
DEN NORSKE KIRKE
Lebesby og Kjøllefjord menighetsråd

Årsmelding 2014

Lebesby sokn, også kalt indre sogn, går innen Lebesby kommunes grense fra Hopseidet. Indre sogn 
har 3 kirker som er på Kunes, Veidnes og Lebesby. Hovedkirken i Lebesby. Brattholmen kapell 
ligger innenfor indre sokn,  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, også kalt ytre sogn, er den delen av kommunen som ligger på Nordkyn-halvøya. 
Ytre sogn har 2 kirker som er i Kjøllefjord og Dyfjord. Kjøllefjord er hovedkirken. 

Lebesby og Kjøllefjord menighetsråd består av soknepresten og tre representanter fra henholdsvis 
Lebesby og Kjøllefjord sokn, som til sammen utgjør 6 representanter. 

To valgte menighetsrådsmedlemmer 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. 

John Rustad har permisjon fra sin stilling i Vågå, og er ansatt som sogneprest for Lebesby kirkelige 
fellesråd i 3 år. John hadde sin siste arbeidsdag er den 30.05.2015. 

Mona Krog sluttet som kirkeverge i mars 2014 og Terje Pettersen tiltrådte stillingen fra 1. mars 
2014. 

Fellesrådets sammensetning
Lebesby og Kjøllefjord kirkelige fellesråd har i 2014 bestått av: 

Hjørdis Mauseth, Kjøllefjord – Leder
Viggo Myhre, Lebesby – Nestleder
Randi Myhre Larssen, Kjøllefjord
Helge Masternes, Kunes
John Rustad, Kjøllefjord – Prest

Valg av leder og nestleder for fellesrådet ble gjort i F-sak 20/13 og F-sak 21/13. 
Det ble ikke gjort nye valg av vararepresentanter. 
Varamedlemmene er derfor de samme som ble valgt i 2011 og består av: 
Rakel Løkke, Veidnes
Egil Olsen, Kjøllefjord
Arnkjell Bøgeberg, Kjøllefjord 
Aud Johnsen 

Kommunens representant:
Karin Nilsen, Kjøllefjord 
Vara for kommunal representant:
Ruth Pedersen, Dyfjord
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Fellesrådets oppgaver
Fellesrådet har etter kirkelovens §14 i oppdrag:

 Å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
 Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
 Fremme samarbeid mellom menighetsrådene
 Ivareta soknenes interesse i forhold til kommunen. 

Herunder kommer: 
 Daglig drift og vedlikehold av kirkene
 Drift og forvaltning av kirkegårdene
 Arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte med unntak av presten
 Stille til disposisjon menighetskontor, prestekontor og kirkevergekontor
 Gi administrativ hjelp til prostens kontor når staten ikke gir tilskudd til dette
 Legge tilrette for konfirmasjonsundervisning og annen kirkelig aktivitet

Fellesrådet forvalter inntekter og formue knyttet til kirkene samt tilskudd fra kommunale og statlige
myndigheter og menighetenes givertjeneste. 

Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for fellesrådet.

Fellesrådsarbeidet
Fellesrådet har tradisjon med 4 møter i året, også i 2014. Menighetsrådmøtene holdes også 4 ganger
i året og er på samme dag, før fellesråds møte. Møtene holdes annenhver gang i Lebesby og 
Kjøllefjord, om det ikke er videokonferanse mellom Bygdetunet på Lebesby og Kjøllefjord 
bibliotek. 

Fellesrådet behandlet totalt 30 saker i 2014. Sakslisten er som følger: 

F-sak 01/14 - Økonomiorientering 4. kv 2013
F-sak 02/14 - Overtakelse av Dyfjord kapell
F-sak 03/14 - Utsettelse av urnenedsettelse 
F-sak 04/14 - Vann- og fuktskaden ved Veidnes Kapell
F-sak 05/14 - Eventuelt – Søknad om lønnsøkning
F-sak 06/14 - Eventuelt – Kjøllefjord kirke
F-sak 07/14 - Eventuelt – Gavekort Mona Krog
F-sak 08/14 - Eventuelt – Konfirmant reise 2014
F-sak 09/14 – Økonomiorientering.
F-sak 10/14 – Vika kirkegård
F-sak 11/14 – Veidnes kirke - Vann og fuktskade
F-sak 12/14 – Kjøllefjord kirke - Utvendig fasade
F-sak 13/14 – Lebesby kirke - Vann i kjelleren
F-sak 14/14 – Eventuelt - sommerstell på Veidnes kirkegård og rundt kirken.
F-sak 15/14 – Eventuelt – Gjerdet på Kunes kapell.
F-sak 16/14 – Eventuelt –  Dataprogrammet kirkegårdsadministrasjon.
F-sak 17/14 – Økonomirapportering
F-sak 18/14 – Søknad om lån til reparasjon av kirker 
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F-sak 19/14 - Leie av Betel
F-sak 20/14 – Drift og stell av kirkegårdene i Kjøllefjord.
F-sak 21/14 – kirkegårdsadministrasjon – Dataprogram. 
F-sak 22/14 – Eventuelt – Lebesby menighetssal. 
F-sak 23/14 – Eventuelt - Sammenslåing av Lebesby og Kjøllefjord menighet. 
F-sak 24/14 – Eventuelt - Vikarordning for kirkeverge. 
F-sak 25/14 – Økonomirapportering
F-sak 26/14 – Budsjett 2015
F-sak 27/14 – Brev fra Solbjørg Storli angående tomtegrense Kunes kirke
F-sak 28/14 – Valg 2015
F-sak 29/14 – Eventuelt - Hjemmekino anlegg
F-sak 30/14 – Eventuelt – Rot rundt Lebesby kirke

