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Innledning
Lebesby sokn går innenfor Lebesby kommunes grense.
Lebesby sokn har 5 kirker. Veidnes, Kunes, Lebesby, Dyfjord og Kjøllefjord kirke.
Veidnes, Kunes og Lebesby kirke ligger i den indre delen av Lebesby sokn og Dyfjord og
Kjøllefjord ligger i den ytre delen som ligger på Nordkyn-halvøya. Kjøllefjord kirke er
hovedkirken.
Brattholmen kapell ligger innen 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.

Menighetsrådet
Lebesby menighetsråd har fellesråd funksjon. Lebesby menighetsråd består av soknepresten og 6
valgte representanter samt en kommunal representant valg av kommunestyret. Fellesråd saker
skilles fra menighetsråd saker med M-sak eller F-sak. Kommunal representant har kun stemmerett i
F-saker.
Det er menighetsrådet med fellesråd funksjon som forvalter bygg, eiendommer, personell og
økonomi.

Menighetsrådet hadde følgende representanter i 2018:
1. Helge Masternes
2. Merete Abrahamsen Angell
3. Margunn Hølland Birkeland
5. Peder Julian Jenssen
5. Lill Britt Myhre Lauritsen
6. Egil Olsen
1. Vara Karin Gerd Pauline Øien
2. Vara Karin Elise Nilsen
3. Vara Trygve Georg Nilsen
Kommunens representant: Hjørdis Mauseth
Vara for kommunal representant: Ruth Pedersen
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Helge masternes var leder og Merete A. Angell er nestleder.

Menighetsrådets ansvar
Menighetsrådet har tradisjon med 4 møter i året. Møtene forsøkes å holdes spredt rundt i soknet, og
er fleksibel med tanke på videokonferanse/Skype muligheter på grunn av lange avstander mellom
menighetene.
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 behandlet totalt 30 menighets saker i 2018. Sakslisten er som følger:
M-sak 01/18 – Konstituering av møte
M-sak 02/18 – Valg av leder og nestleder for 2018
M-sak 03/18 – Klage angående Gerd Wians grav
M-sak 04/18 – Bispevisitas 2018
M-sak 05/18 – Godkjennelse av protokolltilførsel til M-sak 24/17 – Utleie av Lebesby kirke til
DLKIN
M-sak 06/18 – Godkjennelse av gudstjenestelisten.
M-sak 07/18 – Barne- og ungdomsgruppen i Lebesby
M-sak 08/18 – Gudstjenesteforordning i Lebesby sokn
M-sak 09/18 – Takke offer i Lebesby sokn
M-sak 10/18 – Informasjonssak. Godkjent trosopplæringsplan,
M-sak 11/18 – Informasjonssak. Kirketjener
M-sak 12/18 – Informasjonssak. Ungdoms LAN i menighetssalen.
M-sak 13/18 – En annerkjennelse av Nils Borge Teigen for tjeneste i soknet
M-sak 14/18 – Møteplan
M-sak 15/18 – Eventuelt
M-sak 16/18 – Konstituering av møte
M-sak 17/18 – Bispevisitas 2018
M-sak 18/18 – Møteplan
M-sak 19/18 – Tilleggssak: Intern offer til nytt lydanlegg i Kjøllefjord kirke.
M-sak 20/18 – Informasjonssak: Befaring ved grav.
M-sak 21/18 – Eventuelt
M-sak 21/18 – Konstituering av møte
M-sak 22/18 – Bispevisitas 2018
M-sak 23/18 – Lebesby gamle kirkegård
M-sak 24/18 – Eventuelt – Søknad om fritak
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M-sak 25/18 – Eventuelt – Minnestein til Kjøllefjord kirkegård
M-sak 26/18 – Eventuelt – manglende festere på kirkegårdene
M-sak 27/18 – Konstituering av møte
M-sak 28/18 – Offersøknader 2019
M-sak 29/18 – Informasjon – Endring av prosti og soknegrenser
M-sak 30/18 – samtale med Biskopen
Foruten tilskuddet fra bispedømmet til trosopplæringen, er ofringene stort sett den eneste måten å
finansiere menighetens arbeid.
Lebesby sokn hadde ofringer i 2018 på totalt kr 51 486,-. kr 19 397,- til egen virksomhet og kr 32
089,- til eksterne formål. Gebyr for eksterne utbetalinger på kr 850,-.

Fellesråd funksjonen til menighetsrådet har følgende ansvar:
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 til rette 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.

Fellesråds Arbeidet
Fellesrådet behandlet totalt 25 saker i 2018. Sakslisten er som følger:
F-sak 01/18 – Økonomiorientering
F-sak 02/18 – Fond
F-sak 03/18 – Flytting av kirkekontoret til rådhuset
F-sak 04/18 – Lydanlegg Kjøllefjord kirke
F-sak 05/18 – Stell av kirkegårdene i Kjøllefjord
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F-sak 06/18 – Fond
F-sak 07/18 – Økonomiorientering og budsjettregulering
F-sak 08/18 – Flytting av kirkekontoret til rådhuset
F-sak 09/18 – Informasjon - Stell av kirkegårdene
F-sak 10/18 – Kirketjener Kjøllefjord kirke
F-sak 11/18 – Tilleggssak: Bruk av fond til stemming av orgel - Kjøllefjord kirke.
F-sak 12/18 – Tilleggssak: Bruk av fond til kulturkonsert i forb. Med bispevisitas.
F-sak 13/18 – Tilleggssak: Gravetjenesten
F-sak 14/18 – Budsjettforslag 2019
F-sak 15/18 – Kifjord Gravkapell
F-sak 16/18 – Lebesby gamle kirkegård
F-sak 17/18 – Fakturering av reserverte graver i fredningstid
F-sak 18/18 – Informasjons sak. Gravetjenesten
F-sak 19/18 – Informasjons sak. Gravemelding Veidnes
F-sak 20/18 – Økonomiorientering
F-sak 21/18 – Gravstell på kirkegårdene
F-sak 22/18 – Kostnader ved gravferd på Veidnes
F-sak 23/18 – Gammelvika kirkegård forvaltning av bankkonto.
F-sak 24/18 – Innkjøp av lydanlegg til Kjøllefjord kirke
F-sak 25/18 – Opprettelse av utvalg til lønnsforhandling.

