
ETTERVISITASRAPPORT GLOPPEN 
 

I reglementet for bispevisitas lyder det: ”eitt år etter at visitasen er avslutta, skal det 
utarbeidast ein ettervisitasrapport som summerer opp tiltak og arbeid som er utført som ein 
følgje av visitasen. Soknepresten utarbeider eit framlegg til slik rapport, som vert lagt fram 
for sokneråda og fellesrådet til drøfting. Endeleg rapport vert å sende til biskopen via 
prosten.” 
 
Visitasen 8. mai-12. mai 2019 var ei god hending for kyrkjelydane i Hyen, Breim og Gloppen 
sokn. Vi minnast gode dagar der vi møttest i fine arrangement og til gode samtalar. Det er 
mange som sit igjen med fine opplevingar, også eit år etterpå. Ved arbeid som var gjort på 
førehand og ved gjennomføringa, vart det skapt kunnskap og innsikt i korleis kyrkjelydane 
arbeider og lever. Vi vil summarisk rapportere på dei 6 utfordringane vi fekk frå Biskopen i 
Bjørgvin. Fleire av utfordringane har blitt noko prega av ei stenging av kyrkjene frå 12. mars 
grunna covid-19-pandemien og restriksjonane som har vore gitt.  

 

1. Gå til gudsteneste regelmessig, for di eiga skuld og for Guds skuld. 

Delvis er dette ei utfordring som er målbar gjennom statistikk. Men korleis det opplevast å gå 
til gudstenesta for eiga skuld og for Guds skuld kan ikkje målast i tal. I strategidokumentet til 
Gloppen står det: «vi vil ha varierte, relevante og involverande gudstenester». Hadde vi 
lukkast med dette skulle det ha vore mange som tok imot utfordringa med å gå til gudsteneste 
regelmessig. Kyrkjebladet har tatt det opp som tema, det har vore samtalt om dette. Fleire 
gode tiltak har prøvd å svare på denne utfordringa. Familiegudsteneste i Sandane kyrkje, auka 
fokus på ulike former i gudstenesta og fleire medverkande for å nemne noko. Vi lukkast 
delvis i å halde på ein god stamme, men når framleis ikkje dei yngste segmenta. Noko av 
forklaringa kan vere at kyrkja si form ikkje passer for denne aldersgruppa. I visitasmeldinga 
peika vi på ein nedgang dei siste 10 åra. Om vi er litt positive har den nedgangen stagnert det 
siste året, frå mai til mars. Gudstenestedeltaking er eit satsingsområde for bispedømet og vi 
ønskjer å stadig rekruttere nye inn i fellesskapet. Ein nøkkel er å i endå større grad få fleire til 
å bidra på ulike måtar på gudstenestene. Samstundes er det viktig å ha andre samlingar, som 
har sin eigenverdi, og kan vere rekrutterande til gudstenestefellesskapet. 
 
2. Prøv ut gudstenester eller samlingar for unge familiar i Sandane kyrkje søndag ettermiddag. 

 
Vi har hatt 5 gudstenester i perioden frå oktober til mars med ein enklare mal enn vi nyttar til 
hovudgudstenestene. Den liknar framleis på vanleg gudsteneste, med kjend liturgi. Born og 
vaksne har vore medliturgar saman. Det har alltid vore nattverd, og ein ungdom som har vore 
trufast i ungdomsarbeidet, har vore fast nattverdsmedhjelpar. Slikt gjev rikdom i 
gudstenestefeiringa.  Det vart oppnemnt ein liten komité som tok ansvar for desse samlingane. 
Dei har hatt førebuing og evaluering for kvart arrangement. Vi har freista å lage ei 
familiegudsteneste i vid forstand, og har hatt god tid til enkel kyrkjekaffi med brettspel som 
eit fast innslag. Det er stas når 80-åringen spelar Ludo i lag med 8-åringen! Fleire av 



gudstenestene har kome i passeleg tid etter trusopplæringstiltak, slik at det har vore lett å 
invitere «tilbake» til gudsteneste. Nokre gongar har det lukkast, andre gongar ikkje. Det har 
også vore samarbeid med søndagsskulen og med Soulchildren. I snitt har det vore 96 
deltakarar og 79 til nattverd. Komitéen har planlagt ei evaluering av opplegget, men dette er 
utsett pga. koronarestriksjonane. 

