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1. HILSEN FRA LEDER 

 

Året da vi sprita hender, lukket kirkene og gikk 10-kirkers! 
 

Først vil rådet ved denne første anledningen etter valget 2019 takke for tilliten. Vi er en liten menighet 

og med få stemmer. Men geografisk er vi et stort område med 6 vakre kirker spredd over et stort 

område på begge sider av Altafjorden. Hver kirke har relativt godt besøk og vi har likevel plass til å 

avlaste Alta menighet når det i noen tilfeller har vært kø for barnedåp m.m. – som vi gjorde i 2020. 

 

I helger og ferier øker befolkningsmengden på våre steder når hyttefolket og feriefolket kommer. 

Menigheten har tatt hensyn til dette når vi gir innspill til planene for gudstjenester. Vi har også prøvd å 

gi alle kirker et godt tilbud rundt særlig advent og jul og også de andre store høytidene. 

 

Kirken har en utfordring med å finne de beste informasjonssystemer for vår store aktivitet. Alta og 

Talvik har en felles Facebook-side der alle helgens gudstjenester meldes og vi anbefaler at medlemmer 

i menigheten liker siden og går inn der og sjekker om det er noe en lurer på om helgens arrangementer. 

Ellers markedsfører menighetsbladet gudstjenestene slik som før og det averteres i Altaposten. Vi 

prøver å bli enda bedre på dette. 

 

Det første året i rådsperioden vår har vært ganske spesielt med mye avlysninger av gudstjenester og 

sterkt begrenset antall deltagere i flere perioder pga statlige restriksjoner for å forebygge. Både 

konfirmanter, dåpsfolk, bryllup og begravelser har fått merke disse restriksjonene. Vi har også merket 

mindre oppmøte på endel arrangementer da folk er litt avventende og engstelige. Vi kan trygt si at 

denne pandemien har gått ut over det aktive kirkelivet i 2020. Dette ble året da sprita hender på 

arrangementer og stengte kirker ble vanlig. 

 

Kriser gir alltid rom til kreativitet og oppfinnsomhet og 5. juni - på Miljødagen - melder menigheten 

følgende: 

«Nå er vi i gang! På søndag starter 10-kirkers! Startskuddet går på alle søndagens 

gudstjenester med snorklipping Bli kjent med de 12 kirkene våre i Alta og Talvik 

menighet i sommer! Unike stempler og oppgaver til alle aldre finnes i en postkasse ved 

hver av kirkene. Stempelkort finner du her på nett, i menighetsbladet eller i 

Nordlyskatedralen. Bli med og vinn flotte premier!» 

 

Opplegget med 10-kirkers ble en suksess og skapte stor interesse over historien til de 6 kirkene våre - 

og gjorde dem på en måte tilgjengelige selv om de var stengte.  

 

Vi fikk faktisk samlet inn gaver også i 2020 på tross av nedstengningen, og fasteaksjonen lykkes med 

innsamling digitalt i stedet for fra dør-til-dør. Metoden blir også brukt kommende fasteaksjonen i 

2021. Misjonsprosjektet vårt i Etiopia fikk vi bare samlet inn kr 1500 kr, men nytt år og fargestifter til: 

vi satser på å samle inn 5000 i 2021 og vil gjerne ha noen direktegivere som kan bidra fast til dette. 

Dette kommer menighetsrådet tilbake til i 2021. 

 

I året 2020 fikk også presten vår, Ingrid Spikkeland, en datter og gikk ut i fødselspermisjon. Vi 

gratulerer! Daniel Brändle er hennes vikar i fødselspermisjonsperioden. 

 

Summa sumarum ble det et begivenhetsrikt år 2020 – om enn et litt rart år! 

 

 

På vegne av Talvik Menighetsråd 

 

Randi Karlstrøm, leder 
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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:  

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, foreldrepermisjon fra 

september 

Daniel Brändle, fung. sokneprest fra september 

 

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 31 saker.  

  

 

a. 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 22 saker i fjor. 

