ÅRSMELDING
BARDU MENIGHET 2018

Juleverksted med frokost før gudstjenesten i Salangsdalen kapell 1.søndag i advent
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Årsmeldingen blir skrevet mest mulig lik som tidligere år slik at det skal være enkelt å
sammenlikne både drift og aktiviteter i menigheten. Tall i parentes gjelder fjoråret.
Sammensetning av rådet og dets arbeid.
Valgte medlemmer fra 1.11.2015-31.10.2019
Toril Dybdal (leder), Vigdis Bruvold (nestleder), Solvar Evenmo, Elin Seppola Brandvoll, Anne
Christine Viste Ove Paulsen, Anna Kari Westby Nordli og Monica Olaisen.
Valgte 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; sokneprest Audhild Kaarstad og Terje Nyberget, kommunal
representant
Mona Helene Brattli og Hege Skogly har møtt fast i Menighetsrådet.
Solvar Evenmo har hatt permisjon.
Kirkeverge er saksbehandler og møtesekretær for menighetsrådet samt administrasjons-, arbeids-,
forhandlings- og økonomiutvalget.
Møter
Menighets- og fellesrådet har hatt 7 (5) møter og behandlet til sammen 54 (39) saker.
Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder og sokneprest og 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
organist.
Antall frivillige i menigheten har vært 80 (79).
Utvalg 2015-2019
Arbeidsutvalg
Toril Dybdal, leder/Vigdis Bruvold, nestleder/Sokneprest/Kjersti Lunde, kirkeverge - sekretær
Trosopplæringsutvalg
Anne Marit Norbakken Prestø/Anne Christine Viste, MR/Kristian Fredheim/Linda Burchard
Diakoniutvalg
Leif Hafnor (leder)/Ragnhild Fredheim/Sokneprest/Hege Skogly, MR/Anna Nordli, MR
Kaffeutvalg
Kirsten Øistad/Kari Kroken/Klara Furuly
Informasjonsutvalg - menighetsbladet
Sokneprest/Monica Olaisen, MR/Toril Dypdal, MR/Elin Seppola Brandvoll, MR/Ove Paulsen, MR
Redaktør Per Andersen
Økonomiutvalg
Vigdis Bruvold, MR/Merete Krey, sekretær/Kjersti Lunde, kirkeverge
Gudstjenesteutvalg
Elin Seppola//Ulrika Øistad/Bodil Nyhus/Per Andersen/Mona Brattli/Monica Olaisen/Sokneprest

Menighetens Kirkens Nødhjelp kontakt er Anne Marit Prestø.
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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Rådet har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i menigheten som er kirkeverge/daglig leder,
sekretær, kirketjenere, kateket og kantor.
I Bardu menighet er kirketjenerne også vaktmestere og kirkegårds- og gravlundsarbeidere.
Nord Hålogaland bispedømme har arbeidsgiveransvar for prest, og prost er prestens nærmeste
overordnede.
Kantorstillingen ble besatt fra og med 1/9-18. Frem til september ble organistbehovet løst med
ulike vikarer. Lars Inge Stautland spilte fast til gudstjenester i Setermoen leir og Barduheimen.
Marie Sandve spilte i mange av våre gudstjenester våren 2018. Turi Seim, Siss-Marit Andreassen,
Sigbjørn Solvang og Ivar Jarle Eliassen spilte også. Alle gudstjenester og kirkelige handlinger ble
gjennomført med organist.
I 2018 var det ansatt 2 sommerarbeidere i 100% fra 20.6-20.8. De arbeidet på alle
gravlunder/kirkegårder i soknet. De benyttet seg av menighetens bil. I tillegg var det en person
som jobbet ca 10t pr uke i en måned i Øvre Bardu.
