tok avskjed i januar 2000. I juni samme år kom hans etterfølger. Hans tjeneste 
fikk imidlertid en brå slutt da han ble anmeldt og pågrepet for seksuelt overgrep og besittelse 
av barnepornografi i mars 2002. Uten at vi skal si for mye om den saken her, var det godt at 
den ble meldt tidlig, barnevern og skole var raskt på plass slik at de involverte barn og 
familier fikk hjelp. Det ser heller ikke ut til å ha hatt store negative følger for folks forhold til 
kirka. Men selvsagt var det både vanskelig og beklagelig! Og vi er glade for all god hjelp og 
positiv velvilje som er vist, både fra de berørte familier, skole, hjelpeapparat og nærmiljø. 
 
Imidlertid følte MR og øvrig stab på manglende oppfølging fra bispekontoret under og etter 
denne saken. Også i saksgangen rundt nedleggelse av stillingen fikk vi lite og sene svar på 
våre henvendelser, og hadde opplevelse av å ikke bli hørt og hensyntatt i distriktet. 
 
Heldigvis var Hilmar Sommerset tilgjengelig og kunne trå til som vikar med en gang. Etter 
rettssak og dom kunne stillingen lyses ut på nytt sommeren 2003. Dessverre kom det ingen 
søkere på 3 utlysningsomganger, men Anders Hammer meldte seg som vikar. Med familie i 
Stavanger tok han kun engasjement, og hadde flere hjemreiser, men Anders gjorde en stor 
jobb i de tre semestrene (høst 2003-høst 2004) han var kapellan i Torsken. Han var godt likt, 
og igjen ble barn, unge og nærmiljø engasjert i kirka, og folk fikk et godt forhold til presten.  
 
I mellomtida var imidlertid to nye moment kommet til som trusler mot prestestillingen i 
Torsken: I Berg var internveien endelig ferdigstilt, noe som gjorde at kjørevei og arbeids-
situasjon for sognepresten så lettere ut. Samtidig skapte innføring av ny tjenesteordning for 
proster behov for mer prest inne i Lenvik. Når vi da hadde ubesatt stilling her, sto den lagelig 
til for hogg. Selv om vi både dokumenterte og argumenterte for at internvei i Berg heller ga 
mer jobb (pga økte muligheter og andre behov), og at særlig Torsken menighet ville lide 
sterkt av mangel på egen prest, ble forslaget fastholdt av prosten, og vedtatt av bispedømme-
rådet (juni 2005): Torsken-stillingen ble omgjort til sogneprest i Lenvik – til gjengjeld skulle 
Torsken ha ”inntil 50 % av en prestestilling i Lenvik”.  
 
Det har vært presisert fra biskopen at dette med ”inntil 50%” skal være ved kun en person. 
Prosten og sognepresten har vært  enige om at det skal være av prostiprest-stillinga, ikke ”en 
av Lenvik-stillingene”. Når det samtidig har vært mange ustabile faktorer i Lenvik sin 
prestekabal, har resultatet allikevel vært mange forskjellige prester. Særlig har dette rammet 
folket i Søndre Torsken, som til tider har måttet forholde seg til en ny prest ved hver tjeneste, 
og innimellom måttet vente urimelig lenge før de fikk endelig beskjed om kirkelig handling. 
Vi vil derfor påpeke igjen det som er sagt av oss tidligere: Det er små sjanser for å drive 
menighet med en sånn ordning! Folk mister sin kontakt med kirka utover det helt nødvendige, 
avgrensede ved kirkelige handlinger. I menigheter hvor de som har vært vant til å gå i kirka er 
på vei bort, er dette ekstra sårbart.  
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Det er Kaare Stenseng som har hatt stillingen som prostiprest i disse årene. I hans permisjoner 
har menighetene også blitt betjent av Ruth Astrid Stellmacher, Frank Stellmacher, Anne Berit 
Mathisen, samt prost Oddmund Brundtland. Alle disse har gjort gode jobber og vært godt likt, 
men det blir for dårlig mulighet til å bygge opp noe over lenger tid. Særlig var det et savn da 
Frank Stellmacher sluttet, som hadde vært et år, og vist stor engasjement for både folk og 
bygder i hele Torsken. I tillegg kommer avlastning for sognepresten ved at både Rolv Bruun, 
Glenn Hadland og Håvard Losvik (og Hilmar Sommerset) har tatt enkelttjenester.  
 
