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Agenda for menighetens årsmøte – Talvik menighet 

Søndag 5.mars 2023 etter gudstjeneste i Leirbotn kirke 

 

• Hvor (kirke) og når (dato) skrives i protokollen.  

• Antall til stede, antall stemmeberettigede (bosatt i soknet) 

 

Åpning og konstituering:  

• Valg av dirigent. 

• Valg av referent. 

• Valg av to til å underskrive protokollen. 

 

• Gå gjennom årsmelding, hovedpunkter. Synspunkter og merknader skrives i 

protokollen.  

o Vedtak: Årsmelding tas til orientering. 

• Kort redegjørelse for regnskapet.  

o Vedtak: Regnskap med budsjett tas til orientering. 

• Veien videre. 
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1. HILSEN FRA LEDER 

Kjære medlemmer av Talvik menighet! 

Håper du i vår årsmelding for 2022 finne noe av interesse! I vår strategi for Talvik Menighet 

2021-2025 sier vi noe om hva slags felleskap vi vil være og som vi arbeider for: Vi vil at 

gudstjenestelivet skal blomstre, at flere søker dåp, felleskap og trosopplæring og fordypning, 

at menigheten skal engasjere seg i lokalsamfunnet rundt kirkene og ha et aktivt menighetsliv 

der det er lett for menighetens medlemmer å både bidra på ulike vis og også ta egne initiativ.  

Det er store tanker, og for å være et felleskap må det helt grunnleggende være på plass! Bli 

med på neste kirkekaffe og vær en del av dette felleskapet som først og fremst består av 

levende mennesker som møtes! Kirkekaffen er på den måten en helt grunnleggende aktivitet 

for at vi skal kunne snakke om fellesskap. Hvordan skal dette felleskapet vokse? Diskuter på 

kirkekaffen denne våren hvordan vi skal få til dette! Er du enig i at dette er et godt mål for 

oss? 

Talvik Menighet har seks flotte kirker som har plass til mere sang og flere arrangementer!  

Kirkene våre ligger i små og mindre lokalsamfunn i ytre Alta kommune: Komagfjord, 

Rognsund, Storekorsnes; Kviby, Talvik og Langfjorden. Vi utfordrer deg til å engasjere deg 

og bruke tid og talentene dine i din egen kirke uansett alder. Hvis du har gode ideer og vil 

engasjere deg til frivillig arbeid i menigheten, så ta kontakt med oss i menighetsrådet eller 

soknepresten våres; Ivar Smedsrød.  

I år er det også nominasjon til det nye rådet som skal velges høsten 2023, så det er bare å 

melde seg til tjeneste! :-) Det er også mulig å være tekstleser på gudstjenester eller bidra med 

kake til kirkekaffen, delta som frivillig på arrangementer for barn og unge osv. Vi har fått i 

gang spennende klubb-kor-kakao-prosjekt for barn i både Talvik kirke og Kviby kirke og fint 

samarbeid med foreldrene. Her trenges flere voksne som kan bidra med praktiske ting.  

Salmekvelder for voksne er populært og du kan ta initiativ til dette i din egen kirke! Just do it! 

Vi har gode organister som kan bidra både i kor-prosjekter og salmekvelder i kirkene. Vi kan 

også utfordre presten vår til å holde eller organisere bibeltimer? Sommerleir i Langfjorden 

eller i Rognsund? Mange muligheter å samarbeide med andre tilstøtende menigheter om slike 

leirer.  

Vi takker for tilliten fra forrige menighetsrådsvalg og vi i rådet kan se tilbake på 4 givende år 

sammen med fine og engasjerte folk i menigheten både på kirkestedene og blant de ansatte. 

Godt valg i september! 

 

Masse hilsen  

Randi Karlstrøm (leder), Hilde Molund, Einar Mikkelsen, Bernt-Erling Thomassen, Bengt 

Rune Kolstad, Merete H. Bergly, Aina Lena Todal Nilsen, Vigdis Korsnes, Tone-Hilde Faye, 

Helga Ingebrigtsen, Linda Berg, Trond Einar Karlsen, Dan Rune Larsen. 
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2. TALVIK MENIGHETSRÅD  

I Kirkelovens § 9 finner vi menighetsrådets oppgaver: 

”Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og 

nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende 

betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig 

og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, 

kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.”  

 

a. Menighetsrådet (MR):  

Randi Karlstrøm, Langfjordbotn (leder)  

Hilde Engø Molund, Talvik (nestleder) 

Einar Mikkelsen, Talvik 

Bengt Rune Kolstad, Talvik  

Merete Holmgren Bergly, Hakkstabben 

Aina Lena Todal Nilsen, Talvik  

Bernt-Erling Thomassen, Komagfjord 

Vigdis Korsnes, Storekorsnes 

Sokneprest Ingrid Spikkeland, til juni 

Sokneprest Ivar Smedsrød, fra juni 

 

Varamedlemmer:  

Tone-Hilde Faye, Kviby  

Helga K. Ingebrigtsen, Nyvoll  

Linda Berg, Kvalfjord 

Trond-Einar Karlsen, Storekorsnes  

Dan Rune Larsen, Talvik 

 

Sekretær er menighetssekretær Kristín Østby. 

