1.Økonomi
Driftsregnskapet
Da vi gikk inn i budsjettåret 2015, var det med et budsjett som ikke var godkjent i
kommunestyret. Vi ble bedt om å gjennomgå driften og se på hvor vi kunne spare inn.
Signaler som er gitt fra oss i stab gjennom flere år er at vi ikke lengre ser mulighet til å spare
inn mer på drift. Derfor innebar denne tilbakemeldingen fra kommunens politikere at vi nå
måtte se på stillingene i virksomheten. De fleste av stillingene hos oss er lovbestemte
stillinger. Unntaket er innenfor diakoni. Vi så oss derfor nødt til å gå til oppsigelse av
diakoniarbeider i halv stilling, som også var den sist ansatte. Ved å si opp vedkommende med
virkning fra 1. juli ville vi få budsjettet i balanse.
Det ble gjennom det sentrale lønnsoppgjøret en stigning i lønn på alle ansatte. Kirkevergen
som ikke omfattes av denne ordningen, er gitt en økning basert på et arbeid gjort av
forhandlingsutvalget i samarbeid med fellesrådet.
Når det gjelder utgifter til valget som ble gjennomført høsten 2015 er det en direkte
innbetaling fra kirkerådet som skal dekke de fleste merutgiftene til den praktiske
gjennomføringen. På driftssiden er det ingen store overskridelser. Det var et brudd på en
jordkabel på Helland kirkegård, som førte til et større beløp enn budsjettert.
Regnskapet og årsavslutninger er knyttet opp mot en tjenesteytingsavtale med kommunen.
Høsten 2015 en person fra regnskapsavdelingen på et kurs i regi av KA for å lære mer om det
kirkelige regnskap og føringer av disse. Spesielt var det knyttet behov for opplæring i
forbindelse med årsavslutninger.
På menighetsmøtet i mars i fjor ble det bestemt at vi skulle ta offer i kirka til eget arbeid ved å
knytte det opp mot innkjøp av salmebøker til kirkene våre. Ved årsslutt har vi nå kjøpt inn
omkring 50 salmebøker.

Investeringsregnskapet
Fellesrådet har selv ingen investeringer som er tillagt vårt regnskapsområde. Arbeidet med
sprinkelanlegget i Røsvik kirke er i et regnskap som er knyttet opp mot kommunens
regnskaper. Det eneste som blir belastet investeringsbudsjettet i vårt regnskap er
egenkapitalfondet til KLP som utgjør i overkant av kr 10000,-

2. Menighetsråd - Fellesråd
Året 2015 var et valgår, og ved utgangen av oktober ble det nye rådet konstituert. Men det
«gamle» rådet var sammensatt slik som det har vært de siste fire år, med Anny Carlsen som
leder. Øvrige medlemmer har vært; nestleder Lisbeth Eidissen, Røsvik, Stig Elvebakk, Røsvik
og Oddbjørn Jonassen, Djupvik. Mikal Arntzen, Engan og Unni Storhaug, Styrkesnes. Disse
to siste er henholdsvis leder og nestleder i fellesrådet. I tillegg er soknepresten med i rådet,
Vararepresentantene til menighetsråd og fellesråd var Torild Linde, Evjen, Kari Ann Reinvik,
Elvkroken, Ingvill Hansen, Straumen, Ann Kristin Megård, Megården og Einar Erichsen,
Straumen. Soknepresten er også fast representant i rådene. Når rådet settes sammen som
fellesråd, tiltrer også kommunens representant ordfører Lars Evjenth. Varaordfører Anne Lise
E. Lillegård er kommunens vararepresentant i fellesrådet. (etter valget er det Turid J.
Willumstad som er vararepresentanten.
De nyvalgte medlemmene av rådet tiltrådte i november/desember og er følgende; Ole Henrik
Fagerbakk, Harald Henriksen, Jan Åsmund Nilsen, og Hilde Lundestad. Nye vararep. er
Henning Øwre og Ellinor Horndal. (Lisbeth, Stig, Oddbjørn, Unni, Ann Kristin og Einar gikk
ut av rådet ved valget høsten 2015).
I 2015 ble det avviklet hele 10 møter i menighetsråd og fellesråd. I tillegg har det også vært
møter i underutvalg blant annet i den sammensatte nominasjonskomiteen.

