
DEN NORSKE KIRKE
Lebesby og Kjøllefjord menighetsråd

Årsmelding 2015

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. 

Lebesby og Kjøllefjord sokn er i 2015 blitt sammenslått til et sokn som nå heter Lebesby sokn. Etter
kirkevalget den 14. september 2015 er det nå et menighetsråd med fellesråd funksjon.

Etter at John Rustad hadde sin siste arbeidsdag som sokneprest den 30.05.2015, har vi hatt 
forskjellige vikarer frem til årsskiftet. De mest brukte vikarer har vært Prest Are Sandnes, Prest 
Esther Lønmo og Prost Arve Marthinsen. 

Prest Vegard Loke har hatt ansvaret for konfirmantene i Lebesby, da Lebesby har ønsket en 
mannlig prest til konfirmant undervisningen. 

I Kjøllefjord har bispedømmet ansatt en egen trosopplærer i 50% stilling, som har hatt ansvaret for 
konfirmant undervisningen. 

Menighetsrådet
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. 

Menighetsrådets sammensetning fram til 2015(før valget)
Helge Masternes – leder
Randi Myhre Larsen – nestleder
Viggo Myhre
Vivian Nilsen
Else Holm Andersen
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Hjørdis Mauset
Sogneprest John Rustad

Varamedlemmer for Kjøllefjord sogn
1. Jan-Petter Larssen
2. Vivian Lisbeth Larssen
3. Jorunn Paula Pettersen
4. Aina-Liss Olsen Pettersen
5. Stein Asle Pedersen

Varamedlemmer for Lebesby sogn
1. Rakel Løkke
2. Egil Olsen
3. Arnkjell Bøgeberg
4. Aud Johnsen
5. Peder Julian Jenssen
6. Nelly Lita Henriette Wøhni 

Menighetsrådets ansvar
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 36 saker i 2015. Sakslisten er som følger: 

M-sak 01/15 – Kirkevalg 2015
M-sak 02/15 – Offerliste 2015
M-sak 03/15 – Deres Majesteter Kongen og Dronningen. 
M-sak 04/15 – Alternativ Kirkekaffe
M-sak 05/15 – Kjøllefjord kirkeforening
M-sak 06/15 – Ny salmebok til Kjøllefjord kirke
M-sak 07/15 – Hjemmekino i Lebesby kirkes menighetssal
M-sak 10/15 – Kirkevalg 2015 – Informasjon og Frister
M-sak 11/15 – Handikapp tilrettelegging i kirken.
M-sak 12/15 – Ledsagerbevisordningen
M-sak 13/15 – Eventuelt – Trosopplæringsplan.
M-sak 14/15 – Eventuelt – Forslag til møteplan.
M-sak 15/15 – Brattholmen kapell
M-sak 16/15 – Bredband i kirken
M-sak 17/15 – Transportkostnader av foreldre til konfirmantreise
M-sak 18/15 – Korset i Oksevåg
M-sak 19/15 – Utdanning Diakon Kultur(UDK) midler
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M-sak 20/15 – Gudstjenestelisten
M-sak 21/15 – Kirkevalget
M-sak 22/15 – Eventuelt – Evaluering av den nye liturgien
M-sak 23/15 – Godkjenning av innkallelse og saksliste
M-sak 24/15 – Konstituering
M-sak 25/15 – Møteplan
M-sak 26/15 – Godkjenning av innkallelse og saksliste
M-sak 27/15 – Utlysning av vikarstilling kirketjener/organist
M-sak 28/15 – Arbeidsutvalg
M-sak 29/15 – Valg av trosopplæringsutvalg
M-sak 30/15 – Redaksjons utvalg for menighetsbladet
M-sak 31/15 – Orienteringssak angående prest Nils Borge Teigen
M-sak 32/15 – Offerliste 2016
M-sak 33/15 – Møteplan
M-sak 34/15 – Til informasjon. Søknad om konfirmering
M-sak 35/15 – Eventuelt- konfirmantenes gudstjeneste/samtalegudstjeneste
M-sak 36/15 – Eventuelt – godkjennelse av gudstjenestelisten

Det er tidligere vedtatt at 75% av ofringene skal tilfalle egne formål og dette er videreført i 2015. 
Foruten tilskuddet fra bispedømmet til trosopplæringen, er ofringene stort sett den eneste måten å 
finansiere menighetens arbeid. 