Kontorfullmektiger Renate C. Sterner er kasserer. Kirkeverge Gunnar Tangvik er revisor. 

I løpet av året hadde menighetsrådet 6 møter og behandlet 38 saker.    

 

b. Arbeidsutvalget (AU) 

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sokneprest og menighetssekretær (som 

protokollfører). AU har møter/telefonmøter i forkant av menighetsrådsmøtene for å 

gjennomgå sakslista og vedta innstillinger til menighetsrådet. I en del saker har AU fullmakt 

til å gjøre vedtak. 

Arbeidsutvalget hadde 5 møter og behandlet 32 saker i fjor. 

 

c. Fellesrådet (FR) 

I Fellesrådet (FR) er Randi Karlstrøm og Hilde Molund Talvik MR sine representer. 

Varamedlem er Vigdis Korsnes og Merete H. Bergly. Randi 

har hatt permisjon fra FR i høst, og Vigdis har møtt i hennes 

sted.  

Jan Henning Pettersen er leder i fellesrådet. 

Fellesrådet er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte utenom 

prestene. Fellesrådet har ansvar for kirkens økonomi, drift og 

vedlikehold av kirker og gravlunder.  
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d. Menighetens årsmøte 

Menighetens årsmøte avholdt søndag 27.mars etter gudstjeneste i Talvik kirke. Det var 10 til 

stede, av dem var 5 stemmeberettigede. I årsmøtet ble årsmelding og regnskap gjennomgått 

og godkjent.  

 

3. GUDSTJENESTER  
Også 2022 startet med restriksjoner av korona-pandemien, men i februar/mars kunne vi 

endelig åpne opp igjen! Utover våren begynte aktivitetene å komme i gang, men det var først 

etter sommerferien at vi følte alt var «normalt». 

I mai var det avskjed for sokneprest Ingrid i Leirbotn kirke, og i juni 

kunne menigheten ønske sokneprest Ivar velkommen i Talvik kirke. 

I jula kunne vi igjen samles til gudstjenester rundt om i kirkene, og det 

satte mange pris på.  

 

a. Samisk og kvensk ved gudstjenester og kirkelige handlinger 

På alle gudstjenester brukes det både norsk og samisk nådehilsen og 

velsignelse. «Kyrie» synges på samisk. I løpet av året er det også 

innført at kvensk nådehilsen og velsignelse skal brukes i 

gudstjenestene, og de fast ansatte har prøvd å lære seg dette. 

På sommeren er det samisk-norsk gudstjeneste i Langfjord kirke, og 

der tolkes hele gudstjenesten til samisk.  

Det har hendt at dåp, vielse, begravelse og forbønn for konfirmanter har skjedd på samisk, 

etter familienes ønsker. 

 

 

4. KIRKEMUSIKK 
Musikken har en viktig plass i de aller fleste samlingene som lokalmenighetene i soknet 

inviterer til. Spesielt menighetssang ved gudstjenestene ledet av kirkemusiker på 

tangentinstrument. Kirkemusikerne deltar også i trosopplæringstiltak i menigheten. 

 

a. Konserter 

I mai var det stor konsert med Alta mannskor i et fullsatt Storekorsnes kapell. Det var 

kjempegod oppslutning og det ble samlet inn penger til reparasjon av kirkeklokka i kapellet. 

Adventskonserten i Talvik kirke 1.søndag 

i advent ble avlyst pga en tragisk ulykke 

bare noen dager dør, der en av bygdas 

innbyggere omkom. Det ble i stedet holdt 

åpen kirke, der de som ønsket det kunne 

komme i kirken, tenne lys eller snakke 

med soknepresten.  

Alta kammerkor har gjort det til en 

tradisjon å ha julekonsert i Leirbotn kirke 

i løpet av desember. 
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b. Kor og kaffe 

Det var oppstart av «kor og kaffe» i Langfjord høsten-21. Dette har 

ikke vært videreført dette året. 

 

5. KIRKELIG UNDERVISNING 
Trosopplæringsplanen for Talvik sokn ble godkjent i bispedømmerådet 

i 2013.  

I løpet av høsten ble det delt ut 0 stk «Min kirkebok 2» til 2-åringer, 

«Min kirkebok 4» til 4-åringer (1 stk) og «Min kirkebok 6» til 6-

åringer (2 stk). Ingen fra Talvik menighet var med på Kode B-leir for 

11- og 12-åringer på Solvang i september. Kode B er et samarbeid 

mellom Alta Menighet, Talvik menighet og ACTA (Normisjon).  

Det var 8 konfirmanter som deltok sammen med konfirmanter fra Alta. 

Av opplegg kan nevnes Kick-off (oppstart av konfirmantåret med magikeren Ruben Gazki), 

konsert med Marét og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I Leirbotn ble det arrangert 

fasteaksjons-stunt med bål og vaffelsalg i samarbeid med butikken, utenfor butikken. Det var 

god oppslutning om arrangementet.  

 
 

a. Kirkedag 

Kirkedagen i januar i Talvik med «Sprell levende» for 1.-4.klasse. Det var 8 påmeldte, men vi 

ble 6 stk. «Agent for rettferdighet» for 5.-7.klasse ble dessverre avlyst pga for få påmeldte. 

