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1.Økonomi
Driftsregnskapet
Årets regnskap er ikke avsluttet innen framleggingen av denne årsmeldingen. Imidlertid er det
en del generell informasjon som kan gis.
Vi fikk et lavere beløp enn omsøkt i 2014. Vi hadde midler igjen fra 2013, og vi kunne derfor
skape balanse i vårt budsjett med egne midler. Hvordan årets driftsresultat blir er ennå uklart,
det er ikke påbegynt noe arbeid med avslutning av vårt regnskap ennå.
Det er mulig resultatet i år vil vise et underskudd. Årsaken er at det er store uforutsette
pensjonskostnader, som kan dra ned resultatet.

Investeringsregnskapet
Vi har ingen investeringsobjekter i 2014. Det eneste som blir belastet investeringsbudsjett er
egenkapitalfondet til KLP som utgjør omkring kr 9000,-

2. Menighetsråd - Fellesråd
Det har ikke vært noen endringer i rådene i 2014. Leder i menighetsråd er Anny Carlsen,
Hestvik, nestleder Lisbeth Eidissen, Røsvik. Leder for fellesrådet er Mikal Arntzen, Engan.
Unni Storhaug, Straumen er nestleder. Øvrige medlemmer er Stig Elvebakk, Røsvik og
Oddbjørn Jonassen og sokneprest Guri - Lise Stavrum. Soknepresten er med sin funksjon
medlem i begge rådene.
Vararepresentantene til menighetsråd og fellesråd er Torild Linde, Evjen, Ann Kristin
Megård, Megården, Kari Ann Reinvik, Elvkroken, Ingvill Hansen, Straumen og Einar
Erichsen, Straumen. Når rådet settes sammen som fellesråd, tiltrer også kommunens
representant ordfører Lars Evjenth. Varaordfører Anne Lise E. Lillegård er kommunens
vararepresentant i fellesrådet.
Det ble avviklet 7 møter i menighetsråd og fellesråd. I tillegg har det også i 2014 vært møter i
underutvalg.

3. Bemanning
Virksomheten har 7 ansatte med fellesrådet som arbeidsgiver i 2014. Geir Anders Berg fra
Mørsvik innehar stillingen i 13 % som kirketjener i Mørsvikbotn kapell. Raymond Osbakk er
ansatt i 100% stilling som kirkegårdsarbeider med hovedansvar for kirkegården i Mørsvik, og
han er også den som arbeider mest med kirkegården på Helland. Jan Wiik er den som har
lengst fartstid med arbeid omkring kirkegårdene våre, og har i dag hovedansvar i Røsvik samt
Rørstad. Han har 60 % stilling som kirkegårdsarbeider og er kirketjener i de resterende 40%.
Kirketjenerfunksjonen er tillagt Røsvik kirke, Straumen med rådhussalen som
gudstjenestested, Helland kapell og Rørstad kirke. Ingrid Santi innehar en halv stilling som
diakoniarbeider og Tore Kolltveit som bor i Bodø er ansatt andre halvdelen av stillingen.
Menigheten har en organist, Piotr Repnik i 80 % stilling. Han bor i Røsvik, men har hele
menigheten som arbeidsområde. Mariann Strømdal er kirkeverge og menighetssekretær i
henholdsvis 75% og 25% stilling.
Sokneprest Guri - Lise Stavrum er ansatt av Sør Hålogaland bispedømme i hel stilling med
hovedarbeidssted i Sørfold menighet.
Anny Carlsen i Hestvik har gjennom mange år vært vår medhjelper ved gudstjenestene i
Hestvik og nå på Styrkesnes. På Kvarv har Siri Evjenth tatt ansvar for tilrettelegging rundt
gudstjenestene gjennom flere år nå.

