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Satsingsområde 1: Gudstjenester 
 
MÅL:  Økt gudstjenestedeltakelse          
 
Konkrete tiltak: 
 
• Opprette Gudstjenesteutvalg. 
• Lage reglement for Gudstjenesteutvalget. 
• Varierte gudstj.former, for eksempel musikkandakter, 

ungdomsgudstjenester og skriftemålsgudstjenester. 
• Gudstjenester Helsesenter. 
• Andakt Helsesenter. 
• Opprettholde k.kaffe i våpenhus. I m.h.huset ved spesielle 

gudstjenester. 
 
Ansvarlig: prest, kateket, organist, kirketjener, råd 
 
 
 
Satsingsområde 2: Tros-opplæring 
 
MÅL: Vedta/følge opp dåpsopplæringsplanen 
 
Konkrete tiltak: 
 
• Vedta lokal dåpsopplæringsplan. 
• Opprettholde/videreutvikle barne og ungdomsarbeidet.  
• Ivareta/utvikle prostisamarbeid. 
 
 
  Ansvarlig: Kateket, prest, organist og menighetsråd 
 
 
Satsingsområde 3: Informasjon (kommunikasjon –  
    Motivasjon)                   
 
MÅL: Kommunisere med en større del av menighetsmedlemmene 
 
Konkrete tiltak: 
 
• Gjenopprette/tilbakeføre ”Menighetsbladet”. 
• Frivillig nettredaktør/redaksjon. 
• Oppdatering av menighetens nettsider. 
• Bruke nettsidene til utadrettet info om leirer, kurs, arr. 

annet regionalt og sentralt kirkestoff. 
• Markedsføre møter/rådsvalg/ref. fra rådsmøter. 

Bruke nettsiden, e-post, aviser. 
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• Intern-informasjon til/fra ansatte/menighetsråd. 
 
 
  Ansvarlig:  Kirkeverge, stab, m.h.råd, 
 
 
Satsingsområde 4: Rekruttering og oppfølging av       
                 frivillige medarbeidere. 
   
MÅL: At Båtsfjord menighet skal vokse i antall frivillige  
     Medarbeidere. 
 
 
Konkrete tiltak: 
 
• Utarbeide/vedta rekrutteringsplan. 
 
  Ansvarlig:  Kirkeverge, stab, m.h.råd 
 
 
 
Satsingsområde 5:  Diakoni 
 
MÅL: Opprette diakoniutvalg som skal være                     
     pådriver for å øke samholdet i Båtsfjord   
     menighet. 
 
Konkrete tiltak: 
 
• Opprette diakoniutvalg. 
• Kirkens Nødhjelp fasteaksjon. 
• Formiddagstreff på pensjonisthuset. 
• Foreldre og barntreff (sang). 
• Kontakt med konfirmanthjemmene. 
• Hjemmebesøk hos eldre og syke. 
• Besøke eldre/syke på Helsesenteret (utenom andaktene). 
 
Ansvarlig:  prest, kateket, m.h.råd 
 
 
 
Satsingsområde 6:  Kirkemusikk og kulturformidling 
 
MÅL: Økt bruk av kirken og kapellen i lokal kultur- 
     Formidlingssammenheng. 
 
Konkrete tiltak: 
 
• Gi/oppfordre lokale kunstnere mulighet til å stille ut  

arbeidene sine i våpenhus/menighetshus. 
• Sommeråpen kirke. 
• Støtte/fortsette menighetens eksisterende korvirksomhet. 
 
Ansvarlig: Menighetsråd, kirkeverge, stab 
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Satsingsområde 7: Misjon og samarbeid mede andre      
                 menigheter. 
 
MÅL:   Opprettholde misjonsengasjementet i Nepal. 
 
Konkrete tiltak: 
 
• Menighetens misjonsengasjement i Nepal. 
• Fornye/opprettholde misjonsforeningen. 
• Menigheten arrangerer en fast årlig misjonsdag i samarbeid 

med misjonsforeningen. 
 
 
Ansvarlig: misjonskontakt, misjonsforening, m.h.råd. 
 
 
 
Satsingsområde 8:  Styring og ledelse. 
 
MÅL: At rådets ansatte skal være faglig oppdatert på sine  
     ansvarsområder og at de ansatte skal ha forutsigbarhet og  
     trygghet i sitt arbeidsforhold/situasjon. 
 
Konkrete tiltak: 
 
• Lage personalplan/kompetanseplan for ansatte. 
• Lage lønnspolitisk plan. 
• Felles daglig matpause. 
 
Ansvarlig: Kirkeverge, stab, m.h.råd 
 
 
 
Satsingsområde 9: Bygninger, kirkegårder og utstyr. 
 
MÅL: Godt vedlikehold av menighetens bygg og anlegg innenfor  
     gitte økonomiske rammer. 
 
 
Konkrete tiltak: 
 
• Skifte 3 stk. termoglass i vinduer på menighetshuset. 
• Kjøpe inn/leie utstyr til sikring av løse støtter på 

kirkegårdene. 
• Nye sikringsskap utebelysning (x 5 stk.) 
 
 
Ansvarlig: Kirkeverge, kirketjener/kirkegårdsarbeider 
 
 
 
 
 
  


