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1. Sammensetning av rådet og dets arbeid.
Valgte medlemmer frem til 30.10.2015
Toril Dybdal (leder), Solvar Evenmo (nestleder), Kari Kroken, Hildegunn Sælevik, May Britt
Walør Fagertun, Grete Øverås Fossberg, Merete Krey, Vigdis Bruvold, Arnulf Nyheim (1.vara),
Varamedlemmer
Bjørn Haakseth (2. vara), Anne Gardsteig Strømsmo (3. vara), Anne Berit Sørmo (4. vara), Elin
Seppola Brandvoll (5. vara),
I tillegg har menighetsrådet bestått av; ordfører Arne Nysted (kommunal representant), Liv Marit
Bobakk (vara for ordfører) og av prester; Gunn Elvebakk i februar og mars, Camilla Osnes i mars
(prestestudent) og Svenn A Nielsen fra april 2015 og ut året.
Merete Krey fikk fritak fra og med mai 2015 fordi hun ble ansatt i menigheten fra 1.6.15.
Valgte medlemmer fra 1.11.2015
Toril Dybdal (leder), Vigdis Bruvold (nestleder), Solvar Evenmo, Elin Seppola Brandvoll, Anne
Christine Lund Dahlberg, Ove Paulsen, Anna Kari Westby Nordli og Monica Olaisen.
Varamedlemmer
Mona Helen Brattli (1.vara) Hege Skogly (2.vara), Inge Walør (3.vara), Alf Harald Lund (4.vara),
Anders Strand (5.vara), Rikke Håkstad, kommunal vararepresentant.
I tillegg har menighetsrådet bestått av; Terje Nyberget, kommunal representant og prest Svenn
Arne Nielsen.
Solvar Evenmo er innvilget permisjon fra og med 1.11.15 til 31.12.16
Kirkeverge er saksbehandler og møtesekretær for menighetsrådet samt administrasjons-, arbeids-,
forhandlings- og økonomiutvalget.
Møter
Menighets- og fellesrådet hadde 10 møter og behandlet til sammen 62 saker. Arbeidsutvalget har
bestått av leder, nestleder og sokneprest, med daglig leder som sekretær. De har hatt møter i
forkant av møter i menighetsrådet og har hatt til behandling de saker som behandles i rådet.
Administrasjonsutvalget har hatt ett møte i forbindelse med ansettelse av menighetssekretær.
Forhandlingsutvalget har hatt møte i forbindelse med ansettelse av kirkeverge.
Antall frivillige i menigheten har vært 163 (100).
Da nye utvalg skulle velges for perioden 2015-2019, valgte rådet å legge misjons- og
musikkutvalget inn i gudstjenesteutvalget. Det er opprettet et diakoniutvalg.
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Utvalg 2015
Utvalg frem til 31.10.15
Arbeidsutvalg
Toril Dybdal, leder menighetsrådet
Solvar Evenmo, nesteleder
Sokneprest
Nils Helge Straumsnes, - sekretær
Musikkutvalg
Astrid Hansen
May Britt Walør Fagertun
Bodil Bones
Bodil Nyhus
Fredrik Lantz
Dåps- og trosopplæringsutvalg
Kristine Brandvoll
Anne Marit Norbakken Prestø
Linda Svendsen Bjørnsund
Kristian Fredheim
Anne Berit Sørmo
Diakoniutvalg
Kari Kroken
Einar Hansen
Anne Katrine Wien Dahle
Anna Kari Westby Nordli
Vigdis Bruvold
Kaffeutvalg
Kirsten Øistad
Ingeborg Dahlberg
Misjonsutvalg
Ragnhild Fredheim
Kirsti Melhus
Hildegunn Sælevik
Einar Hansen
Informasjonsutvalg
Nils Helge Straumsnes
Ove Paulsen
Merete Krey
Elin Seppola Brandvoll
Økonomiutvalg
Nils Helge Straumsnes
Ove Paulsen
Vigdis Bruvold
Gudstjenesteutvalg
Ragnhild Fredheim
Torhild Viste
Hildegunn Sælevik
Norvald Dahlberg
Anne Marit Prestø
Sokneprest

Utvalg fra 1.11.15
Arbeidsutvalg
Toril Dybdal, leder
Vigdis Bruvold, nestleder
Sokneprest
Kjersti Lunde, kirkeverge - sekretær
Mandatet legges inn i gudstjenesteutvalget.

