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Statistikk kirkelige handlinger 

 

                        År 2015 2016  2017  2018  2019 

Døpte  8 5 12 14 10 
Konfirmerte 19 15 17 16 12 
Vielser 2 1 2 3 5 
Gravferd 20 16 17 12 18 
 

Gudstjeneste søn- og 
helligdager  
Deltakere                        
Snitt pr. gudstjeneste 

34   
 

1508 
44 

39   
 

1418 
42 

28   
 

1358 
48 

31   
 

1343 
43 

31   
 

1349 
43 

Gudstjeneste andre dager          
Deltakere                        
Snitt pr. gudstjeneste 

4    
152  
38 

2    
211  
105 

3    
124  
41 

3    
332  
110 

5    
320  
64 

Gudstjeneste med nattverd        
Deltakere nattverd 

23   
215 

27   
291 

24   
249 

24   
317 

26   
429 

Gudstjenester Helsesenter       4   2 4 4 3 
Gudstjeneste på julaften       
Deltakere   

1    
144 

2    
174 

1    
145 

1    
143 

1    
146 

Gudstjenester i påsken          
Deltakere   

4    
48 

4    
210 

2    
24 

3    
70 

2    
57 

Gudstjenester i pinsen          
Deltakere   

4    
594 

3    
344 

1    
283 

2    
314 

3    
306 

Gudstjeneste 
Allehelgensdag      
Deltakere  

 1    
58 

1    
44 

1    
48 

1    
28 

1    
54 

Andakt Helsesenter               33 39 41 23 44 
Sangstund Fjellheimen    - - - - 11 
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Årsplan med satsingsområder 

VÅR VISJON  

Levende folkekirke – tro og trygghet 
Gudstjenester 
Mål: Økt gudstjenestedeltakelse  

I løpet av 2019 har gudstjenester blitt avholdt omtrent 
annenhver søndag. Det har ført til bedre planlegging for 
kirkelige handlinger og trosopplæringsaktiviter. Sogneprest og 
organist samarbeider om ukentlige andakter ved Helsesenteret. 
Sangstund ved Fjellheimen er ett nytt tilbud for beboere og 
pårørende, dette utføres jevnlig av sogneprest og organist. 

 

Trosopplæring 
Mål: Vedta trosopplæringsplanen 

Planen er et styringsverktøy for eksisterende 
arbeid og videre utvikling av trosopplæring i 
menigheten. Lokal plan for trosopplæring er under 
revidering før den kan bli godkjent av Nord - 
Hålogaland bispedømme 

 

Informasjon                                              

Mål: Kommunisere med en større del av 
menighetsmedlemmene 

Menighetsbladet ble utgitt til påske og 
jul. Ukentlige aktiviteter annonseres på 
Båtsfjord menighets Facebook side.       
I tillegg annonseres gudstjenester med 
oppslag av plakater, Facebook og på 
kommunens nettside. Det avholdes 
ukentlige stabsmøter hvor det utveksles 
informasjon, aktiviteter evalueres og det 
planlegges fremover. 
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Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere. 

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

Frivillige 2015    2016      2017      2018      2019 

81 12 55 48 95 
 

Gjennom året har totalt 95 frivillige tatt del i forskjellige 
aktiviteter. Dette er det høyest antall registrert på flere 
år. Båtsfjord menighet hadde en rikholdig stand på Yrkesmessa. 
Det var god deltakelse på Quiz og spesielt populært blant 
ungdommene var det å kunne iføre seg liturgiske klær. Til 
Ungdomstinget i Tromsø deltok 2 delegater fra Båtsfjord. 

 

 

Diakoni 
Mål: Øke samholdet og vise omsorg i Båtsfjord menighet. 

I regi av menighetspedagog og konfirmanter ble det månedlig 
arrangert bingo ved Alderspensjonatet. I forkant av 
Fasteaksjonen kom region koordinator fra Kirkens Nødhjelp på 
besøk og hadde informasjonsmøte. På aksjonsdagen var det en 
økt deltakelse av frivillige som deltok som bøssebærere i 
tillegg til konfirmantene. Ny diakoniplan ble utarbeidet og 
vedtatt. 

