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Agenda for menighetens årsmøte – Alta menighet 
Søndag 21.mars 2021 etter gudstjeneste i Nordlyskatedralen Alta kirke 
 

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

• Antall til stede, antall stemmeberettigede (må være medlem og 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 regnskap (ved kirkevergen) med revisjonsberetning.  

o Vedtak: Regnskap med budsjett og revisjonsberetning tas til orientering. 

 

• Veien videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: Aktivitet rundt 10-kirkers ved Nordlyskatedralen. Foto: OJK og MMSG 
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1. Hilsen fra leder 

2020 ble et veldig spesielt år. Koronapandemien endret hverdagen for oss alle. Strenge tiltak 

og begrensninger i hvordan vi kunne leve våre liv. For mange ble dette en vanskelig tid med 

stor usikkerhet både i forhold til jobb og økonomi. Eldre og syke kunne ikke få besøk av sine 

nærmeste som tidligere. Mange kjenner på ensomhet. Barn og unge fikk ikke treffes for å 

utøve idretts- og kulturaktiviteter som før.  

Mange har søkt trygghet og støtte i kirken og menighetene når livet har vært utfordrende. Det 

har derfor vært både spesielt og sårt å ikke kunne stille med kirkedørene åpne og ta imot alle 

som ville komme. I perioder har vi faktisk måtte stenge kirkene helt for besøkende på grunn 

av pandemien. Men jeg vil benytte anledningen til å takke både frivillige og ansatte for stor 

innsats og kreativitet for å kunne møte menighetens behov på en god måte. Gjennom blant 

annet telefonsamtaler og besøk har de stilt opp for de som har tilkjennegitt sitt behov, men 

også hatt oppsøkende kontakt.  

Festdager som bryllup og konfirmasjoner har enten vært gjennomført med færre gjester eller 

blitt utsatt. Begravelser med kun noen få inviterte gjester har også vært veldig spesielt både 

for de nærmeste pårørende som har måtte gjøre valg, men også for de som gjerne skulle vært 

til stede. Jeg deltok selv for første gang i begravelse til en venn hjemmefra ved å følge med på 

videooverføringen. Spesielt, men likevel fint å kunne få denne muligheten. 

Likevel kan de fleste av oss kjenne på tryggheten ved at vi bor her vi bor. Strenge tiltak har 

gjort at vi i liten grad har smitte i vår del av landet. Med de ressursene vi har i Norge har vi 

gode forutsetninger for å håndtere utfordringene på en god måte. Vi har mye å være 

takknemlige for i vår del av verden.  

Samtidig er pandemien en påminnelse til oss alle om at det ikke er alt vi mennesker kan 

kontrollere, selv om mye lar seg reparere. Vi er alle sårbare og vi må ha respekt for 

skaperverket. Klimautfordringene er nok vår tids største utfordring, men paradokset er at 

endringene ikke skjer fort nok til at vi mennesker iverksetter like øyeblikkelige tiltak som 

under pandemien.  

Mitt håp er at vi i det nye året kan vinke farvel til pandemien for denne gang, at vi igjen kan 

treffe hverandre som tidligere og gi hverandre gode klemmer. Digitale løsninger er bra på 

mange måter, men kan aldri erstatte de øyeblikkene som den fysiske kontakten mellom 

mennesker gir. Kanskje kan vi til jul fylle kirkene og feire frelseren uten å bli forstyrret av 

dagens begrensninger. I mellomtiden går vi i møte med kirkens viktigste høytid, der Gud 

gjennom mennesket Jesus, åpnet en ny vei til et evig fellesskap, gjennom oppstandelse på den 

3. dag. 

Ønsker dere alle et fredelig 2021! 

 

 

Med vennlig hilsen Bjarne Sætrum, leder 
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2. Alta menighetsråd 

Menighetsrådets oppgaver er formet av Kirkelovens  

§ 9.7 første ledd: 

"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)  

Bjarne Sætrum, leder 

Grethe Marit Olsen, nestleder 

Lise Lotte Lund Martnes 

Jan Henning Pettersen  

Anita Håkegård Pedersen 

Bjørn Einar Lyng 

Arne Kristensen 

Karoline Vang Anseth 

 

Varamedlemmer: 

Jennie Nilsen 

Tove Øygard Hienerwadel 

Knut Jakobsen 

Ingunn Mella Alexandersen 

John-Harald Skum 

Sekretær for rådet er menighetssekretær Kristín Østby. 

Kontorfullmektig Renate C. Sterner er kasserer. 

Revisor: Enter Revisjon, Alta. 

Menighetsrådet har hatt 10 møter og behandlet 47 saker i 2020. 

 

b. Arbeidsutvalget (AU) 

Leder, nestleder og sokneprest utgjør AU, med sekretæren som protokollfører. AU forbereder 

saker og legger fram innstilling til menighetsrådet. En del delegerte saker blir behandlet i 

dette utvalget. I 2020 hadde AU 9 møter og behandlet 43 saker. 

 

c. Fellesrådet (FR) 

Menighetsrådets representanter i fellesrådet (FR) er Jan Henning Pettersen og Bjarne Sætrum. 

Varamedlemmer er Grethe Marit Olsen og Arne Kristensen. Jan Henning Pettersen ble 

gjenvalgt som leder i Fellesrådet. FR er arbeidsgiver for de kirkelig ansatte utenom prestene, 

og fellesrådet har ansvar for kirkens økonomi, drift og vedlikehold av kirker og gravlunder. 

 

Alta menighetsråd.  
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d. Menighetens årsmøte 

Menighetens årsmøte ble avholdt søndag 7.juni etter gudstjeneste i Nordlyskatedralen. Det var 

19 til stede, og alle var stemmeberettigede. Årsmelding, statistikk og regnskap ble 

gjennomgått og godkjent med noen merknader som kom fram i årsmøtet. Pga. 

koronapandemien ble årsmøtet utsatt fra 22.mars til 7.juni.  

 

e. Korona-pandemi 

I mars kom Korona-viruset til Norge, og alle gudstjenester og arrangement i kirkene ble 

avlyst. Begravelser og vielser ble gjennomført med bare de aller nærmeste til stede. Etter 

hvert ble restriksjonene lempet litt på, og fra mai kunne vi igjen ha gudstjenester, men bare 

med inntil 50 til stede. På sommeren kunne det være inntil 200 til stede på arrangementer, 

men utover høsten ble det igjen nye restriksjoner, og bare 50 kunne delta på arrangementene. 