I den ustabile prestesituasjonen som har vært i Torsken, har det hjulpet godt på at vi har hatt 
en pensjonist boende. Hilmar Sommerset (sogneprest i Berg og Torsken 1966-71) har 
vikariert i opptil flere år denne perioden, dessuten flere somre og som step-in når andre ikke 
har kunnet. Det er en velsignelse å ha en prest boende i Søndre Torsken – en folk kjenner, 
treffer på butikken, og kan ta en kopp kaffe med. Fra sykehjemmet i Sifjord tar de ofte 
kontakt med Hilmar og får ham til å komme – med soknebud, til samtale og båreandakt – 
både på hjemmet og hjemme hos folk. Vi er takknemlige for alle hans bidrag! 
 
Andre stillinger 
 
Kirkevergene 
Kirkeverge / daglig leder må det sies å ha vært god stabilitet på. Ved forrige visitas var den 
nye kirkeloven nettopp kommet (1997), og med den innføring av kirkevergestilling i alle 
menigheter. I -98 var det enda ikke på plass i Torsken, men etter visitasen ble stillingen 
vedtatt opprettet, og Fred Flakstad (som hadde hatt mye av tjenestene i sin tidligere jobb på 
teknisk etat) begynte like etter. Med Jan Erik Fjeld i Berg hadde begge menighetene da 
kirkeverge i 80 %. Jan Erik har riktignok vært halvt sykmeldt og senere uføretrygdet, slik at 
han bare har hatt 50% jobb. Den resterende delen har vi hatt inne noe sekretær, både fast og 
på oppdragsbasis. 
 
Da Fred sa opp sin stilling i Torsken vår 2006, gikk Berg og Torsken sammen om utlysning 
(70% kirkeverge Torsken, 30% sekretær Berg), også med sikte på framtidig samarbeid. Etter 
2. gangs utlysning ble Wenche Pedersen tilsatt. Hun sluttet dessverre allerede etter 3 måneder, 
fordi hun fikk tilbud om annen stilling. Ved ny utlysning ansatte Torsken kirkeverge i Tranøy 
Gunnar Torgersen, som dermed ble kirkeverge på heltid. Selv om det da er blitt en reduksjon 
fra 80 til 50% kirkeverge i Torsken, ser det ut til å være en god ordning for både Torsken og 
Tranøy, og vi er glade for å ha fått en erfaren kirkeverge på plass.  
 
I Berg går Jan Erik av med pensjon vår 2008, og det vurderes mulig samkjøring av stilling og 
oppgaver, for å få best mulig utnyttelse, og mulighet for å få gode søkere ansatt.  
 
Kirketjenere 
 
Etter at 80-årige Arthur Enoksen ble takket av som kirketjener i Mefjordvær ved forrige 
visitas, gikk Martin Reiertsen inn i stillingen (med vikar av sin bror Knut Jarle da Martin var i 
militæret år 2001). Da kirketjener i Berg Hermod Heitmann sa opp sin stilling høst 2004, ble 
Martin tilbudt denne delen og, siden det nå var mulig etter internveien. Han har dermed 30 %. 
Mona Kvam Jakobsen er fortsatt rengjører i Berg kirke (8 %). Kirketjener Kitty Heitmann på 
Finnsæter døde brått påske 2006. Det er ikke tilsatt noen ny der, siden det er sjelden kapellet 
brukes.  
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I nordre Torsken ble kirketjenersstillingene for Gryllefjord og Torsken slått sammen da 
Augusta Karlsen takket for seg litt før forrige visitas. Anne Lise Sommerset fikk da 50%. 
Våren 2000 ble Gustav Nordskag tilsatt. Han sa opp sin stilling vår 2007. Det er ikke tilsatt ny 
fast enda, da vi avventer samarbeid med kommunen i forhold til deres omstruktureringer. 
Skoleelev Rebecca Flakstad vikarierer. 
 
På Flakstadvåg er det fortsatt Solveig Flakstad som er kirketjener (8%), mens Torodd 
Torbergsen har kirkegårdsansvaret (4%).  
 