 

Kirkemusikk og kulturformidling 
Mål: Økt bruk av kirken og kapellene i lokal kultur-
formidlingssammenheng.                                                          

Det er annonsert med åpen kirke i menighetskontorets 
åpningstid. Både Syltefjord og Hamningberg kapell tilbyr 
mulighet for besøk i deler av sommerhalvåret i samarbeid med 
frivillige.                                           
Båtsfjord kirke ble utlånt til både finsk sangkonsert og 
julekonsert arrangert av Båtsfjord Musikkforening. Tårngangen 
i kirken har blitt benyttet til utstilling av skoleklasser og 
elever ved Kulturskolen. Kirken ble leid ut månedlig til 
katolsk messe. Menighetshuset ble leid ut både til samvær 
etter gravferd, til dåpsselskap og andre formål.  
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Misjon og samarbeid med andre menigheter. 

Mål: Opprettholde misjonsengasjementet  

Menigheten har misjonsavtale med Himal Partner. På høsten ble 
det arrangert misjonsmøte og kirkekaffe med besøk fra 
organisasjonen. Det ble lagd nepalsk mat som sammen med en del 
håndlagde produkter ble solgt til inntekt for HimalPartner. 
Det ble vist bilder og informert om arbeidet som gjøres i 
Nepal. 

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/situasjon.   

I løpet av 2019 ble det arrangert 2 prostisamlinger i 
Varangerbotn hvor menighetens ansatte har deltatt. 
Menighetspedagog deltok på Fagdager for ansatte innen 
undervisning, diakoni og kirkemusikk i Nord-Hålogaland 
bispedømme.    

Både menighetsrådet og de ansatte deltok på kurs for å kunne 
planlegge og gjennomføre valg til bispedømme -og menighetsråd. 

Bygninger og inventar. 
Mål: Godt vedlikehold av menighetens bygg og anlegg.   

         

Båtsfjord kirke 

 

Ny teleslynge er installert og testutstyr ble kjøpt inn for å 
sikre at den fungerer. Trådløs mikrofon og mikrofoner for hode 
bøyle er innkjøpt i tillegg til supplering av kabler til 
musikkanlegg. Stemming av orgelet ble utført på sommeren av 
firmaet Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS. 

Vinduskarmer innvendig ble pusset og oljet både i våpenhuset 
og kirkeskipet. 
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Syltefjord kapell 

 

   Foruten vanlig rydding og renhold ble det ikke utført annet 
vedlikehold i kapellet. 

 

 

Hamningberg kapell 

 

21 juli ble 70 – års jubileet for kapellet feiret med 
gudstjeneste og kirkekaffe. I forkant stilte Hamningberg 
bygdelag opp for rydding og rengjøring, de påtok seg også å 
arrangere kirkekaffen. Utover sommeren utførte bygdelaget 
endel vedlikehold og det ble skiftet ut og fornyet en del 
inventar på kjøkkenet. Båtsfjord menighet mottok gave fra 
Hamningberg bygdelaget på kr. 1.000, beløpet er forbeholdt 
supplering av kjøkkenutstyr. 
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Menighetshuset 

 

Båtsfjord kommune innvilget midler til nytt taktekke på 
menighetshuset. Arbeidet ble utført av Båtsfjord 
Blikkenslagerservice AS. Ny ytterdør ble også satt inn i løpet 
av sommeren.  

Kirkegårder og utstyr. 
Mål: Godt vedlikehold av kirkegårder og anlegg 

Båtsfjord nye kirkegård 

 

I forbindelse med planer for utvidelse ble det utført 
berggrunns undersøkelse av Multiconsult, noe på eksisterende 
del og på område fra øvre del opp mot veien. Dette området er 
avsatt til utvidelse og vil dekke behovet for noen år 
fremover.    
Ny søppelcontainer til nedre port og elektrisk ovn til «bua» 
ble innkjøpt. Den planlagt dugnaden ble avlyst da været var 
fuktig i lengre perioder. 
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Båtsfjord gamle kirkegård  

 I løpet av sommeren var 3 unge sommervikarer i sving med 
gressklipping og stell på både nye og gamle kirkegård. 
Supplering av verktøy for besøkende til begge kirkegårdene. 
Det ble tildelte midler fra Menighetens Blomsterfond til 
Båtsfjord nye og gamle kirkegård, og til Hamningberg for 
generell forskjønnelse. Det ble supplert med nye potter/kasser 
og beplantning av disse. 