4. Kirker
Det er et stort vedlikeholdsbehov på alle våre kirkebygg, Rørstad og Røsvik mest. Kapellet i
Mørsvik begynner etter hvert å merke at tiden går og at det årlige vedlikeholdet ikke er
omfattende nok. Når det gjelder kapellet på Helland er det ikke så stort vedlikehold som
trenges utendørs, bort sett fra at kapellet er ikke tilgjengelig for folk som er handikappet på
grunn av en høy trapp i inngangspartiet, samt at det er trange og små forhold for betjening
både når det gjelder oppholdsrom og toalettforhold.
Røsvik kirke; I kirka ble det utført vanlig service av sprinkelanlegg som vedlikeholdsplanen
tilsier. I tillegg ble det skiftet filter i luftfukter som er nødvendig for å skape et miljø som ikke
er for tørt ved oppvarmingen av kirka. Dette må gjøres for at orgelet ikke skal bli skadet. Midt
på sommeren gikk toalettene tett og vi måtte få en rørlegger til å åpne dette for oss. Det viste
seg at det var rørene ute i bakken, nedenfor kirka som telen hadde arbeidet med og skjøvet ut
fra hverandre. Dette skapte en fortetting i rørene.
Mørsvikbotn kapell; På grunn av manglende midler er det ikke gjort noe i kapellet i Mørsvik
i 2014.
Helland Kapell; Heller ikke kapellet på Helland har hatt noe vedlikehold i året som gikk.
Rørstad kirke; Også i 2014 fikk kirka på Rørstad litt maling av ungdommer under ledelse av
Terje Skaugvoll. Det ble startet et arbeid i 2013 som gikk ut på å skrape og male de verst
utsatte områdene, og det fortsatte i 2014. Tårndelen er ikke tatt fordi det krever stillaser og
sikring på en annen måte. Det haster nå å få gjort noe med tårnet, og deretter må vinduene tas.

5. Kirkegårder
Sommeren -14 var nokså lik de forutgående somrene i forbindelse med at vi også denne
sommeren fikk tilgang på skoleelever i arbeid. På grunn av sykdom under ferieavviklingen i
virksomheten vår ble det mye arbeid på kirkevergen, som i tillegg til kirkevergefunksjonen
også måtte fungere som arbeidsleder på kirkegårdene en periode. Kirkegårdene i Sørfold
holdes for øvrig i god stand. Gode tilbakemeldinger fra pårørende og besøkende.
Helland; Vanlig vedlikehold. Vi fikk for øvrig problemer med vanntilførselen i sommer. Det
tok noen dager før det ble konstatert at det var feil med vannpumpa. Den ble skiftet ut.
Mørsvikbotn; Det er ikke gjort noe spesielt arbeid med kirkegården i Mørsvik ut over vanlig
vedlikehold. En svært tørr sommer gav en del sviskader på et gressdekke som fra før er dårlig
på grunn av jordforholdene. Det er stort sett bare et tynt lag muld oppe på et tykt gruslag.
Dette gruslaget er også dårlig for jording av strømtilførselen. Det ble gjort et nytt arbeid fra
kraftlaget i forbindelse med en jordingsfeil som oppstår fordi det ikke oppnås kontakt med
jord – bare stein. Vi vurderer nå å lage en treplatting rundt vanntilførselen for å hindre at noen
får stømstøt.
Røsvik; Også i 2014 ble det fjernet en del kratt og småskog ved kirka. Oppe i Røsvikdalen
fikk vi montert lys slik at det nå er lys på kirkegårdene, både i Røsvik, Mørsvik og Helland.
Prisen på dette arbeidet ble på kr 233620. I forbindelse med dette arbeidet ble det innkjøpt en
liten skuffe til den lille gravemaskinen. Denne vil også bli brukt av kommunens arbeidere
framover.
Ved kirka i Røsvik er det et gammelt lysanlegg. Dette anlegget drar svært mye strøm, og det
betyr at vi ikke har midler nok til å bruke det mer enn i desember måned.
Rørstad; En av grunneierne på Rørstad har klippet området rundt kirka. Det medfører at vi
får mange gode tilbakemeldinger om godt stell.