Vesentlige saker behandlet i 2018
M-sak 22/18 – Bispevisitas 2018
M-sak 26/18 – Eventuelt – manglende festere på kirkegårdene
F-sak 04/18 – Lydanlegg Kjøllefjord kirke
F-sak 08/18 – Flytting av kirkekontoret til rådhuset
F-sak 10/18 – Kirketjener Kjøllefjord kirke
F-sak 11/18 – Tilleggssak: Bruk av fond til stemming av orgel - Kjøllefjord kirke.
F-sak 13/18 – Tilleggssak: Gravetjenesten
F-sak 14/18 – Budsjettforslag 2019

Ansatte
Antall stillinger i Lebesby sokn for 2018 er som følger:
1 Kirkeverge(100%). Terje Pettersen
1 Organist, Larysa Pukish. Ansatt fra 01.11.2017 til D.D.
1 Kirketjener Kjøllefjord 30%, Vitaliy Pukish. Ansatt fra 13.06.2018
1 Kirketjener Lebesby 20%, Margunn Birkeland
1 Kirketjener Kunes 10%. Kari Løvøy
1 Kirketjener Veidnes 10%. Gudmund Løkke.
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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.
Fra desember 2018 er de faste ansatte fordelt på 3 menn og 3 kvinner.

Bispevisitas 2018
Menighetene i Lebesby sokn hadde bispevisitas fra 31.10 til 04.11. Det var Nord-Hålogaland biskop
Olav Øygard med sitt følge prost Jon Atle Birkeland og rådgiver Karl Yngve Bergkåsa som utførte
visitasen. Visitasene er en viktig del av biskopens oppfølging av menighetene og gir muligheten til
å se hvordan det står til med det lokale kirkelivet. Det skal også være en arena hvor biskopen får
vise menigheten og dens ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere omsorg og oppmuntring,
samt peke på veien framover.
Dagene i Lebesby og Kjøllefjord var innholdsrike og fylt med møter av ulike slag. Biskopen fikk
treffe menighetens yngste og eldste, besøke det lokale næringslivet, samt møte ulike aktører som er
i berøring med kirka lokalt.
Det ble et møte med kommunens ledelse der Biskopen informerte først generelt om kirkens
situasjon og veien videre. Så ble de tre første punktene i investeringsforslaget tatt frem. Nytt
lydanlegg i Kjøllefjord kirke, utvidelse/ny kirkegård i Kjøllefjord og drenering rundt kirkegården i
Lebesby ble også diskutert. Her kom vi frem til at det først må utbedres en rapport om hva som best
egner seg å gjøre for å løse drenering problemet, istedenfor å begynne med dreneringsarbeidet
direkte.
Menighetsrådet leide inn Storbandet til å arrangere kulturkveld på slutten av bispevisitasen.
Biskopen kom entusiastisk frem til podiet etter konserten og takket for en fantastisk konsert og
oppfordret til å bruke kirken oftere til kultur.
Søndagen 4. november ble bispevisitasen avsluttet med visitasgudstjeneste og biskopens tale under
kirkekaffen.

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. Menighetsbladet baserer seg på
frivillige medarbeidere som gjør et utrolig godt og viktig arbeid. Kjell Pedersen, som setter opp
bladet for hver utgivelse, har jobbet med bladet i mange år, og har utgitt ønske om at andre kan
overta oppgaven.
Kirkevergen avgjør hva som skal publiseres i bladet, og om tvil rådføres leder, nestleder eller
sokneprest. Innsamling av stoff og koordinering av arbeidet er lagt til kirkevergen. Kjell Pedersen
står for design av bladet og er en stor pådriver til at bladet blir så bra for hvert nummer. Arvid og
Gulla Gramstad ordner omslaget til bladet samt bidrar med mye lesestoff. Korrekturlesning blir
også gjort før bladet sendes til trykk.
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Menighetsbladet blir sendt til alle i Lebesby kommune.
Man har om lag 637 abonnenter utenfor kommunen og 15 utenlands.
Menighetsbladet finansieres ved hjelp av gave donasjoner. Det legges ved en åpen faktura i bladet 1
til 2 gang i året eller ved behov.
Kirkevergen har opprettet en database på google, der alle abonnementenes adresse er registrert.
Både Kirkevergen og Kjell Pedersen har tilgang til denne databasen, og kan nå oppdatere den i
samarbeid. Tidligere var det Kjell som hadde dette ansvaret alene, og kirkevergen var nødt å sende
melding til Kjell for alle oppdateringene.
Abonnementsavgiften og størrelsen på beløp er i prinsippet valgfritt for alle, men de som bor
utenfor kommunen må betale for å få bladet tilsendt.
Kirkevergen la til kr 100,- i abonnements avgiften til menighetsbladet i 2018, da det ofte er
etterskudd på utgiftene. Prisen er nå kr 300 pr år og kr 400,- utenfor Europa.

Kirkegårdene
Lebesby sokn har i alt seks kirkegårder/gravlund i drift. (Kirkegård er det samme som gravlund,
bare at kirkegård er inngjerdet sammen med en kirke). Det er følgende:
● Kjøllefjord Kirkegård
● Kifjord gravlund
● Lebesby kirkegård
● Lebesby gravlund(gamle)
● Kunes gravlund
● Veidnes gravlund

Skade på Lebesby gravlund
Den 2. mars 2018 kjørte en trailer inn og skadet inngangspartiet og gjerdet til kirkegården. Krysset
er veldig utsatt for utforkjøring og det hender ofte at biler ikke klarer å bremse opp før svingen.
Stema ByggeBistand AS i Tana ble leid inn for å ta skadetakst. Skadetakstens utgifter ble på kr 8
710,-. Skadetaksten kom på kr 61 527,61,Forsikringsselskapet til Traileren betalte kun ut skadetakstens utgifter, og skadetakstens beløp ble
ikke utbetalt. Prosessen med å få dekket skaden fortsatte i 2019.