Den ene som var påmeldt «Agent for rettferdighet» ble med som medarbeider på «Sprell 

Levende». 

 

 

b. Hellig-tre-kongers-fest  

Hellig-tre-kongers-fest i Leirbotn ble avlyst, sammen med gudstjenesten.  

 

c. 10-kirkers  

Også dette året ble det arrangert 10-kirkers. Det har vært satt opp postkasse med 

stempel ved alle kirkene, og det har vært noen oppgaver om kirken/kirkestedet. 

Dette var et populært tiltak det første året, men det har vært liten interesse dette 

året.  

 

d. Barne- og ungdomsklubb i Leirbotn kirke 

Det er startet opp barne- og ungdomsklubb i Leirbotn. De møtes i kirka en onsdag i måneden, 

rett etter skoletid. De starter med mat og det er ulike aktiviteter. Etter klubben serveres det 

middag i menighetssalen, for hele bygda.  

Dette har vært et populært tiltak for mange i bygda. Det er menighetspedagog Oda Helene 

som har ansvar for klubben, sammen med frivillige i bygda. 
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e. Klubb, kor og kakao i Talvik kirke 

Det er startet opp «Klubb, kor og kakao» i Talvik. De 

møtes i kirka omtrent annenhver uke, rett etter skoletid. 

Det har ikke vært så mye kor enda, men de øvde på noen 

julesanger som var tenkt å brukes på adventskonserten. 

Det er menighetspedagog Eirin og sokneprest Ivar som 

har ansvar for klubben.  
 

6. DIAKONI 
Diakoni er kirkens omsorgsarbeid og defineres som 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 

skaperverket og kamp for rettferdighet. Kirkegårdsandaktene på sommer/tidlig høst er en del 

av dette arbeidet.  

Vi takker alle de frivillige for den tjenesten dere gjør i Talvik menighet: 

- Ordne til og koke kaffe til kirkekaffe etter gudstjenester, bake kaker og lage snitter. 

- Klokkertjeneste ved gudstjenester. 

- Pusse sølvtøy.  

- Måke snø og klippe gress.  

- Dele ut menighetsblader i Langfjord, Komagfjord, Storekorsnes og Nyvoll.  

- Medhjelpere på klubben i Leirbotn. 

Og så er det helt sikkert flere oppgaver som ikke er 

nevnt her. 

 

a. Institusjonsbesøk 

Det er regelmessig andakt av en prest, gjerne sammen 

med organist på Altafjord (tidligere Talvik bo- og 

servicesenter). Musikken og sangen er en viktig del av 

det åndelige og menneskelige fellesskapet.  

 

7. MISJON 
Talvik menighet støtter misjonsprosjekt i 

Etiopia. Det innebærer at menigheten ber for 

prosjektet i gudstjenestene og har ofringer til 

prosjektet. 

 

a. Etiopia 

Fra 2017 støtter menigheten Etiopia og arbeidet som drives i Etiopia. Vi har hatt fokus på 

landbruk, men vi støtter alt arbeidet som gjøres i landet. I det siste har det vært jobbet mye 

med oversetting av Bibler til de ulike stammespråkene. Dette prosjektet er et samarbeid med 

Det norske Misjonsselskap (NMS). 
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8. MENIGHETSBLAD 
Menighetsbladet kom ut 2 ganger i 2022 og er felles for 

Alta og Talvik sokn.  

Økonomisk skal bladet være selvfinansierende, med 

annonseinntekter som den største inntektskilden, i tillegg 

til frivillige gaver (det legges ved giro i det første 

nummeret hvert år). I 2022 gikk menighetsbladet i 

underskudd, og er i realiteten konkurs. Kirkekontoret har 

ansvaret for regnskapsføringen. Bladet trykkes i 8.200 

eksemplarer hos Fagtrykk Alta, og distribueres av 

frivillige og Stigs bud. I tillegg legges det noen blader på 

butikken i Leirbotn.  

 
 

9. ØKONOMI 
Menighetsrådet hadde et underskudd på kr 14.101 i 2022. Underskuddet skyldes blant annet at 

Menighetsrådet har bidratt med kr 10.000 til innkjøp, rørleggerarbeid og montering av 

oppvaskmaskin i Talvik kirke.  

 

Kirkeklokken på Storekorsnes er reparert. I tillegg kommer transport av kirkeklokken fra Alta 

til Tønsberg. Innsamlede midler til reparasjonen utgjør kr 30.433. Resterende 

transportkostnader skal dekkes av fellesrådet. Underskuddet er også påvirket av 

menighetsrådets utlegg av hele fakturaen på transportkostnaden.  

 

Det er i 2022 kjøpt inn bord til Rognsund kirke. Kirkeforeningen i Rognsund har tidligere 

samlet midler til bruk i Rognsund kirke, og kostnadene til bordene er tatt fra disse midlene. 

 

I 2022 har menigheten startet opp barneklubb både i Talvik og på Kviby. Til disse aktivitetene 

innvilget Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Søndagsskolen tilskudd.  

 

Menighetsrådet mottok ca. kr 54.000 i offergaver. Halvparten er beholdt til 

menighetsarbeidet, mens resterende halvpart er overført til eksterne formål. 

