
 

 

 

Årsrapport 2022, Svalbard Kirkeråd 

Kirkerådet hadde følgende medlemmer i perioden 2021-2023:  

Faste medlemmer: Trond Strugstad (leder), Anne Lise K. Sandvik (nestleder), Kristin 

Mork, Solveig Kårhus Hervig, Siv Limstrand (sokneprest)  

Varamedlemmer: Robert Bjørklund, Anna Lena Ekeblad, Olaf Saggu Holm, 

LL representant: Christine Tilley, Silje Hagen (vara fra 10.5.2022) 

Kirkens ansatte: Torunn Sørensen (diakoniarbeider), Anneli Ottem (fra 1.4.2022) 

 

Kirkerådet utfører et frivillig arbeid som sokneprestens rådgivende organ. 

Medlemmene av rådet er frivillige ved større arrangement og på ulike møter.  

Leder og nestleder har sammen med soknepresten fungert som AU. 

Rådet blir løpende orientert om kirkens program. 

Kirkerådet har hatt 7 møter og behandlet 33 saker i tillegg til årsmøtet.  

Leder velges årlig. 

Året 2022 ble gradvis mindre preget av koronapandemien, alle smitteverntiltak og 

retningslinjer ble fortsatt fulgt. I mai 2022 startet det lenge planlagte arbeidet med 

skifte av vinduer i peisestue og kontor/bolig-del, samt skifte av tak på hele bygget. 

Blyglassvinduer i kirkerommet ble rehabilitert mot slutten av året. Det gjenstår enda 

siste finish, men i det hele har disse arbeidene vært godt koordinert med drift av kirka.  

 

Årsmøtet med valg var berammet til søndag 13.mars 2022. 

Årsmøtet godkjente Peisestuas regnskap ført og revidert av Pole Position Accounting 

og Svalbard kirkeråds årsrapport for 2021.  

Svalbard kirkes årsrapport for 2021 ble lagt fram og tatt til etterretning.  

 

Noen hovedsaker gjennom året 2022 

- Prosessen med økonomiforvaltningen av Svalbard kirke fortsetter fram mot Svalbard 

kirkelige stiftelse. Dette styres av Kirkerådet.   

- Prosessen med ny kirkegård. Det ble ikke tildelt midler for 2022 over Statsbudsjettet, 

prosessen har av den grunn foreløpig stoppet opp. Nye initiativ ble tatt inn mot 

Justisdepartementet. 



- Kirkehytta i Todalen. Det er opprettet en hyttekomité som har utarbeidet mandat, og 

som har ansvar for drift, vedlikehold, økonomi, budsjett, investeringer, hytteregler og 

utleie. Cinderella toalett, gave fra Longyearbyen lokalstyre, er foreløpig ikke installert. 

Inntil lokale stiftelse er på plass, eies hytta av Den norske kirke.  

-Organist/ trosopplærer Anneli Ottem tiltrådte 1.4.22.   

- Prosess med utforming av stillingsbeskrivelse og tilsetting av ny 

diakoniarbeider/bestyrer ble startet våren 2022 og Helga O. Fykse ble tilsatt i august.  

 

Økonomi  

Kirkens peisestue har fortsatt en solid økonomi noe som gjør at det vil være midler 

tilgjengelig for å etablere Svalbard kirkelige Stiftelse, fortrinnsvis i 2023. Pole Position 

Accounting og revisor har vært benyttet i 2022. Regnskapet viser en omsetning på     

kr 276 819, et overskudd på kr 109 775. Egenkapital pr 31.12.2022 er på kr 1 179 000. 

Kirkens speidergruppe og konfirmanter mottok KORK-pengestøtte.  

Leieutgifter til Svalbard kirkes betalingsterminal er fortsatt høy målt opp mot 

salgsinntektene. Ny løsning er fortsatt ikke etablert, men I-Zettle er under vurdering. 

Aktiviteter 

Svalbard kirke har stått døgnåpen igjen i 2022. 