3. Bemanning
Virksomheten hadde 7 ansatte med fellesrådet som arbeidsgiver i 2015. 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 på 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 hans 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 innehadde den andre halvdelen av stillingen. Han ble
oppsagt fra 1. juni da vi manglet lønnsmidler til å opprettholde denne funksjonen videre.
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.
Ved inngangen til 2015 gikk vår sokneprest Guri – Lise Stavrum over i ny jobb og
menigheten ble betjent av forskjellige prester gjennom året. Blant annet Marit Høie,
Guri - Lise Stavrum, Lisbeth T. Gieselmann og prosten Gunnar Bråthen.
Anny Carlsen i Hestvik har gjennom mange år vært vår frivillige medhjelper ved
gudstjenestene i Hestvik, nå på Styrkesnes. På Kvarv har Siri Evjenth på samme måte tatt
ansvar for tilrettelegging rundt gudstjenestene på gjennom flere år nå.

4. Kirker
Det som kirkevergen satte inn i årsmeldingen for forrige år kan brukes ordrett også i år; 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. Det er trange og små forhold for betjening både når
det gjelder oppholdsrom og toalettforhold.
Røsvik kirke; I februar/mars 2015 fikk vi skiftet ut sprinkelanlegget i kirka. Et fint arbeid ble
gjort, og det er betryggende å vite at kirka er sikret på denne måten. Ellers er det ikke noe
gjort med dette bygget. Den gamle benken i sakristiet er fjernet og rommet er bedre utnyttet.
Mørsvikbotn kapell; På grunn av manglende økonomiske midler er det ikke gjort noe i
kapellet i Mørsvik i 2015.
Helland Kapell; Heller ikke kapellet på Helland har hatt noe vedlikehold i året som gikk. Det
er stort behov for å gjøre noe med inngangspartiet og trappa på kapellet
Rørstad kirke; Også i 2015 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. Ca 14 dager disse somrene har to til tre ungdommer fått arbeidet med kirka,
og det er et fint arbeid som er gjort. Og det blir også et rimelig arbeid gjort for virksomheten.
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 -15 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 også denne sommeren 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. Vi har hatt en gjennomgang av driftsbygningen i Røsvik, og etter som årene har

gått er slitasjen stor og det er et stort behov for fornying. Situasjonen er faktisk drøftet om vi
må stenge bygningen mht dårlige inneklima, manglende lufting, samt lekkasje fra tak.
Helland; Vanlig vedlikehold. Det ble laget en sammensatt benk og bord til kirkegården slik at
man nå finner et sted å sitte om ønskelig. Det er også til enkeltbenker satt ut. Det er kommet
signaler om at flere benker er ønskelig.
Mørsvikbotn; Det ble gjort et større arbeid med å få satt opp nytt gjerde slik at det nå er
gjerde rundt hele kirkegården. Også i Mørsvik er det behov for nye benker.
Røsvik; Arbeidet på kirkegårdene er sesongbetont og sommeren er selvfølgelig den perioden
som er travlest. Men vinteren brukes til å vedlikeholde maskiner, det snekres litt på bygg som
tilhører kirkegårdene, og det er vinteren som brukes til å arbeide med kirkegårdsregisteret. Vi
har nå ingen steiner som ikke er boltet. Det er få gravminner som blir fjernet.
Rørstad; En av grunneierne sørger for at det er blitt klippet gress rundt kirka. Det medfører at
vi får mange gode tilbakemeldinger om godt stell. Den gamle kirkegården blir også tatt ut på
sommeren ved en dugnad av grunneierlaget.