Sommerstell 2018
I 2018 ble sommerstellet i Kjøllefjord/Kifjord fordelt mellom innleie av firma samt
sesongarbeiderne Daniel Solyom og Isak Tiset. Dyfjord maskin AS hadde sommerstell fra
01.06.2019 til 19.06.2018.
Isak hadde 60% stilling fra 02.07.2018 til 12.08.2018. Så 100% fra 13.08.2018 til 15.08.2018.
Daniel hadde 100% stilling fra 20.06.2018 til 02.07.2018. Deretter 40% til 12.08.2018.
Vedlikehold på den store klippemaskinen var et problem under sesongen. Den ble transportert flere
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ganger til Fermann service i Mehamn, der det ble kun gjort tilrekkelig service så maskinen fungerte
igjen. Etter sommeren kunne Stein Kåre Røvik ta inn maskinen og se på den, og det var vesentlig
mangel på vedlikehold. Tilbakemeldingen fra Stein kåre er at det vil koste i underkant av kr
20 000,- for å reparere klipperen.
Det er viktig at gresset klippes før det blir for langt, samt at knivene slipes jevnlig gjennom
sommeren. Dette medfører at man slipper å rake gresset etter klipping. Dette ble ikke gjort i
begynnelsen av sommeren 2018, og sommerstellet ble dermed hengende etter hele tiden, på grunn
av mye tid som gikk til rakning. Det kan være en fordel med en robotklipper som letter arbeidet for
å unngå etterheng på sommerstellet. Dermed unngås klager fra publikum.
I Lebesby har Peter Ivan AS hatt ansvaret og dette har fungert forholdsvis greit. Det var klager på at
Peter hadde tatt små engler og lignende statuer fra blomsterbedene og plassert ved siden av gjerdet.
Det viste seg å være falske anklagelse, da det var en liten jentunge som hadde lekt med de fine
statuene.
Kapellforeningen på Veidnes ordner med sommerstell på kirkegården hvert år og fakturerer kr
12 000,- for tjenesten. Gravplassen på Kunes er en naturkirkegård og har ikke behov for
sommerstell.

Gravetjenesten/kirkegårdene
Dyfjord Maskin AS(DM AS) har hatt avtale med gravetjenesten for fellesrådet. Avtalen ble sagt
opp den 05.04.2018. Etter å ha sendt forespørsel om pris for graving til firmaer med
minigraver(Kjøllefjord, Lebesby, Børselv og Lakselv), var det kun DM AS som var interessert i å gi
tilbud.
Bergerud og Stein kåre ønsker ikke å grave for oss, og kirkeverge forhørte om pris fra
Børselv/Lakselv m.m. Alle sier det er vanskelig å binde seg til å ta oppdrag fra fellesrådet siden
man aldri vet når det kommer et oppdrag. Det må da planlegges mye rundt i tilfelle dem må ta
oppdrag. I verste fall må dem sette andre oppdrag på vent. Det er i tillegg noe ubehagelig for
enkelte å grave på kirkegårder.
Etter dialog med DM AS kom vi frem til en muntlig avtale på kr 19 500,- pr grav pluss kjøring.
Tidligere avtale var kr 540,- per time inkludert kjøring. Faktura kom da ofte på rundt 8-10 tusen per
oppdrag. Avtalen er ikke inkludert fylling av jordmasse på gravplassene etter at snøen har smeltet.
Fellesrådet behandlet dette i F-sak 13/18 og F-sak 18/18. Ved sistnevnte F-sak ble det informert om
at kirkevergen ba om et møte med kommunen for å finne en løsning på problemet.
Etter dialog med kommunen ble det avtalt å innvilget penger for å opprette en stilling som
kirkegårdsarbeider. Denne stillingen inkluderer sommerstell og graving. Budsjettet for
sommerstellet og graving + ekstra tilskudd fra kommunen skal dekke utgiften til denne stillingen.
Dette inkluderer også leasing av minigraver og henger.
Å ha egen ansatt istedenfor å leie firma for gravetjenesten, medfører mer tid til rådighet og
kvaliteten på arbeidet kan da økes betraktelig. Det estetiske og hensyn til pårørende og besøkende
på gravlundene er noe som ikke har vært prioritert ved benyttelse av innleid firma. Samtidig er det
lønnsomt i forhold til leie av firma.
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Etter implementering av nytt gravsystem Ecclesia, får vi mer kontroll på flere måter på alle
gravplassene. Det ble sendt ut faktura på festeavgift til alle forfalte fester, noe som bidro til en
inntekt på kr 117 285,-. I tillegg var det flere som ville stoppe feste av gravplassene. Dermed er det
frigjort flere gravplasser til gjenbruk. Alle gravplasser kan gjenbrukes etter 40 års fredningstid.
Av denne årsak er det frigjort mer tid til å planlegge utbyggingen av gravlundene på Kunes og
Kifjord.

Kirkene
Begge toalettene i Kjøllefjord kirke har vært feil med(ikke samtidig). De er derfor byttet ut til nye
toaletter.