Medby, Grunnfarnes og Sifjord er private kapell, hvor foreningene mottar kompensasjon fra 
fellesrådet for bruk av kirkene. I Sifjord sliter foreninga med rekruttering, og det vurderes å la 
bygdelaget overta ansvaret. Hilmar Sommerset stiller allikevel stadig opp. På Medby er det 
Gerda Nygård som stiller, og på Grunnfarnes Åse Johansen. 
 
Tjenesteytingsavtale 
 
De øvrige oppgavene som graving og stell av kirkegårdene, ivaretas av teknisk avdeling på 
kommunene, gjennom tjenesteytingsavtalen. De har også regnskapsføring for menighetene. 
Det siste har vært et vanskelig punkt i Torsken – verken kommunen eller menigheten har fått 
avsluttet regnskap siden 2000. Det har dermed også vært vanskelig med budsjettstyring. Vi 
håper imidlertid at de nå skal ha kommet over kneika. Det er også et stadig tilbakevendende 
problem at kommunens folk, både i uteavdelinga og på økonomi, har vansker med å finne tid 
til å få gjort oppgavene – både mht regnskapsrapporter, stell av kirkegårder og rundt kirkene. 
 
Organist / ønske om kantor / menighetsmusiker 
 
Etter at prestefru Olaug Møen flyttet, ble kulturskolerektor i Berg Elena Mussounova utlånt til 
menigheten som organist i 40%, fra september 2000. Etter at hun flyttet sommeren 2001, har 
det ikke vært folk der til å kunne gå inn på samme ordning. Heldigvis har vi en trofast vikar i 
Siss Marit Andreassen fra Finnsnes, som allerede spilte fast for Torsken. Hun har dermed 
vært den som har ”trødd pedalene” i begge menigheter. Mens vi enda hadde to prester, var det 
da to ganger i måneden også ettermiddagsgudstjeneste.  
 
Særlig fra Berg menighetsråd og kjerkekoret er det ytret stort savn å ikke ha organist på stedet 
som kan brukes også utover de faste tingene. Vi har prøvd oss på utspill i forhold til 
kommunen om samarbeid på musikerfronten, det er snakket med prostiets menigheter om en 
prostiorganist, vi har forsøkt oss med et trosopplæringsprosjekt med stilling som musiker, 
men ingen ting har til nå ført fram.  
 
Søknad om trosopplæringsprosjekt 
 
Den norske kirke er inne i en oppbyggingsfase på trosopplæringsarbeid. For å nå 
Stortingsmeldingens mål om 315 timers trosopplæring fra 0-18 år for alle døpte, trengs en 
storstilt satsing, som foreløpig er i en prosjektfase hvor det hvert år har blitt lyst ut midler. 
Berg og Torsken menigheter utarbeidet og sendte inn søknad i 2005 og 2006, men ble ikke 
tilgodesett noen av årene. Nå lever vi i påvente og håp om at det blir tildelt nok midler til alle 
menigheter til å kunne realisere målet. Hos oss vil det kreve minst en hel stilling til for å 
kunne tilby det ungene og foreldrene har rett på, samtidig som den frivillige aktiviteten må 
styrkes. Det vil være ønskelig med både diakonal, musikalsk og pedagogisk tyngde i arbeidet. 
Arbeidet krever lokal kjennskap og tilknytning, kontinuitet og bredde i satsingen. 
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Diakonale og andre behov 
 
Ved forrige visitas oppfordret Ola Steinholt Berg MR til å søke om midler til diakonstilling. 
Imidlertid så en vel ikke helt verken realisme eller mulig form på et slikt forsøk. Da det ble 
tatt opp igjen av ny sogneprest etter noen år, viste det seg at midlene som den gang kanskje 
kunne ha vært til disposisjon, igjen var blitt små, siden Steinholt hadde tenk på ledige 
lønnsmidler i forbindelse med vakanser i bispedømmet, og dette (gledeligvis) var gått tilbake. 
Dermed var igjen de diakonale behov overlatt til mulige rolige tider i prestenes liv. Vi skulle 
altså gjerne hatt mer ressurser – både til musikalske og kulturelle, prestelige, diakonale og 
kateket-messige oppgaver – her er nok av behov og muligheter, både i Berg og i Torsken!  
 