Disse restriksjonene har gitt oss mulighet til å teste ut nye måter å møte familier og menighet 

på, bl.a. med flere nettbaserte samlinger, spesielt for barn og unge, men også gudstjenester.  

Ansatte ser at nettbaserte tilbud er et verktøy for å invitere til ulike menighetsfellesskap. 

 

 

 

 

 

3. GUDSTJENESTER 

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

Alta 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.  

Pandemien har gitt oss mulighet til å prøve nye ting, og før påske var Altaposten i katedralen 

og tok opp «gudstjenester» til påskens høytidsdager. Det var mange som fulgte disse 

gudstjenestene (1360). I tillegg ble 17 konfirmasjons-gudstjenester strømmet, totalt 3579 

fulgte disse. 

 

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.  

Fra innsetting av Ivar Smedsrød; framstilling av Cecilie Småvik-Jensen, Vebjrøn Sagedal og Per Ove Løkstad; kirkekaffe i kirkehagen 
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I september var det menighetsmøte, der justering av lokal 

grunnordning var sak, og det ble vedtatt i MR 10.november. På 

første søndag i advent tok Alta 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. 

 

Gjennom gudstjenestene ønsker vi å ivareta forskjellige behov, som 

å involvere barn, unge og voksne i gudstjenestene med ulike 

oppgaver.  

Menigheten har også hatt samarbeid med det samiskspråklige og 

kvenskspråklige miljøet i Alta om gudstjenester. Nordsamisk er 

ivaretatt gjennom enkelte liturgiske ledd i alle gudstjenester. Alta 

menighet har gudstjeneste i forbindelse med samefolkets dag i februar, 

kvenfolkets dag i mars og en finskspråklig gudstjeneste i adventstiden.  

Det er innarbeidet et godt samarbeid med utviklingshemmede (KANU – Kirkens Arbeid i 

Nord blant Utviklingshemmede) om gudstjenesteverksted og gudstjeneste. Menigheten har 

også dette året hatt samarbeid med døvekirken i Tromsø.  

Familiegudstjenester har blitt gjennomført i forbindelse med trosopplæringstiltak som 

utdeling av kirkebok til 4-åringer, tårnagent m.fl.  

  

I juni ble Ivar Smedsrød innsatt som kapellan. Han 

har vært vikar i menigheten det siste året. I august 

ble Vebjørn Sagedal innsatt som kapellan i Alta og 

Talvik menigheter, i et årsvikariat, samtidig med 

framstilling av menighetspedagog Per Ove 

Løkstad og diakonimedarbeider Cecilie Småvik-

Jensen.  

 

 

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.  

I februar 2020 ble «Min kirkebok 4» på samisk lansert i Karasjok kirke, og vi er glade for å 

kunne tilby den til de 4-åringene som ønsker det.  

Det gjennomføres egne samisk-norske gudstjenester hvert semester, i forbindelse med 

Samefolkets dag i februar (katedralen), på sommeren (Kåfjord) og en gang på høsten 

(katedralen).  

 

 

4. ØKUMENIKK 

De siste årene har det vært Bibeldagsmøtet og Hjerterom (se eget punkt) det har vært 

samarbeidet om.  

Fra opptak av sangkveld 

Menighetsmøte 
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a. Bibeldagsmøtet 

Det årlige, felleskirkelige Bibeldagsmøtet ble dette året lagt til 

Nordlyskatedralen. Dette er et samarbeid mellom Alta Normisjon, 

Pinsekirken Filadelfia og Pinsemenigheten Betesda. Det var totalt 37 som 

deltok. Tema var «Bibler til Kina».  

Menighetsrådets bibelkontakt er Tove Øygard Hienerwadel. 

 

b. Bibeltimer/temakvelder 

Det var planlagt 9 bibeltimer/temakvelder, men bare 4 ble gjennomført pga 

pandemien. Totalt deltok 194 på samlingene. Bibeltimene er i 

samarbeid med Alta Normisjon. 

 

5. KIRKEMUSIKK  

Musikken har en sentral plass i menigheten, og den viktigste 

musikkformen er menighetssangen i gudstjenestene, og dette 

uttrykker lovprisning og bønn. 

Kantoren er menighetens musikalske leder. Kirkemusikken 

involverer mange. Kantorene trekker inn ulike aktører og grupper 

til forsangertjeneste, og leder dette i samarbeid med øvrige ansatte 

og frivillige medarbeidere. Innimellom har menigheten brukt 

kor/grupper ved gudstjenester og arrangementer.  

Det jobbes med å lage kirkemusikalsk plan for Alta og Talvik 

menigheter.  

 

a. Kirkemusikalsk utvalg 

Kirkemusikalsk utvalget består av kantor Knut Stavseth, Grethe 

Marit Olsen, Arne Kristensen og Jennie Nilsen, valgt av MR. 

Utvalget skal fungere som et rådgivende organ for menighetens 

kirkemusikalske spørsmål, herunder råd om godkjenning av 

konsertprogram, spørsmål om instrumenter etc. 

 

b. Konserter  

Nordlyskatedralen er fortsatt et populært sted for konserter. Det var 

planlagt 45 konserter i 2020, av dem var 17 i egen regi og 28 i regi 

av andre, og det var 2.829 antall besøkende på konsertene (7.295 i 

2019 og ca 5.700 i 2018).  

6 konserter var planlagt, men ble avlyst og det kom en del 

forespørsler om å holde konsert, men det ble aldri booket pga 

korona-pandemien.  

 

 

 Fra konserter i Nordlyskatedralen.  
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c. Samiske salmekvelder 

Det ble arrangert 9 samiske salmekvelder, med omtrent 10 deltagere 

hver gang. I vår var det prost Anne Skoglund som var ansvarlig fra 

kirkekontoret, i høst har kantor Knut Stavseth hatt ansvaret, sammen 

med Britta Julianne Skum. 

 

d. Salmekveld Lina Sandell 

Det var planlagt salmekveld om Lina Sandell i mars, denne ble utsatt 

til september pga pandemien. Flere kor og solister deltok. Det var 

142 til stede på salmekvelden.  