6. Diakoni v/ Ingrid
Året 2015 har vært gjennomført veldig likt tidligere år. Mye av mitt hovedvirke har vært
eldrearbeid blant både hjemmeboende og institusjonsbeboere. Jeg deltar 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.
Vi har ei forening på Straumen, Eldres Venner, som gir trivselstilbud på Strandmyra og
Eldresenteret. Der er det veldig stor aktivitet. Eldres Venner deltar også i andre
sammenhenger, blant annet samarbeid om Eldrefest med Seniorrådet. Det hender også at vi
kan få hjelp av disse damene på Fredagstreffet.
Fredagstreffet har nå bestått i 10 år med veldig godt oppmøte dette året. Noen ganger helt opp
i 18-20 personer, men med en og annen gangen en kjerne på ca. 10 personer. Vi har stor hjelp
økonomisk gjennom dette i og med at de har gevinster til åresalg med seg, som er hver fredag.
Nytt av i år er bingoen vi kjøpte, noe mange av gjestene liker veldig godt. Mange av de faste
gjestene får til gjengjeld være med gratis til institusjoner, de kan og bli hentet til Vaffelhjørnet
og Strandmyra, og sist men ikke minst få skyss til gudstjenester og begravelser. Med andre
ord ganske stor bringe- og hentetjeneste for eldre.
Nytt er foreningen som er knyttet Sykehjemmet i Røsvik, Røsvik Venneforening.
Hovedoppgaven er å gi trivselstilbud på sykehjemmet i Røsvik, men også hjemmeboende i
Røsvik m/omegn. Dette foregår på ettermiddagstid med kaffe og kaker (kakene har vi med
oss) sang og musikk ved hjelp av musikere, og åresalg. Åresalget finansierer driften i
foreningen. Det er per i dag 8 personer i denne foreningen.
I tillegg til dette har jeg vært 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.
Diakoniarbeider Tore Kolltveit avsluttet arbeidet sitt ved utgangen av mai 2015. Våren ble
fylt av de samme aktivitetene som året før, tiltak rettet spesielt mot barn og unge. Gjennom
organisasjonen KRIK (Kristen idretts kontakt) ble en del av aktivitetene hentet. Det var
aktiviteter for barn mellom 10-13 år, men også noen få 14 åringer var med. En
aktivitetsgruppe var samlet i Mørsvik og i en mindre i Røsvik. Kveldene var lagt opp med
fysisk aktivitet/gøy og avsluttet med en liten andakt, fadervår og velsignelsen.
På Vaffelhjørnet var det klubb/et møtested for barn og unge. Dette var et samarbeid med
Sørfold kommune «kulturkontoret» og Sørfold menighet. Åpent hver onsdag fra kl.18.00-

22.00. Det var barn og ungdom i Straumen fikk et gratis måltid mat, kunne 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. I
høst ble denne klubben flyttet til Bakeriet på Straumen og vi har ingen ansatte som deltar i
dette tilbudet.

7. Trosopplæring
Staten bevilger midler til trosopplæring til de lokale menighetene. Dette er midler som er
øremerket aktiviteter for og med barn. Vår menighet har utarbeidet en trosopplæringsplan, og
den var utgangspunktet for arbeidet vårt i 2015. Hovedmålet er at alle barn og unge skal få
opplæring, opplevelse og erfaring av den troen vi døper til. Det er derfor nødvendig at barn og
unge medvirker i ulike sammenhenger. I vår menighet er de fleste aktivitetene arbeidet inn
rundt en gudstjeneste. Det gjør at aktiviteter må samles noe fordi det er ikke så mange
gudstjenester på hvert sted. I gudstjenestene blir barn og unge tatt med som medarbeidere og
tekstlesere, i tillegg til andre oppgaver i forbindelse med liturgiske ledd. (dåpsgudstjeneste er
god eksempel hvor barn kan hjelpe med å bære kors under prosesjon, helle vann i dåpsfatet,
tenne lys).
Øvrige tiltakene samler barn og unge i de angitte aldersgrupper som de er tilrettelagt for:
- Barnegudstjeneste. Vi kaller det for myldregudstjeneste.
Et tiltak for de aller minste. Skjedde i begynnelsen av året i Straumen. Barn som kom til
gudstjenesten fikk en gave - lille Alba (4 barn deltok). Vi hadde kirkekaffe.
- 4 års-bok. Vi delte ut boken i september.
Barn fikk invitasjon til 4 års kurs. Kurset var på vaffelhjørnet 15.september. Barn fra barnekor
deltok for å leke og synge sammen med inviterte 4-åringer. Det kom 1 fire-åring.
Til gudstjeneste på søndag 20.september kom tre 4-åringer og fikk sine bøker.
- Tårnagenter. Alle 3.klassinger i kommunen var invitert.
Det var for lite påmeldte etter første invitasjon (4-5 barn) i april. Vi flyttet arrangementet til
en hverdag - 27.mai og sendte invitasjoner på nytt. Det var 12 barn som meldte seg på. Vi
avsluttet med andakt hvor foresatte var også med.
-Bibelutdeling. Alle 5.klassinger fikk invitasjon.
Vi hadde 3 gudstjenester i februar med bibelutdeling. Det var til sammen 6 barn som mottok
sine bibler.
-Skaperverkets dag - 14.juni. Friluftsgudstjeneste. Grilling.
I forbindelse med Skaperverkets dag hadde vi i mai fotokonkurranse for skolebarn. Bildene vi
fikk ble fremvist på gudstjeneste 14.juni. Det var også sporløype og konsert av barnekor
denne dagen. Alt skjedde på Helland.
På grunn av manglende fast prest valgte vi å ikke gjennomføre LysVåken i 2015.
-Konfirmantundervisning. Den er det presten som har hovedansvar for. Våren 2015 overtok
Lisbeth Gieselmann kullet som ble konfirmert i mai, og høsten 2015 startet
konfirmantundervisningen ved at prost og prestevikar Høie delte undervisningstimene.
- Hamarøynatta. Denne er også en del av vår trosopplæringsplan og det var 17 konfirmanter
på Hamarøynatta i fjor.

