
RAPPORT  I  FORHOLD  TIL  ÅRSPLAN  2006:

PROGRAMOMRÅDER – HOVEDSATSINGSOMRÅDER:

Satsingsområde 1. Gudstjenester

Mål: Økt Gudstjenestedeltakelse           

Konkrete tiltak:

- Varierte Gudstjenesteformer, for eksempel 
musikkandakter, ungd.gudstjenester, sports og 
skriftemålsgudstjenester,fiskemesse.

- Misjonsgudstjeneste (misjonsdag utgår i år)
- Fortsette med gudstjenester på Helsesenter.
- Fortsette med andakt Helsesenter.
- Fortsette finsk/norsk gudstjenester/messe.
- Tilbud: russisk/norskgudstjeneste.
- Opprettholde kirkekaffe i våpenhus. I m.h.huset 

ved spesielle gudstjenester.

Ansvarlig:  Sokneprest, kateket, organist, kirketjener, råd

Satsingsområde 2: Tros-opplæring

Mål:  Vedta/følge opp dåpsopplæringsplanen

Konkrete tiltak:
- Utarbeide/vedta lokal dåpsopplæringsplan (2.h.år)
- Utarbeide/vedta lokal konf.plan (2.h.år)
- Opprettholde/videreutvikle barne og ungdomsarbeidet.
- Ivareta prostisamarbeid.

Ansvarlig: Kateket, prest, organist og menighetsråd.

Satsingsområde 3: Informasjon (kommunikasjon – 
                              motivasjon )

Mål:  Kommunisere med en større del av               
         menighetsmedlemmene.

Konkrete tiltak
- Frivillig nettredaktør/redaktør til menighetsbladet.
- Fortsette oppdatering av menighetens nettsider.
- Markedsføre møter/rådsvalg/ref. fra rådsmøter.

Bruke nettsiden og menighetsbladet.
- Stabsmøtet: Intern informasjon til/fra ansatte – 

menighetsråd.

Ansvarlig: Kirkeverge, stab, menighetsråd.

”Ung Messe” og fiskemesse ble avviklet.

Ikke avholdt misjonsgudstjeneste.
Månedlige gudstjenester avholdt.
Ukentlige andakter avholdt.
Adventsgudstjeneste avholdt v/ finsk pastor.
Ingen forespørsler om russisk/norsk gudstjeneste.
Kirkekaffer opprettholdt som tenkt.

Dåpsoppl.plan og konfirmantplan lagt på ”is” i 
kateketens permisjon. Nådde ikke å fullføre planen 
høst som tenkt. Barne og ungd.arbeidet 
opprettholdt ved barnegospel, Mini-tensing og 
babysanggruppe, 
Prostisamarbeid ivaretatt bl.a. ved felles 
konfirmanthelg i Vadsøfor konfirmantene fra 
Båtsfjord, Vardø, Berlevåg, Vadsø og Kirkenes.

Ingen respons på forespørsler.
Gjøres med jevne mellomrom.
Som overfor.
Menighetsbladet brukes bevisst så langt mulig.

I hovedsak ved de ukentlige stabsmøtene og ved 
faste samtaler mellom  rådsleder og kirkeverge.



Satsingsområde 4: Rekruttering og oppfølging av   
                                frivillige medarbeidere.

Mål:  At Båtsfjord menighet skal vokse i antall frivillige 
          medarbeidere.

Konkrete tiltak:
- Utarbeide/vedta rekruttingsplan og 

medarbeiderfostringsplan.
- Hensiktsmessig opplæring/veiledning av frivillige.
- Medarbeidersamlinger.

Ansvarlig:  Kateket, kirkeverge, øvrige stab, menighetsråd.

Satsingsområde 5: Diakoni

Mål: Opprette diakoniutvalg som skal være pådriver for å 
        øke samholdet i Båtsfjord menighet.