 

e. Alta menighets barnekor  
Det ble startet opp barnekor høsten 2019. Koret hadde faste øvinger 

fram til pandemien kom i mars. Barnekoret startet opp igjen i september, men hadde ny pause 

pga smitteverntiltak fra starten av november til slutten av januar. Omtrent 12 barn er med. Det 

er kantor Knut Stavseth som har ansvaret for barnekoret. 

 

  

6. DIAKONI 

Den norske kirke definerer diakoni slik:  

«Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Den er evangeliet i handling og 

uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 

skaperverket og kamp for rettferdighet.» Diakoni handler om å løfte 

opp mennesker, ha omsorg for og være medvandrer. 

 

a. KANU 

KANU er Kirkens Arbeid i Nord blant Utviklingshemmede. Det ble 

arrangert 5 sangkvelder, med sang, rytmeinstrumenter og sosialt 

samvær (servering) etterpå. Det er god oppslutning om 

arrangementene, med rundt 25 til stede hver gang. Det er blitt spilt 

inn flere KANU-sangkvelder som er blitt vist digitalt for de som 

bruker å delta på samlingene.  

Gudstjenesteverksted ble arrangert bare en gang. Det er kantor Irina 

Girunyan som har hovedansvaret for KANU, i samarbeid med frivillige. 

MR’s representant er Ingunn Mella Alexandersen. 

 

b. Kom.inn! og Kom.inn! Tweens  

Kom.inn! er et rusfritt tilbud for ungdommer fra 9-19 år, delt inn 

i Tweens 9-15 år og ungdom 13-19 år. Her får de unge utvide nettverket 

sitt, og de møter voksne som bryr seg, både ansatte og frivillige. Det er 

mulighet for ulike aktiviteter i trygge omgivelser, blant annet matlaging, 

ulike spill, gitar, biljard, bordtennis, konsollspill og noen utflukter.   
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Diakonikonfirmantene har vært viktige støttespillere på Kom.inn! De har hatt ansvar for lek 

og aktiviteter så vel som matlaging. Det er diakon Magnhild N. 

Andersen og diakoniarbeider Cecilie Småvik-Jensen som har 

hovedansvaret for Kom.inn!  

MR’s representant i Kom.inn!-styret er Karoline Vang Anseth.  

  

  

c. Hjerterom 

Hjerterom åpnet høsten-15 og er drevet av Betania, Pinsekirken 

Filadelfia, Pinsemenigheten Betesda og Alta menighet. Hjerterom er 

åpent mandag-fredag kl 11.30-14.30 og er en møteplass for alle voksne, 

men kanskje spesielt for de som opplever at livet kan være utfordrende av 

ulike årsaker. Her kan man få en god prat, oppleve et inkluderende 

fellesskap, høre en andakt og møte mennesker som bryr seg. I løpet av 2019 

ble Hjerterom meldt inn i Blå Kors. Det er andakt på Hjerterom hver dag, og menigheten har 

ansvar for andaktene på fredager. Tidligere diakon i menigheten, Margit D. Edland er leder 

for tilbudet, og hun har med seg ca 30 frivillige.  

MR’s representant i styret er Bjørn Einar Lyng. 

 

d. Generasjonsmiddag 

Oppstart av generasjonsmiddager var i 2019, men pga pandemien ble det ikke gjennomført 

generasjonsmiddager i 2020.  

 

e. Institusjonsandakter 

Det er andakter på åtte institusjoner i Alta kommune. Alle institusjonene 

får besøk en gang i måneden av prest og organist. På de fleste 

institusjonene tilbys det nattverd. I tillegg blir det holdt andakter på noen 

av institusjonene i regi av den Læstadianske forsamling, 

Pinsemenigheten og Frikirken. 

  

f. Sorggrupper  

Menigheten har tilbud om sorggrupper, og flere har benyttet seg av dette. 

Det blir ledet av diakon Magnhild N. Andersen og fung. sokneprest Ivar 

Smedsrød, i samarbeid med frivillige. 

 

g. Formiddagstreff på Alta bedehus 

Formiddagstreffet avholdes annenhver onsdag på bedehuset i Bakkeveien. En trofast gjeng 

står for å lede møtene og kjøkkentjeneste, andaktene får de som oftest en utenfra til å holde. 

Formiddagstreffet er et samarbeid mellom Normisjon og Alta menighet. Det blir tatt opp 

kollekt på møtene, og formiddagstreffet har alltid overskudd av sin virksomhet, noe som også 

kommer andre grupper til gode. Kristine Daniloff er leder for formiddagstreffet. 

 

 

Minnesmerke etter helikopterulykka. 
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h. Formiddagstreff i Elvebakken kirke 

Diakoniutvalget i den læstadianske menigheten, ved leder Thormod Nilsen, arrangerer 

formiddagstreff i menighetssalen i Elvebakken kirke annenhver torsdag. Alle samlingene har 

andakt, sang og sosialt samvær, og avsluttes med bevertning.  

 

i. Frivillige medarbeidere 

Alta menighet har 101 frivillige medarbeidere som gjør en kjempeinnsats i menigheten! De 

frivillige er bl.a. med som medliturg ved gudstjenester, menighetsbladkomité og 

menighetsråd, kakebakere, kirkeverter, kirketorgverter og kirkekaffeverter, ungdomsledere og 

medhjelpere på alle trosopplæringstiltakene våre og mange andre. Tusen takk til dere alle 

sammen!  

 

j. Kirketorgdagen 

Det ble for første gang på mange år ikke arrangert «kirketorgdag», pga 

pandemien.  

John-Harald Skum er MR’s representant i komiteen.  

         

k. Kirketorget   

Kirketorget er blitt et godt innarbeidet tilbud i Nordlyskatedralen. Omtrent 45 

frivillige kirketorgverter holder åpen kirke kl 11.00-15.00 hver dag (unntatt i 

helgene).  

Kirketorget ble stengt fra mars-august og i november-desember, pga 

pandemien. 

