
VÅR VISJON ER AT..

Båtsjord menighet skal være en levende 
folkekirke som utfordrer til tro og gir  
næring til tro og arbeider aktivt for å 
utvikle et trygt og godt lokalmiljø.

ÅRSPLAN 2007
Diskutert i stabsmøte 26.01.07. Vedtatt i rådsmøtet 13.03.07

 
Satsingsområde 1:  Gudstjenester  
MÅL:  Økt gudstjenestedeltakelse         

Konkrete tiltak:
• Varierte gudstj.former, for eksempel musikkandakter, 

ungdomsgudstjenester, skriftemålsgudstjenester, 
sportsgudstjeneste, fiskemesse..

• Styrke gudstjenestene med regelmessig deltakelse av 
voksenkorene, lovsanggruppa, barnegospel og Mini-TenSing/ 

   Ten-Sing.
• Opprette forsangergruppe.
• Fortsette med månedlige Gudstjenester Helsesenter.
• Fortsette Andakter Helsesenter.
• Finsk gudstjeneste (desember)
• Tilbud: russisk/norsk gudstjeneste/messe. 
• 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:
• Utarbeide/vedta lokal dåpsopplæringsplan/trosopplæringsplan 

(0-18).
• Utarbeide/vedta lokal konfirmasjonsplan.



• Opprettholde/videreutvikle barne og ungdomsarbeidet. 
• Ivareta prostisamarbeid.
• Igangsette Alfakurs.

  Ansvarlig: Kateket, prest, organist og menighetsråd

Satsingsområde 3:  Informasjon   (kommunikasjon – 
Motivasjon)                  

MÅL: Kommunisere med en større del av menighetsmedlemmene

Konkrete tiltak:
• Videreføre menighetsbladet.(3 utgivelser)
• Frivillig nettredaktør/redaktør til menighetsbladet.
• Regelmessig oppdatering av menighetens nettsider.
• Markedsføre møter/rådsvalg/og referat fra rådsmøter.

Bruke nettsiden og menighetsbladet til utadrettet info.
• Stabsmøtet: 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/medarbeiderfostringsplan.
• Hensiktsmessig opplæring/veiledning av frivillige.
• Medarbeidersamlinger.

  Ansvarlig:  Kateket, kirkeverge, øvrig stab, m.h.råd

Satsingsområde 5:  Diakoni
MÅL: Diakoniutvalg som skal være 
pådriver for å øke samholdet og vise omsorg i Båtsfjord 
menighet.

Konkrete tiltak: 

• Lage/vedta lokal diakoniplan.
• Kirkens Nødhjelp 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).
• Evt.barne og ungdomsdiakoni som sees i sammenheng med 

trosopplærings-prosjektsøknad .

Ansvarlig:  prest, kateket, organist, diakoniutvalg, m.h.råd

Satsingsområde 6:  Kirkemusikk og kulturformidling
MÅL: Økt bruk av kirken og kapellene i lokal kultur-
     formidlingssammenheng.

Konkrete tiltak:

• Fortsatt gi lokale kunstnere mulighet til å stille ut 
arbeidene sine i våpenhus/menighetshus og tårngang.

• Fortsatt ”Sommeråpen kirke”.
• Støtte/fortsette menighetens eksisterende korvirksomhet.
• Styrke samarbeidet med korene, blåsere og solister.
• Arrangere sang/musikk og konsertkvelder.
• Lovsanggruppa videreføres.

Ansvarlig: organist, menighetsråd, kirkeverge, stab

Satsingsområde 7:  Misjon og samarbeid med andre   
menigheter  .  
MÅL:   Opprettholde misjonsengasjementet i Nepal.

Konkrete tiltak:
• Økonomisk støtte( 2 offer) til Menighetens 

misjonsengasjement i Nepal.
• Samarbeid/fellesarrangement v/lovsanggruppa med andre 

kristne organisasjoner og trossamfunn. 
• Misjonsdag i samarbeid med diakoniutvalget.

Ansvarlig: misjonskontakt, lovsanggruppa, organist, 
diakoniutvalg, 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 sine arbeidsforhold.

Konkrete tiltak:
• Lage personalplan/kompetanseplan for ansatte.
• Medarbeidersamtaler.
• Fortsette med 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:

Setter på ny opp de tiltak som måtte strykes i 2006.

• Orgelservice 
• Kirkeklokkeservice 
• Montere nytt kimeslagapparat for utførelse av kiming, 

klemting, enkle og 3x3 slag… (strøket i 2006)
• Fortsette utskrifting av termoglass på menighetshuset.
• Oppdatering/fornyelse av datautstyr til kontorene.
• Fortsette restaurering/fornyelse av kirkegårdsgjerdet.
• Stemming av flygel og piano 1 gang.

Ansvarlig: Kirkeverge, kirketjener/kirkegårdsarbeider