Brannvern
Brannsjefen i kommunen hadde brannvernkontroll i Kjøllefjord og Lebesby kirke i desember 2018.
Brannrapporten fra brannsjefen viser noe avvik i brannrutinene som må forbedres i løpet av 2019.
Avvikenes punkter var:
● Mangel på branntegninger av kirkene
● Opplæring og oppfølging av personalet.
● Egenkontroll
● Ryddige rømningsveier.
Alle punktene følges opp av menighetsrådet. Det kan nevnes at det var brannvernlederkus for alle
ansatte den 06.06.2017. Kurset ble levert av Ingrid Staurheim fra Kirkelig
Arbeidsgiverorganisasjon(KA). Kurset hadde følgende innhold:
1.
Kort om kirkebrann – Årsak til kirkebrann.
2.
Brannteori – Hvordan starter og utvikler en brann seg?
3.
Hvordan forebygge brann? – Praktiske råd og tips.
4.
Ansvar og rollefordeling – Hvordan forstå og innfri krav i ny brannvernforskrift?
5.
Hvordan gjennomføre en risikovurdering?
6.
Hvordan begrense skadene ved brann? – Tekniske og praktiske tiltak. Passiv brannsikring
og automatiske slokkeanlegg.
Kurset skal gjøre de kirkelige ansatte i stand til å imøtekomme de krav som brannvernloven krever,
samt etablere en god og praktisk brannsikkerhet i kirkebyggene.
Kurset gikk dessverre ikke mye inn i detalj på de praktiske utfordringene fellesrådet har med
brannsikkerheten. Dette planlegges å kompensere med eget dagskurs fra Finnmark Brannservice
AS, der de går igjennom de praktiske rutinene som må utføres for å tilfredsstille brannsikkerheten
etter gjeldende lov. Dette ønskes utført minst annethvert år for å sikre at rutinene opprettholdes.
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Orgelfond Lebesby kirke
Orgelfondet for Lebesby kirke er nå på kr 23 492,-. (I 2018 ble det også opprettet en egen
innsamling på spleis.no for orgelet. Spleis innsamlingen avsluttes den 01.01.2020 og da vil
innsamlet beløp overføres til bank konto).

Soknepresten
Soknepresten for Lebesby sokn, Lars Ljosland, har vært i stillingen siden 7. august 2016.
Soknepresten har en veldig viktig rolle i menighetene. Lars er veldig godt likt i menighetene våre,
og samarbeidet med soknepresten i Gamvik sokn er utrolig positivt. Spesielt med tanke på
konfirmantundervisningen. Men også samarbeid med gudstjenester. Her har Lars og Maria
samarbeidet med å være liturg og predikant både i Lebesby og Gamvik sokn på mange
gudstjenester. Dette har bidratt til å løfte gudstjenestene veldig. Spesielt er det mange nye
mennesker i Lebesby som besøker kirken når dem begge er tilstede. Når konfirmantene i Gamvik
og Lebesby sokn samles til hver undervisning, blir det ekstra trivelig for konfirmantene.
Tilbakemeldingen fra fjorårets konfirmanter viser at nettopp dette var mest verdsatt av alt. Lars har
også inspirert voksne til å starte søndagsskole på gudstjenestene. Dette har vært veldig bra med
mange deltakende barn. På grunn av sykefravær har soknet på høsten vært betjent av en del vikarer.

Gudstjenester og andre aktiviteter
Statistikk utførte handlinger i Lebesby og Kjøllefjord for året 2018:
Dåp av barn og voksne: 3
Konfirmerte: 9
Kirkelige vielser: 3
Kirkelige gravferder: 12
Antall gudstjenester: 39
Totalt antall deltakere: 1266
Friluftsgudstjenestene i påsken 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 familiegudstjenester, er det betraktelig større deltagelse i kirken.
Den læstadianske forsamlingen har storsamling i Kjøllefjord kirke hver sommer. Hvert år er det ca
500 mennesker samlet fra hele landet. Storsamlingen arrangeres fult og helt av den læstadianske
forsamling og er ikke i kirkens regi, men samlingen er åpen for alle. Læstadianere flest er medlem
av den norske kirken.
Den katolske kirke har leid menighetssalen i Kjøllefjord kirke for å ha katolsk messe, 5 ganger i
2018.
Vikar organisten Daniel Solyom arrangerte en orgelkonsert i regi av kirken den 08.08.2018. Det var
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35 deltakere på konserten. Det ble også arrangert en konsert i forbindelse med bispevisitasen med
49 deltakere.
Andre har arrangert til sammen fire kultur konserter i kirken. Forum for Scenekunst arrangerte
konsert den 12.05.2018 med 40 deltakere og Julekonsert med 105 deltakere.
Koret Mandsangen hadde konsert i Kjøllefjord kirke den 13.10.2018 med 41 deltakere.
Porsangerne hadde konsert i Lebesby kirke den 01.12.2018, hvor det ikke ble telt deltakere.
Vi har hatt åpen kirke i Lebesby og Kjøllefjord i løpet av sommeren. Det er ingen som registrerer
antall besøkende. I Kjøllefjord er det et samarbeid med Lebesby kommune som står for åpning og
stenging. I Lebesby kirke har det vært Bøgeberg Landhandel ved Irene, som har stått for åpning og
stenging.

Trosopplæringsplan
I 2017 fikk menighetsrådet godkjent sin trosopplæringsplan, som var utarbeidet av Soknepresten
Lars Ljosland i samarbeid med soknepresten i Gamvik, Maria Ljosland. Her er en liste over alle
tiltak for 2018 som er utført og ikke utført.
Alder
0
0-1
2
2-6
2-6
2-6
3
4
6
7-8
9 - 10
9 - 13
11 - 13
15
15 - 16
16 - 18
16 - 18

Tiltak gjennomført
Gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført

Navn på tiltaket
Dåpssamtale og dåp
Babysang
Krølle
Julevandring
Pinsefest
Påskevandring
Adventskalender
4 årsbok
6 årsbok
Høstkakefest
Barnebibel
Filmkveld
Tweensleir
Konfirmasjon
MILK
Hjem til jul
Hjem til påske

Diakoni
Lebesby sokn har ikke utarbeidet en godkjent diakoniplan enda. Men det er innarbeidet faste
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diakonale tiltak som utføres hvert år.
Kirkekaffen er et viktig diakonalt tilbud der vi har trofaste frivillige som ordner til med kaffe og
kaker til hver gudstjeneste i alle kirker.
Allsang er et nylig tiltak som bli satt i gang av kommuneoverlegen Jan Eggesvik og videreført av
vår nye organist. Her inviteres det ca. annenhver måned til allsang i Kjøllefjord kirkes menighetsal
der det synges salmer og andre passende sanger.
Det er fast andakt i Kjøllefjord sykehjem annenhver uke. Larysa Pukish har ikke spilt på orgelet
uten at det er andakt, som tidligere organist gjorde. Årsaken er i hovedsak språkvansker. Dette er
ønskelig å få i gang både i Kjøllefjord og Lebesby.