Også klokkerstillingene ble etterspurt ved forrige visitas. Dette er lovpålagte stillinger som 
ikke har vært i bruk på lenge verken i Berg eller Torsken. Tråden er imidlertid ikke tatt opp. 
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Avslutning, utblikk og særlige utfordringer 
 
Til avslutning skal det sies noe om særlige utfordringer. For menighetene Berg og Torsken 
har dette de siste årene helt klart vært betinget av prestesituasjonen, med ustabilitet og 
nedskjæring. Det må også sies å være stor forskjell på situasjonen i Berg og Torsken 
menigheter – og hvordan vi klarer å fange den opp.  
 
I Berg har det vært stabil prest i alle år siden forrige visitas – 3 år med Møen, 7 år med Rinde. 
Med prest boende på plassen og kontor i kommunehuset er det gode muligheter for et 
deltakende nærvær. Det er lettere å skjønne situasjoner og sammenhenger (på godt og vondt), 
og bedre sjanser for å følge opp og jobbe langsiktig. Folk får opplevelse av å kjenne presten 
og at kirka er nær, og dermed mer aktuell å bruke. Dette nærværet ble styrket ved at presten 
hadde mulighet til å være aktivt med under de siste års kriser i Berg. 
 
Mens Berg er blitt ett område etter internveien, er Torsken menighetsmessig snarere falt fra 
hverandre: Prestene som har hatt tjeneste i Søndre Torsken har ikke bare stadig skiftet, men 
har også hatt lite kontakt med det som skjer i nordre, og med menighetsråd og øvrig stab. I 
Søndre Torsken kan vi glede oss over og ”hvile på” endel kristelig virksomhet – særlig på 
Medby. Kapellet der drives aktivt med stadige møter og møteserier. NLM har også månedlige 
samlinger med ungene. Imidlertid er det liten kontakt mellom dette arbeidet og prest / 
menighetsråd.  Samtidig er det stort utviklingspotensiale i samarbeid med andre lokale krefter.  
 
Torsken kommune har også en svært vanskelig økonomiske situasjon og styring, som gjør at 
det er lite overskudd / syn for det kirkelige. Også Berg kommune har stram økonomi, og 
økonomisk styring for menighetene er vanskeliggjort ved at føring av regnskap prioriteres 
etter kommunens regnskap. Synkende folketall i begge kommuner (samt reduksjon av 
rammetilskudd ved internveiens realisering), gjør at kirka også må ta sin del av innstram-
mingen. Begge steder har vi derfor stått på det samme tilskuddet år etter år, også uten 
justering for pris- og lønnsvekst. I Torsken har vi for de neste år dessuten fått drastiske kutt. 
Økonomien for menighetsrådene forverres i tillegg ved at tilskuddet fra staten i forbindelse 
med ny kirkelov, blir redusert år for år. 
 
Internveien (som altså også skal komme i Torsken) har som sagt gitt helt nye muligheter til å 
bygge og drive menighet. Samtidig har vi utfordringer fra nedgang i folketallet, nedskjæringer 
og stram økonomi, og at befolkningssammensetningen endres ved at det fødes færre barn. Jo 
færre som bor her, jo vanskeligere kan det bli å få og beholde folk i stillingene. Jo lengre det 
er mellom gode tilbud og aktører i det sosiale og kulturelle liv, desto viktigere er det at kirka 
kan være tilstede og drive positivt og engasjerende arbeid.  
 
Særlige utfordringer for Berg: Overtakelse og bruk av Fiskarheimen og Lokalet 
 
Våren 2007 ble arbeidet for å få overført til menighetsrådet to hus det er drevet menighets-
arbeid i hos oss fullført. Fiskarheimen ble overdratt fra Den indre sjømannsmisjonen til Berg 
menighetsråd, med gudstjeneste og kirkekaffe på heimen 28.01. Senere på våren, på en 
sangkveld på Maria Budskapsdag (22.04.) ble skjøtet på ”Berg kristelig ungdomslokale” 
overlevert, og ildsjelene i styret gjennom mange år, takket av. Det er godt å ha fått styrings-
mulighetene over Fiskarheimen tilbake til bygda, det er godt at de frivillige nå slipper å 
bekymre seg for regninger og teknisk drift av Lokalet, men så har vi nå som menighetsråd fått 
ansvar for to hus til, som skal fylles og drives – både økonomisk, teknisk og innholdsmessig. 
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Særlige utfordringer for Torsken: Hvordan erstatte prestestillingen 
 