Hamningberg kirkegård 

 
Hamningberg bygdelag har som tidligere år påtatt seg 
vedlikehold av kirkegården. De har påbegynt arbeid med 
utskifting og vedlikehold av gjerdet. »Bua» har blitt stelt 
opp, malt og fått tilpasset ny dør. 

Makkaur kirkegård 

 

Deltakere fra slektstreffet etter «Makkaurkongen» ga sitt 
overskudd fra arrangement til vedlikehold av gjerdet på 
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kirkegården. Båtsfjord kommune ga også ett tilskudd som gjorde 
at dugnadsarbeidet kunne settes i gang på sommeren.  

Råd og utvalg 

Kirkelig felles- og menighetsråd t.o.m 30/11 2019  

Leder Hilde Lund Felles-/menighetsråd 

Nestleder Geir Svendsen Felles-/menighetsråd 

Medlem Roy Eriksen Felles-/menighetsråd 

Medlem Solfrid Eriksen Felles-/menighetsråd 

Medlem Mona Lill Jessen Felles-/menighetsråd 

Medlem Helga Antonsen Felles-/menighetsråd 

Sokneprest Anne Kirsti Kjenne Felles-/menighetsråd 

Kommunal representant 
 

Mona Wrengsted Fellesråd 

 

Vara kommunal repr. 
 

Arild Pedersen Fellesråd 

1.vara Birgit Jessen Felles-/menighetsråd 

2.vara Anita Bremnes Felles-/menighetsråd 

3.vara Tove Gj. Pedersen Felles-/menighetsråd 

4.vara Odd Øyvind Andersen Felles-/menighetsråd 

Sekretær Solfrid Hammer Kirkeverge 

 

Utvalg t.o.m 30/11-19 

Arbeidsutvalg Hilde Lund (leder), Geir Svendsen, 
Anne Kirsti Kjenne, kirkevergen 
(sekretær) 

Administrasjonsutvalg Hilde Lund(leder), Geir Svendsen, 
Håkon Hågensen (ansatt repr.), 
kirkevergen (sekretær) 

Diakoni og gudstjenesteutvalg Anne Kirsti Kjenne (leder og 
sekretær), Hilde Lund, Roy Eriksen, 
Birgit Jessen, Anita Bremnes og 
Ingvill Robertsen. 
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Kirkelig felles- og menighetsråd fra 1/12 2020 

Ledere Mette Aarnes Felles-/menighetsråd 

Nestleder Tommi Rantala Felles-/menighetsråd 

Medlem Anne Marte Libakken Felles-/menighetsråd 

Medlem Solfrid Eriksen Felles-/menighetsråd 

Medlem Magnus Eriksen Felles-/menighetsråd 

Medlem Wanja Karstensen Felles-/menighetsråd 

Sokneprest Anne Kirsti Kjenne Felles-/menighetsråd 

Kommunal representant Arild Pedersen Fellesråd 

 

Vara kommunal repr. Andor Sund Fellesråd 
1.vara Britt Pedersen Felles-/menighetsråd 

2.vara Jane Andreassen Felles-/menighetsråd 

3.vara Torbjørn Hansen Felles-/menighetsråd 

4.vara Anita Bremnes Felles-/menighetsråd 

5.vara Birgit Jessen Felles-/menighetsråd 

Sekretær Solfrid Hammer Kirkeverge 

Utvalg 

Arbeidsutvalg Mette Aarnes (leder), Tommi 
Rantala, Anne Kirsti Kjenne, 
kirkevergen (sekretær)  

 

                  Ansatte                      
Kirkelig fellesråd 
Kirkeverge Solfrid Hammer 100% 2019 
Menighetspedagog Ingvill Robertsen 100% 2019 
Organist Ubesatt 50%  
Kirketjener Håkon Hågensen 50% 2019 
Kirkegårdsbetjent Håkon Hågensen 50% 2019 
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Nord - Hålogaland bispedømme                            
Vikarprest Anne Kirsti Kjenne 100% 2019 
Prost i Varanger Sven Becker 100% 01.08 2019 
      

Behandlede saker i felles-og menighetsråd 

I 2019 har det vært gjennomført 11 møter i felles- og 
menighetsråd.52 saker har blitt behandlet, herav 2 
administrative, 27 fellesrådssaker og 25 menighetsrådssaker.  
Menighetens årsmøte ble avholdt 7. april. 