 

 

10. KIRKER OG GRAVPLASSER  
Det er utført en del mindre vedlikeholdsarbeid på kirker og gravlunder i 2022.  

 

a. Talvik kirke og kirkegård 

Dåpssakristiet er ryddet og malt og det er montert oppvaskmaskin på kjøkkenet. 

Gjerdet rundt kirkegården ble delvis demontert og reparert. 

 

Leirbotn kirke og kirkegård 

Underetasjen er nok en gang tømt for vann, vasket rundt og tørket med byggtørker etter 

grunnvanninntrenging under vårflommen.  

Det er fjernet en del trær på kirkegården.  
 

Langfjord kirke og kirkegård  

Det er satt opp nye veiskilt inn mot kirkegården.  

Kirken trenger sårt vedlikehold (maling), og det hentet inn pris på arbeidet. Det var såpass 

dyrt at arbeidet måtte utsettes. 
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b. Komagfjord kirke og kirkegård 

Det er montert ny forsterker til lydanlegget. 

  

c. Rognsund kirke og kirkegård 

Det er kjøpt inn 8 nye sammenleggbare bord til «menighetssalen». (Disse er ikke tatt i bruk 

enda). 

 

d. Storekorsnes kapell 

Kirkeklokka er tatt ned og sendt til Olsen-Nauen 

Klokkestøperi i Tønsberg, for reparasjon. På konserten 

som Mannskoret hadde i mai ble det samlet inn penger til 

reparasjon av klokka, og et lokalt firma sponset å ta ned og 

henge opp klokka, samt frakt av klokka fra Storekorsnes til 

Alta og retur. 

 

e. Gravplassene 

 

Totalt har det vært foretatt 27 gravferder på våre fem 

gravplasser, av disse har 24 foregått fra kirkene i soknet, 1 

fra Nordlyskatedralen og to er urner som har kommet fra 

andre kommuner. 8 ble begravd på Talvik kirkegård, 3 på 

Langfjord kirkegård, 8 på Leirbotn kirkegård, 2 på 

Rognsund kirkegård og 6 på Komagfjord kirkegård.   

 

 

  

11. MENIGHETENS ARBEID I TALL 

 
 2022 2021* 2020* 2019 

Gudstjenester på søn- og helligdager 48 34 41 42 

Gudstjenester utenom søn- og helligdager 2 3 5 7 

Antall gudstjenestedeltagere 1916 799 1208 1715 

Gj.snitt gudstjenestedeltagere 38 22 26 35 

Gudstjeneste for skole og bhg 2 1 2 3 

Besøk i barnehagene 0 1 0 0 

Døpte  13 6 11 8 

Konfirmanter  9 5 1 3 

Vielser 2 6 1 2 

Begravelser  25 23 22 12 

Besøk i skoleklasser 0 1 1 4 

Frivillige  22 22 20 40 

Konserter  2 2 4 2 
*2020 og 2021 har vært preget av pandemien. 
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a. Frivillige 

Talvik menighet har en god del frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats i menighetens 

arbeid. De frivillige er bl.a. med i menighetsrådet, som klokkere under gudstjenestene, 

kaffekokere og kakebakere til kirkekaffe, utkjøring av menighetsblad, klippe plen og måke 

snø ved kirker og gravlunder og medhjelpere i trosopplæringstiltakene våre. Uten frivillige 

medhjelpere hadde ikke menigheten kunnet gjøre så mye som vi gjør, så tusen takk til dere 

alle! 

 

 

12.  ANSATTE 
a. Fellesrådsansatte               

Bakkehaug, Bernt, driftsleder 

Bergly, Merete H., kirketjener i Rognsund kirke  

Evjen, Oda Helene, menighetspedagog, foreldrepermisjon til august, deretter 80% 

Geithung, Aase Elise, menighetsarbeider, 20% fra desember 

Girunyan, Irina, kantor 

Granerud, Jorunn K., menighetspedagog til juni, diakonimedarbeider fra august 

Haug, Inger Elisabeth, kirkeverge fra februar 

Karlsen, Grete, kirketjener i Leirbotn kirke  

Karlstrøm, Randi, kirketjener i Langfjord kirke, permisjon fra august  

Kjellmann, Viggo, kirketjener i Talvik kirke  

Klevberg, Oddhild, kateket 

Mikkelsen, Marta, kirketjener i Storekorsnes kapell  

Monsen, Magnhild Nerheim, diakon 

Småvik-Jensen, Cecilie, diakonimedarbeider til august 

Stavseth, Knut Nesse, kantor 

Sterner, Renate Christoffersen, kontorfullmektig 

Sørhus, Eirin, menighetspedagog 

Tangvik, Gunnar, kirkeverge til januar, gravplasskonsulent fra 

februar  

Thomassen, Bernt-Erling, kirketjener i Komagfjord kirke  

Østby, Kristín, menighetssekretær og klokker  

 

 

b. Prester    

Brändle, Daniel, sokneprest i Alta  

Hausken, Torkild Enstad, kapellan 

Oksavik, Øyvind, prost 

Sagedal, Vebjørn, kapellan 

Smedsrød, Ivar, kapellan, sokneprest i Talvik fra juni  

Spikkeland, Ingrid, sokneprest i Talvik til juni 

 

Også dette året har det vært mange vikarprester og prestevikarer innom for kortere og lengre 

perioder. 
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c. Studenter 

Det er stadig studenter som har sin praksis i menigheten.  Dette gjelder spesielt preste-, 

kateket-, diakoni- og kantorstudenter, men av og til også andre studieretninger. Menigheten 

ser det som positivt og lærerikt at studenter har sin praksisperiode hos oss.  