Kjøllefjord menighet hadde ofringer i 2015 på kr 27 412,- herav kr 10 337,- til egen virksomhet. 
Lebesby menighet hadde ofringer i 2015 på kr 13225,- herav kr 6 641,- til egen virksomhet. 

Fellesrådets sammensetning før valget.
Lebesby og Kjøllefjord kirkelige fellesråd har fram til 2015 bestått av: 

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

Varamedlemmer: 
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. I 2015 har fellesrådet hatt 3 møter før konstituering av 
det nye menighetsrådet. Menighetsrådsmøtene har vært før fellesråds møtene. Møtene holdes 
annenhver gang i Lebesby og Kjøllefjord, om det ikke er videokonferanse mellom Bygdetunet på 
Lebesby og Kjøllefjord bibliotek. 

Fellesrådet behandlet totalt 19 saker i 2015. Sakslisten er som følger: 

F-sak 01/15 – Økonomiorientering 
F-sak 02/15 – Montering av skilt
F-sak 03/15 – Innkjøp av den nye salmeboken
F-sak 04/15 – Eventuelt. 
F-sak 05/15 – Økonomiorientering og Budsjett 2015.
F-sak 06/15 – Bytting av forsikring fra Kniff til KLP
F-sak 07/15 – Sommerstell
F-sak 08/15 – Veidnes kapell
F-sak 09/15 – Informasjon om veivalg
F-sak 10/15 – Orgelfondet
F-sak 11/15 – Kurs kirkeverge
F-sak 12/15 – Eventuelt – Gravetjenesten
F-sak 13/15 – Økonomi orientering
F-sak 14/15 – Ledige stillinger
F-sak 15/15 – Eventuelt
F-sak 16/15 – Økonomiorientering
F-sak 17/15 – Vaktmester i Lebesby
F-sak 18/15 – Dyfjord kapell
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F-sak 19/15 – Kjøllefjord kirkeforening

Sammenslåing av sokn og valg av menighetsråd 2015. 

Det var valg av nytt menighetsråd den 14. september 2015. Valg av nytt menighetsråd er hvert 
fjerde år samtidig med kommunevalget. Etter F-sak 23/14 ble det gjort vedtak om å sende søknad til
bispedømmet om å gjøre prøveordningen med felles menighetsråd for Lebesby og Kjøllefjord sokn 
permanent. Søknaden ble godkjent og resulterte i at Menighetsrådet gikk til valg med en liste for 
Lebesby sokn. 

Resultatet av menighetsråd for valget ble som følgende:

1. Helge Masternes
2. Rakel Løkke
3. Merete Abrahamsen Angell
4. Charlotte Angell
5. Trygve Georg Nilsen
6. Margunn Hølland Birkeland

1. Vara er Peder Julian Jenssen
2. Vara er Lill Britt Myhre Lauritsen
3. Vara er Egil Olsen
4. Vara er Karin Gerd Pauline Øien
5. Vara er Karin Elise Nilsen

Helge masternes ble valg til leder og Merete A. Angell ble valt til nestleder. 
Menighetsrådet har fellesråds funksjon og det er ikke lenger behov for et eget fellesråd. 

Vesentlige saker behandlet i 2015

Konstituering av nytt menighetsråd.  M-sak 24/15.

Av M-sak 28/15 ble det opprettet et arbeidsutvalg som er med å forberede saker til menighetsrådet. 
Helge Masternes(Leder), Merete Angell(Nestleder) og kirkevergen utgjør arbeidsutvalget for 
Lebesby menighetsråd.

M-sak 29/15 – Valg av trosopplæringsutvalg. Det nye trosopplæringsutvalget består av Helge 
Masternes, Merete Angell, Margunn Birkeland, kirkeverge og prest.

Innvilget tilskudd fra kommunen på kr 70 000,- til vedlikehold av Lebesby kirke. 