Trosopplæringsutvalg
Anne Marit Norbakken Prestø
Anne Christine Dahlberg, MR
Kristian Fredheim
Linda Burchard
Diakoniutvalg
Leif Hafnor (leder)
Ragnhild Fredheim
Sokneprest
Hege Skogly, MR
Anna Nordli, MR
Kaffeutvalg
Kirsten Øistad
Kari Kroken
Mandatet legges inn i gudstjenesteutvalget.

Informasjonsutvalg
Sokneprest
Monica Olaisen, MR
Toril Dypdal, MR
Elin Seppola Brandvoll, MR
Ove Paulsen, MR
Økonomiutvalg
Vigdis Bruvold, MR
Merete Krey, sekretær
Kjersti Lunde, kirkeverge
Gudstjenesteutvalg
Arnulf Nyheim
Ulrika Øistad
Bodil Nyhus
Einar Hansen
Mona Brattli, medlem MR
Sokneprest

Menighetens Kirkens Nødhjelp kontakt er Anne Marit Prestø og Anne Christine Dahlberg, MR.
Valg 2015
Kirkevalget ble avholdt søndag 13. sept og mandag 14.sept. Kirkevalget ble avholdt samtidig og
på samme steder som kommune- og fylkesvalget. Sammenliknet med andre sokn, er vi godt
fornøyd med valgdeltakelsen som var på 29 % til menighetsrådet og 23 % til Bispedømmerådet/
Kirkemøtet.
2. Organisering/administrasjon
Rådets administrasjon har ansvar for den daglige drift av kirkegårdene, bygg og anlegg, regnskap
og budsjettarbeid, og sammen med de ansatte ansvar for oppbyggelig virksomhet, blant annet
arbeid med barn og ungdom, arbeid med kor, sang og musikk.
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Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i menigheten som er kirkeverge, sekretær,
kirketjenere, kateket, organist og trosopplærer.
I Bardu menighet er kirketjenerne også kirkevaktmester og kirkegårdsarbeider.
Nord Hålogaland bispedømme har arbeidsgiveransvar for prest, og prost er prestens nærmeste
overordnede.
1.august sluttet kirkeverge Nils Helge Straumsnes og sekretær Ove Paulsen etter 9 år i stillingene.
Kirkevergestillingen ble redusert og til sekretærstillingen ble det lagt til kirketjenerfunksjon i
kapellene. Fra og med 1.juni har kapellene hatt egen kirketjener. Merete Krey ble ansatt som
sekretær/kirketjener og Kjersti Lunde som kirkeverge fra 1.juni 2015.
Fredrik Lantz var ansatt som vikar frem til 1.august, og da Corinna Stamm valgte og ikke komme
tilbake etter endt permisjon, ble kantorstillingen satt i vakanse fra denne dato. Behovet for organist
ble løst med ulike vikarer. Alle gudstjenester og kirkelige handlinger ble gjennomført med
organist.
I 2015 var det ansatt sommerarbeidere på våre gravlunder både på Setermoen og ved våre
kapeller.