I 2018 følgende hatt sitt arbeid tilknyttet gjennom til Bardu menighet;
 Christoph Rothfuchs – 80 % organist fra og med 1/9-18
 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
 Kjersti Lunde – 80 % kirkeverge/daglig leder
 Naser Sadiku – rengjører menighetskontoret, 2t pr uke
 Per Ludvig Hanstad – kirkegårdsarbeider Innset kirkegård
 Sokneprest Audhild Kaarstad – 100%
a) Hjemmesiden, www.bardumenighet.no. På hjemmesida 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 (114) personer utenfor kommunen som abonnerer på
Menighetsbladet.
c) Facebook. Menigheten har egen Facebookside. Her legger vi ut aktuell informasjon om det som
skjer i menigheten. Både babysang og barnekoret har egen gruppe på Facebook.
d) Annonse gudstjenester. Alle gudstjenester er blitt annonsert i Nye Troms og i Troms Folkeblad.
e) Oppslag om gudstjenester og aktiviteter settes opp på Coop, Rema, Biblioteket, Menighetshuset
og utenfor Menighetens kontor.
f) Menighetens misjonsprosjekt er HimalPartner – «Mental helse i Nepal og Kina».
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Statistikk (i parentes står tall for 2017)
Det var totalt 57 gudstjenester (65) i soknet. På disse gudstjenestene var det 3471 deltakere mot
3707 i 2017.
Gudstjenester på søn– og helligdager
Det ble avholdt 50 (53) gudstjenester på søn- og helligdager. Det var 27 (36) gudstjenester med
nattverd og 7 (6) familiegudstjenester. Julaften var det 5 (5) gudstjenester, to i Bardu kirke og en i
hvert av kapellene. Det er blitt avholdt 7 (12) gudstjenester utenom søn- og helligdager.
Barduheimen
Det er blitt avholdt 33 (33) andakter/salmestunder på Barduheimen og i tillegg 7 (12)
gudstjenester.
Kirkelige handlinger
6 par (9) ble viet og 23 kirkelige gravferder (42) ble forrettet i prestegjeldet.
Dåp – totalt er det 23 (35) med adresse Bardu som er døpt.
Konfirmasjon - 26 (41) ungdommer ble konfirmert– som er 81% (89 %) av årskullet.
Medlemsoversikt
Pr 1.november 2018 var det 3445 (3415) medlemmer i Dnk med adresse Bardu.
Regnskap
Regnskapet føres av kirkevergen i Målselv. Revisor er Revisorene Helberg&Øverås.
Driftsinntektene er kr 4 900’ (kr 4 600’). Driftsutgiftene er kr 4 800’ (kr 4 300’). Årets resultat
(etter finansieringstransaksjoner) er et mindre forbruk på kr 120’ (100’).
Status ved årsskifte for våre fond er:
Type fond
Generelt disposisjonsfond
Disp.fond menighetshuset
Blomsterfondet
Øvre Bardu kapellstyre
Nedre Bardu kapellstyre
Salangsdalen kapellstyre
Kirkemusikkfondet
Fond Øvre Bardu kapell (skillevegg)
Trosopplæringsfond
Diakoni
Avsatt lønn kateket
Bundet investeringsfond
Bundet investeringsfond kirketak
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Status
12/ 2017
228 000
155 000
76 000
7 400
42 000
18 000
57 000
5 000
34 000
34 000
164 000
137 000
821 000

Status
12/ 2018
205 099
159 126
96 704
15 576
68 713
21 511
57 044
5 000
-26 109
63 136
65 974
238 031
669 032
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Bygg & Anlegg
a) Generelt
b) Menighetshuset
Gjennom Bapro as hadde vi personer på arbeidsrettet tiltak som utførte diverse malingsarbeid
utvendig og innvendig.n
Hjertestarter – Bardu kirkeforening har gitt hjertestarter i gave til Menighetshuset.
