
 
Innstranden menighet  

Nær livet 

Åpen dør 

Dele tro 

Ekte mennesker 

 

Menighetsrådslederen  

har ordet 

Vi kan nå se tilbake på 2020, og det har vært et annerledes år.  
Koronapandemien har satt et stort preg på alles hverdag og har hatt 
store konsekvenser for aktiviteten i kirka vår. Mye har måtte stenges 
ned, men vi er glad for at det periodevis har vært mulig å samles i  
kirka, om enn i mindre grupper enn vanlig. Selv om de fleste av  
koronaens konsekvenser nok må anses som både uheldige og negative, 
har også pandemien løftet frem nye muligheter og tvunget oss til å  
tenke nytt. Dette har ført til at Innstranden menighet har økt sin  
aktivitet på sosiale medier med streaming og opptak av både innslag 
for barn og unge, gudstjenester, andakter og andre innslag. Med dette 
ser vi også at vi har nådd ut til mange mennesker i menigheten som 
ikke så ofte går fysisk i kirka. Dette er et mulighetsrom vi må ta med 
oss videre. Hunstad kirke ønsker å være en åpen kirke for alle som bor 
i menigheten. Vårt ønske er at nettopp du skal føle at Hunstad kirke er 
din kirke, enten vi møtes fysisk eller digitalt.. I Hunstad kirke kan vi 
alle dele tro, vi skal være en kirke for alle - nær livet og med åpen dør. 
Hunstad kirke er for alle livets anledninger - for alle mennesker.  
 
Takk til alle som kommer til gudstjeneste og arrangementer både i  
kirka og på nett, og takk til alle frivillige som bidrar med sine  
kunnskaper og arbeidsinnsats.  
  

Guro Wisth Øydgard. 

2020 i  

Innstranden menighet 



1: Menighetsbygging  

En menighet er fellesskapet av de døpte og troende på sitt sted.  
Innstranden menighet ønsker å være en menighet og kirke som er:  
Nær livet, har en Åpen dør, gir rom for å Dele tro og er et sted der vi 
får være Ekte mennesker (være den vi er). Dette er menighetens  
visjon og disse ordparene danner ordet NÅDE. Guds kjærlighet til oss 
gis av nåde, den er gratis og grenseløs og uavhengig av oss.  
Jesusfiguren i altertavlen strekker armene frem mot oss og sier kom.  

 
2020 har vært et unntaksår når 
det gjelder aktivitet. Fra de 
første signalene om at en  
pandemi var underveis, og vi 
måtte vurdere nattverd-
ordningen, til den store  
nedstengingen kom i midten 
av mars og varte nesten til 
sommeren. Alt av aktiviteter 
var ute og vi holdt oss  
hjemme i størst mulig grad. 
Mot sommeren og høsten opplevde vi en gradvis åpning av tilbudene, 
og med restriksjoner har vi utført konfirmasjonene i august og startet 
på et nytt konfirmantår. 

 
Ungdomsmiljøet rundt ung@kirka, som på mange måter er kirka sitt 
flaggskip, har vist seg å være stabilt interessant for de det gjelder. 
Mange av ungdommene er stadig med som ledere på andre  
arrangementer i kirken i samarbeid med voksne frivillige. Klubben har 
også vært preget av restriksjoner på antallet og på omfanget i tid,  les 
mer om dette under diakoni.  
 
Tilbudet om hverdagsretreat en gang i måneden var nedstengt fra mars 
til høsten, men det er et godt etablert tiltak som når stadig nye  

mennesker. Retreatarbeidet er også et viktig og godt arbeid på tvers av 
menighetstilknytning.  

 

Menigheten ønsker at misjonsavtalene våre med Areopagos og  

Stefanusalliasnen skal være godt kjent og synliggjort i gudstjenester  

og øvrig arbeid.  



2: Gudstjenester og  

kirkelige handlinger 

Gudstjenester  
Gudstjenesten er menighetens ukentlige 
feiring av Kristi oppstandelse. I Hunstad 
feires det gudstjeneste hver søndag i  
skoleåret, vekselsvis kl. 11 og kl. 18. Vi 
har gjennom året feiret noen Taize-
messer. Allehelgensgudstjenesten ble for 
tredje gang feiret som en minnedag der 
pårørende til alle fra vår menighet som 
var stedt til hvile i løpet av året ble  
invitert inn, navn ble lest og lys ble tent.  
Det opplevdes fint og mange kom på  
bakgrunn av utsendt invitasjon.    