Kirketorgvertene er en trofast gjeng, og mange har vært med fra starten i 

2013. Kirketorget har en sjømannskirke-profil, med salg av kaffe og vafler, i 

tillegg til noen suvenir-produkter. Mange ønsker å vise fram kirken til familie 

og venner som er på Alta-besøk, og mange kommer innom for kaffe, vaffel og 

prat. Både den kristne dagsavisen Vårt Land og Kronstadposten er tilgjengelig 

på kirketorget. Det er menighetssekretær Kristín Østby som administrerer det 

frivillige arbeidet på kirketorget.  

 

i. Borealis Alta  

I mai 2017 åpnet BorealisAlta og Nordlysattraksjonen i 

underetasjen i Nordlyskatedralen. Dette er et samarbeid med 

North Adventure. Fram til pandemien kom var det ca 8.000 

turister som besøkte Nordlyskatedralen (ca 22.000 i 2019 og ca 

19.000 i 2018). En del  

skoleklasser og lukkede grupper som ønsker omvisning, kan få 

det. BorealisAlta har vært stengt fra mars-juni og november-

desember pga pandemien. 

 

Pussing av gulvet i kirkerommet, 
og pussing av stoler. 
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l.   Besøk og omvisning  

Det er mange forespørsler om å leie Nordlyskatedralen 

til konserter, møter/foredrag og omvisning, i tillegg til 

konserter for cruiseturister. I 2020 har det vært 13 anløp, 

8 anløp ble kansellert pga pandemien. (29 anløp i 2019 

og 18 anløp totalt i 2018). Det er mest vinterturisme, og 

de fleste båtene kommer i februar og mars. Mange av 

turistene deltar på lukkede omvisninger og konserter, og mange skoleklasser kommer innom 

for omvisning i Nordlyskatedralen og de andre kirkene, spesielt Alta kirke og Kåfjord kirke. 

Det er også mange turister innom på sommeren. 

 

m.    K-forum 

Menigheten har samarbeid med K-forum. De samles 1 gang i måneden i Nordlyskatedralen til 

samtale, sang og en kort liturgisk andakt i kirkerommet. Leder er Eva Krogstad Landmark.  

 

7. KIRKELIG UNDERVISNING  

Trosopplæringsplanen ble godkjent våren 2013 av Nord-Hålogaland 

Bispedømmeråd.  

Mye arbeid gjøres og det arbeides med å innføre nye tiltak. 

 

a. Punktmarkeringer 

• Babysang for de yngste barna og foreldre.  

• Dåpssamtalen. Det deles ut «Bibelfortellinger for nybegynnere». 

• Dåpshilsen (smekke) sendes ut til 1-års dåpsdag.  

• Krølle-treff for 2-åringer.  

• Skattejakt og utdeling av “Min kirkebok 4” for 4-åringer. Gjennomført på våren. 

Digitalt på høsten.  

• Sprell levende for 5-åringer.  

• Skolestartmarkering for 6-åringer.  

•  Tårnagent for 8-åringer.   

• Konfirmasjon for 15-åringer. Det var 156 ungdommer som ble konfirmert i 2020. 

Konfirmantene får velge mellom ulike tilbud: å delta i konfirmantundervisning annenhver 

uke, friluftskonfirmant eller som diakonikonfirmant. Alle deltar på en del fellesarrangement i 

konfirmantåret: KICK-OFF i starten av konfirmantåret (med magiker Ruben Gaski) og 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon før påske.  

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjennomført som ren digital innsamlingsaksjon. Det ble 15% 

økning i innsamlinga, noe som er svært gledelig (ca 96.000). Konfirmantene fikk digital 

undervisning på våren, alle ble meldt inn i Sjømannskirka sitt opplegg med nettkonfirmant, 

der alle gjennomførte de samlingene som skulle til for å få fullført konfirmantåret. 

Konfirmasjonene ble gjennomført på høsten.  Nytt konfirmant-år startet med 190 

konfirmanter, samtidig som forrige kull avsluttet. 

• Ungdomsgudstjenester for konfirmanter.  

Mange barn og unge har lederoppgaver på trosopplæringstiltakene våre.   

Omvisning i attraksjonen. 

Nyttår ved Alta kirke 
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b. Kontinuerlige tiltak 

• Elvebakken læstadianske menighets søndagsskole, v/Kristian Hansen. 

• Rafsbotn søndagsskole, v/Jan Erik Knutsen. 

• Skolelaget (NKSS) har startet opp igjen etter noen års pause.  

• Alta KFUK-KFUM-speidere, v/gruppeleder Arne Dahler. Speidergruppa er inndelt i 

vandrere (5.-10.klasse) og rovere (vgs). 

• Kom.inn! har jevnt god oppslutning av ungdommer som kommer innom hver dag.   

 

c. Utsatte og avlyste trosopplæringstiltak 

• Min båt er så liten for 3-åringer. Avlyst 

• Påskevandring med påskeverksted for 7-åringer. Avlyst. 

• Agent for rettferdighet for 9-åringer. Avlyst, da det ikke var nok påmeldte.  

• Lys Våken, overnatting i kirka, for 10-åringer. Utsatt til mars-21. 

• Kode-B-leir for 11-12-åringer på Solvang. Dette er et samarbeid med Acta Nord. Avlyst. 

• Småbarnssang for barn fra 3-5 år startet opp i høsten-18. 2 samlinger våren 2020, 

deretter ble det avlyst.  

• Alta menighets Barnekor hadde noen samlinger før pandemien stoppet alt. 

• Menigheten prøvde å arrangere søndagsskole en søndag i måneden. Det er Tove 

Øygard Hienerwadel som er ansvarlig for søndagsskolen. 1 gang i vår (feb) og 2 

ganger i høst (okt/nov) før det ble oppstart av Barnekirke. Se eget punkt. 

• Ungdomsledersamlinger. Det planlegges nå med å få i gang et MILK-opplegg 

(MIni-Leder-Kurs) for fjorårskonfrimanter, men pga Covid-19 har det bare blitt 

gjennomført bare 1 samling.  

 

d. Samarbeid skole/barnehage og menighet  

Menigheten har et godt samarbeid med skoler og barnehager og skoler. De fleste barnehagene 

deltok på gudstjeneste før jul. Det var begrensninger på antall deltagere i kirkene, så de fleste 

skolene valgte å ikke gjennomføre gudstjeneste før jul. De som avlyste ga uttrykk for at 

skolegudstjeneste før jul er viktig.  