Datasystemer
Kommuner har etter lov plikt til å levere kontorlokaler med utstyr til fellesråd/menighetsråd. Vi har
lokaler med alt av datautstyr som trengs. Vi er tilkoblet det kommunale nettet og har mailadresser
fra kommunen. Dette fungerer veldig greit, men kan virke forvirrende for publikum når vi har
kommune mailadresser som f.eks. kirken@lebesby.kommune.no
Vi har per d.d. ingen digitale arkivløsninger som er godkjent i henhold til norsk arkivstandard. Mye
av dokumenter som lagres gjøres på nettverksdisken til kommunen. Vi arkiverer alt av sakspapirer i
fysiske arkivskuffer.
Fellesrådet gikk til innkjøp av Ecclesia systemer i 2015. Det er et kirkegårdsprogram for
administrering av alle gravlagte på kirkegårdene i soknet. Tidligere har alt vært administrert ved
bruk av regneark i Excel, noe som er veldig tungvint. I 2018 ble tilretteleggingen for bruk av
Ecclesia klargjort. Det var en lang prosess og legge over alt i det nye systemet. Det er nå mye
enklere å administrere gravplassene på alle kirkegårdene. Det ble en glede for kirkevergen å sende
ut faktura fra det nye systemet.
Regnskapet til fellesrådet blir fremdeles utført på gammel måte med at alle bilagene legges i permer
og konteres for hånd. Permene blir så levert regnskapskontor. Her blir regnskapet punchet inn i
dataprogrammet Uni Økonomi Regnskap. Kirkevergen har tilgang til regnskapet fra en enkel
skyløsning som heter Uni24. Men det er ikke tilgang til å se selve bilaget, da det ikke er løsninger
for å skanne og legge det inn i systemet. Kirkevergen har tidligere forsøkt å få et mer oppdatert
regnskaps system som gjør arbeidet enklere. Det ble da hentet tilbud fra andre regnskapsførere.
Bl.a. Knif og Akasia regnskap, som spesialiserer seg på fellesråd. Fellesrådet gjorde vedtak på å få
tilbud fra nåværende regnskapsfører Accountor før det tas avgjørelse.
Nåværende regnskapsfører kan ikke levere bedre system til oss før UniMicro har klargjort sitt nye
flaggskip system til fellesråd. Det heter Uni Economy og er 100% skybasert, bygget på nyest
tilgjengelig teknologi. Det vil med andre ord ikke vedtatt noe før vi har fått tilbud fra Accountor.
Det er enda ikke satt noe dato når Accountor kan tilby dette systemet til bruk.
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Økonomi
Lønnsutgifter er den største utgiften i regnskapet. Utgiftsposten vår fra regnskapet i 2017 på lønn og
sosiale utgifter var på kr 1 192 101,- For 2018 er utgiftene kr 1 385 571,Vikarlønn for kirkeverge er ikke med i budsjettet. Når kirkeverge har ferie/permisjon er det
menighetsrådet som har overtatt ansvaret for det aller mest nødvendige som er telefonbetjening og
arrangering av begravelser. Dette er i prinsippet «gratisarbeid» som rådet tradisjonelt sett har utført.
Ellers er kirkekontoret stengt.
Lebesby sokn har følgende lån som kommunen garanterer for med simpel kausjon:

Bank/lånenr

Opprinnelig
lån

Rente
sats i
2018

Resterende
lånesaldo pr
31.12.2018

Avdrag pr
år.

Lånets funksjon/info.

KLP

kr.
1.800.000,-

2,55 %

kr. 189 100,-

kr 94 550,-

Diverse utbedringer.

KLP
83175540957

kr 324 652,-

2,95%

kr 320 594,-

kr 8 116,-

Dekning av underskudd i
investeringsregnskapet ved
kjøp av orgel 2013. 40 år
løpetid.

OVF
285217

kr 1.385.000,-

1,31%

Kr 1 136 068,-

Kr 78 813,-

Kjøp av orgel 2013. Kjøllefjord
kirke. 25 år Løpetid.

OVF
312663

Kr 2,7 mill.

0,7%

Kr 1 592 001,-

kr 44 100.

Oppussing av Veidnes og
Kjøllefjord kirke. 2016.
Kr 975 384,- av ubrukte
lånemidler ble tilbakebetalt i
2018. 30 år løpetid.

Sum avdrag alle lån kr 225 579,-

Kjøp av varer og tjenester
De største utgiftene vi har er begravelser, strøm, sommerstell, husleie og regnskapsføring/revisjon.
Nødvendige lisenser og kontingenter tar også en del i tillegg til andre utgifter for daglig drift.
Vaktmester tjenester inngår ikke i kirketjenerstillingene og må kjøpes inn som tjenester ved behov.
Utgiftene til begravelser varierer fra år til år. Det er i hovedsak leie av firma for åpning/lukking av
grav, utjevning av jordmasse fra tidligere år samt andre mindre gjøremål i forbindelse med
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begravelser.

Budsjett og regnskap
Budsjettforslaget til kommunen fra 2018 var på kr 2 314 131,-. Investeringsbudsjettet kom i tillegg
til dette forslaget og ble ikke tatt hensyn til. Tilskuddet ble på kr 2 119 000,-.