 

 

13.  TAKK 
Menighetsrådet ønsker å takke alle som støtter opp og bidrar i løpet av året, rundt omkring på 

hvert enkelt kirkested. 

 

 

 

Talvik menighetsråd 

Randi Karlstrøm  Hilde Engø Molund  Bengt Rune Kolstad  

Einar Mikkelsen  Bernt-Erling Thomassen Merete Holmgren Bergly  

Vigdis Korsnes  Aina Lena T. Nilsen   Tone-Hilde Faye 

Helga Ingebrigtsen   Linda Berg   Trond-Einar Karlsen  

Dan Rune Larsen  Ingrid Spikkeland (sokneprest til juni)           Ivar Smedsrød (sokneprest fra juni) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Årsmøtet er søndag 5.mars etter gudstjeneste i Leirbotn kirke 

 



Talvik menighetsråd

Std 

Kontonr

K

o

m

m

Regnskap 

2022

Budsjett 

2022

Regnskap 

2021 Budsjett 2021

UTGIFTER:

6510 Tiltak, Trosopplæringsplanen (Skolebibler) 8 480 2 0 2

6520 Korvirksomhet og klubb 8 896 0

6551 Arr.utg./kirkemusikk (kirkeuker, påskefrok., mm) 0 2 0 4

6560 Barne- og ungdomsarbeid (konf.leir) 0 2 1 600 2

6580 Diakoniarb. (inkl. "Eldres kirkesøndag") 0 1 0 1

6840 Bøker/matriell (Salmebøker, stor skrift) 0 0 0 0

6850 Kirkekaffe 1 780 2 1 687 1

6860 Bevertning, møteutg. 8 793 6 7 578 6

6920 Menighetsakt. (bl.a. filmkveld, konserter, ...) 1 847 2 815 2

6950 Blomster / gaver 612 2 0 2

7435 Overf. Offer til eksterne formål 22 061 20 13 998 25

7436 Overf. Offer til Misjonsprosj. 4 906 5 2 079 5

7437 Overf. Offer til Fasteaksjonen 12 835 9 9 468 8

7439 Overf. til FR/innkj. oppv.m (Tal) + bord (Rogns) 56 445 0 0 0

7440 Gaver/Støtte til andre 0 0 0 0

7790 Nattsafegebyr & Diverse utgifter 13 603 4 3 370 5

8900 Avsetning til fond 18 000 0 0 0

158 258 57 40 595 63

INNTEKTER:

3120 Korvirksomhet og klubb -26 709 0 0 0

3220 Menighetsaktiviteter , inntekter -616 0 0 0

3280 Mott. tilsk. til barne- og ungd.arb. fra fellesrådet 0 0 0 0

3290 Diverse inntekter 0 0 0 0

3300 Gaver til Talvik menighet -30 433 0 0 0

3320 Orgelinnsamling 0 0 0 0

3340 Offer til menighetsarbeidet -26 967 -25 -16 077 -25 

3350 Offer eksterne formål -22 061 -20 -13 998 -25 

3360 Offer og gaver til Misjonsprosjektet -4 906 -5 -2 079 -5 

3370 Fasteaksjon (til Kirkens Nødhjelp v/konf.) -12 835 -9 -9 468 -8 

8050 Renteinntekter -570 0 -107 0

-125 098 -59 -41 728 -63 

8800    - = Årets overskudd -2 -1 133,71 0

8800   + = Årets underskudd 33 160,30

(Derav 19 059 kr til innkjøp av bord til Rognsund kapell)



Talvik menighetsråd

BALANSE 31.12.2022 31.12.2021 01.01.2021

Eiendeler

1579 Kortsiktige fordringer 6 915,00 2 053,00 11 807,76 

1920 Brukskto- 4965.60.05083 64 713,36 49 043,97 43 284,20 

1922 Orgelkonto - 4965.51.00791 1 102,00 1 099,00 1 099,00 

1925 Plasseringskonto 215 481,89 214 914,89 214 807,89 

SUM: 288 212,25 267 110,86 270 998,85

Gjeld og Egenkapital

2050 Menighetsrådets Egenkapital -81 763,48 -95 864,78 -94 731,07 

2180 Prosjekt-tilskudd avsatt til fond -18 000,00 0,00 -28 592,21 

2182 Kirkefond (Leirbotn krk) -28 592,21 -28 592,21 -28 592,21 

2183 Kirkefond (Rognsund krk) -122 395,99 -141 454,99 -141 454,99 

2990 Kortsiktig gjeld (ubet. regn.) -32 280,77 0,00 0,00

2991 Skyldig ofringer -5 179,80 -1 198,88 -6 220,58 

SUM: -288 212,25 -171 246,08 -204 859,99 

Gunnar Tangvik



28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2022

1 Opplysninger om soknet

1.1
Soknets kommunenummer 
5403

1.2
Fellesrådets navn 
ALTA KIRKELIGE FELLESRÅD

Fellesrådets organisasjonsnummer 
977001595

1.3
Soknets navn 
TALVIK SOKN

Soknets organisasjonsnummer 
977001587

1.4
Soknets adresse 
Postboks 1172

Postnummer 
9504

Poststed 
ALTA

1.5
Navn skjemaansvarlig 
Kristin Østby

E-post skjemaansvarlig 
kristin@alta.kirken.no

Telefonnummer 
99647210

2 Kirkelige handlinger

For føring av de kirkelige handlingene vil medlemsregisteret være et utgangspunkt for grunnlagstall.