6. Diakoni
(v/Ingrid) Året 2014 har vært gjennomført mye likt tidligere år. Det nye er at vi nå på andre
året er 2 personer som deler stillingen.
Mye av mitt hovedvirke har vært eldrearbeid blant både hjemmeboende og
institusjonsbeboere. Jeg deltar med prest og organist på andaktene i hele kommunen, noen
ganger har jeg hjemmeboende eldre med meg, spesielt til Elvheim, men også til Røsvik. Dette
medfører at de som sitter på institusjoner kan få besøk av sine venner. Jeg drar også på
hjemmebesøk til syke, spesielt de som ikke greier å kommer seg ut lenger.
Vi har ei forening på Straumen, Eldres Venner, som gir trivsel-tilbud på Strandmyra og
Eldresenteret. Der er det veldig stor aktivitet. Eldres Venner blir også brukt i andre
sammenhenger, blant annet samarbeid om Eldrefest med Seniorrådet. Det hender også at vi
kan få hjelp av disse damene på Fredagstreffet vårt.
Fredagstreffet har nå bestått i 9 år med noe varierende oppmøte. Noen ganger helt opp i 18-20
personer, men med en kjerne på ca. 10 personer som dukker opp hver eneste fredag. Vi har
stor hjelp økonomisk gjennom dette i og med at de selv har gevinster til åresalg med seg.
Åresalg hver fredag. De får til gjengjeld være med gratis til institusjoner når det passer inn, og
de kan også bli hentet til Vaffelhjørnet og Strandmyra gratis, og sist men ikke minst få skyss
til gudstjenester og begravelser i hele kommunen. Med andre ord ganske stor bringe - og
hentetjeneste for eldre.
I tillegg til dette er jeg med på mange av gudstjenestene i løpet av året, spesielt når det er
større arrangementer, Tårnagenthelg f.eks. Da er det stor samarbeidsfaktor blant alle ansatte i
Sørfold Menighet. Jeg har også bistått prest i konfirmantundervisning med praktiske
gjøremål, også når konfirmantene har kirkekaffe på gudstjenestene.
(v/Tore) Da jeg startet våren 2013 fikk jeg i oppgave å starte aktiviteter og tiltak som skulle
være rettet spesielt mot barn og unge. Jeg vil her kort gjengi de tiltakene som er iverksatt i
henhold til den arbeidsoppgaven som menigheten ønsket. Jeg vil poengtere at jeg er i 50%
stilling og at det bare har gått vel to år siden jeg startet i denne jobben. Det er fremdeles
mange oppgaver som venter og som jeg har til hensikt å ta fatt på i det neste året som venter.
KRIK. Kristen idretts kontakt. Aktivitetsgruppe for barn mellom 10-13 år. «Et par 14 åringer
er også med» Dette er en aktivitetsgruppe som samles i Mørsvik og i Røsvik. Torsdager i
Mørsvik og for tiden fredager i Røsvik. Aktiviteten starter kl.17.00 og er ferdig kl.19.00.
Kvelden er lagt opp slik at vi har først fysisk aktivitet/gøy og avslutter alltid med en andakt,
fadervår og velsignelsen. Til sammen ca. 20 unger.
Diakoniarbeider fikk også sendt en ungdom til Bø i Telemark på nasjonal KRIK leir. Etter
noe jobbing fikk vi penger fra både KRIK nasjonalt samt noen trosopplæringsmidler.
Vaffelhjørnet. Dette er et samarbeid med Sørfold kommune «kulturkontoret» og Sørfold
menighet. Åpent hver onsdag fra kl.18.00-22.00 der barn og ungdom i Straumen kan komme
og få et gratis måltid mat, være sammen, prate, spille musikk, spille spill og møte trygge og
tydelige voksne. Og ikke minst ha voksne til stede som har tid å lytte hvis en ønsker å ta opp
spesielle saker eller problemstillinger.
Høsten 2014 ble det planlagt en vinteraktivitetsleir for barn mellom 10-13 år i samarbeid med
Saltdal menighet, Beiarn menighet, Sørfold menighet og KRIK Nordland. Denne ble
gjennomført i januar 2015.
Har også hatt noe samarbeid med kommunens psykiatri-tjeneste.
Utover disse aktivitetene har diakoniarbeideren ellers deltatt sammen med den andre
diakoniarbeideren, sokneprest og organist for å få gjennomført Tårnagent helg, Lys Våken og
til slutt skaperverkets dag på Helland.