Serveringsboller – Bardu kirkeforening har gitt nye serveringsboller i gave til Menighetshuset.
c) Bardu kirke
Kirketaket – Alvdal Skurlag ved de svenske höghusarbeiderne Olle Wehlin og Hampus Räf
fortsatte arbeidet med å skifte ut kirketaket. Sommer 2018 ble sør- og østtaket skiftet og
tjærebredd. Pipe og stige ble fjernet etter anbefaling av Riksantikvar og med Biskopens
anbefaling. Rambøll v/Stein Magne Hansen er Byggherreombud.
Automatiske lukeåpnere i tårnet – Bardu kirkeforening ga nye automatiske lukeåpnere i gave.
Hjertestarter – Bardu kirkeforening har gitt hjertestarter i gave til Bardu kirke.
Flombelysningen på Bardu kirke ble på slutten av året oppgradert med LED lys og ny armatur.
d) Kirkestue Ingen tiltak gjennomført i 2018.
e) Øvre Bardu kapell Installert dusjkabinett – gitt i gave. Kapellstyret har besørget nye
serveringsboller i kapellet.
f) Salangsdalen kapell Flyttet salmetavle og lydstyring. Gjerdet ble vedtatt flyttet for å gjøre
gravlunden mindre og vedlikehold lettere. Gjerdet ble ikke flyttet i 2018.
g) Nedre Bardu kapell Veien opp til kapellet er gruset opp.
h) Sponga gravlund Bapro as med personer på arbeidsrettet tiltak begynte å beise gjerdet rundt
Sponga samt reparasjon av gjerdet. Dessverre stoppet dette arbeidet opp tidlig på sommeren. Beis
er kjøpt inn til gjerdet.
j) Kontoret Dør- og vinduskarmer er malt lyse. Vindu er malt utvendig. HC-wc er malt.
 Nye datamaskiner med utstyr ble kjøpt inn til alle ansatte høsten 2018.
 Kopimaskin/skriver – som har vært leaset siden 2014 – ble kjøpt ut fra Troms Salgssentral.
De enkelte virksomhetsområder
a) Prestetjenesten
Sokneprest Audhild Kaarstad har vært ansatt siden august 2016.
Konfirmantarbeidet – et arbeid der vi bygger tillit og i år fikk gleden av å ha 7 «Teamere» med oss
videre som ledere.
Gudstjenestelivet er rikt og varierende med en god veksling mellom gudstjenester for hele
familien og høymesser. Utegudstjeneste ved Rødalshytta, høsttakkefest og adventsverksted i
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Salangsdalen kapell samler mange. Gudstjeneste på Bardu Bygdetun var en ny og god erfaring
som gav mening i forhold til tilhørighet og tradisjon. Menigheten har også et oppegående
gudstjenesteutvalg som jobber videre med å videreutvikle gudstjenestene. Det er gledelig at ny
organist er på plass i utvalget fra høsten 2018.
De ukentlige andaktene på Barduheimen er gode møtepunkt mellom prest, organist, beboere og
ansatte på Barduheimen. Vi opplever en stor takknemlighet fordi vi kommer og blir alltid tatt godt
imot. Det er også hyggelig å bli kjent med de som bor der og høre deres historier.
I møte med pårørende i forbindelse med begravelser legges også et godt grunnlag for kjennskap og
tillit. Det samme gjør møter med dåps- og konfirmantforeldre.
b) Barne- og ungdomsarbeidet
Babysang
Babysang er et avgrenset trosopplæringstiltak som går over 10 uker både vår og høst. Tiltakets
mål er å tidlig etablere kontakt mellom kirken og hjemmet, og babysang har også fungert som et
møtepunkt for nybakte foreldre til å etablere kontakter seg imellom også. Tiltaket er populært, og
vi har hatt 22 små babyer med på sang.
Utdeling av 4-årsbok. Utdelingen av 4 årsboka har vært gjort for å gi foreldre og faddere en hjelp
til å snakke om troen hjemme, og for å etablere en videre kontakt mellom hjemmet og kirken. Alle
4-åringer i Bardu ble derfor invitert til familiegudstjeneste i Bardu kirke den 14.oktober. Det kom
14 4-åringer som fikk egen bok, noe som gir en oppslutning på 56%. Barnekoret deltok på
gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det myldrekafe, og engasjementet og aktiviteten vitnet om
at dette var gøy. Det var laget en sanseløype, der man fikk smake, føle, lukte og leke. Noen litt
større barn og noen konfirmantene var ledere på de ulike poster.