 

 

 

Menighetsmøte i Leirbotn kirke 
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b. Fellesrådet (FR) 

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

Varamedlem er Vigdis Korsnes og Merete H. Bergly.  

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.  

 

c. Menighetens årsmøte 

Menighetens årsmøte avholdt søndag 7.juni, etter gudstjeneste i Langfjord kirke. Det var 10 

til stede, av dem var 5 stemmeberettigede. Årsmøtet var utsatt fra 15.mars pga pandemien.  

 

3. GUDSTJENESTER  
Gudstjenestelivet i 2020 har – som alt annet – vært preget av koronarestriksjoner. Talvik 

menighet har også i denne perioden forsøkt å gjennomføre gudstjenester og andre samlinger 

så langt det lot seg gjøre og når nasjonale tiltak ikke tvang oss til å avlyse helt. I påsken ble 

det lagt ut digitale gudstjenester for å ha et tilbud i en periode der vi ikke fikk lov å samles 

fysisk.  

Konfirmasjonene måtte bli utsatt i mai og ble så gjennomført i slutten av august og starten av 

september. I jula doblet vi antall gudstjenester og strakk oss så langt som fysisk mulig for å 

tilby en så normal jul som mulig.  

I september var det menighetsmøte, der 

justering av lokal grunnordning var sak, og det 

ble vedtatt i MR 22.oktober. På første søndag i 

advent tok Talvik menighet i bruk den justerte 

lokale grunnordningen for gudstjenesten.  

Det har vært flere vakante prestestillinger, og 

det har det vært behov for vikarer i kortere og 

lengre perioder. 

 

 

Kirkekaffe etter gudstjenester i Langfjord kirke og Rognsund kirke  

Fung.sokneprest Daniel Brändle i aksjon på gudstjenesten på Årøya. 
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a. Samisk ved gudstjenester og kirkelige handlinger 

På alle gudstjenester brukes det samisk nådehilsen og velsignelse, i tillegg til norsk, og 

«Kyrie» synges på samisk.  

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

gudstjenesten til samisk.  

 

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 trosopplæringsprosjekter i 

menigheten. 

 

a. Konserter 

I oktober ble det holdt jazz-konsert i Talvik kirke med organist 

Micha Olbrich på trombone og jazz-pianist Arno Wahler. 

Talvik Brass Band stiller trofast opp med musikalske krefter i 

Talvik kirke på adventskonserten 1. søndag i advent. På 

adventskonserten deltok også Alta kammerkor. Pga pandemien 

ble det holdt 2 adventskonserter, med omtrent 50 tilhørere på 

hver. Disse konsertene ble streamet.  

I desember hadde Alta kammerkor julekonsert i Leirbotn kirke. 

 

5. TROSOPPLÆRING 

Trosopplæringsplanen for Talvik sokn ble godkjent i bispedømmerådet i 2013.  

I løpet av høsten ble det delt ut 5 stk «Min kirkebok 2» til 2-åringer, «Min kirkebok 4» til 4-

åringer (7 stk) og «Min kirkebok 6» til 6-åringer (4 stk). Ingen fra Talvik menighet var med 

på Kode B-leir for 11- og 12-åringer på Solvang i juni, men en ungdomsleder 

var med. Kode B er et samarbeid mellom Alta Menighet, Talvik menighet og 

ACTA (Normisjon).  

Det var 3 konfirmanter som deltok sammen med konfirmanter fra Alta. Av 

opplegg kan nevnes Kick-off (oppstart av konfirmantåret med magikeren 

Ruben Gazki), vinterfestival i samarbeid med KFUK/KFUM og Kirkens 

Nødhjelps fasteaksjon. Fasteaksjonen som dør-til-dør-aksjon ble avlyst, men 

det ble gjennomført en digital aksjon med godt resultat.  

 

a. Kirkedag 

Kirkedagen i januar i Talvik ble avlyst, pga få påmeldte (1 til hvert 

arrangement) 

 

Adventskonsert i Talvik kirke 
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b. Hellig-tre-kongers-fest i Leirbotn kirke 

Hellig-tre-kongers-fest ble avlyst, sammen med gudstjenesten, da ingen møtte opp. 

