
BÅTSFJORD MENIGHET 
 
ÅRSRAPPORT/GENERELL INFORMASJON: 
 
Menighetens ansatte 2004: 
 
 
Sogneprest:  Vikarprest Hans Olav Hole januar-juli 
     
    Vikarprest Rune Bjørkavåg august-desember 
  
 
Kateket:      Anne Kirsti Kjenne Hauken. 
 
 
Kv./daglig leder:     Ann Karin Kristiansen. 
 
 
Renholder:   Aud Eriksen til 03.07.04 
     Tommi Rantala fra 01.09.04 
 
 
K.g.betjent/k.tjener:  Tommi Rantala 
                          
 
 
Organist:    Hilde L. Ludviksen ansatt fra 01.02.04 
      
         
 
Klokkertjenesten:     Det har vært vanskelig å holde i gang   
                      klokkertjenesten også i år da det er så 
                      få å forespørre. 
 
 
Menighetsrådet/kirkelig fellesråd har bestått av følgende 
personer: 
 
Britt S. Sand, leder  
Inger Kjeldsen, nestleder 
Wanja Karstensen 
Ingrid R. Nilsen 
Ann Signhill Libakken 
Aslaug Jakobsen 
I tillegg er soknepresten medlem av rådet. 
 
Kommunal representant: Anne Grethe Strandheim 
Kommunal vararepresentant: Heidi Johnsen Bech 
 
Varamedlemmer: 
Øyvind Hauken (fritatt fra vervet inntil videre) 
Yngve Kristiansen (flyttet) 
Hallfrid Mikalsen 
 
 



 
Menighetsrådets virksomhet  
Menighetsrådet har avviklet 8 møter, inkludert menighetens 
årsmøte.  
Rådet har behandlet 32 saker i løpet av året.  
 
Menighetsrådet har hatt følgende underutvalg: 
 
Arbeidsutvalget: rådsleder,nestleder, prest og kirkeverge 
 
 
Undervisnings/dåpsopplæringsutvalget: Tide Echroll, Ann 
Signhill Libakken, Hilde L. Ludviksen og kateket 
 
 
Kirkelig adm.utvalg: rådsleder, nestleder og en representant 
fra arbeidstakerorganisasjonene) 
 
 
Forhandlingsutvalg: Rådsleder, nestleder og kirkeverge. 
 
 
Misjonsutvalg: Lill Johnsen, Ingrid Grefstad, Annfrid Jakobsen 
og kateket. 
 
 
Det ble ikke utarbeidet årsplan for 2004. 
 
Den/de viktigste sakene har vært forarbeid og behandling av 
strategiplan for de kommende 4 årene. Her har menighetsrådet 
og staben hatt flere arbeidsmøter før det endelige produktet 
ble vedtatt. 
 
Rådet har vedtatt årsplan og årsbudsjett for 2005, med 
utgangspunkt i den vedtatte strategiplanen. 
 
Ellers har rådet hatt en gjennomgang av de ansattes 
arbeidsbeskrivelser/instrukser.  Herav er kirkeverges og 
kateketens arbeidsbeskrivelser/instrukser vedtatt. 
Rådet foretok også innstilling av søkerne til prestestillingen 
og i oktober foretok bispedømmerådet ansettelse av Mark 
Drogseth. 
 
Menighetsrådet har hatt i gang ett kronerullingsprosjekt for å 
samle inn penger til nytt kimeslagapparat i kirka, men det kom 
ikke inn så mye penger som vi hadde håpet på. 
 
Menighetsrådet søkte også Kirkerådet om midler til 
trosopplæringsprosjekt i menigheten, men nådde ikke fram. Kun 
99 menigheter av totalt 436 menigheter fikk innvilget sine 
søknader. 
 
Menighetsrådet har bestemt å ikke fremme søknad ved 
søknadsfristen pr. 02.02.05,men vil bruke tiden framover til å 
tenke grundigere gjennom satsingen til neste søknadsrunde. 
 



Ellers har vår faste renholder søkt et års permisjon til 
sommeren 2005. I mellomtiden har vi inngått en avtale med 
kirketjener, som mot en viss kompensasjon har påtatt seg 
renhold (etter behov) på menighethuset. 
 