2.1 Hvor mange ble konfirmert i soknet? 9

2.2 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet? 2
Antall deltakere
 

79

2.3 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet? 0

2.4 Hvor mange kirkelige gravferder (jordpåkastelser) ble forrettet for soknets
befolkning?

25

2.4.b ...Hvor mange av gravferdene ble forrettet i soknets kirke(r)? 24

2.5 Hvor mange deltakere var det ved gravferder forettet i soknet? 1739

3 Gudstjenester

3.A Antall gudstjenester og deltakere

Antall gudstjenester Antall deltakere

3.A.1 Avholdt på søn- og helligdager? 45 1651

3.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager? 5 265

3.A.3 Totalt (sumfelt) 50 1916

3.B Fordel totalt antall gudstjenester på nytt, etter hvilket sted de foregikk

Antall gudstjenester

3.B.1 .... i soknets kirke(r)? 48

3.B.2 .... på institusjon i soknet? 0

3.B.3 .... på et annet sted, verken i soknets kirke(r) eller på institusjon i soknet? 2

3.B.4 Totalt antall gudstjenester (NB!! Summen skal være lik 3.A.3) 50

3.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført?

Antall
gudstjenester

Totalt antall til
nattverd

Totalt antall til
skriftemål

Totalt antall
deltakere

3.C.1 Gudstjenester med nattverd 36 446

3.C.2 Gudstjenester med skriftemål 0

3.C.3 Hovedgudstjenester særlig tilrettelagt for
barn

3 35

3.C.4 Gudstjenester særlig tilrettelagt for
ungdom

0

3.C.5 Gudstjenester særlig tilrettelagt for
barnehagebarn

0

3.C.6 Gudstjenester særlig tilrettelagt for
skoleelever

2 99

3.C.7 Gudstjenester med dåp 8 471

3.C.8 Konfirmasjonsgudstjenester 3 332

3.C.9 Julaftensgudstjenester 3 262

3.C.10 Gudstjenester i påsken 3 127



3.C.11 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag 1 45

3.C.12 Gudstjenester i pinsen. 2 271

3.C.13 Gudstjenester med samisk innslag 50 1916

3.C.14 Allehelgensgudstjenest 0

3.C.15 Økumeniske gudstjenester 0

3.C.16 Temagudstjenester med fokus på miljø,
internasjonal diakoni og/eller misjon

0

3.D Felles gudstjenester

Ble det arrangert felles gudstjeneste(r) med andre sokn? Ja Nei
Antall gudstjenester Antall sokn 

 

4 Kontakt med barnehage og skole

4.A Besøk i kirken utenom gudstjeneste

Antall besøk (ikke personer)

4.A.1 Av barnehage Ja Nei
Antall avdelinger 

4.A.2 Av skoleklasse Ja Nei
Antall klasser 

4.B Besøk av prest, kateket, trosopplærer eller annen menighetsarbeider?

Antall besøk (ikke personer)

4.B.1 I barnehage Ja Nei
Antall avdelinger 

4.B.2 I skoleklasse Ja Nei
Antall klasser 

4.C Drev menigheten barnehage?Hvor mange barnehager ble drevet i menighetens regi?

Dette gjelder barnehager som Den norske kirke/menigheten eller fellesrådet driver, eller hvor menigheten er inne
som eier, sitter i stiftelsen og lignende, og som menigheten betrakter som ”sin barnehage”.

Antall barnehager Totalt antall barn

4.C.1 Ja Nei

5 Diakoni

5.1 Har menigheten vedtatt lokal diakoniplan? Ja Nei

6 Ulike tilbud til barn og voksne

I delene (6-9) skal det føres opplysninger om virksomheten som menighetsrådet, de ansatte og/eller prestene har
ansvar for, og som inngår i menighetsrådets planer og rapporter. Dersom flere sokn samarbeider om et
tiltak/tilbud, skal det føres i ett sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted.

6.A Tilbud til barn 0-12 år

Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 0-12 år. En person registreres kun en gang. Siden
oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange barn (unike personer) som benytter
seg av tilbudet i løpet av året.

Samarbeid med
andre sokn 
0

Antall
tilbud 

Antall
deltakere 

6.A.1 Arrangerte menigheten babysang eller
småbarnsang for barn 0-5 år? Ja Nei

Ja Nei

6.A.2 Drev menigheten søndagsskole?
Ja Nei

Ja Nei

6.A.3 Dersom ditt sokn hadde ansvar for et
samarbeidsarrangement, vennligst spesifiser hvilke
sokn det gjelder:

6.B Tilbud til unge 13-17 år

Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-17 år. Konfirmanter kan telles med dersom det
ikke er en del av den ordinære konfirmantundervisningen. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det
gis et anslag på hvor mange unge (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.