 

c. 10-kirkers  

Nytt av året var at vi startet opp 10-kirkers! Ved alle kirkene, samt på det 

eldste kirkestedet i Talvik sokn, Årøya, satte vi opp postkasse med stempel 

og noen oppgaver om kirken/kirkestedet. Dette var et populært tiltak for 

mange i løpet av sommeren, både unge og gamle. Vi oppfordret til turer i 

nærmiljøet, og mange reiste rundt og besøkte kirkene og ble kjent i 

nærområdet samtidig.  

 

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. Det er flere frivillige med i 

diakonitjenesten i Talvik, med bl.a å ordne til kirkekaffe 

etter gudstjenester og klokkertjeneste ved gudstjenester.  

 

a. Institusjonsbesøk 

Det er regelmessig andakt av en prest, gjerne sammen med 

organist på Talvik bo- og servicesenter. Musikken og 

sangen er en viktig del av det åndelige og menneskelige 

fellesskapet.  

 

7. MISJON 

Talvik menighet støtter et misjonsprosjekt. 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 NMS (Det norske 

Misjonsselskap).  

 

8. MENIGHETSBLAD 
Menighetsbladet er felles for Alta og Talvik menigheter, og 

kom ut tre ganger i 2020. Bladet tar mål av seg til å gi et bilde 

Aktivitet rundt postkassa på Årøya 
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av kirkens og menighetenes virksomhet gjennom året. Menighetsbladet er en selvstendig 

økonomisk enhet og finansieres ved annonser og gaveinntekter. I 2020 gikk bladet med ca 

2.000 kr i underskudd. Kirkekontoret er ansvarlig for regnskapsføringen. Bladet trykkes totalt 

i 8.200 eksemplarer hos Fagtrykk Alta, og noen av menighetsrådets medlemmer og andre 

frivillige deler ut bladet til husstandene i Talvik sokn. Bladet legges også på butikken i Talvik 

og på Kviby. 

 

9. KIRKER OG GRAVLUNDER  

Det er utført en del mindre vedlikeholdsarbeid på kirker og gravlunder i 2020.  

 

a. Talvik kirke og gravlund 

En del av kirkerommet er innredet til bruk som menighetssal. Det ble tatt bort 

5 benker på venstre side under galleriet, og satt inn bord og stoler. 

Menighetsrådet la et av sine møter til den nye menighetssalen i Talvik kirke, 

og det fungerte fint.  

På gravlunden er det utført en del planerings- og ryddearbeid, bl.a. fjerning av 

trær og røtter. Deler av gjerdet ble skadet av de store snømengdene sist vinter, 

det vil bli reparert i løpet av året.  

 

b. Leirbotn kirke og gravlund 

Den store vårflommen (karakterisert som 200-årsflom) medførte 

vanninntrenging i kjellerrommene i kirka. Med iherdig innsats og bruk av flere vannpumper 

klarte vi å stoppe vannet før det nådde hovedinntaket for strøm, men det var like før kraftlaget 

måtte stenge strømmen. Inventar og utstyr som sto på kjellergulvet måtte for en stor del 

saneres. Kirka sto til tørk hele sommeren (luftavfuktere) og underetasjen måtte rundvaskes. 

Kostnadene kom på nesten 100.000 kr, som vi fikk dekket som naturskade av forsikringen 

(fratrukket egenandel på 25.000 kr). På flere felt i kirkerommet løsnet gulvflisene på 

seinvinteren. Mange flis ble ødelagt. Vi har forsøkt å skaffe 

nye, men de blir nok ikke helt identiske. Det er også problemer 

med ringeanlegget i kirka, av og til kobles klokkeringingen ut, 

slik at bare enkeltslag virker.  

 

c. Langfjord kirke og Langfjordbotn gravlund 

Det er kjøpt inn linoljemaling med tanke på å få malt kirka 

sommeren -21.   