Det har vært en god opplevelse at vi har fått fast tilsatt 
organist, både i stabssammenheng og ikke minst i forhold til 
gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Organisten har 
også hatt ansvaret for barnegospel, foreldre & barn-
samlingene. 
 
Personellsituasjonen vurderes som god, spesielt at menigheten 
har en hel stilling som kateket i tillegg til prestetjenesten. 
Kirkeverge/daglig lederstillingen på 80 % oppleves og er for 
knapp til å utført og nå over alle arbeidsoppgavene som ligger 
i dette ansvarsområdet, også fordi rådet er både fellesråd og 
menighetsråd med de meroppgaver dette medfører. 
 
Vi fortsatte arbeidet også i år med å utskrifting/fornying av 
kirkegårdsgjerdet på Båtsfjord nye kirkegård. 
 
Som planlagt ble det også foretatt utskifting av termoglass i 
vinduene på menighetshuset. 
 
Det ble utført service på orgelet i Båtsfjord kirke og av det 
mekaniske orgelet i Hamningberg kapell. 
 
Vi hadde en stygg episode på den gamle kirkegården i høst med 
hærverk på 40-50 gravstøtter. Vi fikk en del uønsket 
oppmerksomhet både fra innbyggere i kommunen og media og saken 
endte i Konfliktrådet hvor vi kom fram til en arbeidsavtale 
med utøverne av hærverket. 
 
Når det gjelder økonomien har kirkebudsjettet også måttet tåle 
nedskjæringer. Vi har måttet prioritere strengere innen 
tildelte rammebevilgning fra Båtsfjord kommune.  
 
Vi har spart en del kroner på skifte av forsikringsselskap for 
kirkebyggene og sparer også noen kroner så lenge 
renholderstillingen ikke er besatt på ordinær måte. 
 
For 2005 har kirkebudsjettet fått en reduksjon på kr. 50 000,-
Dermed mister vi de besparelsene som nevnt ovenfor. 
 
Kirkebudsjettet i Båtsfjord er imidlertid fortsatt til å leve 
med, sett med bakgrunn i nedskjæringer på kirkebudsjett (og 
annen offentlig virksomhet) over det ganske land. En mager 
trøst kan være at mange andre menigheter er verre stillet enn 
oss.  
Det er grunn til å tro at vi i framtiden ikke kan påregne 
økninger på kirkebudsjettet, men må lære oss å leve med 
strammere budsjett og kanskje søke andre kreative løsninger 
for å få endene til å møtes. 
 
 
 
 



 
Viser ellers til Kirkelig Årsstatistikk 2004 med 
oversikt/nøkkeltall over Gudstjenester og andre kirkelige 
handlinger, barnehage/skolekontakt, barne & ungdomsarbeid etc. 
 
Noen nøkkeltall fra årsstatistikken (2003 i parantes) 
 
Hovedgudstjenestene    48 (57)Gj.snittlig deltakelse 
Hovedgudstjenestene m/nattverd  13 (11)Gj.snittlig deltakelse 
Alle andre gudstj.m/gudstj. karakter 60 (50)Gj.snittlig deltakelse 
Alle andre gudstj.m/nattverd        9 ( 8)Gj.snittlig deltakelse 
 
Fam.& ungd.gudstjenester                  87 (55)Gj.snittlig deltakelse 
Gudstj.for barnehager        100 (95)Gj.snittlig deltakelse 
Gudstj. for skoler        139 (129)Gj.snittlig deltakelse 
 
 
Til tross for noe utstabil prestesituasjon 1. halvår 2004, var 
den gjennomsnittlige deltakelsen ved ”Alle andre gudstjenester 
med gudstjenestelig karakter og med nattverd” gått opp. 
Selv om det var nedgang i den gjennomsnittlige deltakelsen ved 
hovedgudstjenestene  var nattverdsdeltakelsen ved disse 
likevel gått opp fra 11 til 13 i gjennomsnitt. 
 
 
Ann Karin Kristiansen 
Kirkeverge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