Investeringsbudsjett sendt til kommunen i 2017
Forslag til investeringsplan for de neste 4 år.
Investeringsplan
Utvidelse av Kunes kirkegårder.
Utvidelse av Kifjord kirkegård
Datasystemer kirkens IKT
Lukeåpner til Kjøllefjord kirke
Innkjøp av orgel til Lebesby kirke
Drenering rundt Lebesby nye kirkegård
Kirkeorgelet i Kjøllefjord.

2018
150 000

2019

7 630

50 000

2020

2021

50 000
80 000
50 000
150 000
50 000

Investeringsbudsjett sendt til kommunen i 2018
I 2018 ble følgende investeringsbudsjett forslag sendt til kommunen for 2019. Forslagene er sortert
i prioritert rekkefølge, etter fellesrådets vurdering om hva som er viktigst.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nytt Lydanlegg Kjøllefjord kirke
Drenering rundt Lebesby nye kirkegård
Kifjord gravkapell
Sikring av graver ved Lebesby gamle kirkegård
Utvidelse av Kunes kirkegårder.
Klokketårnet Lebesby kirke
Lukeåpner til Kjøllefjord kirke
Kirkeorgel Veidnes
Nytt vannrør Kifjord kirkegård
Innkjøp av orgel til Lebesby kirke
Planlegging av flere gravplasser i Kjøllefjord
Flytting av flaggstang fra prestebolig til kirken
Datasystemer kirkens IKT

85 000
250 000
300 000
25 759
100 000
50 000
85 000
50 000
100 000
100 000
85 000
30 000
57 630
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Det er kommunen som setter føring på om investeringsplanene utføres. Om det ikke gis tilskudd til
investeringene, vil det ikke være mulig å utføre planene.
Lebesby kommunestyre har den 10/12 2018 vedtatt budsjett for 2019 til Lebesby Kirkelige
Fellesråd med følgende tilskuddsmidler:
Tilskudd til fellesrådet
2 178 332
Økt tilskudd for ansettelse av graver i 50% stilling, inntil
90 000
Tilskudd til lydanlegg Kjøllefjord Kirke
85 000

Driftsbudsjettet 2018 og regnskapet 2018
Avdeling/ansvars nr --->

sum

Navn på avdeling/ansvar --->

Total

B=Budsjett R=Regnskap -->

B 2018

R 2018

Salgsinntekter
16100 - Betaling fra deltakere

4 000

3 000

16200 - Avg.fritt salg av varer og tjenester

45 048

16300 - Husleieinntekter festeavgifter/utleie

115 600

168 035

119 600

216 083

Gaver og andre øremerkede tilskudd
Sum salgsinntekter
Overføringer med krav om motytelse
17100 - Refusjon - sykelønn
17290 - Refusjon moms

233 173

17300 - Refusjon fra kommunen / komm.instit.
17700 - Refusjon - fra andre

8 710

17701 - Gaver / Abbonement

150 000

181 400

40 000

33 800

190 000

457 083

110 000

44 816

2 119 000

2 119 000

18600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet

25 000

19 397

18650 - Offer/Innsamlet til annen virksomhet

20 000

32 089

700

850

17702 - Reklameinntekter
17800 - Intern overføringer
Sum - overføringen m krav om motytelse
Overføringer uten krav om motytelse
18000 - Tilskudd fra statlige institusjoner
18001 - Tilskudd fra kirkerådet
18300 - Tilskudd fra kommunen
18301 - Tilskudd fra kommunen - nytt orgel

18655 - Offergebyr andre
18700 - Tilskudd - Gaver fra andre

32 299

18702 - Gaver nytt orgel Kjøllefjord

700

18703 - Gaver nytt orgel Lebesby

15 100
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18704 - Gaver nytt orgel Veidnes
Sum - overføringer u krav om motytelse

17 100
2 294 700

2 281 351

19000 - Renteinntekter

800

554

Sum finansinntekter

800

554

Finansinntekter

Finansieringstransaksjoner
19401 - Bruk av ubundne fond

52 000

19500 - Bruk av bundne fond

9 801

65 882

25 608

1 264 288

19800 - Regnskapsmessig underskudd
19900 - Motpost Avskrivninger

204 482

Sum Finansieringstransaksjoner
Sum Inntekter

87 409

1 534 652

2 692 509

4 489 723

502 000

1 104 146

Lønn
10100 - Fastlønn
10100 - Lønn vasker

7 000

10100 - Lønn organist/kirketjenere
Sum konto 10100

571 760
1 080 760

1 104 146

9 000

11 600

10101 - Godtgj.leder. MR.FR. Tapt arb.
10103 - Feriepenger beregnet

133 017

10200 - Vikarlønn

0

10300 - Ekstrahjelp

500

0

10600 - Trekkpliktige godtgjørelser

670

10650 - Fordel i arbeid telefon

-1 065

10651 - Motkonto fordel i arbeid

1 065

10800 - Godtgjørelse folkevalgte - tapt arb.fortj
Sum 10100-10899 Lønn/godtgjørelse

10 000

0

1 091 260

1 249 433

3 000

35 973

Reiseutgifter
11600 - Utg. og godtgj for reiser - oppg.pl.ikke
11600 - Reisekostnader adm 41
11600 - Reiser folkevalgte - Møter
11600 - Reiser folkevalgte, kurs og annet
11600 - Reiser organist
11600 - Reiser andre tilsatte
Sum 11600 - 11699 - Reiseutgifter
Sum Lønn

3 000

35 973

1 094 260

1 285 406

150 000

99 790

Sosiale utgifter
10900 - Pensjonsinnskudd, aktive ca 10%
10901 - Pensjonsinnskudd - Oppsatte
10902 - Pensjonsinnskudd pensjonister o.a.
10991 - Ulykke/yrkesskadeforsikring - KLP

375

10995 - Gave ansatte

500
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10998 - Gruppelivs/personal forsikring KLP

8 000

10999 - Andre personalkostnader
Sum 10900 - 10999 sosiale utgifter
Sum 10100 - 10999 Lønn og sosiale utgifter