ADMINISTRATIVE SAKER 

 01/19 Søknad om permisjon med lønn 
 02/19 Anbud taktekke ved menighetshuset 

FELLESRÅDSSAKER 

 01/19 Orienteringssaker 
 02/19 Valg 2019 
 03/19 Budsjett 2019 
 07/19 Orienteringssaker 
 08/19 Presentasjon for rekruttering – valg 2019 
 09/19 Menighetens Årsmøte - planlegging 
 10/19 Årsplan 2019 
 11/09 Innstilling til prostestilling 
 15/19 Orienteringssaker 
 16/19 Søknad om støtte til studier 
 17/19 Menighetens Årsmøte - godkjenne årsmelding 
 18/19 Økonomi og handlingsplan 2019 – 2022 
 19/19 Regnskap 2018 
 23/19 Orienteringssaker 
 24/19 Revisjon 2018 
 28/19 Orienteringssaker 
 29/19 referat fra Ungdomsting 2018 
 30/19 Økonomi og bruk av fond 
 32/19 Orienteringssaker 
 33/19 Revisjon av kirkegårdsvedtektene 
 34/19 Økonomirapport 2-19 
 38/19 Orienteringssaker 
 39/19 Forslag til investerings- og driftsbudsjett 2020 
 45/19 Orienteringssaker 
 46/19 Revisjon av organisasjonsplan 
 47/19 Økonomi-budsjett-investering 
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 48/19 Søknader fra Speiderne 

 

 

 

MENIGHETSRÅDSSAKER 

 04/19 Medlemskap i Kirkens SOS 
 05/19 Valg av leder 
 06/19 Filmprosjekt i Båtsfjord kirke 
 12/19 Offertildeling 
 13/19 Diakoniplan 
 14/19 Gudstjenesteplan sommeren 2019 
 20/19 Søknad om leie av Båtsfjord kirke 
 21/19 Kandidater til Bispedømmeråd 
 22/19 Kirkejubileum 2021 – planlegging 
 25/19 Valg 2019 
 26/19 Kirkejubileum 2021 – planlegging 
 27/19 Møteplan 2. halvår 2019 
 31/19 Høring - plan for diakoni i Den norske kirke 
 35/19 Funksjonærer til valgting 8. og 9. september 
 36/19 Misjonsmøte med HimalPartner 
 37/19 Bergkartlegging ved Båtsfjord nye kirkegård 
 40/19 Evaluering av menighetsrådsvalget 2019 
 41/19 Orienteringssaker 
 42/19 Kort innføring i menighetsrådet ansvarsoppgaver 
 43/19 Konstituering og valg av leder og nestleder 
 44/19 Møteplan 1. halvår 2020 
 49/19 Møteplan 1. halvår 2020 
 50/19 Tildeling av offer 2020 
 51/19 Komité/ansvarlig for kirkekaffe 
 52/19 Komité for kirkejubileum 2021 
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Menighetens aktiviteter 

Menighetens arbeid blir godt mottatt i lokalsamfunnet. Vi har noen frivillige som 
utfører viktig arbeid i menigheten, men det er ønske om å rekruttere flere.  
Det rettes en stor takk til de som gjør en frivillig innsats i Båtsfjord menighet.  
  
Båtsfjord er en flerkulturell kommune med mange barn som er døpt i andre land, vi 
inkluderer og inviterer også ikke-tilhørende barn til våre trosopplæringstiltak.  
Trosopplæring er viktig, fordi dåp og opplæring hører sammen. Dette innebærer at 
barna, fram til fylte 18 år, jevnlig blir invitert til et arrangement i kirken. Hvert 
arrangement er tilpasset den spesifikke aldersgruppen og har som mål at barn og 
unge blir trygge i sin tro og tradisjon.   
Det er kirken, sammen med foreldre og faddere, som har dette ansvaret.   
  
Trilletreff:  
Torsdager inviteres foreldre, som er hjemme i fødsels-permisjon med deres barn, til 
menighetshuset for sosialt samvær sammen med andre i samme situasjon. Målet er 
å knytte bånd som gjør at man føler seg som en del av fellesskapet både 
i lokalsamfunnet og i Båtsfjord menighet. I løpet av året deltok 23 barn.  
 