«Vandring gjennom bibelen for barn» ble gjennomført på 2 skoler for 4. trinn.  

En del skoleklasser (både grunnskole og videregående) kommer også til kirkene for 

omvisning. I tillegg kommer skoleklasser fra nabokommunene på besøk og vil ha omvisning.  

Det ble gjennomført barnehage-samling i forbindelse med Allehelgensdag.  

 

e. Nye tiltak 

• 3 søndager i advent møttes 20 barn og deres foreldre til barnekirke. Dette ble en 

erstatning for søndagsskole. Her sang vi, tente lys, hørte bibelfortelling, lekte og hadde 

juleverksted. Det var fullt hver eneste gang og det var mange av de samme barna som møttes 

hver gang.  
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• Sommerskole. Ettersom barna hadde vært mye hjemme denne våren, og mange av de 

faste sommeraktivitetene var avlyst, så vi et behov for barn å ha en aktivitet i sommerferien. 

Dette kalte vi sommerskole og målgruppen var barn i alderen 9-13 år. Vi samarbeidet med 

Alta bibliotek, de stilte også med Mari Noodt som aktivitetsleder 50%, Røde 

Kors holdt et 6 timers førstehjelpskurs for barna som deltok de 2 første 

ukene, SISA hadde kunstløype, planting og kunstverksted. Vi ble sponset av 

Rema 1000 City, Østlyngen bakeri og Tine Meierier Alta, så sommerskolen 

var gratis.  

For å nå ut til barna delte vi ut informasjon til barn og 

ungetjenesten og flyktning tjenesten i kommunen og publiserte bredt i alle 

våre sosiale medier. De to første ukene var det påmelding for en uke av 

gangen og vi kunne ha max 20 barn. De resterende ukene, kunne barna 

melde seg på enkeltdager. Da Cecilie gikk på ferie, tok biblioteket over ansvaret og de hadde 

aktiviteter hver uke frem til skolen startet!  

Totalt hele sommeren var det ca. 45-50 barn innom.   

• Sommerbingo. Vi lånte ideen fra en annen menighet og tilpasset bingoskjemaet til å 

passe inn i lokale forhold. Skjemaet kunne barn mellom 9 og 13 år hente på kirkekontoret, de 

fikk det utdelt på sommerskolen og de kunne laste det ned fra nett.   

Aktivitetene varierte fra å besøke en kirke og få stempel fra samme kasse som ti-kirkers, lese 

en bok, synge, spise et måltid utendørs osv.  

Hadde barna fylt ut flere enn tre rader, kunne de levere skjemaet til kirkekontoret og de fikk 

en kjærlighet på pinne og et valgfritt hefte. De som hadde fylt ut alle rutene i skjemaet, var 

med i trekningen av billetter til klatreparken, badeland og bøker donert av biblioteket. 

Trekningen ble gjort på kirkekaffen søndagen etter skolestart.  

• Kom.inn!Tweens er et resultat av sommerskolen. Mange av barna vi snakket med i 

løpet av sommeren, savnet et lavterskel etter-skole tilbud, kanskje spesielt nå da alt annet var 

stengt.   

Vi bestemte oss derfor for å lage et tilbud til barn mellom 9 og 13 år og kalte det for 

Kom.Inn! Tweens ettersom Kom.Inn! er en etablert ungdomsklubb allerede, var det naturlig å 

videreføre navnet. Fra september har vi hatt åpent for Tweens to dager i uken, tirsdager og 

onsdager fra 14.-17.30 og torsdager har vi hatt åpent for ungdommene, 13-19 år.   

Det har vært perioder vi har vært nødt til å holde stengt pga smittevern, men vi har holdt åpent 

så ofte det har latt seg gjøre.  

Det har vært ca 20 barn innom Kom.Inn! Tweens i løpet av høsten, og flere av dem har vært 

innom hver uke.  

Vi så et behov for å markedsføre oss, og har gått rundt på City med flyers ved flere 

anledninger. Rett før jul gikk vi rundt med en quiz, dette førte til at vi fikk flere unge innom 

som aldri hadde vært på Kom.Inn! før. Vi forsto at mange ikke visste om oss, noe som vi i 

2021 vil gå aktivt ut å gjøre noe med. Vi vil kontakte alle skolene i Alta med formål å komme 

innom klassene og fortelle om oss.  

 

Maria og Jesus-barnet               
på barnekirke før jul 
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f. 10-kirkers  

Hele sommeren hadde vi for første gang en stor natursti, eller 

«pilegrimsvandring», som inkluderte både Alta og Talvik menigheter. Vi 

lagde «Alta og Talvik 10-kirkers», som bygger på kommunens innarbeidede 

turprosjekt «10-toppers». 10-kirkers oppfordret til å besøke en eller flere av 

de 12 ulike kirkestedene våre, og gjennom det bli bedre kjent i nærområdet. 

Vi satte ut en postkasse ved hvert kirkested, med eget spesiallaget stempel til 

hver kirke og oppgaver om den aktuelle kirken. Dette konseptet engasjerte mange, i ulike 

generasjoner, og bidro trolig også til økt gudstjenestedeltakelse i sommerhalvåret. På høsten 

oppnådde «10-kirkers» å bli en av tre finalister til den nasjonale Trosopplæringsprisen 2020. 

Selv om vi ikke nådde helt opp, så ble tiltaket godt kjent. Menigheten har nå fått eksterne 

midler til å videreutvikle 10-kirkers inneværende år og gleder oss til dette – kanskje kan det 

også bli et godt tilbud til skoler og barnehager.  

  

8. MISJON  

a. Menighetens misjonsprosjekt  

Menigheten har to misjonsprosjekt, som vi jevnlig har ofringer til og forbønn for i gudstjenestene. 

i. England 

Misjonsprosjektet i England er menighetsplanting av ungdomsmenigheter helt nord i 

England. Oppstarten av dette prosjektet var i 2015, og det er et samarbeid med NMS.  

ii. Bangladesh 

Fra januar 2016 har menigheten støttet internatdriften på Martin Luther College 

(MLC) i Bangladesh. Fra høsten-20 har Normisjon trukket seg ut av MLC, og 

menighetens givertjeneste er flyttet over til «Utdanning i Bangladesh». Dette 

prosjektet støtter alt arbeidet som omhandler utdanning i Bangladesh. 

