
Innspill fra Nærøysund kirkelig fellesråd – Rørvik kirke  Rørvik 13.10.2020 

          

Fra kommunen: Dag Roar Opdal  

 

 

Innspill fra Nærøysund kirkelig fellesråd 

 Kirken på Rørvik er egnet for også andre aktiviteter enn de rent 

kirkelige. Kirken ønsker å være en plass hvor alle kan treffes.  

 Viktig å legge til rette for aktiviteter blant barn og unge og våre 

nye landsmenn/innvandrere. Ungdomsklubb og ulike 

integreringstiltak må prioriteres. Samarbeider gjerne med 

kommunens kultur- og oppvekstetat om dette.  

 Det må settes av en ressurs som legger til rette for uorganiserte 

aktiviteter.  

 En barne- og ungdomsarbeider vil være en utgift til 

inntektservervelse på litt sikt. Vi må unngå slike tilstander som 

vi har sett på litt større steder (gateslagsmål).  

 Kommunen må bidra til å drifte lysløypa rundt Gluggfjellet.  

 Det trengs mer penger til kirkens ulike aktiviteter og dens 

bygningsmasse. Etterslepet er stort og forfallet tiltar, slik som for 

Kolvereid kirke. Ønsker jevnlige møter med teknisk etat – 

etablere et års-hjul der behov meldes inn i forbindelse med 

budsjettarbeidet.  

 Det er ønskelig med et menighetshus på Kolvereid. Dagens 

bygningsmasse er ikke egnet til utenomkirkelige aktiviteter.   

 På Rørvik har vi bygget men mangler folk. Mangler både 

prester, organist og skulle gjerne også ha hatt kateket og diakon. 

Vi framstår ikke attraktive nok.  

 Kommunen kan ikke prise leien på sine bygg så høyt at ingen 

kan være der – det bidrar ikke til bolyst og blilyst.  

 Sorgstøttegruppearbeidet må revitaliseres. Samarbeid med 

kommunen er ønskelig. Prosjektpenger er nødvendig for å få 

tilbudet opp å gå igjen.  



 Slik situasjon er i dag har kirken ikke kapasitet til å ta på seg 

andre oppgaver enn de rent lovpålagte. Ønsket er å være en mer 

aktiv deltaker i samfunnet. Frivillige kommer og går slik at vi 

trenger en fast ressurs som kan koordinere dette arbeidet.  

 Kollektivtilbudet i kommunen må forbedres slik at folk kommer 

seg rundt på ulike arrangement. 

 Savner en oversikt over hva som foregår i kommunen. 

Hjemmesiden har blitt bedre, men det er fortsatt noe å gå på – en 

aktivitetskalender er ønskelig. 

 Viktig å få vist fram hva som rører seg i kirken av ulike 

aktiviteter – har et godt samarbeid med kommunen v/ Morten 

Wengstad slik at en bl.a. får strømmet ulike arrangement på nett.  