Samarbeid
med andre
sokn 
0

Antall
tilbud 

Antall
deltakere 

6.B.1 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for
unge 13-17 år? Ja Nei Ja Nei

6.B.2 Dersom det er svart ja for samarbeid med
andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det
gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke
samme personene flere ganger):

6.C Tilbud til unge voksne 18-30 år

Opplæringstilbud og diakonale tilbud til unge voksne i alderen 18-30 år. Antall deltakere. En person registreres
kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge voksne
(unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

Samarbeid
med andre
sokn 
0

Antall
tilbud 

Antall
deltakere 

6.C.1 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for
unge voksne 18-30 år? Ja Nei

Ja Nei

6.C.2 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement,
leirer o.l. for unge voksne 18-30 år? Ja Nei

Ja Nei

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge
voksne 18-30 år? Ja Nei

Ja Nei

6.C.4 Dersom det er svart ja for samarbeid med
andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det
gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke
samme personene flere ganger):

6.D Ulike tilbud til voksne

Antall grupper/tilbud og antall personer som benyttet tilbudene. Anslå antall personer som brukte tilbudet i løpet
av året. En person skal registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et
anslag på hvor mange (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

Samarbeid
med andre
sokn 
0

Antall
grupper/tilbud 

6.D.1 Hadde menigheten tilbud om bibelgrupper,
bibelringer, samtalegrupper eller husfellesskap? Ja Nei Ja Nei

6.D.2 Organiserte menigheten bibelkurs?
Ja Nei Ja Nei

Personer
som benyttet
tilbudet 

6.D.3 Hadde meningheten andre organiserte tilbud
med opplæring som formål? Ja Nei Ja Nei

6.D.4 Hadde menigheten tilbud om
ekteskapsgrupper/samlivsgrupper? Ja Nei Ja Nei

6.D.5 Hadde menigheten tilbud om sorggrupper?
Ja Nei Ja Nei

6.D.6 Hadde menigheten tilbud om
eldretreff/-kvelder? Ja Nei Ja Nei

6.D.7 Holdt soknet/menigheten andakter på
institusjon eller aldershjem? Ja Nei Ja Nei

Antall andakter 
3

6.D.8 Hadde menigheten besøkstjeneste?
Ja Nei Ja Nei

Antall besøk 

6.D.9 Ble det utført soknebud i menigheten?
Ja Nei Ja Nei

Antall soknebud 



6.D.10 Ble det avholdt sjelesorgsamtaler i
menigheten? Ja Nei Ja Nei

Antall samtaler 

6.D.11 Ble det arrangert turer for menigheten?
Ja Nei Ja Nei

Antall turer 

6.D.12 Hadde menigheten tilbud i forbindelse med
integreringsarbeid? Ja Nei Ja Nei

... rettet rettet
mot innvandrere 

Ja Nei

... rettet mot
andre utsatte
grupper 

Ja Nei

6.D.13 Hadde menigheten tilbud rettet mot
mennesker med funksjonshemning? Ja Nei Ja Nei

6.D.14 Hadde menigheten andre sosiale og diakonale
tilbud? Ja Nei Ja Nei

Andre diakonale
tilbud 

6.D.15 Dersom det er svart ja for samarbeid med
andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det
gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke
samme personene flere ganger):

7 Kirkemusikk, kulturarbeid og åpen kirke

Har menigheten vedtatt lokal plan for kirkemusikk?
Ja Nei

Hadde soknet fellestiltak med andre sokn innen kirkemusikk, kor og/eller
kulturarbeid? Ja Nei

Antall
sokn 
 

7.A Kor og korgrupper

Hvor mange kor og korgrupper ble drevet i menighetens regi?
Dersom flere sokn har kor, korgrupper eller gjennomfører annet kulturarbeid sammen, skal det føres i ett sokn.
Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. I pkt 7.A føres antall kor og antall
medlemmer i korene. Antall medlemmer telles enten ved hvor mange som betaler medlemskontingent eller går i
koret noenlunde fast.

Antall kor/korgrupper Antall medlemmer

7.A.1 Kor for barn og unge 0

7.A.2 Kor for voksne/familiekor 0

7.B Konserter, musikkandakter o.l.

Antall konserter og
musikkandakter

Antall personer som benyttet
seg av tilbudene

7.B.1 Hvor mange konserter, musikkandakter ble
avholdt i regi av menigheten?

2 105

7.B.2 Hvor mange konserter, musikkandakter ble
avholdt i regi av andre?

1 64

7.C Hvor mange andre kulturarrangementer ble avholdt?

Antall
kulturarrangementer

Antall personer som benyttet
seg av tilbudene

Spesifiser tilbud/arrangement

7.C.1 ... I regi av
menigheten

0

7.C.2 ... I regi av
andre

0

7.D Var det i statistikkåret tilbud om åpen kirke i soknet?

Antall dager/kvelder åpent i løpet av året

7.D.1 Åpen kirke Ja Nei 1

7.D.2 Pilegrimskirke Ja Nei

8 Frivillige medarbeidere



8.A Totalt antall frivillige

Hvor mange frivillige medarbeidere var totalt engasjert i menighetens arbeid?
(En person telles en gang i dette feltet). 