8. Kirkemusikk (v/Piotr)
Når det gjelder kirkemusikk så har vi følgende å formidle
- Mye av musikken var knyttet til gudstjenester, andakter og begravelser.
- Det var 2 barnekorgrupper, en i Røsvik og en i Straumen. Det var 13 barn fra 1-4 klasse som
nytte av tilbudet. Barnekor deltok på myldregudstjeneste, på gudstjeneste med utdeling av 4årsbok, på skaperverkets dag, på eldresenter med minikonsert samt at de deltok Sangria sin
julekonsert i kirken.

P.g.a. lite interesse i Røsvik ble det på høsten bare en korgruppe i Straumen (I Røsvik startet
vi et nytt prosjekt i barnehage for å skape interesse for korsang for fremtiden. Det var tilbud
for alle barn fra Løkta barnehage med musikk, sang og lek med rytmeinstrumenter)
- Orgelklubben i Mørsvikbotn.
Et tilbud for alle skolebarn. Det var 5 barn som deltok. Orgelklubben hadde 2 konserter i løpet
av året. Begge i samarbeid med kulturskolen.
Det er godt samarbeid med lokalt musikkmiljø. Kulturskoleelever deltok på gudstjenester i
februar. Koret Sangria deltok på lysmesse og hadde sin julekonsert i Røsvik. Nordbygda
skolekorps deltok på lysmesse i Mørsvikbotn. Unge musikere fra Sørfold - Ida Hansen og
Elias Bjørknes deltok på julaften i Røsvik kirke.
Det pågår fremdeles en innsamling til nytt orgel i Mørsvikbotn. Vi hadde kontakt med
leverandører av digitale orgler i Norge for å bli kjent med deres tilbud, men ingen avtale er
gjort.

9. Annet menighetsarbeid
Året 2015 var et travelt år for staben – og for rådsmedlemmene. Et valgår krever mye av alle,
fordi det er viktig at alt arbeidet rundt et valg gjort rett slik at det ikke kan rettes klager mot
virksomheten. Mangel på fast sokneprest er også en belastning for øvrige ansatte som
forsøker å holde de samme aktiviteter i gang. I tillegg til det som er nevnt tidligere i
årsmeldingen via diakon og organist/trosopplærer kan det nevnes at vi også i 2015 hadde
treff for 50 årskonfirmanter. Takket vært en god komite knyttet opp mot samfunnshuset i
Røsvik ble det også dette året en fin avslutning på dette arrangementet.
For første gang på mange, mange år ble det ikke gitt ut noe menighetsblad 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 Røsvik kirke, og vi benyttet anledningen til å lage en
markering med avslutning for vår sokneprest gjennom 5 år. Stavrum hadde også virket her –
litt fra og til - som vikar fra 2006. På denne dagen avviklet vi også et menighetsmøte og det
ble vedtatt at vi skulle innføre den nye salmeboka. Det ble også vedtatt at vi skulle bruke flere
ofringer gjennom året til å samle inn midler til å kjøpe inn salmebøker. Både i Mørsvik og i
Røsvik er det nå salmebøker til å kunne bruke på vanlige gudstjenester. Ved større
arrangementer vil det bli laget programark.

10. Gudstjeneste og kirkelige handlinger
Fra statistikken som vi samler inntil Statistisk sentralbyrå kan vi sakse følgende;
Det var ikke så mange barn som ble født i året 2015, og vi gjennomførte bare 10 dåp som er
seks mindre enn året før. Derimot var det samme antallet konfirmanter i 2015 som året før.
Tjue stykker hvorav. Kirkevergen har ikke gått gjennom mange års statistikk, men mener at
det aldri tidligere har vært et år uten at vi har hatt noen vielser. Det skjedde altså i 2015.
Statistikken viser for øvrig en svak nedgang med hensyn til antall deltakere på gudstjenestene,
til tross for at vi faktisk hadde noen flere gudstjenester dette året.
Vi ser nok en gang at vi har svært lite å legge inn i rubrikkene som omhandler deltakelse av
frivillige i menighetens arbeid. 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 ikke
minst 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 akkurat de samme barna.