 
Konfirmantenes medvirkning som medliturger har satt seg og  
er med å berike gudstjenestefeiringen sammen med de andre  
frivillige medarbeiderne.  

 
Trosopplæringstiltak knyttet mot gudstjenesten gir viktige og flotte 
gudstjenester i løpet av året. 

 

Om  koronatiltakene: 

Det har vært stilt strenge krav til  
gjennomføringer av møter mellom 
mennesker. 1-metersregelen, 2-
metersregelen, og generelle  
maksimumstall har gjort det vanskelig 
å møtes. Krav til vask og renhold  
mellom møter har vært store og ført 
til ekstra mye påpasselighet. Vi har 
vært færre tilstede på gudstjenester.  
Tallenes tale er tydelig, både på  
oppmøte og dåp, da vi ikke har hatt 
mulighet til å samle så mange som vil 
komme. Mange har utsatt dåp fordi 
de vil vente til de kan være flere.  

Statistikk 2020 (2019)  

Gudstjenester  

totalt:     76 (98)  

Fremmøtte:  3135 (8187)  

Døpte: 17 (24) 

Konfirmerte:  62 (73)   

Bryllup/forbønner:   2 (1)

Gravferder/bisettelser:  2 (3) 

Sykehjemsguds.: 10 (20)  



Selv om aktiviteten har vært redusert i 
dette året, så skal en ikke kimse av at 
det er tatt i bruk nye måter å nå ut på. 
Vi har prøvd å henge med på dette og 
legger ting ut på nett, på hjemmesiden 
og på Facebook. På den måten har vi 
nådd bredere ut. Kanskje har det aldri 
vært så mange noensinne som har 
fulgt med på det vi gjør i kirka,  
gjennom andakter, sang og musikk på 
nettet. Særlig da dette var nytt i vår, 
kunne vi se at tusenvis hadde sett på 
enkelte av innslagene vi produserte. 
Nå har tallene stabilisert seg på noen 
hundre, men det er allikevel veldig 
høyt i forhold til den vanlige  
oppslutningen på en søndag. Vi tror at 
dette er en vei å gå i framtida og vil 
satse på å lage opptak, sende strømminger 
direkte, og vi lærer etter hvert hvordan vi  
skal gjøre det best mulig. Kanskje blir dette  
aktuelt å bruke i konfirmantundervisningen også. 

 

3: Musikk  
 
Det musikalske arbeidet i Innstranden menighet er fremdeles på vei til 
å se hvor man skal gå. Det var vikarer på kantorsiden frem til midten 
av mars da kantor Andrey Mirgorodskiy ble ansatt. 
 
Hunstad kantori er fortsatt den sentrale aktøren i menighetens  
musikkliv gjennom året. Kantoriet deltok i 2020 på flere gudstjenester, 
og var en viktig aktør på blant annet Taizegudstjenester. I starten av 
2020 hadde vi en Jakobmesse der vi brukte «Messe rundt et dekket 
bord». Vårt faste husband, sammen med Hunstad kantori, kantor og 
prest ledet denne på en fin måte.  
 
For barn er barnesangen, både babysang, knøttesang og minising  
viktige aktiviteter. Se under punktet om trosopplæring for å se hvordan 
dette har vært i 2020.  

 



Kirken brukes også til konserter og andre kulturelle arrangementer. Vi 
har godt samarbeid med lokale utøvere, blant annet ulike skolekorps 
som årlig bidrar på gudstjenestene i julen. Kammerkoret Con Brio som 
ledes av vår kantor har kirken som øvingslokale.  

 

4: Trosopplæring og undervisning for barn,  

ungdom og voksne 

Trosopplæringen gjennomsyrer hele kirken og menighetens liv, og er 
en viktig del av musikk, diakoni og gudstjeneste. Årsrapportens inn-
hold reflekterer også dette.  
 