Ansatte og arbeidsmiljø
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Antall stillinger i Lebesby  sokn for 2015 er som følger:
1 Kirkeverge(100%). Terje Pettersen
1 Kantor/organist for i Kjøllefjord, Lebesby, Dyfjord, Kunes og Veidnes(70%). Leif L. Stenersen
1 Kirketjener Kjøllefjord 30%, Leif L. Stenersen
1 Kirketjener Lebesby 20%, Margunn Birkeland
1 Kirketjener Kunes 10%. Kari Løvøy
1 Kirketjener Veidnes 10%. Gudmund Løkke. 
Ved Dyfjord kapell har vi Arnt Stenersen som jobber på timebasis som kirketjener + et årlig beløp 
på kr 3000,- for å se til kapellet. 
1 ungdom som renholder på kirkekontoret en gang i uken.

De ansatte er fordelt på 4 menn og 3 kvinner. 

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 praksis er det kirkevergen som har tatt seg av dette.

Kirkevergen ønsker en mer aktiv redaksjon som motivere folk til å skrive bidrag til bladet. Dette er 
en kontinuerlig prosess som er viktig så det ikke blir de samme personene som hele tiden skriver til 
menighetsbladet. Dette ble tatt opp i M-sak 30/15, der det ble valgt følgende nye 
redaksjonsmedlemmer: Merete Angell, Ruth Pedersen og Trygve G. Nilsen. Deres hovedoppgave er
å motivere folk til å skrive stoff til menighetsbladet.

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 eller ved behov. 

Sommerstell
Dyfjord Maskin AS har hatt sommerstellet i Kjøllefjord. Dyfjord Maskin har utført oppdraget på en 
tilfredsstillende måte. I Lebesby har Peter Ivan AS hatt ansvaret for sommerstellet. Dette har ikke 
fungert tilstrekkelig, noe som har resultert i frustrerte tilbakemeldinger fra flere i Lebesby. 
Kirkevergen ønsker derfor å utarbeide en skriftlig kontrakt med dem som får sommerstellet, så det 
blir tilfredsstillende utført. 

Gravetjenesten
Dyfjord Maskin har ansvaret for gravetjenesten for alle kirkegårdene i Lebesby sokn. Vi kan 
forbeholde oss retten til å velge andre gravere på Veidnes og Kunes om det er tilgjengelige gravere 
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der. 

Foruten en hendelse i Lebesby, har gravetjenesten fungert tilfredsstillende. Kirkevergen har 
igangsatt tiltak for at hendelsen ikke gjentas. F-sak 17/15. 

Trosopplæringsplan
Trosopplæringsplanen er fremdeles under utarbeidelse og det nye menighetsrådet har som oppgave 
å fullføre planen. 

I 2003 vedtok Stortinget at det skulle innføres en reform av dåpsopplæringen i Den norske kirke. 
Dette kalles trosopplæringsreformen. Hver menighet skal utarbeide en lokal plan for å ivareta en 
systematisk og sammenhengende trosopplæring for barn og ungdom i alderen 0 - 18 år. 
Menighetsrådet har det overordnede ansvaret for å utarbeide og gjennomføre plan for 
trosopplæring i våre menigheter, og vi har trosopplæringsutvalget som har fått mandat fra MR til å 
styre dette arbeidet. Planen skulle ha vært ferdig i 2015, men for at det nye menighetsrådet skal 
kunne sette seg inn i planen og utarbeide den ferdig, har vi fått utsettelse inntil videre. 

I 2015 utarbeidet trosopplæringsutvalget et tidshjul med oversikt over alle tiltak som er planlagt i 
løpet av året. 