For Torsken er den største aktuelle utfordringen hvordan vi skal klare å være menighet og 
kirke der med så få ressurser – både i stillinger, økonomi og frivillig mannskap. 
Gjenopprettelse av prestestillingen eller andre kirkelig tilsatte synes som en nødvendighet for 
å kunne stå ansvarlig, inspirere og lede det kirkelige arbeidet. Vi trenger noen som har nok 
kjennskap, tid og tilknytning lokalt i både søndre og nordre del.  
 
Samarbeid 
 
Berg og Torsken KFR ønsker som sagt å tenke sammen om stillings- og oppgavefordeling for 
å utnytte ressurser og evner på best mulig måte. Vi har felles prest og bruker samme organist, 
og mye av kirkevergearbeidet kan gjøres over nett og telefon. Siden Torsken nå har samme 
kirkeverge som Tranøy, og disse tre menighetene også ellers har mye felles av struktur og 
betingelser, kan det tenkes å utvide samarbeidet. Også på prestefronten utgjør de tre en 
naturlig samarbeidsenhet. Vi har startet felles tilbud for fjorårskonfirmanter gjennom KFUK-
Ms ”MILK-kurs”, vi samsnakket om trosopplæringsprosjektsøknader, og kanskje er det mulig 
å sette sammen noe ut av småstillinger på kirketjener-, organist- og klokkersiden. 
 
Utarbeidelse av planer – videre drift av kirka i nærmiljøet 
 
Fra sentralt hold i kirka vil det i løpet av neste årene komme i oppgave å utarbeide lokale 
planer for både diakoni og kirkemusikk, i tillegg til gudstjenestereform, ny salmebok og den 
store satsingen på trosopplæring. Arbeidet med å utvikle (og gjennomføre!) tilbud på 315 
timers trosopplæring til alle døpte, er en formidabel oppgave som krever helt andre ressurser 
enn det vi nå har – både i faste stillinger, økonomi og frivillig innsats.  
 
Utarbeidelse av planer er en utfordring for våre små menigheter. De skal dekke gode og 
viktige oppgaver som vil tilføre nytt liv og glede og føre kirkelivet videre til nye generasjoner, 
men det er viktig at vi får tilpasse det til vår virkelighet her.  Dessuten er det å få gjort 
arbeidet, viktigere enn å ha fine planer i permen. Imidlertid er det vel slik at det som ikke står 
på en plan (og kalender) lettere blir utsatt og utelatt, siden det stadig er så mye annet som bare 
må gjøres. Menighetene trenger derfor pågangsmot, hjelp i det strategisk arbeidet og nye 
ressurser til å være kirke i nærmiljøet også for kommende generasjoner!  
 
Vi håper arbeidet med bispevisitasen kan være et ledd i våre utfordringer. Vi har mye godt 
grunnlag å bygge på, av kirkelig tilhørighet, tradisjoner og velvilje. Sammen får vi jobbe for 
at kirka i Berg og Torsken fortsatt kan være levende, evangelisk og tydelig i nærmiljøet! 
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STATISTIKK KOMMUNENE Kilde: www.ssb.no/kommuner  Hentet 31.07.07. 
 
 
Folkemengde 1995-2007 og framskrevet 2008-2025 
 

BERG      TORSKEN 

 
 
Befolkningsutvikling 1997-2006 Berg 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
Fødselsoverskudd 0 -6 -4 -4 -9 -6 -14 -5 -4 -13 
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring 13 -23 1 -13 -25 -13 15 -24 -14 -21 
Folketilvekst 13 -29 -3 -17 -34 -19 1 -29 -18 -34 

 
 

Befolkningsutvikling 1997-2006 Torsken 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
Fødselsoverskudd -5 -13 -6 -3 -12 4 -7 -12 -14 -18 
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring -30 -14 7 -34 11 -14 -26 -42 -14 -9 
Folketilvekst -35 -27 1 -37 -1 -10 -33 -54 -28 -27 
 