Utdeling av 6-årsbok. Dette tiltaket skal følge opp 4 årsboka, og ta vare på den etablerte kontakten
mellom kirken og hjemmet. Alle 6-åringer i Bardu var invitert til førsteklassesgudstjeneste søndag
17. juni i Bardu kirke, hvor 4 barn fikk egen 6-årsbok. Dette tiltaket har vist seg å ikke fungere de
siste årene, og menigheten må vurdere om tiltaket må avvikles eller endres.
Karneval/fastelavnsgudstjeneste
I forbindelse med fastelavn, ble det arrangert fastelavnsgudstjeneste med karneval på
menighetshuset etterpå. Det kom 5 barn i den inviterte aldersgruppen 7 år, men også noen utenom.
Til sammen møtte rundt ti barn med sine foreldre. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på
menighetshuset med laging av fastelavnsris, danseleker, boller og pinjata. Det er kjekt å se at også
foreldre kommer utkledd til gudstjenesten, og deltar aktivt på laging av fastelavnsris.
Tårnagent
Tårnagenthelg for 3. klassingene er blitt et tradisjonsrikt og populært tiltak i menigheten. Her får
barna gå på skattejakt, rebusløype, besøke klokketårnet og løse ulike oppdrag som presenteres på
gudstjenesten dagen etter. I mars 2018 deltok 14 barn, noe som gir en oppslutning på 52 % av de
døpte i kullet. Foreldrene er flinke til å stille opp som medhjelpere på dette tiltaket. De er med i
gruppen, lager mat og baker til kirkekaffen.
Lysvåken
Lys våken adventsnatt er med på å markere et nytt kirkeår. Arrangement er for 11-12 åringer, og
er med overnatting på menighetshuset. Temaene veksler annethvert år mellom Misjon og diakoni.
I 2018 var temaet misjon, der det nye misjonsprosjektet var presentert og jobbet med. Ungene
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presenterer musikk, dans, drama og tema på gudstjenesten dagen etter. Tiltaket er også blitt
tradisjon, og 21 barn deltok. Det er ikke mer en 24 % av kullet, men likevel synes vi dette er bra.
Konfirmanter
Konfirmantarbeidet er et arbeid der vi får en unik kontakt med ungdomsgenerasjonen, og bygger
opp tillit til dem. Året gir oss mange gode rammer for samtale, refleksjon og verdibygging. Våren
2018 ble 26 ungdommer konfirmert i Bardu. I løpet av vårhalvåret var de med på Midtnatta,
fasteaksjonen, deltok i gudstjenester som ministranter og ellers vanlig undervisning.
Samtalegudstjenesten ble byttet ut med en flott utstilling, der konfirmantene presenterte arbeid de
har gjort rundt temaet: «Nåde». Etter endt konfirmantår, fikk vi med 7 ungdommer videre som
ungdomsledere. Høsten 2018 ble det innmeldt 31 nye konfirmanter. Disse deltok på leir i høsten
2018, samt pilegrimsvandring og vanlig undervisning og aktiviteter. Tema for høstens
konfirmanter er «Tro».
Team
MILK / UGLE (ungdomsledere) endret navn i 2018, til TEAM (Together Everyone Acheves
More). Høsten 2018 meldte 7 fjorårskonfirmanter seg til å være med som TEAMere. Disse har
vært med på kurskveld med klatring i klatrevegg, de har deltatt som ledere på konfirmantleir, og
har hatt egen kurshelg i Rossfjord sammen med TEAMere fra Målselv og Balsfjord.
Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget har ikke hatt noen møter i 2018. To medlemmer har flyttet, og det har ikke
blitt valgt inn noen nye.
Samarbeid barnehage/skole
Kontakten med barnehagene har vært bra i alle år, og samtlige barnehager ønsker besøk av
menighetspedagogen. Pga sykemelding, ble det ikke påskevandring i 2018.
Øvre Bardu, Nedre Bardu og Setermoen skole har vært til skolegudstjenester i kapell og kirke.
Både prest, kateket og organist deltok. Det ble holdt 4 skolegudstjenester for skolene.
Det ble ikke gitt noen kurs i «Vandring gjennom bibelen for barn» til skoleklasser våren 2018,
pga. sykemelding.
Barnekor
Barnekoret ble våren 2018 drevet av Sigrid Sørgård og Svein Erik Pedersen som vikarer for Anne
Marit N Prestø. Barnekoret har øvelser på tirsdager mellom kl. 14.30 og 15.30. Barn på SFO blir
da hentet av oss, til øvelsen. Tilbudet om barnekor er ikke helt optimalt, da tidspunktet utelukker
grendene. Øvelsene består av sang, pause med leker og bibelfortelling. Fra september har Anne
Marit N Prestø og Christoph Rothfuchs drevet koret.
Trosopplæringsplan
Menigheten har godkjent lokal trosopplæringsplan, «Underveis i det Hellige». Menigheten har fått
midler fra Bispedømmet for å sette i verk tiltak for barn og unge mellom 0-18år. Noen av tiltakene
er satt i verk, og andre er ikke startet opp. Denne planen ble godkjent i 2014, og det er nå klart for
å revidere denne. Vi har mange tiltak som ikke er iverksatt, eller i drift.
b) Diakoni
Tirsdagskafeen. Tirsdagskafeens formål er å være et møtested mellom asylsøkere/bosatte
flyktninger og bardudøler. Det er et godt samarbeid med Setermoen mottak og Flyktningetjenesten
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i kommunen. Diakoniutvalget i Menigheten har drevet TIRSDAGSKAFEEN hver annen tirsdag –
til sammen 20 tirsdager. Diakoniutvalget mottok kr 20 000,- i tilskudd fra omdisponerte midler fra
Opplysningsvesenets fond. Det har kommet mellom 50 og 100 personer på dette arrangementet.
Kirkeasyl. Vinteren 2018 (1/2-2018) søkte to kvinner kirkeasyl. De har siden da bodd i Øvre
Bardu kapell. Besøksgruppe fordeler ansvar for handling og besøk. Det er opprettet egen
gavekonto i Sparebanken NN dekning av nødvendig medisiner, mat m.m.
Musikk og sansetime. Et tilbud rettet mot psykisk funksjonshemmede som bor på institusjon i
Bardu kommune. Formålet var å gi et kirkelig tilbud som stimulerte sansene i førsteomgang
gjennom musikk og samtaler. Opplegget tar hensyn til brukernes ønske og behov. I september
ønsket ikke beboerne dette tilbudet lengre, og prosjektet er lagt på is inntil videre.
Samlet vurdering av året 2018
Det mest gledelige er at vi nå har ansatte i alle stillinger.
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, ulike
trosopplæringstiltak, konfirmantarbeid, diakoni ved tirsdagskafeen, jule- og nyttårsfest,
frivillighetsfest og basar/loppemarked. Det har vært ukentlige andaktene/salmestunder på
Barduheimen.
Miljøet på Soltun Soldatheim stiller gjerne opp i barne- og ungdomsarbeidet.
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,
kirkebyggene, menighetshuset m.m.
Bardu menighet ønsker å være til for mennesker i Bardu. Menigheten ønsker å skape gode
møtesteder. Vi har i år vært opptatt av å løfte fram kirka som bærer av gode grunnverdier vi vil gi
videre til neste generasjon.
Vi ber om forbønn.
Bardu

Årsmelding 2018, Bardu menighet

Side 8