Ved årsskiftet arbeidet følgende i Bardu menighet;
 Ulrika Øistad – 100 % kirketjener i Bardu kirke
 Merete Krey – 30 % kirketjener i Øvre Bardu, Nedre Bardu og Salangsdalen kapell.
 Merete Krey – 70 % sekretær
 Anne Marit Prestø – 100 % Menighetspedagog/kateket
 Kjersti Lunde – 80 % kirkeverge/daglig leder
 Christer Sollie – ansatt på timelønn, Trosopplærer
 Per Ludvig Hanstad – kirkegårdsarbeider Innset kirkegård
 Svenn A Nielsen – fungerende sokneprest fra og med 20. april.
a) Hjemmesiden, www.bardumenighet.no. På hjemmeside legges det ut informasjon om det som
skjer i menigheten samt menighetsrådets arbeid. Konfirmantene har egen blogg hvor informasjon,
aktiviteter og timeplan oppdateres.
b) Menighetsbladet har mange trofaste lesere og mange av innbyggerne i kommunen betaler
frivillig abonnement. Det er 105 personer utenom kommunen som abonnerer på Menighetsbladet.
c) Facebook. Menigheten har egen Facebookside. Det ble opprettet ny side høsten 2015. Her
legges aktuell informasjon om det som skjer i menigheten.
d) Annonse gudstjenester. Fra september 2015 er alle gudstjenester blitt annonsert i Nye Troms.
3. Statistikk (i parentes står tall for 2014)
Det var i alt 52 (46) gudstjenester i Bardu menighet i 2015. Det var 27 (26) gudstjenester med
nattverd og 4 familiegudstjenester. Det ble gjennomført 5 (3) gudstjenester på julaften, to i Bardu
kirke og en i hvert av kapellene.
Det var 39 dåpshandlinger (30) i menigheten. 35 ungdommer ble konfirmert (36),
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3 par (8) ble viet og 43 gravferder (37) ble forrettet i prestegjeldet. Totalt var det 3980 besøkende
(3 070) på gudstjenestene i Bardu.
Det var ingen (0) innmeldinger og 3 (8) utmeldinger til/fra Statskirken.
4. Regnskap
Regnskapet føres av kirkevergen i Målselv. Revisor fra 2015 er Revisorene Helberg&Øverås.
Driftsinntektene er kr 4 360 000,- (kr 4 598 000,- i 2014). Driftsutgiftene er kr 4 497 000,- (kr 4
474 000.- i 2014). Regnskapsmessig merforbruk er kr 148 000,- (32 000,- i 2014).
Inntektene i 2015 var kr 238 000,- lavere enn året før mens utgiftene i 2015 var kr 23 000,- høgere
enn året før.
Status ved årsskifte for noen av våre fond er;
Type fond
Blomsterfondet
Kirkemusikkfondet
Generelt disposisjonsfond
Bundet investeringsfond
Bundet investeringsfond kirketak
Disposisjonsfond Menighetshuset
Fond Øvre Bardu kapell (skillevegg)