Lebesby og Kjøllefjord kirkelige fellesråd har ingen arbeidsutvalg eller kirkelig 
administrasjonsutvalg. 

Vesentlige saker behandlet i 2014:
Ny kirkeverge

F-sak 18/14. Her ble det vedtatt å ta opp lån for å Reparere Veidnes kappell og kjøllefjord kirke. 
F-sak 23/14 – Sammenslåing av Lebesby og kjøllefjord menighet til et sogn. 

Nordkyn vekst AS hadde også i år ansvar for sommerstell av Kjøllefjord og Kifjord kirkegård. På 
Lebesby var det Margunn og Odd Birkeland som aktiverte 4 ungdommer som vekslet på 
sommerstellet. Det gikk mye ressurser for dem til å få i gang ungdommer, så de ønsker ikke dette 
ansvaret i fremtiden.

Fellesrådet har en muntlig avtale med Stein Kåre Røvik angående åpning av graver. Det ble ikke 
merket områder for graver før vinteren kom i fjord, og Stein Kåre Røvik fikk derfor problem. Noen 
gravsteiner ble skadet og må erstattes av fellesrådet. Fellesrådet ønsker nå en skriftlig avtale for 
innleide gravere. Graveren i Lebesby, Viggo Myhre, ønsker å gi fra deg ansvaret og gir rom for 
andre til å ta over. Det ble utlyst anbud på gravetjenesten i Lebesby og Kjøllefjord. Dyfjord Maskin 
fikk anbudet. 

Ansatte og arbeidsmiljø
Antall stillinger under Lebesby og Kjøllefjord kirkelige fellesråd for 2014 er som følger:
1 Kirkeverge(100%). 
1 Kantor/organist for alle gudstjenestene i Kjøllefjord, Lebesby, Dyfjord, Kunes og Veidnes(70%). 
1 Kirketjener Kjøllefjord 30%, 
1 Kirketjener Lebesby 20%, 
1 Kirketjener Kunes 10% 
1 Kirketjener Veidnes 10%. 
Ved Dyfjord kapell har vi en person som jobber på timebasis som kirketjener + et årlig beløp på kr 
3000,-
1 Renholder på kirkekontoret 1 time i uka med ung jobb. 
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De ansatte er fordelt på 4 menn og 3 kvinner. 
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Menighetsrådet
Menighetsrådets hovedoppgave er å ivareta aktiviteter knyttet til menighetsbyggende virksomhet 
som 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. 
Menighetsrådet har stor utfordring å få folk engasjert og deltakende i kirkelivet.
Menighetsrådet behandlet totalt 21 saker i 2014. Sakslisten er som følger: 

M-sak 01/14 – Evaluering – Felles menighetsråd 
M-sak 02/14 – Organisering av arbeidet med menighetsbladet
M-sak 03/14 – Program til årsmøtet
M-sak 04/14 – Eventuelt
M-sak 05/14 – Trosopplæring
M-sak 06/14 – Menighetsmøte
M-sak 07/14 – Eventuelt – Avsluttningsgudstjenesten til Per Oskar.
M-sak 08/14 – Eventuelt – Bibelen til alle
M-sak 09/14 – Eventuelt – Konfirmasjonsplan til trosopplæringen. 
M-sak 10/14 – Trosopplæring
M-sak 11/14 – Else Andersen trekker seg fra menighetsrådet
M-sak 12/14 – SMS tjenester. SMS kollekt og påminnelse til gudstjenester
M-sak 13/14 – Eventuelt - Forordnede gudstjenester
M-sak 14/14 – Eventuelt – Menighetsmøte i Kjøllefjord den 7 september. 
M-sak 15/14 – Forespørsel om samfunnsnyttig tjeneste
M-sak 16/14 – Messefall Kunes og Veidnesklubben den 28 oktober
M-sak 17/14 – Trosopplæring – samarbeid med læstadianske forsamling.
M-sak 18/14 – Trosopplæringsutvalget
M-sak 19/14 – Menighetssalen
M-sak 20/14 – Eventuelt – Kirkekaffe
M-sak 21/14 – Eventuelt – Hjemmekino anlegg

Menighetsrådet vedtok i M-sak 13/13 offerlister for gudstjenestene for 2014. 