Befolkningsstruktur 2007. Prosent  

 
Berg Torsken Fylket 

Antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen 20-39 år 102,1  118,5  105,7  
Andel barn og unge 0-17 år 21,2 18,8 23,6  
Andel eldre 80 år og over 6,4 7,7 4,1  
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Befolkning etter kjønn og alder. 1.1.2007. Prosent 
 

BERG      TORSKEN 
 

 
 
Arbeid/inntekt 

 Berg Torsken Landet

Sysselsatte 15-74 år (med bosted i kommunen). 4. kvartal 2006. Prosent av 
befolkningen 69 63 70

Menn 77 68 72
Kvinner 61 59 68

Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt. 2006. 
Prosent 3,4 4,6 2,9

Menn 3,7 4,2 3,3
Kvinner 3,1 5,0 2,4

Netto innpendling til Berg. 2006 -77 -46 --
Andel uførepensjonister 16-66 år. 2006. Prosent 17,6 17,8 12,5
Bruttoinntekt per innb. 17 år og over. 2005 246 400 226 400 271 300

Menn 298 300 273 500 323 200
Kvinner 196 800 180 900 219 600

    
Sysselsatte fordelt på næring 2006. Prosent  20,8 4,8

Primær 13,2 22,8 14,5
Sekundær 26,6 55,7 80,3
Tertiær 60,0  

Sysselsatte fordelt på sektor. 2006. Prosent  37,3 39,9
Offentlig forvaltning 38,3 62,7 60,1
Privat sektor og offentlige foretak 61,7 63 70

Helse, sosial og omsorg 2006   

Berg Torsken Fylket Landet
Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak Prosent 2,0 4,9 4,4 3,8
Sosialhjelpsmottakere per 100 innb. 20-66 år 2,7 6,5 3,9 4,2
Legeårsverk per 10 000 innb. 18,2 20,4 10,7 9,0
Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon. Prosent 17,7 33,3 17,8 14,3
Andel innb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester. Prosent 46,8 37,3 40,3 37,0
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PROGRAM FOR VISITAS BERG OG TORSKEN 
   

Tema for visitasen: Kirka i nærmiljøet  
 

Programposter merket med fet skrift er åpent for alle. 
 
Dato og tid Sted Arrangement 
   
Ons 10. okt Torsken  
   
Kl 17.00 Medby kapell MR-møte Torsken 
Kl 19.00 Medby kapell Temakveld: Kirka i nærmiljøet 

Kaffe, prat og sang. 
   
Tor 11. okt Torsken  
   
Kl 10.00 Medby kapell Gudstjeneste for Medby oppvekstsenter og bygda 
Kl 11.15 Medby skole Lunch m lærerne 
Kl 13.30-
15.00  

Herredshuset 
Gryllefjord 

Møte med kommuneledelsen i Torsken 
  

Kl 15.30  Ausa  Middag  
Kl 16.30  Torskenbygda Tur / sightseing 
Kl 18.00 Gryllefjord 

kapell 
Familiegudstjeneste med Gryllefjord barnekor 
Kirkekaffe. 
 

   
Fre 12. okt Berg  
   
Kl 09.30 
 

Berg kirke Gudstjeneste Skaland og Senjahopen skole   

Kl 10.30 Prestekontor MR-møte Berg 
Kl 12.00 Kommunehus Lunch og møte med kommuneledelsen 
Kl 13.30 Skaland Motell Møte med repr fra næringslivet / evt bedriftsbesøk 
Kl 14.30 Prestekontoret Samtale sogneprest-biskop 
Kl 16.15 Mefjord 

brygge 
Middag 

Kl 18.00 Fiskarheimen 
i Senjahopen 

Temakveld: Kirka i nærmiljøet 
Kaffe, prat og sang. 

Kl 20.15 Fiskarheimen  Foreløpig oppsummering av visitasen 
   
Søn 14. okt Berg  
   
Kl 11.00 Berg kirke Visitasgudstjeneste m nattverd 
Kl 12.30 Lokalet Kirkekaffe, visitasforedrag 
 