Status 31. des 2014
20 000
79 000
7 000
332 000
332 000
187 000
5 000

Status 31. des 2015
21 000
59 000
7000
332 000
283 000
187 000
5 000

5. Bygg & Anlegg
a) Generelt
Ingen andre store tiltak på bygg og anleggssiden ble gjennomført.
b) Menighetshuset
Kjeller er tatt i bruk til ungdomsklubb, legoklubb, babysang og konfirmantundervisning. Det er
kjøpt inn sofa, bord og stoler, projektor og nye trommeskinn.
c) Bardu kirke
I Bardu kirke har det vært fokus på bruk av galleri og restaurering av kirketaket.
Galleriet – fra og med desember tok vi i bruk galleriet ved å sette inn brannvakter. Dette er en
midlertidig løsning inntil teknisk rapport fra ekstern branningeniør foreligger.
Kirketaket - Rapporter om kirketaket foreligger. Høsten 2015 ble det kjøpt inn tjære for å smøre
på taket. Tjæra ble kjøpt av UL Freidig.
d) Kirkestua
Ingen tiltak gjennomført i 2015.
e) Øvre Bardu kapell
Ingen tiltak gjennomført i 2015.
f) Salangsdalen kapell
Det ble kjøpt inn gravtiner og div utstyr til dette. Vannskaden i kapellet er utbedret med skifte av
gulvbelegg og montert dren i varmvannsbereder. Forsikringen dekket det meste av skaden. Den
nye gravlunden ble vigslet av prost Gunn Elvebakk 26.juli.
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g) Nedre Bardu kapell
Det ble kjøpt inn gravtiner og div utstyr til dette. Det er montert lys på Skoelvli gravlund. Midlene
til lys er samlet inn av kapellforeninga og mye av arbeidet er gjort på dugnad.
h) Sponga gravlund
Ingen tiltak gjennomført i 2015.
j) Kontoret
Ingen konkrete tiltak utført i 2015.
6. De enkelte virksomhetsområder
a) Prestetjenesten
Gunn Elvebakk begynte som prost i Indre Troms Prost 1.februar og hennes periode som
sokneprest i Bardu var da over. Frem til 20.april var det ulike prester som betjente Bardu sokn.
Student Camila Osnes var utplassert i mars/april. Bardu sokn fikk god hjelp av prestene i forsvaret
til begravelser. Og selvsagt har prostipresten i Indre Troms, Per Gustav Nilsen, betjent soknet.
Svenn Arne Nielsen kom til Bardu 20.april og har vært menighetens faste prest ut året.
b) Barne- og ungdomsarbeidet
Høsten 2015 ble det innmeldt 35 nye konfirmanter og ungdommer ble konfirmert i mai/juni. I
løpet av året var de med på konfirmantleir, lysmesse, Midtnatta, pilgrimsvandring, fasteaksjonen,
ministranter og ellers vanlig undervisning.
Ministranter. Det ble fra årets konfirmantkull innført ei ordning med ministranter. Ministranter er
medliturger som utfører ulike tjenester under gudstjenesten.
Konfirmantene fikk våren 2015 tilbud om å bli miniledere, MILK. Menigheten fikk da 6 nye
MILKere. Fem MILKere fra tidligere år, er også med videre som unge ledere (UGLE).
Menigheten har pr. i dag et bra antall mini- og ungeledere med i det frivillige konfirmantarbeidet.
MILKere og UGLEre er med som ledere i ungdomsklubben Feedback. Christer Solli har vært
leder for MILK og UGLE.
Bardu menighet har egen ungdomsklubb (Feedback) som møtes hver torsdag i Menighetshuset og
er for alle fra 8.klasse.
Menigheten har legoklubb som møtes hver annen torsdag i menighetshuset og er for barn fra og
med 1.klasse.
Utdeling av 4-årsbok. Alle 4-åringer i Bardu var invitert til egen gudstjeneste i Øvre Bardu kapell i
20.september. Det kom 105 personer og 26 4-åringer fikk egen bok. Kapellstyret ordnet med kaffe
og gode kaker etter gudstjenesten.
Utdeling av 6-årsbok. Alle 6-åringer i Bardu var invitert til skolestartgudstjensten søndag
16.august i Bardu kirke hvor de fikk egen 6-årsbok. Det ble også delt ut 6-årsbok på samisk.
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Det har vært babysang både vår og høst 2015. Babysang er et avgrenset trosopplæringstiltak som
går over 10 uker både vår og høst. Det har til sammen vært 25 babyer som har deltatt.
Det ble arrangert fastelavnsgudstjeneste med karneval. Da kom barn utkledd til gudstjeneste og
hvor de møtte en blid kirketjener som også hadde kledd seg ut. Etter gudstjenesten var det
kirkekaffe på menighetshuset med laging av fastelavnsris.
Menigheten arrangerte i januar TÅRNAGENTHELG for 3. klassingene. Den ble arrangert 14.15.mars. LYS VÅKEN i 2015 for 11 og 12 åringene ble flyttet fra november 2015 til januar 2016.
Lysvåken overnatter i Menighetshuset med ulike spennende aktiviteter og hvor det avsluttes med
