
          BÅTSFJORD MENIGHET
       ÅRSRAPPORT 2006/GENERELL INFORMASJON:
Menighetens ansatte 2006:

Sogneprest:      Mark Arnold Drogseth.
 
Kateket:      Anne Kirsti Kjenne Hauken. Permisjon
                         til 30.06.06.

Kirkeverge/daglig leder: Ann Karin Kristiansen (80 %)
K.g.betjent/k.tjener: Tommi Rantala
                         
Organist:      Hilde L. Ludviksen (50%)til 13.12.06 
Menighetspedagog:        Hilde L. Ludviksen (50%) i perioden

01.01. – 30.06.06

 
Klokkertjenesten:        Fungert sporadisk ved at konfirmanter 
og andre frivillige har stilt opp    
                         v/noen gudstjenester.

Nytt menighetsråd/kirkelig fellesråd trådte i funksjon 
01.01.06 med  følgende medlemmer:
Britt S. Sand, leder 
Inger Kjeldsen, nestleder
Robert Hjelle
Aslaug Jakobsen
Else Johansen
Lillian Mikkelhaug
I tillegg er soknepresten medlem av rådet.

Kommunal representant: Anne Grethe Strandheim
Kommunal vararepresentant: Heidi Johnsen Bech
(Valg av kommunale representanter følger kommunevalgperioden)

Varamedlemmer:
Angelita Robertsen
Tor Åge Sund
Lise Eriksen
Kjellaug Rasmussen
Eva Grønstrand



Menighetsrådets virksomhet
Menighetsrådet har avviklet 9 møter, inkludert menighetens årsmøte. 
Rådet har behandlet 27 saker i løpet av året. 

Menighetsrådet har hatt følgende underutvalg:

Arbeidsutvalget: rådsleder, nestleder, prest og kirkeverge
Forhandlingsutvalg: Rådsleder, nestleder og kirkeverge.
Kirkelig adm.utvalg: rådsleder, nestleder og en representant fra 
arbeidstakerorganisasjonene)

Undervisnings/dåpsopplæringsutvalget: Robert Hjelle, Vibeke Ottesen, 
Hilde L. Ludviksen og kateket og prest.

Diakoniutvalget: Sokneprest, Aslaug Jakobsen, Bjørn Nesfelt, Ragnhild 
Nordheim.

Gudstjenesteutvalget: sokneprest, Inger Kjeldsen, kateket, organist.

Menighetsrådets aktiviteter  :  
En av de viktigste sakene har vært Høring – NOU 2006:2- Staten og Den 
Norske Kirke. Her hadde Gjønnes-utvalget utredet 3 alternativer for en 
framtidig kirkeordning: Grunnlovsforankret folkekirke (som nå), en 
lovforankret folkekirke og en selvstendig folkekirke. Menighetsrådet ønsket 
en fortsatt grunnlovsforanket folkekirke. Båtsfjord kommunestyre fulgte 
menighetsrådets anbefaling i sitt høringssvar til Departementet.

En annen viktig sak var revidering av lokal Diakoniplan. Denne ble vedtatt 
av menighetsrådet etter forslag fra det nyoppnevnte diakoniutvalget.

Eller har menighetsrådet rullert strategiplanen og organisasjonsplanen 
2007-2010.
Som en av de første menighetene har menighetsrådet også vedtatt lokal 
musikkplan for 2006-2007.

Samtidig med den nye menighetsrådsperioden som strekker seg fra 2006-2009 
ble det også valgt nytt bispedømmeråd. Menighetsrådsleder Brith Sand ble 
forespurt og deltok som medlem i nominasjonskomiteen for 
bispedømmerådsvalget.

Menighetsrådet og kirkevergen har deltatt på opplæring av nye rådsmedlemmer 
i regi av KA og bispekontoret, samt at ansatte har deltatt på relevante 
kurs. Bl.a. deltok kirketjener, kateket  og kirkeverge på kurs i 
”Arbeidstid og arbeidsplanlegging”. Kirketjener har også fullført 
”Kirketjenerskolen” del I.

En klasse fra Båtsfjord skole har fått bruke tårngangen til utstilling av 
sine tegne og malearbeider.



Overvåkningen av strømrutinene i kirka har gitt uttelling dette året.
I forhold til 2004 har vi redusert forbruket med ca. 25 000 kwtimer.
Monteringen av vannmåler i kirka gav oss en besparelse på kr. 12 000,- sett 
i forhold til vanlig standardberegning.

Menighetsrådet vil også denne gang rette en takk til alle som har gjort og 
fortsatt gjør en frivillig innsats i Båtsfjord menighet.
Det være seg i barne og ungdomsarbeidet, via kirkekaffekomiteer, 
klokkertjeneste under gudstjenester, innsamling av offer, som voksenledere 
på konfirmantturer og deltakelse i utvalg nedsatt av menighetsrådet.

Kirkelig Årsstatistikk 2006 gir en talloversikt over Gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger, barnehage/skolekontakt, barne & ungdomsarbeid etc.