158 500

100 165

1 252 760

1 385 571

6 000

7 116

Kjøp av varer og tjenester kommunal tjenester
11000 - Kontormateriell, faglitteratur
11005 - Datarekvisita

500

11100 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell

40 000

29 119

5 000

1 200

197 500

169 451

40 000

7 505

5 000

3 926

10 000

16 007

11101 - Menighetsblad div utg.
11102 - Menighetsblad trykking distribusjon
11103 - Konfirmantarbeid
11104 - Altervin/kirkelys
11105 - Møteutgifter bevertning
11106 - Bispevisitas

10 800

11107 - Valgkostnader
11108 - Gaver til menigheten

530

11200 - Annet forbruksmateriell

5 000

11209 - Andre kostnader og gebyrer

950

500

11300 - Telefonkostnader

14 500

13 688

11301 - Porto

4 500

5 719

11302 – Betaling gebyrer

4 000

5 671

11305 - Datakommunikasjon

5 000

3 318

11400 - Annonser, trykksaker

3 000

11500 - Opplæring - kurs

6 000

3 568

11550 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig

6 000

143

352 500

278 711

129 000

184 773

Sum11000-11599
11700 - Transport
11800 - Strøm
11801 - Varme og ventilasjon, adm bygg

17 000

11850 - Forsikringer

52 500

11851 - Barneforsikringer

62 340

500

11900 - Leie av lokaler, adm Husleie

108 000

109 824

11900 - Leie av Betel

45 600

11950 - Kommunale avg./avfallshåndtering

55 000

65 171

11951 - Kontingent KA

14 000

13 244

11952 - Andre Lisenser og kontingenter

12 000

13 181

4 000

32 835

12000 - Inventar og utstyr
12001 - Datautstyr

12 000

12100 - Legater

1 000

12300 - Vedlikhold, byggetjenester

15 000

6 871

12400 - Leie, Serviceavtaler, reparasjoner

10 000

66 920

Postadresse:

Besøksadresse:

Org. nr.:

Telefon:

E-post:

Postboks 38
9790 KJØLLEFJORD

Strandveien 152
Kjøllefjord

977 001 749

941 94 299

kirken@lebesby.kommune.no

DEN NORSKE KIRKE
Lebesby og Kjøllefjord menighetsråd
12400 - Service - Orgel
12500 - Materialer til vedlikehold

5 000

1 192

12505 - Gressklipping/Hagestell

30 000

90 439

2 500

909

12700 - Konsulenttjenester/Kjøpte tjenester

14 000

8 888

12703 - Snørydding

20 000

18 939

12704 - Regnskapsføring

60 000

61 100

12705 - Revisjon

45 000

44 246

160 000

207 890

12600 - Renhold

12706 - Gravlegging/graving
12790 - Andre kostnader og gebyrer

-481

Sum 11700-12999
Sum - Kjøp av varer og tjenester

812 100

988 282

1 055 100

1 266 993

Overføringer
13700 - Refusjoner - Til andre
13800 - Interne overføringer
14290 - Moms

233 173

14650 - Overføring av ofringer/innsaml.midler

15 000

40 884

15 000

274 057

22 101

39 365

14700 - Tilskudd - gaver til andre
Sum - overføringer
Finansutgifter
15000 - Rente-låneomkostninger
15001 - Forsinkelsesrente - Gebyrer

2 949

15100 - Avdragsutgifter

213 011

221 521

15 236

-30

15401 - Avsetninger til ubundne fond
15500 - Avsetninger til bundne fond

97 411

15501 - Avsetning fond menighetsbladet
15700 - Overføring til investeringsregnskapet

