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Soknepresten i Øygarden 

 
  Dato:1. februar 2008 

 
Soknepresten si Årsmelding 2007 
 
Kjære vener! 
 
Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus! 
 
Kommentarar til Årsstatistikken.  
 
Først nokre kommentarar til årsstatistikken. Gudstenesteframmøtet gjekk nominelt ned frå 8768 i 2006 til 8164 i 2007. Men 
talet avspeglar nok meir status quo enn reell nedgong, då vi hadde 3 færre gudstenester i Blomvåg, og inga 
misjonærutsending i Hjelme! Men talet på nattverdgjester er ned frå 2127 til 1742. I begge tilfelle ser eg begge sokn i 
Øygarden Prestegjeld under ett. 
 
Sett i litt lengre perspektiv har me likevel betre tal enn i 2004(7092) og i 2005(7345). Talet på nattverdgjester var då óg 
lågare enn i 2007: Høvesvis 1722 og 1645. Det var nattverd på 23 av 41 gudstenester i Blomvåg kyrkje og 19 av 36 i Hjelme 
kyrkje. 
  
Om gudstenesta. 
 
Det å feire gudsteneste er det viktigaste vi gjer som kristen kyrkje og lokalkyrkjelydar. Her vert menneske kalla inn til dåp og 
tru, og til å følgje Jesus Kristus. Dei truande får trøyst og kveik i trua, dei uomvendte kall til å ta i mot Kristus. Og her bygger 
vi Guds kyrkjelyd mellom oss. Eit sentralt spørsmål på Seniorprest Per Fimreite sitt nådegåveseminar sist haust og vinter var: 
”Er vi ein kyrkjelyd?” Og, ”Kva for konsekvensar får det om vi er ein kyrkjelyd?” Viktige problemstillingar for Øygarden 
Prestegjeld! Per Fimreite kjem att til Blomvåg sokn hausten 2008, og tek del ved nye Forbønsgudstenester i 2008 og 2009. 
 
Med gudsteneste stort sett bare kvar 14.dag i kvart sokn og med ca. 90 min. til rådvelde kvar gang, seier det seg sjølv at det å 
nå alle grupper i kyrkjelyden er krevjande. 
 
Det er godt å få ”lene seg til” den klassiske måten å feire gudsteneste på. Men ikkje alle tradisjonar treng ikkje takast vare på. 
I 2004 tok eg difor initiativet til ei gudstenestereform. Bakgrunnen for dette kan lesast meir om på nettsidene våre1  og under 
Kapittel 4 Strategisk utblikk 3. Kyrkjeleg Vestavind- Den Store Lovsongen2. 
 
Etter vedtak i sokneråda 1.februar 2006 er ”Den Store Lovsongen” (DSL) vedteke til bruk i prestegjeldet, tilpassa forskjellige 
dagar og høve. Det er ein rammeliturgi etter intensjonen i den komande liturgiske ordninga for Dnk.(2010) 
 
Vi brukar inntil vidare DSL som gudstenesteliturgi på alle gudstenester. Denne gudstenesta har no ”sett seg” godt i 
kyrkjelyden. Biskopen har gjeve løyve til mellombels bruk, men har likevel ønskt at nokre gudstenester er etter gjeldande 
(1977/1983/1992) ordning. Han har óg ønskt ei evaluering av DSL. Når det gjeld utforming av denne ventar vi på innspel frå 
Biskopen. 
 
DSL har små endringar i forhold til den offisielle liturgien, og har det meste av stoffet sitt  frå gjeldande (1977/1983/1992) 
ordningar i Gudstenestebøkene (både Høgmessa og alternative nattverdordningar), men er meir open for stoff frå 1920-
liturgien. Den er óg meir open for bedehus-og søndagsskule og karismatikk med opnare tonevalg til dei liturgiske ledda. 
Saman med vedtaket 1.februar 2006 høyrer vedtak om fleksibel bruk av tilgjengelege salmebøker. 
 
Det er meininga at ”Den Store Lovsongen”  skal ”bøyast og tøyast” etter høvet, t.d  Familiegudstenester og Familiemesser.  
Eit poeng er óg stor fridom for presten til å utforma ledda etter både Gudstenestebøkene(1992) og det liturgiske materialet 
som er samla.3 
 
 
 

                                                
1 www.kyrkja.net/vismeld.htm 
2 Meir bakgrunnsstoff er samla på 
www.kyrkja.net/trad.htm 
3 www.kyrkja.net/eukp.htm  
www.kyrkja.net/euky.htm 
Meir utfyllande stoff er samla på 
www.kyrkja.net/eukpfullst.htm 
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Eg tenkjer elles om gudstenestene våre som ein trekant:  
 
1.Klassiske ”oppbyggelege” gudstenester med nattverd som hovudregel.  
 
2.Familiemesser for å nå born, ungdom og barnefamiliar. På desse er det t.d. til vanleg bare ei lesing frå Guds Ord. Desse 
og med nattverd som hovudregel.  
 
3.Familiegudstenester for å nå born, ungdom og barnefamiliar, og til oppfølging av Dåpsopplæringsplanen. På desse er det 
t.d. til vanleg bare ei lesing frå Guds Ord. Desse har som hovudregel ikkje nattverd. 
 
DSL, kombinert med datalysbilete brukt t.d. på Familiegudstenester og Familiemesser har senkt terskelen for både det å gå til 
kyrkje og opplevinga av gudstenesta. Det same har bruk av andre tidspunkt for gudstenesta, band og forsongarar, og 
barnesamling i gudstenesta før preika tek til eller etter kunngjeringane.’ 
 