Noen nøkkeltall sakset fra årsstatistikken (2005 i parantes)
Hovedgudstjenestene 81 (52)Gj.snittlig deltakelse
Hovedgudstjenestene m/nattverd 16 (16)Gj.snittlig deltakelse
Alle andre gudstj.m/gudstj. karakter 58 (65)Gj.snittlig deltakelse
Alle andre gudstj.m/nattverd     11 (11)Gj.snittlig deltakelse
Fam.& ungd.gudstjenester                 103 (106)Gj.snittlig deltakelse
Gudstj.for barnehager og          
Gudstj. for skoler                115 (119)Gj.snittlig deltakelse

Den gjennomsnittlige deltakelsen ved ”Hovedgudstjenestene” viser en god 
økning i 2006, mens ”Alle andre gudstjenester med gudstjenestelig karakter” 
viser en nedgang. (Her er bla. medregnet minnestund i forbindelse med 
spesielle dødsfall).
Statistikken viser at nattverddeltakelsen holder seg stabil.
 
Kirkevergen konkluder med at Hovedsatsingsområdet GUDSTJENESTER, med 
mål: ”Økt gudstjeneste-deltakelse” er nådd også i år. En stabil 
prestetjeneste i 2006 har nok stor betydning.

Med hensyn til det andre Hovedsatsingsområdet TROSOPPLÆRING fikk vi 
ikke vedtatt dåpspsopplæringsplanen som forutsatt da kateket hadde 
permisjon første halvår 2006. Barnekor og skolesamarbeidet klarte vi å 
opprettholde ved at organist Hilde Ludviksen påtok seg 50 % stilling som 
menighetspedagog i kateketens permisjonsperiode i 2006. Menighetspedagogens 
hovedfokus var å ivareta skole og barnehagesamarbeidet.

Hovedsatsingsområdet INFORMASJON med mål: ”Kommunisere med en større del 
av menighetsmedlemmene” mener kirkeverge vi i hovedsak har nådd i og med 
reoppstartingen av menighetsbladet.
Menighetsbladet ble utgitt i 3 nummer, noe vi ser på som mest realistisk.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra folk som liker at 
menighetsbladet er tilbake. Dette synliggjøres ikke minst gjennom de 
pengegavene vi får til bladet. Utgivelsen av menighetsbladet er 
ressurskrevende for staben som er de som i praksis står for mesteparten av 
arbeidet med bladet. Men det er vel verdt å satse på, ikke minst for å 
synliggjøre ”kjerka” i lokalsamfunnet.
Vi har vært så heldige at vi har fått knyttet til oss Liv Antonsen som har 
påtatt seg ansvaret for den faste spalten ”Nærbildet”.



Hovedsatsingsområdet REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV FRIVILLIGE 
MEDARBEIDERE har som mål ”At Båtsfjord menighet skal vokse i antall 
frivillige medarbeidere”. Vi har dessverre ennå ikke fått utarbeidet 
rekrutteringsplan som et tiltak. Avhengig av hvordan man vurderer dette, 
ser det likevel se ut som vi har en god del frivillige medarbeidere. Bl.a. 
som tekstlesere og offerinnsamlere ved gudstjenestene og ved komite og 
utvalgsarbeider (kirkekaffer, gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg, 
dåpsopplæringsutvalg.) Båtsfjord menighet har, i likhet med fjoråret,- 
mellom 10 og 15 personer som stiller opp til faste arrangement og til 
enkelttjenester.

ØKONOMI:
Det kommunale kirketilskuddet ble redusert med kr. 75 000. I skrivende 
stund vites ikke hvordan vi kommer ut rent regnskapsmessig.
Fondsavsetninger, evt. fondsreduksjon vites heller ikke. 
Fondene har vært tenkt som en buffer til magrere tider. Vi må nok regne med 
å tære på våre små fondsavsetninger til framtidig drift.

OPPSUMMERING:
Til tross for noe usikkerhet i forhold til økonomien har vi 
likevel i hovedsak nådd de mål vi satte for 2006.

Vår visjon er som følger:” Båtsfjord menighet skal være en 
levende folkekirke som utfordrer til tro,- og arbeider aktivt 
med å utvikle et trygt og godt lokalmiljø.”
Gjennom våre målsettinger i forhold til denne visjonen mener 
vi å ha oppfylt de fleste tiltak som er nedfelt i årsplan 
2006, spesielt sett i forhold til hovedsatsingsområdene guds-
tjenester, trosopplæring, informasjon og rekruttering av 
frivillige medarbeidere som vi har gitt ekstra oppmerksomhet.

Menigheten står foran store utfordringer med hensyn til 
personellsituasjonen i det nye året. Organist Hilde L. 
Ludviksen sluttet, etter mange år her i Båtsfjord menighet, 
den 13.12.06 pga. flytting. Sokneprest Mark Drogseth valgte å 
slutte i januar 2007 for å oppfylle sitt ønske om å bli 
sykehusprest. Dette vil påvirke årsplanen for 2007 da det vil 
ta tid før vi får nye medarbeidere på plass.

Båtsfjord, 12.02.07

Ann Karin Kristiansen
Kirkeverge