 Dåpssamtale og dåp:   
I forkant av dåpen inviterer presten foreldre til dåpssamtale. Her 
gjennomgås dåpsritualet og fadderoppgaver, og det samtales med foreldrene om 
det å få et barn, hva dåp er og om trosopplæring av barn. Dåpen gir medlemskap i 
Den Norske Kirke.   
I Båtsfjord deles det ut barnebibel til barnet på dåpsdagen.  
 
 4 årsbok utdeling:   
Første søndag i advent er det 4 årsbok utdeling. Da inviteres barn til samling i 
kirka på lørdag og til utdeling av 4 årsboka i gudstjeneste på søndag. Avsluttes med 
kirkekaffe på menighetshuset.  6 barn fikk utdelt bok.  
 
Førsteklasses:   
Ved skolestart inviteres alle 1.klassinger til «Førsteklasses». Lørdag er det samling i 
kirka og på menighetshuset for barna, med foreldre og faddere, hvor skolestart og 
vennskap står i fokus. Under gudstjenesten på søndag får barna utdelt 6 årsbok, 
etterfulgt av kirkekaffe på menighetshuset. Dette tiltaket var nytt i 2019, 8 barn 
deltok. 

SFO Sprell Levende:   
En dag pr mnd,  tilbys det søndagskole på Nordskogen skole. Alle fra 6-10 år er 
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velkommen, uavhengig om de går på SFO eller ikke. Her er det alltid bønn, 
lystenning, skattekiste og formidling av bibelfortellinger 

CD-utdeling til 7 åringer:   
I mai inviteres det til utdeling av pinse-CD til 1.klassinger under en gudstjeneste. 
Det arrangeres kirkekaffe etterpå. 6 barn deltok. 
 
 
 Tårnagentsamling for 9 åringer:   
I april/mai inviteres 3.klassinger (+ elever fra 4.kl som var forhindret i å delta året 
før). Tårnagenter er detektiver som går på sporjakt og løyser mysterier i kirka og på 
menighetshuset på lørdag, samt deltar i gudstjeneste søndag. 7 barn deltok.  
 
Tårnagent reunion: 
 Arrangeres ca 1 mnd senere.  Deltakerne på Tårnagenthelga møtes til felles 
måltid hvor det reflekterer over helga barna har deltatt på. Barna evaluerer 
opplegget og kommer med endringsforslag. I tillegg fokuseres det på nattverden og 
dens betydning for oss mennesker.7 barn deltok  
 
Desemberopplegg for tårnagenter:   
3. og 4.klassinger inviteres til 3 filmsamlinger. Det tennes lys på adventsstaken og 
man ser NRK-serien Tårnagentene og den mystiske julegaven sammen. Dette skjer 
på Nordskogen skole rett etter skoletid i desember. 12 barn deltok. 

Lys våken for 10 åringer:  
I mars inviteres 5. klasse til Lys Våken. Lørdag samles vi til samtaler, sang, 
måltidsfellesskap, film og aktiviteter. De som ønsker det får overnatter i kirka. 
Søndag er Lys Våken-gjengen aktive medvirkere i gudstjenesten som avsluttes med 
kirkekaffe på menighetshuset. 10 barn deltok. 
 
Lys Våken reunion:  
Ca 1 mnd etter Lys Våken arrangeres ny samling. Det reflekteres over helga barna 
har deltatt på. 9 deltakere 
  
Kode B for 11 åringer:  
I november inviteres 6. klassinger til 4 ettermiddags-samlinger (en gang pr 
uke). Aktiviteter, konkurranser, lek og bønnevandring står på planen. Det hele 
avsluttes med 4 årsbok-gudstjeneste 1.søndag i advent, hvor Kode B 
deltakerne fungerer som hjelpere. Kode B ble ikke gjennomført i 2019 pga få 
påmeldte 
 
Filmkveld for 12 åringer:  
7.klasse inviteres til filmkveld hvor man ser «Even Almighty», oppfølgeren 
til «Bruce Almighty» som mange så på Lys Våken.   
Her er det historien om Noah og storflommen som er hovedfokus. Ble ikke 
gjennomført pga ressursmangler. 
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Konfirmasjon for 15 åringer:  
Det året man går i 9.kl og fyller 15 år kan man bli konfirmert.   
Fra september - juni møtes man jevnlig til konfirmasjonsundervisning, 
gudstjenester og diakonioppgaver. 
 