7. Trosopplæring
Staten bevilger midler til trosopplæring direkte til de lokale menighetene. Dette er midler som
er øremerket aktiviteter for og med barn og bruken av midlene skal rapporteres direkte til
bispedømmet. Det totale beløpet som hver menighet får regnes ut fra et kronebeløp for antall
døpte barn i menighetene i alderen 0 – 18 år.
I juni 2013 ble planen innsendt og gjennom hele 2014 arbeidet vi med både gamle
innarbeidede tiltak som utdelinger av kirkebok og bibler, samt de nye tiltakene som er
utarbeidet nasjonalt som f.eks. Tårnagent og Lys Våken. Begge disse tiltakene er lagt til
Røsvik kirke og har kirka som ramme rundt de aktivitetene som er innebygget. Lys Våken
inkluderer overnatting i kirka.
Det som vi kalte for myldregudstjeneste - et tiltak for de aller minste har vi ikke klart å finne
et godt konsept for, så det trenger vi å arbeide videre for å få til. Mens de øvrige tiltakene
samler ganske mange av barna i de angitte aldersgrupper som de er tilrettelagt for.
Bibelutdelingen skjer i februar, og til våren hører også Tårnagenthelga. Alle 3. klassinger i
kommunen var invitert til en helg i Røsvik kirke. Arrangementet foregår over to dager, hvor
første dag går til å utforske kirken og til å planlegge søndagens gudstjeneste.
Feiringen av skaperverkets dag foregår på Helland i månedskiftet mai/juni. Denne dagen
inneholder blant annet gudstjeneste, korsang, sporløype og grilling.
Høsten er tid for utdeling av kirkeboka for fireåringene, og konfirmantene er deltakere ved
disse gudstjenestene. Konfirmantene presenteres i en gudstjeneste etter skolestart om høsten,
og det er presten som er ansvarlig for undervisningen av denne gruppa.
Senhøstes har vi Lys Våken, som er en aktivitet som også er populær blant barna. Da inviterer
vi 6. klassinger fra hele kommunen og det er overnatting i Røsvik kirke. Se for øvrig
diakoniarbeidere og organistens del av årsmeldingen.

8. Kirkemusikk (v/Piotr)
Mye av den kirkemusikken er knyttet til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Organisten er også med og spiller under forskjellige arrangementer, akkompagnerer til allsang
eller solister og deltar i konserter (bl.a. med Foldklang, Sangria og SSUK).
Vi har 2 barnekorgrupper i vår menighet: i Straumen for 1-3 klassinger og i Røsvik for 1-4
klasse. Tilsammen var det ca 20 barn som deltok i forskjellige korgrupper. Korene øver hver
uke.
Barna deltok med sang på gudstjenester i Rådhussalen, på Skaperverkets-dag, v/visitas og
avskjedsgudstjeneste for sokneprest samt på julekonsert sammen med Sangria i Røsvik kirke.
Vi hadde besøk av Hans Olav Mørk fra bibelselskapet. Han har skrevet en rekke sang- og
salmetekster som er i bruk over hele Norge. Han hadde sammen med fiolinist og organist en
kort konsert under en gudstjeneste i Røsvik kirke. I Mørsvikbotn hadde Solmund Nystabakk
en konsert med sin lutt.
Det er fortsatt et godt samarbeid med lokale musikalske krefter. Vi fikk høre Foldklang under
lysmesse i Røsvik kirke og julaften i Rådhussalen, Nordbygda skolekorps deltok på lysmesse
og julaften i Mørsvikbotn. I Røsvik kirke sang solist Ida Hansen på julaften. I tillegg deltok
Øystein Ljønes, Eirin Edvardsen, Jasmina Kozic og Ole Anders Seines i forskjellige
anledninger. Vi fikk høre kulturskoleelever i Mørsvik og barnetrinnet i Røsvik på
skolegudstjenester.
Det pågår fremdeles en innsamling til nytt orgel i Mørsvikbotn.

