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Lebesby og Kjøllefjord menighetsråd består av soknepresten og tre representanter fra 
henholdsvis Lebesby og Kjøllefjord sokn. To av de faste menighetsrådsmedlemmene fra hvert
sokn, soknepresten og en kommunal representant (valgt av kommunestyret) utgjør Lebesby 
kirkelige fellesråd. Det er kirkelig fellesråd som forvalter bygg, eiendommer, personell og 
økonomi. 

Menighetsrådet skal ivareta aktiviteter knyttet til Menighetsbyggende virksomhet, 
Gudstjenesteliv, Dåps- og konfirmantundervisning, Diakoni, Kirkemusikalsk virksomhet som 
kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten, Barne- og ungdomsarbeid, 
Bibelgrupper, Samtalegrupper, Menighetsblad, Misjon og evangelisering m.v. Innenfor disse 
områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket 
omfang virksomheten skal ha. 

Lebesby sokn er området innenfor Hopseidet, med hovedkirke på Lebesby og kirker finnes på
henholdsvis Kunes og Veidnes. Brattholmen kapell ligger innenfor soknet, men er privateid. 
Fellesrådets forvalter en konto som benyttes til vedlikehold av Brattholmen kapell. Ved 
gudstjenester på kapellet gjøres det tradisjonelt ofring til kapellet som settes inn på denne 
konto. Kapellene på Ifjordfjellet og Børselvfjellet er også privateid og er ikke under 
fellesrådets forvaltning på noen måter.

Kjøllefjord sokn er den delen av kommunen som ligger på Nordkyn-halvøya, med hovedkirke
i Kjøllefjord og en kirke i Dyfjord.

Sokneprest Hans Olaf Hole sa opp sin stilling våren 2012 og stillingen sto vakant fra til John 
Rustad begynte 01. september 2013.  

I 2013 behandlet Fellesrådet 22 saker som i hovedsak dreier seg om forvaltning av 
kirkegårder, kirkebygg og personellressurser. Innfordring av festeavgifter for gravsteder er en 
stor, kontinuerlig oppgave som tar mye tid. 

Det er kirkegårdene de fleste er opptatte av og sommeren 2013 prøvde man en ny vri med 
sommerstellet av kirkegårdene. Det ble inngått en avtale om kjøpe av tjenester med Nordkyn 
vekst om stell av kirkegårdene i Kjøllefjord og i Kifjord. På Lebesby ble det engasjert en 
person i 50 % stilling. 

Det ble behandlet 17 saker i menighetsrådet i 2013. 

Menighetsrådets hovedoppgave er å ivareta aktiviteter knyttet til menighetsbyggende 
virksomhet. På det området sliter en atskillig tyngre med å få folk engasjert og deltakende i 
kirkelivet. 

Menighetsrådet mottar søknader og vedtar offerlister for gudstjenestene og rådet vedtok i sak 
19/12 fordelingen av ofringer for 2013.



Menighetsrådet har tidligere bestemt at ca ¾ av ofringene skal tilfalle egne formål og dette er 
videreført i 2013. Ofringene er stort sett den eneste måten å finansiere menighetens arbeid.
Totalt ble det gitt kr 86.802,- i ofringer, hvor av 54.352,- gikk til egen virksomhet og kr 
32.450 ble gitt til andre organisasjoner.
 
Formelt sett er det menighetsrådet som er ansvarlig for og gir ut menighetsbladet. Vi har et 
svært omfangsrikt blad som hevder seg godt i konkurranser med andre. 

Redaksjon med fire medlemmer som skal avgjøre hva som tas inn og hva som ikke tas inn.

Innsamling av stoff og koordinering av arbeidet er lagt til kirkevergen. 

Man har om lag 750 abonnenter utenfor kommunen hvor av ca 30 bo utenlands.   

I 2013 er det stort sett gjennomført faste aktiviteter som gjentar seg år for år, slik som utdeling
av bøker til 4 og 6-åringer, bibler til mellomtrinnet, dåpssamling og barne- og ungdomsarbeid 
på Lebesby. 

Den 21. mars ble det arrangert Påskevandring i Kjøllefjord kirke for 4-klassingene. Det var 
laget stasjoner i kirken, hvor ulike scener skulle spilles. Det var stasjoner for Palmesøndag, 
Skjærtorsdag, Getsemane hage, Langfredag og 1.påskedagen. Påskevandringen ble avsluttet 
med kveldsmat i kirkestua for 4-klassingene og deres foreldre. 

Den læstadianske forsamlingen hadde storsamling i Kjøllefjord kirke i juni. Det var ca 425 til 
sammen på de totalt fem gudstjenester. 

Kirkekonsert under Chrisfestivalen var med Ivar Thomassen hvor det var 117 stykker til 
stedet. 

Også i år var kirkene på Lebesby og i Kjøllefjord åpne fra juni til midt i august. Man har ikke 
tall for hvor mange som har vært innom kirkene i denne perioden. I Kjøllefjord er det et 
samarbeid med Arctic Coast, som står for åpning og stenging. 

Barneuka ble også i 2013 avholdt av Ida Johnston fra Evangelisk Barnemisjon, hvor det møtte
opp mellom 15 og 25 barn.

30. november var det innvielseskonsert av orglet i Kjøllefjord kirke. Henning Holm, kantor 
som til vanlig jobber i Sør-Varanger menighet sto for konserten. Kjøllefjord kammerkor bidro
med sang under konserten. Rundt 100 personer hadde funnet veien til kirka og til konserten. 

Kirkestatistikken for 2013 viser at oppmøte i kirkene er heller dårlig utenom de store 
begivenheter som jul, dåp og konfirmasjon. Besøkstallet forbedrer seg naturlig nok når en har 
innhold spesielt rettet mot barn og ungdom, slik som utdeling av bøker, lysmesse, 
dåpssamling, etc. Da må foreldrene møte opp sammen med sine håpefulle. Også 
friluftsarrangementene trekker en del folk. 

Dersom en skal opprettholde bevilgningene, må folk i menighetene vise at de har behov for 
kirkene – også utenom sorg og fest. 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arcticcoast.no%2F&ei=eSbiUp-kGMTl4gTu9IGYDA&usg=AFQjCNHBHvVLOCYn6kty5V0Y0mMGewG7IQ&sig2=XMLfUhNx4yV_r5msi7_JtQ&bvm=bv.59930103,d.bGE
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