Misjonsprosjektet i Bangladesh er et samarbeid med Normisjon. 

 

b. Misjonsaksjonen  

I februar ble det arrangert tradisjonell misjonsaksjon, med 

misjonsvindu, samtale, festkveld og gudstjeneste med 

kirkekaffe. I 2020 fikk vi besøk av Anjara og Yannick fra 

Madagaskar, sammen med Nora Fjose. De fortalte om 

Madagaskar og prosjektet Talvik menighet har hatt siden 1998. 

Misjonsaksjonen er et samarbeid menigheten har med NMS og 

Normisjon. MR’s representant i komiteen er Jennie Nilsen. 

 

c. Misjonsforeninger  

• Alta misjonsforening (NMS), v/Rannveig Nome og Kristhild Punsvik.  

• Alta Normisjon, v/Helge Ludvigsen. 

• Lærernes Misjonsforbund (LMF), v/Sigrid Langli. 

• Alta indremisjonsforening, v/Harald Nyvoll.  

 

Nora Fjose sammen med Anjara og Yannick 
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9. MENIGHETSBLADET    

Menighetsbladet kom ut 3 ganger i 2020 og er felles for Alta 

og Talvik sokn. Bladet skal gi et bilde av Alta og Talvik 

menigheters virksomhet gjennom året. 

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 2020 gikk menighetsbladet med et underskudd på 

ca 2.000 kr. Kirkekontoret har ansvaret for regnskapsføringen. Bladet trykkes i 8.200 

eksemplarer hos Fagtrykk Alta, og distribueres av Stigs Bud til alle husstander i sentral-Alta. 

 

10.  ØKONOMI  

Menighetsrådet gikk omtrent i balanse i 2020, overskuddet ble på ca 2.500 kr. Det var 

overraskende at kirketorginntektene ble større enn i 2019, til tross for at vi hadde bare ca 2,5 

mnd normal drift før pandemien slo til. Hva vi kunne hatt uten pandemien kan vi bare 

drømme om… Overskuddet på kirketorget ble likevel vesentlig lavere enn året før. Det 

skyldes noen store kostnader: Vi måtte investere i nytt kassesystem i 2020, vi fikk noen seine 

fakturaer for souvenirer solgt i 2019 og vi kjøpte inn en god del souvenirer før jul i 2020 (som 

ligger klare til vi åpner igjen). Til tross for mange avlyste gudstjenester og gudstjenester med 

lavt oppmøte pga smittevern ble det ikke så voldsomt stor nedgang i kollektinntektene. 

Nedgangen var på ca 57.000 kr (fra 363,5 tusen i 2019), derav 30.000 kr i nedgang til 

menighetens eget arbeid. Tatt i betraktning at antall gudstjenestedeltakere ble nesten halvert 

fra 2019 til 2020 er en nedgang på bare 16 % i kollektinntektene veldig bra. Det kan til slutt 

nevnes at menigheten støttet Hjerterom med 65.000 kr i 2020 og det ble kjøpt inn noe utstyr 

til attraksjonsrommet.  

 

11.  KIRKER OG GRAVLUNDER I ALTA MENIGHET  

  

a. Nordlyskatedralen Alta kirke  

Gulvet i kirkerommet ble pusset og oljet når kirken var stengt i mars/april. Det samme ble alle 

stolene i kirkerommet og menighetssalen (og på lageret). Det er byttet drivere/trafoer på LED-

lysene i kirkerommet (ca. 50.000 kr), og utført en del mindre reparasjoner og 

bygningsmessige tilpasninger. 

 

b. Alta kirke 

Treverket som ble byttet i 2019 ble malt i 2020 og noen mindre reparasjoner ble utført 

(lyspunkt, branndetektor, etc). Det var planlagt en større renovering av tak og takrenner i 

2020, men pga kapasitetsproblemer hos entreprenøren har dette blitt utsatt til -21.  

 

c. Elvebakken kirke 

Feil på nødlysanlegget, varmestyringen og lydanlegget er utbedret. 
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d. Kåfjord kirke 

Det er utført småreparasjoner som bytte av varmtvannstank, panelovn, 

sandblåsing av port til gjerdet og utskifting av porthengsler. Arbeidet 

med vindtetting av sørveggen er godt i gang.  

e. Rafsbotn kapell 

Den lokale læstadianske menigheten har lagt inn fiberlinje i kapellet, 

slik at samlingene deres kan strømmes på nett. Lydanlegget i kapellet er 

oppgradert, slik at den trådløse mikrofonen ikke forstyrrer mobilsignalene i området. 

 

f. Gravlundene 

Totalt har det vært 110 begravelser på våre tre gravlunder, av disse har 108 foregått fra 

kirkene. 55 ble begravd på Alta kirkegård, 51 på Elvebakken kirkegård og 4 på Kåfjord 

kirkegård. I tillegg har det vært tre bisettelser der kiste/urne er blitt sendt til andre kommuner 

for jordfesting eller det er foretatt askespredning.  

I sommer ble det utført et større utbedringsarbeid på nyfeltet på Alta kirkegård. Etter 

snøvinteren i fjor ble vi plaget med mye vannansamlinger inne på feltet. For å bedre 

avrenningen fra overflaten ble terrenget hevet ved at nye grus og jordmasser ble fylt på. Alle 

eksisterende gravminner måtte heves tilsvarende. I tillegg ble også gravminnene på noen 

rekker i et av de gamle feltene rettet opp og justert inn på riktig rekke. 

På seinhøsten ble arbeidet med utvidelse av gravlunden på Elvebakken satt i gang. Utvidelsen 

vil gi knapt 300 nye graver. Arbeidet er planlagt å være ferdig sommeren -21.  

 

 

12. MENIGHETENS ARBEID I TALL  

  2020*** 2019 2018 2017 

Gudstjenester på søn- og helligdager 126 108 126 113* 

Gudstjenester utenom søn- og helligdager 63 69 47 109 

Antall gudstjenestedeltagere 11804 21610 21 540 21 943 

Kåfjord kirke – bak ytterveggen. 

Maling av Alta kirke; vasking av Nordlyskatedralen; utbedringsarbeider ved Alta kirkegård 
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Gj.snitt deltagere på gudstjeneste 62 122 124 116 

Gj.snitt til gudstjeneste i Nordlyskatedralen 

(utenom skole- og bhg-gudstj.) 