9. Annet menighetsarbeid
I 2014 var det igjen tid for bispevisitas. I dagene 23. – 26. oktober var biskop Tor B.
Jørgensen i følge med prost Gunnar Bråthen på besøk i vårt sokn. Det er mye arbeid i forkant
av et slikt besøk og det viste seg at det var mye kulturell aktivitet i kommunen som gjorde at
det fra menighetens side ikke ble lagt opp til noe kulturarrangement på kveldstid. I stedet var
biskop med følge både på konsert med Sangria og på rekeaften på Kobbelv, samt at det var
lørdagskafe på Strøksnes. Visitasen startet med en samling i Mørsvikbotn kapell med
hyggelig kveldsmat på skolen i etterkant. Biskopen var ellers på besøk både på Straumen
skole, Sørfold Eldresenter, Røsvik kystfort og Hammerfall Dolomitt i tillegg til møte med
kommunens representanter og møter med stab for å nevne noe. Visitasen avsluttet med
visitasgudstjeneste hvor også barnekoret sang. Det var stelt i stand en kirkekaffe på
samfunnshuset hvor alle fikk varm mat i tillegg til bløtkakene som ble gitt av menighetens
støttespillere.
Av aktiviteter fra annet menighetsarbeid kan nevnes at vi også i 2014 gjennomførte treff for
50 årskonfirmanter. Det ble bare gitt ut et nummer av menighetsbladet i dette året.
Menighetens har fremdeles et misjonsprosjekt gjennom Normisjon der menigheten vår støtter
et skoleprosjekt i Equador. Det er en skole som gir grunnutdanning til indianerbarn opp til 8.
klasse.
Menighetens årsfest var lagt til Straumen. Vi hadde sak om ny salmebok i menighetsmøtet
rett etter gudstjenesten denne dagen. Det ble ikke noe vedtak om å innføre den nye salmeboka
og saken skal tas opp igjen på menighetsmøtet i 2015.

10. Gudstjeneste og kirkelige handlinger
Hvert år sender vi en årsstatistikk til Statistisk sentralbyrå. Fra denne statistikken kan vi finne
fram til hva som er tallenes tale fra år til år. Vi ser at vi har hatt flere dåp i 2014 enn året før,
det var 16 døpte hvorav halvparten bodde i kommunen. Vi hadde 20 konfirmanter og vi
registrer at både konfirmanter og vielser har et lavere tall enn året før( kun 2). Statistikken
viser for øvrig en svak oppgang med hensyn til antall deltakere på gudstjenestene. Det går
også fram av statistikken at de barneaktivitetene vi har, som f. eks lys Våken hadde flere
deltakere i fjor enn året før.
Hvert år når vi skal fylle inn i statistikken tallmateriale for Sørfold, så ser vi at vi har svært
lite å legge inn i rubrikkene som omhandler frivillige og at vi har svært lite med aktiviteter for
barn og unge selv om vi nå er en del av trosopplæringssystemet. Det vi må huske på når vi
sammenligner tall og manglende tallmateriale å legge inn så er det viktig å ha for seg de lange
avstander i kommunen, antallet ansatte som skal rekke over et stort område, og den
konkurransen som vi har fra andre aktiviteter for de samme barna i kommunen vår.