Porten til gravlunden er sandblåst og malt. 

 

d. Komagfjord kirke og gravlund  

Det er kjøpt inn ny trådløs mikrofon til kirka, og lagt ny strømkabel til utelysene på 

gravlunden (pga kortslutning).  

 

 

Flom i Leirbotn kirke 
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e. Rognsund kirke og gravlund 

Arbeidet med utskifting av vinduene er påbegynt og døra til den ene nødutgangen er reparert. 

 

f. Storekorsnes kapell 

Ikke noe spesielt å nevne. 

 

g. Gravlundene 

Totalt har det vært 22 begravelser på våre fem gravlunder, av disse har 20 foregått fra kirkene. 

9 ble begravd på Talvik gravlund, 1 på Langfjord gravlund, 8 på Leirbotn gravlund, 1 på 

Rognsund gravlund og 3 på Komagfjord gravlund.  

 

 

10.  MENIGHETENS ARBEID I TALL 

 2020* 2019 2018 2017 

Gudstjenester på søn- og helligdager 41 42 42 43 

Gudstjenester utenom søn- og helligdager 5 7 5 2 

Antall gudstjenestedeltagere 1208 1715 1539 1701 

Gj.snitt gudstjenestedeltagere 26 35 33 38 

Gudstjeneste for skole og bhg 2 3 2 3 

Besøk i barnehagene 0 0 0 0 

Barnehagebesøk i kirken  0 0 0 0 

Døpte  11 8 6 6 

Konfirmanter  1 3 6 11 

Vielser 1 2 2 3 

Begravelser  22 12 28 19 

Klassebesøk i kirkene 0 0 0 0 

Besøk i skoleklasser 1 4 4 4 

Frivillige  20 40 40 46 

Konserter  4 2 1 2 

*2020 har vært preget av pandemien. 

 

a. Frivillige 

Talvik menighet har en god del frivillige medarbeidere som gjør en kjempeinnsats 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! 
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11.  ANSATTE 

a. Fellesrådsansatte                   

Berit Michaelsen, menighetspedagog, i permisjon 

Bernt Bakkehaug, driftsleder 

Bernt-Erling Thomassen, kirketjener i Komagfjord kirke 

Cecilie Småvik-Jensen, diakonimedarbeider 

Grete Karlsen, kirketjener i Leirbotn kirke 

Gunnar Tangvik, kirkeverge  

Irina Girunyan, kantor 

Knut Nesse Stavseth, kantor 

Kristín Østby, menighetssekretær og klokker 

Linda Noble, kontorfullmektig, vikar fra februar 

Magnhild Nerheim Andersen, diakon 

Marta Mikkelsen, kirketjener/kontaktperson i Storekorsnes kapell 

Merete H. Bergly, kirketjener i Rognsund kirke, fra august 

Oda Helene Evjen, menighetspedagog 

Oddhild Klevberg, kateket 

Per Ove Løkstad, menighetspedagog, vikar fra august 

Petra Steffensen, kirketjener i Rognsund kirke, til august 

Randi Karlstrøm, kirketjener i Langfjord kirke 

Renate Christoffersen Sterner, kontorfullmektig, i fødselspermisjon fra februar 

Viggo Kjellmann, kirketjener i Talvik kirke 

 

 

b. Prester    

Anne Skoglund, prost, permisjon fra august 

Daniel Brändle, kapellan, fung. sokneprest i Talvik fra september 

Ingrid Spikkeland, sokneprest i Talvik, foreldrepermisjon fra september 

Ivar Smedsrød, kapellan, fung. sokneprest i Alta fra august 

Torkild Enstad Hausken, kapellan 

Øyvind Oksavik, sokneprest i Alta, fung. prost fra august 

Vebjørn Sagedal, kapellan, fra august  

 

I tillegg har mange vikarprester vært engasjert for kortere og lengre perioder i løpet av året. 

 

 

c. Studenter 

Menigheten har i perioder studenter som har praksis hos oss. 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. 

