Ordførers tale til inviterte gjester på Hemne Hotell den 21.mai 2017
ang. markering av Hemne Kirke 200 år:
Jeg vil takke arrangementskomiteen og de ansatte i Hemne Kirke for
invitasjonen og markeringen av 200 års jubileet. Jeg vil som ordfører
få ønske biskop Tor Singsaas velkommen hit til Hemne.
Hemne Kirke har stått her i 200 år som en viktig bærebjelke i Hemne
og her på Kyrksæterøra. Uavhengig av om en er personlig kristen eller
ikke, så står kirken her for alle. Kirken er slik jeg ser det et resultat av
samfunnet, som har endret seg i takt med utviklingen. De som deltok i
den første preken i Hemne Kirke, har nok stusset over dagens bruk av
kirken til konserter og andre ting som for eks. dåp i andre
trossamfunn. Åpenhet og inkludering i kirken og i samfunnet går hånd
i hånd.
Er vi menneskene bevist på egne og samfunnets verdier? Dette med
verdier kan være både utfordrende og spennende å tenke over en gang
i blant. Jeg har vært samfunnsengasjert og opptatt av
mellommenneskelige verdier, og jeg ble fascinert av Bondevik 1
regjeringen som etablerte verdikommisjonen i 1997. Jeg tok da tak i
dette lokalt her i Hemne og etablerte noe jeg kalte verdi-ringer. Over
200 personer i alle aldre ble den gangen med på å diskutere
betydningen av egne og samfunnets verdier. Jeg fikk flere personer
som satt i verdikommisjonen og en del andre til å komme hit til
Hemne som foredragsholdere. Husker spesielt når Jakob Margido Esp
var her og spiste frokost sammen med oss på vekstbedriften, før vi
hadde et opplegg for hele videregående skole. Tema var
ungdommenes engasjement i samfunnet og egne valg. Det
engasjementet som ungdommene den gangen viste fikk meg til å ha
stor tro på fremtiden og mange av de elever var med i verdi-ringene.
Jeg husker vi diskuterte hvordan det var å bo i Hemne og den
tryggheten som er i et lite oversiktlig samfunn som her.
Samtidig som vi drev å oppsummerte, fikk vi melding i media om at
krigen på Balkan gikk inn i en tøff fase hvor NATO bombet
Jugoslavia og det ble en flyktningestrøm over til andre land. Vi ble

fort enig vi som møttes den kvelden, at vår diskusjoner om verdien av
å bo her i Hemne fikk en ny dimensjon, når vi får se på TV ruta de
utfordringene befolkningene i krigssoner står ovenfor. Dessverre har
det også etter 1998 vært kriger og flyktningestrømmen over til
tryggere land har gått i bølger. Vi har bilder på netthinnen fra både
Syria og tragedier i Middelhavet.
Jeg nevnte tidligere ungdommene i Hemne som jeg har stor tro på.
Det er dessverre noen ungdommer rundt om vi hører om, som ikke
takler presset fra omverden. Mange velger å ta sitt eget liv i ung alder,
andre signaliserer at de tenker den tanken. Det er et skrik om hjelp, det
å bli sett, det å bli verdsatt som de er. Ungdom må ha et rotfeste, noe
trygt når det stormer rundt dem. Mobbing blant ungdom er en
styggedom, men mobbing finnes og det er da viktig at ungdommene
må få både empati og et selvbilde som gjør dem rustet til å være
trygge på egne valg. De fleste har heldigvis rotfeste i egen familie,
andre finner rotfeste i trygge omgivelser som idrett og kultur. Vi ser
også at noen ungdommer velger å få det rotfestet de ønsker i for eks.
IS eller gjenger hvor ran og vold er hverdagen. Vi kan ha liten
forståelse for slike valg, men vi må stille oss spørsmålet om hvorfor
de velger den retningen og verdivalg. For å unngå at ungdommen
velger feil, må samfunnet legge til rette og hjelpe til med tiltak, slik at
ungdommen tar gode verdivalg. La de få et godt rotfestet i
lokalsamfunnet.
Det er da vi kan tenke over de bærebjelkene vi har i Norge, hvor
kirken er en viktig bjelke med åpenhet og inkludering.
Jeg vil med dette gratulere Hemne Kirke med 200 år i samfunnets
tjeneste og et symbol på at Hemne Kommune setter pris på det
arbeidet dere gjør, vil jeg overrekke en sjekk på et lite beløp på kr.
20 000,-. Deres søknad om et større beløp til vedlikehold og utstyr vil
bli seriøst vurdert i Hemne Kommunestyre.
Odd Jarle Svanem
Ordfører i Hemne