I tillegg til nemnde ”ingrediensar” vil eg gjere framlegg om at ”each one-reach one” med gudstenesteinvitasjon t.d. i 
cellegruppene, og på bedehusa sine samlingar. 
 
Kunne vi og få til fast ministrantordning, t.d. ut frå dåpsopplæringsprogrammet og konfirmantåret, kunne vi nå lenger. Det 
same om vaksne ville sette av tid til å delta i gudstenesteplanlegginga, slik som sokneråda óg ønskjer seg.  
 
For tida synes eg at Familiemessene kunne ha fungert betre. Eg inviterer kyrkjelydane til særskilt drøfting av dette 
spørsmålet.  
 
Sokneprest og medhjelparar nyttar mykje tid både i planlegging av og gjennomføring av gudstenestene, og eg vonar at dei 
truande og folk generelt framleis ønskjer å koma til samlingane om Ordet og Bordet. 
 
Om kyrkjelege handlingar 
 
Det er stadig store utfordringar rundt kyrkjelege handlingar. Vigselstalet(7) er det same i 2007, som i 2006. Talet på 
dåpshandlingar syner på ny auke, frå 39 i 2006 til 51 i 2007. På gravferdssida er det ”midt på treet”, frå 47 i 2006 til 37 i 
2007. Konfirmanttalet er det same som i 2006: Heile 63 vart konfirmert i våre to sokn. 
 
Offisiell ordning for DnK nyttast ved vigslene, med små endringar4. Offisiell ordning for DnK nyttast ved gravferdene, med 
denne endringa: Ikkje overgjeving av den som er død, dessutan er minneorda/stunda heilt først etter preludiet og før første 
salmen5. 
 
Sokneprest og medhjelparar nyttar óg mykje tid både i planlegging av og gjennomføring av kyrkjelege handlingar, og eg 
vonar at Ordet om Kristus Jesus skal nå inn til den einskilde både i sorg og glede. 
 
Kyrkjesituasjonen. 
 
Situasjonen for DnK er utan tvil blitt meir alvorleg i 2007 etter Kyrkjemøtevedtaket. I tillegg har me i landet ein almenn 
sekularisering der meir og meir av kristenarven attende til Heilag Olav og kristninga vert teken bort eller ignorert. Vi ser óg 
mange teikn på ei stor moralsk krise i landet. Det var difor bra at sokneprest og rådsleiarar sto fram med denne erklæringa 
etter Visitasgudstenesta 17.september 2006: 
 

I samråd med biskopen er vårt mål for det vidare arbeidet å be og arbeide for: 
1. At menneske i Øygarden vert kalla til tru på og lydnad mot Jesus Kristus, slik at dei med oss kan verta frelst 
og nå Himmelen.  
2. At kristen diakoni og kjærleik kan fylle prestegjeldet si verksemd. 
3. Godt samvirke mellom embete og råd. 
4. Gode relasjonar mellom den offisielle kyrkja og det friviljuge kristne arbeidet. 
5. Gode og bibeltru prestar til Øygarden prestegjeld óg i framtida. 
6. Eit bibelsk basert bispetilsyn for Øygarden prestegjeld, andre kyrkjelege einingar og einskildpersonar som står 
i den same klassiske kyrkjetradisjonen som oss. 

                                                
4 http://www.kyrkja.net/viky.htm 
5 http://www.kyrkja.net/gflk.htm 
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7. Eit nytt kyrkjeleg rom, i lojalitet mot vårt evangelisk-lutherske trusgrunnlag i Skrift og Vedkjenning, gjerne 
på økumenisk og internasjonal basis. Kristus mellom oss, håpet om herlegdom! (Kol.1,27b)” 

 
Klassisk kristendom trengs! Lat oss ikkje verta usynlege, men med frimot halde oppe flagget! 
 
De vert framleis inviterte til å diskutere på årsmøtet kva soknet og prestegjeldet bør foreta seg vidare i ”forhalingsprosessen” 
og i kyrkjesituasjonen i det heile. Vi bør-så langt vi kan-tenkje på kva for kyrkje og kristendom vi skal gje våre born og 
komande generasjonar!  
 
Eg opplever det som ei stor hjelp at www.carissimi.nu har kome på banen. Dette tiltaket liknar svært på Øygarden Prestegjeld 
sitt innsteg 2006. Det synest óg som om forståinga for ønsket om alternativt tilsyn er aukande. Sjølvaste Bergens Tidende går 
no inn for alternativt tilsyn!(Leiar, BT 22.januar 2008) 
 
Eg skriv dette til dykk straks før Faste: 
 
Eg helsar alle dei truande og alle menneske av god vilje med dette Ordet frå Hebrearbrevet som er både til trøyst, og til kall 
til å halde ut i striden for Evangeliet: 
 
”Difor, når vi har så stor ei sky av vitne kring oss, så lat oss leggja av alt som tyngjer, og synda som heng så fast ved oss, 
og halda ut i det løpet som ligg framfor oss,  med blikket fest på Jesus, trua sin opphavsmann og fullendar. For å få den 
gleda som venta, heldt han ut på krossen utan å bry seg om skamma, og han har sett seg på høgre sida av Guds kongsstol.  
Ja, tenk på han som heldt ut ein slik motstand frå syndarar, så de ikkje trøytnar og blir motlause.” (Hebr.12,1-3)  
 
Med venleg helsing  
Dykkar tenar i  
Kristus Jesus 
Svenn Martinsen 
sokneprest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