Kveldsmesse etterfulgt av kaffe og vafler arrangeres hver tirsdag hele året.  

Gudstjeneste (evt annet arrangement) tre av fire søndager i måneden, og hver 

søndag om sommeren. Noen gudstjenester legges ute, som i forbindelse med solfest, 

påske og pinse. Samefolkets dag bla ble feiret ute ved Kirkehytta i Todalen. 

Babysang: Et viktig treffsted for foreldre og barn i Longyearbyen, med sang, lek og 

god tid til prat over kaffe og frukt. Ble drevet hver uke i semestrene med et 

gjennomsnitt på 13 pr gang. 

 

Polarknøttene: Koret er for aldersgruppen 4-7 år, og startet opp i september 2022 

med øvelse hver uke. Her møter ca 15-20 barn pr gang sammen med foreldrene. De 

leker, synger og spiser kvelds sammen. Polarknøttene deltar på 2-3 

familiegudstjenester pr år. 

 

Polargospel: Koret er for aldersgruppen 8-11 år og øver hver onsdag. Fra høsten fikk 

Polargospel virkelig et oppsving. Her møter nå ca 10-20 barn til lek, sang og mat. 

Polargospel deltar på 2-3 gudstjenester pr år. De sang på Longyearbyen Pride og 

kirkas julekonsert. Turen til Barentsburg i januar 2022 for å feire ortodoks jul ble avlyst 

pga pandemien. 

 

Speiderne: Pr 31.12 22 talte speidertroppen 13 betalende medlemmer: 6 stifinnere og 

7 vandrere. Høsten 2022 ble det startet opp aktivitet for Stifinnere (4.-5. klasse). De 

har hatt 12 speidermøter, 2 helgeaktiviteter og 1 tur.  

Vandrerne hadde 15 møter både på våren og på høsten. På møtene har de blant 

annet vært i kirka, grillhytta, kirkehytta, flere verksteder og forskjellige steder ute. I 



tillegg har det vært 3 helgeturer, 4 helgeaktiviteter, flere deltakere på landsleir samt 

flere deltakere på troppssamlinger til jamboree. 

 

Konfirmantene 2021/2022 med oppstart i september, hadde kirka som 

undervisningssted og fikk servert frukt når de møttes. 11 unge ble konfirmert 

Palmesøndag etter tradisjonen her. 

Konfirmantene 2022/2023 starte opp i september, det er seks konfirmanter i årets kull 

Chill’n spill for unge voksne fortsatte månedlig i 2022, med ei gruppe initiativtakere 

fra Svalbard Folkehøgskole og VGS. Det er et svært hyggelig lavterskeltilbud som gjør 

at flere får en opplevelse av vår åpne kirke. Programmet er brettspill, boller og kakao. 

En av kirkas ansatte deltar også for å være til stede og knytte kontakt. 

 

Longyearbyen Blandakor øvde fra høsten igjen i kirka.  

Damekoret Tundradundrene øvde i kirken fra høsten 2021.  

 

Frivillige deltok som medhjelpere ved gudstjenester og ulike arrangement med blant 

annet rydding, registrering av fremmøte, spilling og kaffeservering – takk for innsatsen! 

 

Besøkstall – som det framkommer i rapporten fra Svalbard kirke 

50 forordnede gudstjenester: besøk 3361, snitt 67,2 

Totalt 123 gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arr: besøk 5096, snitt 41,4 

Nattverd: 1656 

Konfirmanter: 11 

Dåp: 12 

Vielser/velsignelser: 7 

Minnestund/strømming av begravelser: 3 

 

Telleapparatet  

Plasseringen av telleapparatet som nå er montert i 2 etg er ikke optimalt med tanke på 

korrekte tall siden folk går litt fram og tilbake når de er innom kirka/deltar på aktiviteter. 

Det er ønskelig at telleapparatet flyttes ned ved trappen/ inngangsdøren. 

 

 

 

 

Longyearbyen, 14.februar 2023                           Trond Strugstad, leder 