Tiltak Sted Antall ganger i året Tid/Dato

Adventskalender Lebesby og Kjølleford 1 November

Søndagsskole helg Kjølleford 2 Oktober og februar

Årlig dåpssamling. Lebesby 1 April

4-årsbok Lebesby og Kjølleford 1 Samtdig med adventskalender

Barnegruppa Lebesby 25 – 30 Ukentlig

Lysmesse Lebesby og Kjølleford 1 Desember

6 årsbok Lebesby og Kjølleford 1 September

Barne- og ungdomsleirer Lebesby og Kjølleford 2 Etter invitasjon

Julevandring Kjølleford 1 Jul

Påskevandring Kjølleford 1 Påske

Tårnagent helg Lebesby og Kjølleford 1 Januar/februar

Utdeling av barnebibelen Lebesby og Kjølleford 1 Desember

Ungdomsgruppe Lebesby 25-30 Ukentlig

Leir for ”tdlig ungdom”. Lebesby og Kjølleford 1 Etter invitasjon

Kirkens ungdomstref Lebesby og Kjølleford 1 Chrisfestval/sommer
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Dåp og dåpssamtaler er også en del av trosopplæringen, men utføres av prest kontinuerlig i løpet av 
året. 
Det er ikke alle tiltakene vi har hatt resurser til å gjennomføre, da vi trenger flere frivillige, men det 
er utvalgets ønske å få så mange som mulig av disse tiltakene gjennomført. 

Under er en oversikt over tiltak som ble gjennomført i 2015.

Tiltak Menighet Utført

Dåp og dåpssamtaler Lebesby og Kjølleford kontnuerlig

Årlig dåpssamling Lebesby Nei

Adventskalender Lebesby og Kjølleford Ja

4-årsbok Lebesby og Kjølleford Ja

Barnegruppe Lebesby Ja

Lysmesse Lebesby og Kjølleford Ja

6-årsbok Lebesby og Kjølleford ja

Julevandring Kjølleford ja

Påskevandring Kjølleford Nei

Søndsgsskolehelg Lebesby og Kjølleford Nei

Barne- og ungdomsleir Lebesby og Kjølleford ja

Tårnagent helg Lebesby og Kjølleford Nei

Utdeling av barnebibelen Lebesby og Kjølleford Nei

Ungdomsgruppe Lebesby Ja

Leir for "tdlig ungdom" Lebesby og Kjølleford Nei

Konfirmant undervisnign - Ungdomsministranter Lebesby og Kjølleford Ja

Kirkens ungdomstref Lebesby og Kjølleford Nei

Minecraf  elg Lebesby og Kjølleford Nei

Øvrig

Statistikk utførte handlinger i Lebesby og Kjøllefjord for året 2015:
Dåp av barn og voksne: 3
Konfirmerte: 15
Kirkelige vielser: 1
Kirkelige gravferder: 12
Antall gudstjenester: 67. 
Totalt antall deltakere: 3007

Utegudstjenestene er veldig populære og drar mange folk. Andre store begivenheter som jul, 
konfirmasjon, dåp og vielser øker besøkstallet naturlig nok. Når vi har innhold spesielt rettet mot 
barn og ungdom i barnegudstjenester (utdeling av bøker, lysmesse, dåpssamling, etc), er det 
betraktelig større deltagelse i kirken. 

Vanlige gudstjenester har ellers veldig lav deltagelse. For å få mer liv i kirkelivet, må vi få i gang 
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mer engasjement fra flere 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 2015 var det ca 
samme antall som tidligere år, ca 500 mennesker samlet fra hele landet. Storsamlingen arrangeres 
fult og helt av den læstadianske forsamling og er ikke i kirkens regi. Læstadianere er medlem av 
den norske kirken. 

I år hadde vi utegudstjeneste i etterkant av Chrisfestivalen, ved den gamle kirketomten. Dette ble 
skrevet om i menighetsbladet. Her var det 18 deltakere. 

I 2015 har Chrisfestivalen, forum for scenekunst og Scene finnmark til sammen arrangert 5 
kulturarrangementer i Kjøllefjord kirke. Det var til sammen 643 deltakere på disse arrangementene. 

I 2015 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 har det vært en ansatt fra turistkontoret. 

Økonomi
Driftsregnskapet for 2015 er pr d.d. ikke ferdig revidert. Resultatet av følgende driftsregnskap kan 
derfor endres om revisjon har justeringer før godkjennelse. Driftsresultatet for 2015 viser et 
foreløpig overskudd. 
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