Totalt antall frivillige 
22

8.B Hvor mange frivillige medarbeidere (15 år eller eldre) var tilknyttet:

Antall frivillige

8.B.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester? 6

8.B.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)? 7

8.B.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)? 0

8.B.4 ...menighetens diakonale arbeid? 5

8.B.5 … menighetens kultur- og konsertarrangement? 4

8.B.6 ...komité- og utvalgsarbeid? 13

...... herav medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet? 13

8.B.7 ...annet menighetsarbeid som ikke er tatt med under pkt. 8.B.1-8.B.6? 5

8.C Opplæring og samlinger

Antall
samlinger/tilbud

Antall personer som
benyttet tilbudene

8.C.1 Ga menigheten tilbud om opplærings- eller
motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere? Ja Nei

8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige,
medarbeiderfest o.l.? Ja Nei

9 Misjons-, vennskaps- og solidaritetsarbeid

I pkt 9.1 og 9.2 er det alfabetisk liste over land. Skrolle nedover med pil til aktuelt land.

Samarbeid
med
andre
sokn?

Dersom det er svart
ja for samarbeid med
andre sokn, vennligst
spesifiser hvilke sokn
det gjelder

9.1Hadde menigheten
en (eller flere)
misjonsavtale(r)? Ja Nei Ja Nei

Antall
misjonsavtaler 

1

Land 1 
Bangladesh

Land 2 
 

Land 3 
 

9.2.Hadde
menigheten en (eller
flere)
vennskapsrelasjon(er)
til en menighet eller
organisasjon i et
annet land?

Ja Nei Ja Nei

Antall
vennskapsavtaler 

Land 1 
 

Land 2 
 

Land 3 
 

9.3 Hadde
menigheten
arrangementer med
miljø, internasjonal
diakoni og/eller
misjon som tema?

Ja Nei Ja Nei

Antall
arrangementer 

Spesifiser tiltak 

10 Ofringer, innsamlinger og gaver

Totalt beløp, hele
kroner

Hvor stor del av beløpet var til egen
virksomhet? Hele kroner

10.1 Hvor stort beløp ble samlet inn ved
offer/kollekt i kirken?

53935 26967

10.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via
menighetens givertjeneste?

0



10.3 Hvor stort beløp ble samlet inn av
menigheten
ved andre innsamlinger, ved gaver, basarer,
messer og lignende?

43268 30433

11 Merknader

Her kan en for eksempel oppgi/presisere forhold ved enkelte av postene dersom verdiene avviker vesentlig fra
året før. Det bør også nevnes her hvilke felter/tall som gjelder for flere sokn.

Eventuelle koronatiltak

Dersom soknet har koronarelaterte tall for streaming av gudstjenester og deltagere på disse som soknet ønsker å
rapportere, kan feltene under benyttes.

Er disse tallene allerede summert og rapportert sammen med de vanlige gudstjenestetallene, skal tallene ikke
inkluderes her.

Har soknet andre koronarelaterte tjenester eller mer detaljerte gudstjenestetall som soknet ønsker å rapportere,
benytt merknadsfeltet over.

0 Antall nettbaserte gudstjenester pga. korona ikke rapportert annet sted.  

0 Antall deltakere på nettbaserte gudstjenester pga. korona ikke rapportert annet sted.  

12 Kontroll mot forrige år - fylles ut automatisk.

I denne seksjonen gir vi dere mulighet til å gjøre en sammenligning mot tall fra forrige år på enkelte felt i skjema.
Det er lagt inn noen kontroller (grenseverdier) mot fjorårstall. Dersom disse kontrollene slår ut for enkelte felt,
ber vi dere ta en ekstra sjekk av årets tall. Eventuelt, forklar store avvik i pkt. 11 merknader.

Feltnavn Absolutt avvik Prosentvis avvik Verdi forrige periode 

2.1 Konfirmasjoner 4 80,0 5

2.2 Vielser -4 -66,7 6

2.4 Gravferder 4 19,0 21

3.A.3 Totalt antall gudstjenester 13 35,1 37

3.A.3 Totalt antall deltakere på gudstjeneser 1117 139,8 799

3.C.1 Nattverdsgudstjenester, antall 9 33,3 27

3.C.1 Deltakere til nattverd 196 78,4 250

3.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn 0 0,0 0

3.C.5 Deltakere på gudstjenester for
barnehagebarn 

0,0

3.C.6 Gudstjenester for skoleelever 1 100,0 1

3.C.6 Deltakere på skolegudstjenester 76 330,4 23

3.C.9 Julaftengudstjenester 3 0,0 0

3.C.9 Deltakere på julaftengudstjenester 262 0,0

6.A.1 Deltakere på babysang (antall) -32 -100,0 32

6.C.3 Lederkurs - antall deltakere 0,0

6.D.7 Andakter på institusjon - antall 0 0,0 3

7.A.1 Antall kormedlemmer i kor for barn og unge 0,0

7.A.2 Antall kormedlemmer i voksne/familiekor 0,0

10.1 Offer/ kollekt - totalt i kroner 21882 68,3 32053

10.2 Givertjenester - totalt i kroner 0 0,0 0

10.3 Andre innsamlinger - totalt i kroner 33800 357,0 9468