gudstjeneste der deltakerne er aktive med.
Alle barnehagene fikk tilbud om å være med på påskevandring og takket ja. Da dro vår kateket på
besøk til noen barnehager, mens andre kom på besøk til menighetshuset.
I forbindelse med jul har vår kateket julesamling i alle barnehagene. Øvre Bardu, Nedre Bardu og
Setermoen skole har vært til juleandakt i hhv øvre Bardu- og Nedre Bardu kapell og i Bardu kirke.
Både prest og kateket deltar.
En ettermiddag i april var det egen ungdomsgudstjeneste i Bardu kirke med kveldsmat på
Menighetshuset.
Menigheten har godkjent lokal trosopplæringsplan, «Underveis i det Hellige». Som tidligere nevnt
i årsrapporten, får menigheten midler fra Bispedømmet for å sette i verk tiltak for barn og unge
mellom 0-18år.
c) Diakoni
I september 2015 vedtok Menighetsrådet å starte opp et arbeid blant flyktninger og asylsøkere.
Diakoniutvalg ble valgt og utvalget planla oppstart av tiltak 2016. Det ble i desember 2015 søkt
om midler til dette tiltaket fra omdisponerte midler fra Opplysningsvesenets fond. Søknaden
avgjøres i mars 2016.
d) Misjonsutvalg
Misjonsutvalget hadde ingen møter i 2015.
e) Kirkemusikk
Det ble arrangert en salmekveld i Menighetshuset vinteren 2015. Fredrik Lantz dirigerte Bardu
Barokk, og fordi han også dirigerte et kor i Målselv, ble øvelsene slått sammen og Bardu Barokks
medlemmer dro på øvelser i Målselv. Bardu Barokk har vært 5 medlemmer i 2015. Bardu Barokk
og koret fra Målselv sang i konfirmasjonene både i Bardu og Målselv. Bardu Barokk ble lagt ned
som menighetskor fra 1.august 2015.
7. Samlet vurdering av året 2015
Året 2015 ble et år med store endringer og preget av mye nytt. Ansatte som hadde arbeidet i
mange år, valgte å slutte og nye ble tilsatt. Organiststillingen ble valgt å sette vakant inntil videre.
Det var valgår og nye medlemmer ble innvalgt i Menighetsrådet. Ny prest begynte i april og
heldigvis fikk vi endelig stabilitet omkring prestesituasjonen.
Det ble ansatt kirketjener i kapellene slik at kapellene ble tatt i bruk fra 1.juni.
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Bardu’s befolkning er svært glade i sine kirkebygg og er meget flinke til å ta seg av og bry seg om
kirkegårdene.
Det regelmessige menighetslivet har vært synlig gjennom gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid
(MILK), ungdomsklubben, konfirmantarbeid og de ukentlige andaktene på Barduheimen. I 2015
har antallet besøkende til gudstjenesten økt med 30 % i forhold til året før.
Frivillige medhjelpere i barne- og ungdomsarebidet gjør en flott jobb. Miljøet på Soltun
Soldathjem må her nevnes. De stiller opp og er med på ulike arrangementer.
Kirkeforeningen og kapellstyrene er viktige medspillere som arrangerer dugnader, lager i stand
kirkekaffe, samler inn midler og kommer med gode innspill fordi de bryr seg om gravlunden,
kirkehusene m.m.
8. Mål for fremtiden
Den norske kirke er i endring og fra 2017 skal ikke prestene være ansatt av staten lenger.
Kommuner kan slå seg sammen og kommunegrenser flyttes noe som også betyr endring i
soknegrensene. I Indre Troms prosti har ansatte allerede begynt å drøfte mulige løsninger og
samarbeid.
Menigheten har et godt samarbeid med kommunen. Bardu kommune v/ordfører og brannsjef bidro
til å få på plass ei midlertidig løsning mht bruk av galleriet i Bardu kirke. Politikerne i Bardu satt
også av midler til brannteknisk rapport av Bardu kirke. Det er et mål at kirketaket skal ferdigstilles
i 2016. Økonomi til lovpålagte oppgaver, drift og vedlikehold er en utfordring, men dette vil søke
løst innenfor de rammene vi har.
Bardu menighet ønsker å tjene menneskene i Bardu. Menigheten ønsker å skape gode møtesteder
mellom mennesker både for de som har bodd her lenge og de som nylig har flyttet hit. Den
vedtatte trosopplæringsplanen forplikter og inspirerer – her får menigheten tilskudd fra staten.
Menigheten arbeider med å finne form på tiltakene og få disse etablert. Det kan medføre behov for
økte menneskelige ressurser enten som frivillige eller lønnet.
Vi ønsker en fast bønnering rundt barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og de som er
engasjert der.

Bardu mandag, 29. februar 2016

Årsmelding 2015, Bardu menighet

Side 8