9 801

15800 - Regnskapsmessig overskudd

997 402

15900 - Avskrivninger

204 482

Avsetning til fond
Sum 15000-15999 - Finansutgifter
Sum utgifter

260 149

1 563 100

2 692 509

4 489 721

0

2

Sum RESULTAT inntekter-utgifter

Kommentarer
16200 - Avg.fritt salg av varer og tjenester: Utgående faktura for avgift ved begravelser for
folkeregistrerførte fra andre kommuner. I tillegg er det ugående faktura for utleie av organist til
kulturkontoret.
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16300 - Husleieinntekter festeavgifter/utleie: Budsjettert kr 115 600,- Regnskapsført kr 168 035,-.
Etter implementering av det nye gravforvaltnings systemet Ecclesia er fakturering mer effektiv.
Bedre oversikt og resultat av festeavgift inntekter som medførte til overskudd på kr 52 435,-.
17701 - Gaver / Abonnement: Anbefalt innbetaling for menighetsbladet er økt med kr 100,-. I
tillegg vedlagt giro i menighetsbladet flere ganger. Budsjett kr 150 000,- Regnskapsført kr
181 400,-. Overskudd kr 31 400,18000 - Tilskudd fra statlige institusjoner: Budsjettert kr 110 000,- Regnskapsført kr 44 816,-.
Ubrukt tilskudd kan ikke tas til inntekt da det er tilbakebetalingsplikt på den ubrukte delen.
Vi fikk tildelt kr 134 000,- i tilskudd for 2018. Av dette fikk vi utbetalt 67 000,- og skulle bruke
67 000,- av fjorårets midler som egentlig skulle tilbakebetales.
I tillegg var det 12 000,- igjen av de 79 000,- fra 2017 som må tilbakebetales og stå som kortsiktig
gjeld pr 31.12.2018.
På grunn av lite aktivitet på trosopplæring har vi bare brukt kr 44 816,- i 2018 og er dermed ikke
berettiget på en god del av tilskuddet. Dette må da periodiseres som kortsiktig gjeld, som skal
tilbakebetales/avregnes i senere tilskudd.
Det står nå kr 10 000,- på fond trosopplæringsmidler, som vi kan overføre til neste år.
Det står kr 101 184,- på annen kortsiktig gjeld som er ubrukte trosopplæringsmidler som må
tilbakebetales/avregnes i neste års utbetaling, som er kr 12 000,- fra 2017 og kr 89 184,- fra 2018.
Det er en naturlig konsekvens at trosopplærings tilskuddet fra staten blir redusert når det er lite
aktivitet.
18700 - Tilskudd - Gaver fra andre: Kjøllefjord kirkeforening donerte kr 27 000,- til Fellesrådet for
stemming av orgelet i Kjøllefjord kirke.
10100 – Lønn: Budsjett kr 1 080 760,- Regnskapsført kr 1 104 146,-. Overforbruk kr 23 386,10103 - Feriepenger: Feriepenger er tidligere medregnet i konto 10100. ,- Det er derfor ikke
budsjettert egen post for feriepenger. Budsjett kr 0. Regnskapsført kr 133 017,-. Dette innebærer ett
underskudd kr 133 017,-. Ved budsjettering ble det sammenlignet lønn fra 2017 der vi ikke hadde
fast kirketjener og organist (ansatt fra 01.11.2017). Resultatet ble derfor mer enn budsjettert.
11600 - Utg. og godtgj for reiser - oppg.pl.ikke: Organisten, Larysa Puish hadde ingen kunskap om
liturgi og generell kirkemusikk. Dette var et stort problem for prest i forbindelse med forberedelser
og utførelser av gudstjenester og kirkelige handlinger. Elena, organisten i Hammerfest, gikk med på
å gi Larysa litt opplæring. Larysa ble derfor sendt en helg til Hammerfest for kursing. Budsjett kr
3000,- Regnskapsført kr 35 973,- Overforbruk kr 32 973,10900 – Pensjonsinnskudd: Pesjonsinnskuddet var mindre i 2018 da vi ikke hadde fast ansatt
kirketjener og organist. Budsjett kr. 150 000. Regnskapsført kr 99 790,- Mindreforbruk kr 50 210,-
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11100 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell: Budsjett kr 40 000,- Regnskapsført kr 29 119,Mindreforbruk kr 10 881,- Det har vært mindre behov for materiell i forbindelse med
trosopplæringen.
11102 - Menighetsblad trykking distribusjon: Budsjett kr 197 500,- Regnskapsført kr 169 049,-.
Kostnadene til menighetsbladet varierer ut i fra antall sidetall pr nummer og antall trykte blad m.m.
Mindreforbruk kr 28 049,-.
11103 – Konfirmantarbeid: Budsjett kr 40 000,- Regnskapsført kr 7 505,-. Sokneprest har hatt eget
opplegg med konfirmasjons leir og har derfor ikke hatt de store utgiftene med tanke på leir som
tidligere da det var felles leir i Hammerfest for alle konfirmanter.
11800 – Strøm: Budsjett kr 129 000,- Regnskapsført kr 184 773,-. Vi har spottpris på strøm i alle
kirkene. Hovedkirken har størst strømforbruk. Strømbruken på universaltilpasset trapp til kirken er
mindre brukt, men bidrar allikevell til mer strøforbruk enn tidligere. Organisten trenger også varme
i kirken ved øvelse. Vår nye organist har brukt mye tid i kirken for øvelse, som har medført mer
strømforbruk. Merforbruk kr 55 773,12000 - Inventar og utstyr: Budsjett kr 4000,- Regnskap kr 32 835,-. Det ble kjøpt inn utstyr fra
trosopplærings midler for kr. 12 000,-. Det ble kjøpt inn pålagt førstehjelps utstyr til Kunes,
Veidnes og Lebesby kirke for 5 000,-. Det ble kjøpt inn en Husqvarna gresstrimmer til kirkegårdene
for kr 4500,- Det ble kjøpt inn et prosesjonskors til kr 10 000,-. Så en del småe inkjøp til kirken og
kirkegård. F.eks hørselværn til kirkegårdsarbeider. Totalt overforbruk kr 28 835,12001 – Datautstyr: Budsjett kr 12 000,- Regnskapsført kr 0. Underforbruk.
12400 - Leie, Serviceavtaler, reparasjoner: Budsjett kr 10 000,- Regnskapsført kr 66 920,-. Her er
det flere utgifter, men den største er stemmingen av orgelet i Kjøllefjord kirke kr 44 712,46,-.
Service administrativ kopimaskin kr 7 000,-. Beskyttelses glass til orgel Kjøllefjord kirke(HMS) kr
3 000,-. Stemming av piano Kjøllefjord kirke kr 4 000,-. Bytting av klosett i menighetssalen. Det
gamle var ødelagt. Utgifter klosett kr 4 400,-.
Service på gressklipper kr 2 000,-. Feilsøking kirkeklokker Lebesby kirke kr 1 640,-.
12505 - Gressklipping/Hagestell: Budsjett kr 30 000,-. Regnskapsført kr 90 439,-. Den største
utgiften her er innleie av Dyfjord maskin for sommerstell fram til 20.06.2019, da sesongarbeider
kunne starte. Kr 27 000,- Innleie av Peter Ivan for sommerstell i Lebesby hele sommeren kr
43 000,-. I tillegg en del småutgifter som bensin og utstyr. Total overforbruk kr 60 439,-.
12706 - Gravlegging/graving: Budsjett kr 160 000,-. Regnskapsført kr 207 890,-. Ekstra utgifter i
forbindelse med graving av graver. Se avsnitt Gravetjenesten/kirkegårdene. Overforbruk kr 47 890,-

Oppsummering økonomi.
Vi har en negativt netto driftsresultat i 2018 på kr 235 388,-.
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Foruten disposisjonsfondet på kr 16 406,- er det ingen likviditeter å benytte til utjevning av
underskuddet.
Det største overforbruket er innleie av firma til gravlegging og sommerstell av kirkegårdene I
Kjøllefjord/Kifjord og Lebesby.
Lebesby Menighetsråd takker ansatte, frivillige og Lebesby kommune for godt samarbeid. Vi ser
frem mot videre godt samarbeid i 2019.

Kjøllefjord 03.06.2019
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