Konkrete tiltak:
- Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
- Menighetsturer/samarbeid i prostiet.
- Formiddagstreff på pensjonisthuset.
- Foreldre og barntreff med babysang.
- Kontakt med konfirmanthjemmene.
- Hjemmebesøk hos eldre og syke.
- Besøke eldre/syke på helsesenteret (utenom 

andaktene).

Ansvarlig: prest, kateket, organist.diakoniutvalg og 
menighetsråd.

Satsingsområde 6: Kirkemusikk og 
                                kulturformidling.

Mål:  Økt bruk av kirken og kapellene i lokal 
         kulturformidlingssammenheng.

Konkrete tiltak

- Fortsatt  oppfordre lokale kunstnere til å stille ut 
       arbeidene sine i våpenhus og menighetshus.
- Fortsatt sommeråpen kirke.
- Støtte/fortsette menighetens eksisterende 

korvirksomhet.

Ansvarlig:  menighetsrådet, kirkeverge, stab.

Ikke utført.
Løpende kontakt
2 møter (vår og høst)med de faste medarbeiderne.

Gjennomført. Konf.mantene sentral i aksjonen.
Busstur til den årlige prostigudstjenesten i 
Hamningberg.
Gjennomført form.treff med gj.sn. 30 deltakere 
hver gang.
Babysanggruppa fungert til oktober. Ble da 
avsluttet pga. ingen møtte opp de siste gangene.
Kontakt med alle foreldre, mest på foreldremøter. 
Hjemmebesøk utført kontinuerlig av s.prest.
Utført kontinuerlig av prest. Fast besøksdag.

Utstilling i tårngangen v/ 6. klasse fra Båtsfjord 
skole.
Kirka var sommeråpen i perioden 20.06.- 20.08.
Lovsanggruppa,  Barnegospel og Mini-Tensing har 
vært i aktivitet hele året.



Satsingsområde 7:Misjon og samarbeid med
                               andre menigheter.

Mål:  Opprettholde misjonsengasjementet i Nepal.

Konkrete tiltak:
- Økonomisk støtte til (2 offer) til menighetens 

misjonsengasjement i Nepal.
- Samarbeid/fellesarrangement v/ Lovsanggruppa med 

Sion og Havly 

Ansvarlig:  organist, 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  forutsig -  
         barhet og trygghet i sine arbeidsforhold.
   
Konkrete tiltak:
- Lage personlaplan/kompetanseplan for ansatte.
- Kursing nytt menighetsråd.
- Lage lønnspolitisk plan.
- Gjennomføre medarbeidersamtaler.
- Fortsette med felles daglig matpause.

Ansvarlig:  Kirkeverge, stab, menighetsråd., Ka og 
b.d.rådet.

Satsingsområde 9: Bygninger, kirkegårder og utstyr.

Mål:  Godt vedlikehold av menighetens bygg og anlegg 
          innenfor gitte økonomiske rammer.

Konkrete tiltak:

- Fullføre nedsliping og lakkering av bordene i 
       menighetssalen.

Ansvarlig:  Kirkeverge, kirketjener/kirkegårdsarbeider.

Det ble innvilget offer til Walungarbeidet.

Lovsanggruppa har deltatt med sang og 
tilstedeværelse ved hyggekvelder på Havly og 
Sion.

Ikke gjennomført.
Gjennomført. Kurs v/ Tana Bru i februar.
Lønnspolitisk plan ikke vedtatt.
Medarbeidersamtaler utført.
Felles daglig matpause er  fast rutine.
Utenom: Inger Kjeldsen deltatt på kurs i lokale 
lønnsforhandlinger. 

Gjennomført.

TILTAK UTENOM ÅRSPLANEN:
- Datautstyr (nye datamaskin, tastatur og 

skjermer) til alle 3 kontorene.
- Telefax
- Nye isolerglass til vindu tårngang
- Nye isolerglass til sakresti
- Nye isolerglass til vindu sal/kjøkken m.h.hus
- Dobbeltdør til Hamningberg kapell.

(fondsmidler)