 

 

 



 

 Årsmelding 2020 Talvik menighet                                                                                                                                         - 11 - 

 

 

 

12.  TAKK 

Vi står sammen om å bygge menighet, og vi setter stor pris på alt samarbeid i 2020. Takk! 

 

 

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)  Daniel Brändle (fung. sokneprest) 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet er søndag 7.mars etter gudstjeneste i Leirbotn kirke 

 



Talvik menighetsråd

Std 

Kontonr
Regnskap 

2020

Budsjett 

2020

Regnskap 

2019

Regnskap 

2018

UTGIFTER:

6510 Tiltak, Trosopplæringsplanen (Skolebibler) 1 855 2 0 0,00

6551 Arr.utg./kirkemusikk (kirkeuker, påskefrok., mm) 0 9 0 0,00

6560 Barne- og ungdomsarbeid (konf.leir) 0 0 0 1 884,00 

6580 Diakoniarb. ("Eldres kirkesøndag") 0 0 0 0,00

6840 Bøker/matriell (Salmebøker, stor skrift) 18 600 0 0 0,00

6850 Kirkekaffe 918 2 404 0,00

6860 Bevertning, møteutg. 6 265 5 5 374 3 399,00 

6920 Menighetsakt. (bl.a. filmkveld, konserter, ...) 410 5 0 0,00

6950 Blomster / gaver 0 2 6 500 1 339,20

7435 Overf. Offer til eksterne formål 27 570 19 23 818 21 622,28

7436 Overf. Offer til Misjonsprosj. 1 577 4 3 832 2 051,10

7437 Overf. Offer til Fasteaksjonen 7 102 8 8 095 0,00

7439 Overf. til FR/innkjøp salmebøker+orgel (Leirbotn) 0 0 0 0,00

7440 Gaver/Støtte til andre 0 0 0 0,00

7790 Nattsafegebyr & Diverse utgifter 1 984 15 24 012 4 303,94

8900 Avsetning til fond 0 0 0 8 851,21

66 282 71 72 034 43 450,73

INNTEKTER:

3210 Arr. Innt. (eldres kirkesøndag) 0 0 0 0,00

3220 Menighetsaktiviteter , inntekter 0 0 0 0,00

3280 Mott. tilsk. til barne- og ungd.arb. fra fellesrådet 0 -14 -14 000 -14 000,00 

3290 Diverse inntekter 0 -3 -4 372 0,00

3300 Gaver til Talvik menighet 0 0 0 -8 851,21 

3320 Orgelinnsamling 0 0 0 0,00

3340 Offer til menighetsarbeidet -17 984 -23 -27 135 -23 789,22 

3350 Offer eksterne formål -27 571 -19 -23 303 -21 738,23 

3360 Offer og gaver til Misjonsprosjektet -1 577 -4 -3 832 -2 051,10 

3370 Fasteaksjon (til Kirkens Nødhjelp v/konf.) -7 102 -8 -8 095 0,00

8050 Renteinntekter -626 0 -1 247 -728,00 

-54 859 -71 -81 985 -71 157,76 

8800    - = Årets overskudd 0 -9 950,67 -27 707,03 

8800   + = Årets underskudd 11 422,83



Talvik menighetsråd

BALANSE 31.12.2020 01.01.2020

Eiendeler

1579 Kortsiktige fordr. /Forsk.bet. 11 807,76 9 893

1920 Brukskto- 4965.60.05083 43 284,20 56 992

1922 Orgelkonto - 4965.51.00791 1 099,00 1 096

1925 Plasseringskonto 214 807,89 214 198

SUM: 270 998,85 282 179

Gjeld og Egenkapital

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

2183 Kirkefond (Rognsund krk) -141 454,99 -141 455 

2050 Menighetsrådets Egenkapital -94 731,07 -106 154 

2990 Kortsiktig gjeld (ubet. regn.) 0,00 0

2991 Skyldig ofringer -6 220,58 -5 978 

SUM: -270 998,85 -282 179 