90 165 167 183 

Dåp 154 180 166 205 

Konfirmanter 156 149 156 175 

Vielser  47 44 59 39 

Gravferder 111 132 113 122 

Innmeldinger 12 12 4 6 

Utmeldinger 39 51 29 71 

Gudstjeneste for bhg og skole 22 33 27 29 

Besøk av skoleklasser i kirken 4 7 9 9 

Besøk i klasser  3 23 25 18 

Besøk i barnehager 4 4 1 1 

Besøk av barnehager i kirken  0 2 2 4 

Kom.inn! gjennomsnitt besøk pr. dag  17 20 20 

Antall frivillige 101 93 89 93 

Konserter i egen regi 17 24 14 8 

Konserter i regi av eksterne leietakere 28 32 31 35 

Antall konsert-deltagere 2829 7 295 5 727 6 000 

Besøkende i kirken og BorealisAlta 12 117 22 000 19 000 10200** 

 

* I 2017 var det en del messefall, pga bispedømmets økonomiske situasjon. 

** BorealisAlta åpnet i mai 2017.    

*** 2020 bærer preg av Korona-pandemien som kom i mars. Mange gudstjenester ble gjennomført 

som dåpsgudstjenester, og mange arrangementer ble avlyst.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

13.  ANSATTE     

a. Fellesrådsansatte  

Berit Michaelsen, menighetspedagog, p.t. i permisjon 

Bernt Bakkehaug, driftsleder 

Cecilie Småvik-Jensen, diakonimedarbeider 

Egil Klevberg, kirketjener i Nordlyskatedralen, Alta og Elvebakken kirker 

Eila Sylvi Pettersen, kirketjener i Rafsbotn kapell, fra oktober 

Gunnar Tangvik, kirkeverge  

Ingrid Mella, kirketjener i Rafsbotn kapell, til april 

Ingunn M. Alexandersen, kirketjener i Rafsbotn kapell, til oktober 

Irina Girunyan, kantor 

Klemet A. Gaup, kirketjener i Nordlyskatedralen, Alta og Elvebakken kirker 

Knut Nesse Stavseth, kantor 

Kristín Østby, menighetssekretær og klokker 

Linda Noble, vikar for kontorfullmektig, fra februar  

Magnhild Nerheim Andersen, diakon 

Nusara Sutlawadee, renholder 

Oddhild Klevberg, kateket 
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Oda Helene Evjen, menighetspedagog 

Renate Christoffersen Sterner, kontorfullmektig, i foreldrepermisjon fra februar 

Tone Nilsen, renholder  

Viggo Kjellmann, kirketjener i Kåfjord kirke 

 

b. Prester 

Anne Skoglund, prost, i 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 vikarer vært engasjert for kortere og lengre perioder. 

 

c. Studenter 

Menigheten har jevnlig studenter innom. Det er flest studenter til prestetjeneste, men også 

studenter til diakoni-, kateket-, og kantorutdanninga som har praksis hos oss.  

 

 

14.  SLUTTORD OG TAKK 

 

Menighetsrådet vil takke dere alle for den fantastiske jobben som har blitt gjort det siste året. 

Arbeidet har vært ekstra krevende grunnet pandemien, og mange arrangementer har blitt 

planlagt og endret på flere ganger. Vi setter pris på den omstillingsevnen og kreativiteten som 

har blitt vist ved å endre måten å arbeide på der det har vært nødvendig. Uten så mange 

dyktige og engasjerte mennesker hadde vi ikke fått til alle de positive resultatene som vi har. 

Takk skal dere ha alle sammen! 

 

Hilsen Alta Menighetsråd 

Bjarne Sætrum   Grethe Marit Olsen   Lise Lotte Lund Martnes 

Anita Håkegård Pedersen  Bjørn Einar Lyng  Jan Henning Pettersen 

Arne Kristensen   Karoline Vang Anseth Jennie Nilsen  

Tove Øygard Hienerwadel  Knut Jakobsen  Ingunn Mella Alexandersen 

John-Harald Skum   Øyvind Oksavik (sokneprest) Ivar Smedsrød (fung.sokneprest) 

 

 

 

 

Årsmøtet er søndag 21.mars etter gudstjenesten i Nordlyskatedralen Alta kirke. 

 

 



Alta menighet - Regnskap 2020

STD 

kontonr
Regnskap  2020

Budsjett 

2020
Regnskap  2019

Budsjett 

2019
Regnskap  2018

Inntekter:

3100 Kirketorginntekter (Nordlyskat) -376 339 -300 -360 747 -200 -201 127,10 

3105 Kirketorgdagen & gaver til Nordlyskat. -1 576 0 -39 528 0 -52 419,00 

3110 Konsertinnt. -21 650 -15 -44 700 -15 -19 529,61 

3120 Korvirksomhet, innt. 0 0 0 0 0,00

3130 Konfirmantarbeidet, inntekter -149 376 -200 -189 852 -200 -229 400,00 

3140 KANU, inntekter (tilskudd) 0 -25 0 0 0

3200 Globelys & gaver -18 987 -30 -34 183 -50 -45 644 

3220 Menighetsaktiv.innt./bill. kirkemusikk -7 982 -10 -18 648 -20 -17 377 

3221 Søndagsskolen, inntekter -2 453 0 0

3230 Kirkekaffe, inntekter -702 -6 -2 735 -6 -4 578 

3251 Inntekter 5-årsjub. NK & turistinnt. (2017) 0 0 0 0 -41 175 

3280 Mott. tilsk. til barne- og ungd.arb. 0 0 -38 000 -38 -38 000 

3290 Diverse inntekter 0 -2 -1 690 -10 0

3300 Gaver til Alta menighet -15 545 -2 -1 783 0 -3 197 

3305 Nordlyskatedralen-innsamling/gaver -39 607 -35 -42 750 -30 -143 856 

3310 Givertjeneste -46 300 -50 -42 750 -50 -49 900 

3320 Ungdomskafe (Kom.inn!), gaver/tilskudd -31 713 -40 -32 950 -60 -41 023 

3340 Offer til menighetsarbeidet -150 999 -180 -180 236 -200 -187 152 

3350 Offer eksterne formål -138 190 -180 -155 188 -200 -203 661 

3360 Offer til våre 2 Misjonsprosjekt -17 504 -40 -28 143 -60 -23 256 

3370 Fasteaksjonen -97 170 -90 -91 041 -90 -71 500 

3375 Misjonsaksjonen -33 343 -15 -10 476 -15 -19 389 

3390 Prosjektstøtte -30 000 -20 -120 751 -130 -170 149 

3395 Menighetsbladet, gaver (frivillig kontingent) -40 804 -50 -44 270 0 -51 284 

3396 Menighetsbladet, annonseinntekter -108 000 -115 -114 000 0 -117 800 

-1 328 239,80 -1 405 -1 594 421 -1 374 -1 731 417 

Utgifter:

