DEN NORSKE KIRKE
Prostene i Karmøy, Haugaland og Ryfylke
Karmøy, 4. august 2017

Beredskapsordning for prestene på Haugalandet

52 80 95 16

Vakttelefon

Telefonnummer 52 80 95 16 er fast nummer for den som ønsker å gi oppdrag til
beredskapspresten på Haugalandet.
Beredskapsvakten er hverdager fra kl 17 til kl 08 samt hele lørdag og søndag.
Prestene går ukesvakter fra onsdag ettermiddag til neste onsdag morgen. Vakttelefonen vil
være viderekoblet til den som har vakt.
På dagtid hverdager ringes den lokale presten, servicekontoret i Karmøy tlf 52 81 00 01,
prostekontoret i Haugesund for Haugaland prosti tlf 52 80 95 00, eller for prosten i Ryfylke
på 40 43 92 40 vedr Suldal og Sauda.
Prostesekretærene vil kunne sette dere i kontakt med den prest som er tilgjengelig.
Beredskapsordningen dekker følgende oppdrag:
5. Tjenestepliktene i beredskapstiden (hverdager fra kl 17-08 samt helger)
Prester som inngår i beredskapsordningen skal
- Gå med dødsbudskap
- Forestå soknebud som ikke kan utsettes
- Utøve sjelesorg i situasjoner der det ellers ville medføre fare eller unødig
belastning å utsette tjenesten
Med soknebud menes tilkalling til syke og døende for å utføre en uoppsettelig tjeneste. Med
uoppsettelig tjeneste forstås i denne sammenheng skriftemål, nattverd, dåp eller annen
kirkelig handling. Sjelesorg som uoppsettelig tjeneste er avgrenset til å gjelde situasjoner der
presten blir tilkalt for å avverge alvorlige situasjoner og kriser.
Den siste setningen vil også kunne forstås som forebygging eller oppfølging av kriser/
situasjoner som har oppstått eller kan oppstå.
Det er et stort beredskapsområde som gjør at det kan bli noe reisetid for vakthavende prest
før oppdrag kan utføres. Men beredskapspresten står til tjeneste for uoppsettelige tjenester.
Med vennlig hilsen

Helge S. Gaard

Rune Steensnæs Engedal

Sigrid Sigmundstad

Prost i Karmøy

Prost i Haugaland

Prost i Ryfylke

Prosten i Karmøy
Postboks 167, Rådhuset
4291 Kopervik

e-post: prosten@karmoykirken.no
Web: http://www.karmoykirken.no/

Tlf. kontor::
Mob. prost

52 81 00 01
95 93 76 66