Konfirmant reunion for 16 åringer:  
På 1 årsdagen etter konfirmasjonen inviteres fjorårets konfirmanter til reunion på 
menighetshuset. Da er det måltidsfellesskap, samtale om hva man i ettertid tenker 
om konfirmasjonstiden, hva kirka tilbyr etter konfirmasjonsalder, tanker rundt 
eventuell flytting pga av skolegang og informasjon om stemmerett ved 
kirkevalg som er fokus. 10 ungdommer tok del i dette. 
 
Filmkveld for 16-18 åringer:  
En gang per mnd fra august – juni arrangeres det filmkveld for ungdom hvor man 
ser 10 episoder fra «The Bibel». Samlingen etterfølges av samtale rundt innhold, 
noe å spise, litt konkurranse og spill før man avslutter i kirka med bønnevandring, 
lystenning og stillhet. 4 ungdommer deltok. 
 
Pizzakveld med kirkevalginformasjon: 
Arrangeres av menighetsrådet hvert 4 år, for ungdom mellom 15-18 år. Det 
informeres om det lokale menighetsrådsvalget og om det regionale 
bispedømmerådsvalget for Nord-Hålogaland bispedømme. En person deltok.  
 
Båtsfjord Speidere: 
Høsten 2019 startet frivillige opp lokal Speidergruppe. Det er stor interesse for å 
delta. Siden oppstart har det vært tilbud om ukentlige samlinger på menighetshuset. 
Hovedfokus er friluftsliv, samfunnsengasjement, felleskap, personlig utvikling og 
kristen tro. 
 
 
 

Samarbeid mellom menigheten og barnehagene 
Jul:  
I desember besøkes begge barnehagene i starten av adventstiden. Før jul kommer 
begge barnehagene på besøk i kirka, og vi har felles adventssamling. 
 
Påske:  
Barnehagene besøkes for å fortelle om påskefeiring og tradisjonene vi har om 
dette.  
 
Omvisning i kirka:  
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På våren kommer barnehagens skoleklubb (5-6 åringer) på omvisning i kirka.   
De får være med i kirketårnet, kjelleren, galleriet og kirkerommet.   
De studerer glassmaleriet, prekestol, alter, salmebøker og liturgiske klær  
 

Samarbeid mellom menigheten og skolene 
Adventsamling: I advent samles 1.-4.klasse til adventsamling i hallen 
på Nordskogen skole. Det synges julesanger, Jesu fødsel formidles på flanellograf 
og 4.klassen er involvert i forbønn og Historien om adventslysene.  
Julegudstjeneste:    
Hvert år  er det tradisjon for at Båtsfjord skole og Båtsfjord private videregående 
skole feirer julegudstjeneste sammen i Båtsfjord kirke. Skoleklassene involveres i 
medvirkning i prosesjon, forbønn og preken i samarbeid med prest og 
menighetspedagog.  

1.klasse: I desember besøker 1.kl Båtsfjord kirke for å lære om kristen julefeiring. 
Da har vi julevandring hvor barna får kostymer/roller og går 2000 år tilbake i tid 
for å høre Bibelens fortelling om det som skjedde da Jesus ble født.  

2.klasse: Før påske besøker 2.kl Båtsfjord kirke og har påskevandring. Gjennom 
stasjonsundervisning får elevene høre Bibelens fortelling om innstiftinga av 
nattverden, Jesu død og oppstandelse.  

3.klasse: I mai drar menighetspedagogen på besøk til 3.kl ved Nordskogen skole. 
Det øves inn skuespill om Kristi Himmelfart og pinse.  De andre elevene ved 
skolen inviteres til forestilling hvor 3.kl fremfører skuespillet sitt.   

4.klasse: I september har 4.kl temadag om døden. Da besøker elevene 
menighetshuset, kapellet på helsesenteret, kirka og kirkegården, hvor de lærer om 
hva som er helsepersonell, begravelsesbyrå og prestens jobb når noen dør.  