 

3. Ungdom etter konfirmantalder må få eit tilbod om samlingar og leiartrening. 

I år fullførte heile 6 deltakarar leiartrening, og var med på ulike arrangement t.d. i 
konfirmasjonsundervisninga. Vi hadde også stor påmelding til ein skileir for ungdom frå 
konfirmantalder og oppover. Vi har ikkje lukkast så godt med ungdomsarbeidet dei siste åra, 
så vi er godt nøgde med denne utviklinga. Dessverre førte covid-19 til avlysing av leiren. 
Denne våren har det også vore Alphakurs for ungdom i Gloppen. Normisjon si forsamling, 
Møtepunkt B, tok initiativ til dette, og ein av trusmedarbeidarane i kyrkja deltok.  

 

4. Set i gang med samlingar med undervisning for vaksne utanom gudstenesta. 

Saman med Møtepunkt B arrangerte vi hausten 2019 eit Alpha-kurs. Det var mellom 10 og 15 
som deltok. Vi har planar om å gjennomføre eit nytt kurs hausten 2020. 
 
I Gloppen sokn har ei gruppe som kallar seg: «Samtaler rundt komande søndag sine tekstar og 
salmar» starta opp. Den er leia av frivillige, som er fulle av Bibel-kunnskap og finn stor glede 
i vår rikhaldige salmeskatt. Fleire har uttrykt glede over tilbodet, men også, - med glimt i 
auga, ein viss frustrasjon over at prestane ikkje fokuserte på det dei hadde snakka om. 
Samlingane har vore ca. ein gong i månaden. Frå hausten 2020 vil gruppa vidareutviklast i 
samarbeid med diakonen.  
I Breim sokn har starta / planlegg temakveldar med undervisning i lag med diakonen.  
I Hyen sokn og Hyen Normisjon har arrangert bibeltimar i lag, og dette samarbeidet held 
fram. 
 
5. Søk den ærlege og konstruktive dialogen med Møtepunkt B om felles utfordringar. 

Visitasmeldinga og samtalene under visitasen synleggjorde at det var ei utfordring i 
samarbeidet  mellom kyrkja og bedehuset.  Kyrkja har kalla inn til to dialogmøter med 
Møtepunkt B. Her har tilsette i kyrkja, representantar frå soknerådet og representantar frå 
Møtepunkt B møttest til samtale. Dette trur vi har vore avklarande og konstruktivt. Samtalane 
har resultert i samarbeid om to Alpha-kurs. Vi arrangerte også ei felles gudsteneste, men vi er 
usikre på om dette er noko vi skal gjere på fast basis. Kanskje har året som har gått, og 
samtalane vi har hatt modna fram ei erkjenning av at vi er to ulike fellesskap som kan 
samarbeide om noko, og la vere på andre ting. Det er planlagt eit nytt dialogmøte i august. 
 

 

 



6. Få i gang ei målretta gjevarteneste, og forkynn fram gjevargleda. 

Dette var ei utfordring som var forventa, og som gav oss litt pågangsmot til å finne gode 
løysingar. Det nye soknerådet i Gloppen har teikna avtale med eit firma som skal handtere 
gjevartenesta. Dette er omtalt i kyrkjebladet, og dei faste gjevarane vi allereie hadde er 
informert. Vi hadde planer om å lansere ordninga i ulike kanalar, og gjere ein innsats for å 
rekruttere gjevarar då kyrkjene vart stengde. Dette arbeidet vil bli tatt opp igjen når vi kan 
møtast andlet til andlet. Målet vårt er 100 faste gjevarar, og vi har fått 20 allereie før 
vervekampanjen. Breim og Hyen sokn arbeider også med løysingar for gjevarteneste. 
 
Covid-19 
Den siste delen av perioden vart heilt annleis enn vanleg grunna covid-19. Vi har fått erfaring 
med ulike gudstenestetypar på nett, opptak som direkte-sending. Statistikken fortel at det er 
høgare tal «deltakarar» på desse enn på vanlege gudstenester. Men det har ikkje vore enkelt å 
vere kyrkje utan å kunne møtast. Vi ser fram til igjen å vere ilag, andlet til andlet i 
kyrkjelyden. Slik kan vi best svare på desse utfordringane i åra som kjem.    
 
  
Med ønske om alt godt og takk for sist! 
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