Det er tidligere vedtatt at 75% av ofringene skal tilfalle egne formål og dette er videreført i 2014. 
Ofringene er stort sett den eneste måten å finansiere menighetens arbeid. 
Totalt ble det gitt kr 28 740,- i ofringer, hvor av 20 751,- gikk til egen virksomhet og kr 7 989 ble 
gitt til andre organisasjoner. 
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Menighetsbladet
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. 

Av sak M-Sak 1/12 ble det bestemt at Randi Larssen, Helge Masternes, Elisabeth Lyngedal og 
kirkevergen er redaksjonen i menighetsbladet. Redaksjonen skal avgjøre hva som tas inn i bladet av 
artikkelbidrag, men i hovedsak er det kirkevergen som tar seg av dette.

Innsamling av stoff og koordinering av arbeidet er lagt til kirkevergen. 
Menighetsbladet blir sendt til alle i Lebesby kommune. 
Man har om lag 690 abonnenter utenfor kommunen hvor av 31 bor utenlands.   
Menighetsbladet finansieres ved hjelp av gave donasjoner. Det legges ved en åpen faktura i bladet 1
gang i året. 

Øvrig
Trosopplæringsplanen er fremdeles under utarbeidelse og det nye menighetsrådet etter valget, vil få 
som oppgave å fullføre planen. 

Den nye trosopplæringsreform fra bispedømmerådet pålegger alle menigheter å lage en 
trosopplærings plan som skal være godkjent av bispedømmerådet i løpet av våren 2015. De 
menighetene som ikke har en trosopplæringsplan mister tilskuddet. 

Det gjennomføres faste aktiviteter hvert år, slik som utdeling av bøker til 4 og 6-åringer, bibler til 
mellomtrinnet, dåpssamling og barne- og ungdomsarbeid på Lebesby. Påskevandring og 
julevandring ble også gjennomført i 2014 og er begynt å bli en innarbeidet tradisjon. 

Statistikk utførte handlinger i Lebesby og Kjøllefjord for året 2014:
Dåp av barn og voksne: 9
Konfirmerte: 8
Kirkelige vielser: 1
Kirkelige gravferder: 15
Antall gudstjenester: 76. Herav 4 utegudstjenester og 11 andakter. 
Totalt antall deltakere: 2463

Det som drar opp deltakere på gudstjenestene i 2014 er utegudstjenestene som er veldig populære. 
Andre store begivenheter som jul, dåp og konfirmasjon øker besøkstallet naturlig nok. Også når en 
har innhold spesielt rettet mot barn og ungdom, slik som utdeling av bøker, lysmesse, dåpssamling, 
etc. 

Vanlige gudstjenester har ellers veldig lav deltagelse. For å få mer liv i kirkelivet, må vi få i gang 
mer engasjement fra flere unge voksne. Det er også et generelt ønske blant menigheten med en 
yngre sogneprest som kan skape mer liv og entusiasme. 

Den læstadianske forsamlingen har storsamling i Kjøllefjord kirke hver sommer. I 2014 var det ca 
500 mennesker samlet fra hele landet. Storsamlingen arrangeres fult og helt av den læstadianske 
forsamling og er ikke i kirkens regi.
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Vi hadde gudstjeneste under Chrisfestivalen ved den gamle kirketomten. Her var det musikalsk 
innslag av artister i samarbeid med prest. Det var ca. 40 stk. som var deltakende under 
gudstjenesten. 

I 2014 har det vært 2 kulturarrangementer i Kjøllefjord kirke. Den 5. Mars var det kirkekonsert. 
Wenche Britt Esperås - Negros Spirituals m/band. Den 25. juni var det Orgelkonsert med Iver 
Kleive. Totalt antall deltakere for begge konsertene var 210. 

I 2014 hadde vi også åpne kirker på Lebesby og i Kjøllefjord i løpet av sommeren. Det er ingen som
registrerer antall besøkende. I Kjøllefjord er det et samarbeid med Arctic Coast, som står for åpning 
og stenging. I Lebesby kirke åpnes det ved behov. 

Helge Masternes Randi Larssen Viggo Myhre
Leder    nestleder             

Hjørdis Mauseth Vivian Lisbeth Nilsen                   Rakel Løkke
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