 5.klasse: Tidlig på våren gjennomføres Vandring Gjennom Bibelen for Barn. 
Dette er et pedagogisk opplegg for skole utviklet av Bibelselskapet.  

 8.klasse: I siste skoleuke for 8.klasse besøker menighetspedagogen klassen for å 
informere og dele ut informasjon om kristen konfirmasjon i Båtsfjord.   
 
 

 
Nord – Hålogaland Ungdomsråd 

Årlig inviteres menigheter og ungdomsorganisasjoner til å sende 2 delegater til 
Ungdomstinget. Helgesamlingen foregår i Tromsø hver høst. Dette er en arena 
hvor unge er med og former kirken, de utarbeider ønsker om hvordan både kirke 
og menighet skal være. Fra Båtsfjord menighet ble det sent 2 delegater.  
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Økonomi: 

Båtsfjord sokn mottok kr. 2.041.000, - i driftstilskudd fra Båtsfjord kommune for 
2019. Beløpet er det samme som ble tildelt i 2018, søknad om økning ble ikke 
innvilget. 

Båtsfjord kommune tildelte totalt kr.480.000,- til investeringsbudsjettet. Det 
medførte at Menighetshuset fikk nytt taktekke og det ble foretatt berggrunns 
undersøkelse på Båtsfjord nye kirkegård. 

Båtsfjord menighet mottar årlig midler fra Nord- Hålogaland bispedømme som er 
øremerket trosopplæring for barn og unge mellom 0-18 år. I 2019 ble det tildelt kr. 
88.000,-. Utbetalt beløp ble kr. 15.000 da menigheten hadde tildelte midler på fond 
fra tidligere år.   
Bispedømme utbetaler også fullt lønnstilskudd til kateketstilling 
Nord- Hålogaland bispedømme tildelte kr. 22.000,- til gjennomføring av 
stemmemottak og valgting.. 

Utleie av Båtsfjord kirke innbrakte kr. 11.450,-, mens for menighetshuset utgjorde 
dette kr.8.250,-  

Innbetalt avgift i forbindelse med festeavtaler på kirkegårdene beløp seg til kr. 
6.000,-. 
Fornyelse av blomsterkasser og urner med beplantning ved kirkegårdene i Båtsfjord 
og Hamningberg ble dekket av Blomsterfondet med kr. 8.600,- 
Det ble gitt gaver til Blomsterfondet med kr. 7.171,- 

Deltakeravgift/egenandel for konfirmanter ble vedtatt senket fra kr. 600,- til 
kr.500,- med bakgrunn i at det totale tilbudet som gis har endret seg i de siste årene. 

Menighetsbladets lesere er trofaste givere, regnskapsført bidrag for 2019 ble 
kr.20.000,-, i tillegg kommer annonseinntekter på kr.8.100,-. 
Selv med betalende annonsører og jevne pengebidrag så dekker ikke det utgiftene. 
Kostnader til trykk og distribusjon for 2 utgivelser beløp seg til. kr.40. 000. For å 
dekke opp resterende benyttes midler på Menighetsbladets fond. 

Til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ble det totalt samlet inn kr.23.948,-. Beløpet 
omfatter både innsamling på aksjonsdagen i tillegg til offer ved gudstjeneste og 
Bingo på Helsesentret m.m. 

Inntekt fra Bingo arrangement på Helsesenteret blir tildelt HimalPartner, 
menighetens misjonsengasjement, totalt er det utbetalt kr. 14.340,- i 2019.. 
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Menighetsrådet vedtar tildeling av offer ved gudstjenester. Til eksterne 
organisasjoner ble det utbetalt kr.20.680, for lokale tiltak ble det gitt kr.13.260,- 
dette avsettes menighetens forskjellige fond.  

 

 

Årsregnskapet for 2019 viser ett mindre forbruk på kr. 50.776, -. Overskuddet 
skyldes i stor at Båtsfjord menighet ikke har hatt fast ansatt organist, men har leid 
inn tjenester ved behov. Dette har gitt rom for å utføre en del innkjøp og 
nødvendig vedlikehold utover det som ble planlagt. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Båtsfjord 30 mars 2020 
 
For Båtsfjord menighetsråd  

Solfrid Hammer 
kirkeverge 