4300 Menighetsbladet, trykking/distribusjon 151 015 165 148 234 139 289 

6510 Trosopplæringsplanen, tiltak 50 805 140 0 100 25 106 

6520 Korvirksomhet 0 5 0 5 0

6530 Konfirmantarbeidet, utgifter 148 795 200 192 320 200 228 563 

6540 KANU - utgifter (inkl. planlagt leir) 1 194 35 2 810 5 4 280 

6550 Konsertutg. 15 566 10 31 350 10 30 580 

6551 Arrangementsutg./kirkemusikk 0 15 0 50 88 496 

6560 Barne- og ungdomsarbeid (eget, Kom.inn) 10 754 12 10 665 12 10 640 

6570 Ungdomslederprogrammet 0 10 0 20 636 

6580 Diakoni 3 049 15 5 799 30 19 201 

6590 Bruk av prosjekt-tilskudd 0 0 120 751 130 95 149 

6701 Revisjon 13 000 12 12 000 12 12 000 

6810 Data/EDB-kostnad 3 912 

6820 Ungdomskafe (Kom.inn!) & integrering 31 544 55 29 286 60 25 834 

6840 Bøker/matriell 37 200 2 0 2 0

6850 Kirkekaffe 2 696 5 635 8 0

6860 Bevertning, møteutg. 132 7 7 000 7 5 248 

6900 Kirketorget, utgifter 286 317 170 128 741 60 83 765 

6920 Menighetsaktiviteter, utgifter 9 880 25 4 410 25 10 742 

6921 Søndagsskolen, utgifter 0 0

6950 Blomster / gaver 0 5 3 455 5 0

7435 Overf. offer til eksterne formål 138 590 180 155 188 200 203 661 

7436 Overf. offer til de 2 Misjonsprosj. 17 504 40 28 143 60 23 256 

7437 Overf. gaver til Fasteaksjonen 97 170 90 90 872 90 71 536 

7438 Overf. Misjonsaksjonen 33 343 15 10 476 15 19 389 

7440 Støtte til andre (Hjerterom, FR/Borealis, NKSS...) 65 000 170 275 000 10 0

7770 Bankgebyr/purregebyr, ørediff 19 610 21 22 907 18 20 964 

7790 Diverse utgifter 15 180 10 7 040 10 23 434 

7791 Kateket, andre utg./bankgebyr/renter 222 0 175 0 68 

7792 Menighetsbladet, andre utg./bankgebyr 0 0 0 0 100 

7795 Nordlyskatedralen, div. kostnader 70 019 0 0 320 312 000 

8050 Renteinntekter, menigheten -4 725 -9 -3 616 0 -370 

8051 Renteinntekter, Nordlyskatedralen -1 648 0 -2 939 0 -629 

8055 Menighetsbladet, renteinntekter -5 0 -6 0 -7 

8090 Mellomregningskonto fellesrådet 0 0 0

8900 Nordlyskatedralen, Avsetning til fond 81 820 0 0 0 47 911

8900 Kom.inn, Avsetning til fond 0 0 0 0 15 000

8900 Avsetning til fond/ørem. 30 000 0 0 -100 75 000

Overf. til Nordlyskatedralen, MR-bidrag 0 0 0 0 0

SUM: 1 327 938,71 1 405 1 280 695 1 364 1 590 843

8800 Menighetsbladet, bruk av egenkapital -2 205,75 0,00 10 042,25 0,00 29 701,87

8800 Årets resultat (+=overskudd) 2 506,84 0 303 683,83 10 110 871,88

301,09 313 726,08 140 573,75
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Eiendeler

1500 Kundefordringer 16 197 1 900 

1578 Kateketen, kortsiktige fordringer 8 721 9 293 

1579 Kortsiktige fordringer 19 481 37 928 

1920 Brukskto - 4901.23.65666 352 603 80 124 

1922 Nordlyskatedralen - 4901.56.52984 146 696 607 714 

1923 Høyrente - 4901.56.20446 16 15 

1924 Kateket - 4901.25.10038 155 611 130 832 

1925 Fasteaksjonen - 4901.56.29850 384 181 

1926 NKAT Høyrente - 4750.74.29307 1 007 933 1 003 260 

1930 Menighetsbladet, bank 52 038 55 703 

SUM: 1 759 679,59 1 926 949,53

Gjeld og Egenkapital

2050 MR, Egenkapital -645 042 -642 535 

2060 Menighetsbladet, egenkapital -19 708 -21 914 

2180 Prosjekt-tilskudd/fond -164 101 -134 101 

2181 Kom.inn, fondsavsetning -43 000 -36 000 

2182 Kateketen, fondsavsetning -155 611 -132 585 

2183 Nordlyskatedralen, fondsavsetning -669 711 -587 891 

2184 Østkontakten, fondsavsetning -2 290 -2 290 

2185 Elvebk. barnekor, fondsavsetning -15 470 -15 470 

2186 Nordlys barnegospel, fondsavsetning -20 053 -20 053 

2187 Kåfjord kirke, fond -6 821 -6 821 

2460 Leverandørgjeld (menighetsbladet) -44 260 

2740 Oppgjørskonto MVA 95 409 30 254 

2990 Kortsiktig gjeld (Ubetalte regninger) -83 473 -314 365 

2991 Skyldig ofringer -36 995 -53 948 

2992 Nordlyskatedralen, kortsiktig "gjeld" 73 252 10 768 

2995 Kortsiktig gjeld til fellesrådet -21 807 0 

SUM: -1 759 679,59 -1 926 949,53 