 

Innstranden og Bodin menighet  
samarbeider om trosopp-
læringen. Planen har overskriften 
«Gjennom ÅR og DAG» og  
bygger på den nasjonale planen 
for trosopplæring. Den legger 
opp til en årlig breddesamling for 
hvert alderstrinn fra 0-18 år, i 
tillegg til noen faste aktiviteter 
som går gjennom skoleåret.  
Målet er en helhetlig plan som 
også er realisert i praksis.  
Høsten 2020 ble tiltaksdelen i  
trosopplæringsplanen revidert og  
godkjent av menighetsrådet. 

 

 

I mars 2020 kom korona. Dette 
har påvirket måten vi jobber på 
og mange av årsamlingene for barn måtte avlyses eller endres. Bodin, 
som vi samarbeider med trosopplæringen om, fikk ny menighets-
pedagog i mars. Tiden vi fikk til overs når vi ikke kunne ha tiltak  
brukte vi på å jobbe med planarbeid og økonomi.  
 



LITT OM TILTAKENE VÅRE 

Da vi måtte stenge ned våren 2020 på 
grunn av smittesituasjonen hadde vi en 
pause på de kontinuerlige tiltakene. Vi 
vil fortelle litt om hvordan dette har vært 
og starter med de kontinuerlige tiltakene.  

Ung@kirka er et møtested som er viktig 
for mange ungdommer. Så fort vi hadde 
anledning til det åpnet vi for mindre 
grupper. Med smittevern som bakteppe 
inviterte vi inn faste grupper og laget et 
opplegg der vi til enhver tid hadde  
oversikt over hvem som var tilstede. I 
nasjonal plan for trosopplæring er  
livsmestring et av temaene som det er 
fokus på. Gjennom et stort voksennærvær på ung@kirka bygger vi  
relasjoner og er tilgjengelige for ungdommene i ulike livsfaser. Høsten 
2020 har vi brukt eksterne midler for å sikre større voksentetthet og 
ivareta smittevern i den spesielle situasjonen. Les mer om ung@kirka 
under diakoni, diakonen er leder for tilbudet.  
 

KONFIRMANTER  

Konfirmasjonene ble flyttet fra mai til august. Den planlagte leiren til 
Norefjell ble avlyst, men diakonen dro med noen av leirkonfimantene 
og andre ungdommer på leir til Evenskjær i regi av KFUK /KFUM.  

Det neste kullet startet i  
september. Vi har 73  
konfirmanter 20/21. Det er litt 
flere enn forrige år. Bernt 
Aanonsen har vært vikar i den 
ledige kapellanstilligen i 60% 
og har gått inn i konfirmant-
arbeidet sammen med Reiulf, 
Ingunn og Unn-Kristin. De  
resterende 40% av midlene har 
vi brukt på å ansette noen  
ungdommer på timebasis.  
Disse har deltatt på konfirmant-
timer og noen fasesamlinger.  

 



MINISING, KNØTTESNG  

OG BABYSANG  

Vi valgte å ha Minising og Knøttesang 
annenhver uke i stedet for hver uke for 
å utnytte personalet bedre og samtidig 
sikre godt smittevern. Det har fortsatt 
vært tilbud om familiemiddag i forkant 
av sangøvelsene. Unn-Kristin og 
Andrey har Minising sammen mens 
Knøttesang og babysang ledes av  
Unn-Kristin som er utdannet førskolelærer og har særlig erfaring med 
denne type arbeid. På torsdagene har vi brukt av vikarmidlene på å 
lønne en ungdom som går siste året på videregående. Dette har fungert 
som en god ordning. 

 

Det ble ikke gjennomført hverken prosjektkor eller julekonsert med 
deltakelse av barnekor på grunn av korona. 

 

FASESAMLINGER 

Arbeidet med enkelt-
samlinger, ukentlige tros-
opplæringsaktiviteter og 
konfirmasjonstid hviler på 
solid erfaring og rutine.  
Prester, menighetspedagoger 
og diakoner deltar aktivt i 
arbeidet sammen med noen 
innleide ressurser i  
vakanseperioder.  

Arbeidet med å revidere  
trosopplæringsplanen har 
vært jobbet mye med dette 
året. Vi har laget en  
tiltaksplan der førskolefasen 
fra 0-6 år gjøres om til  
familiesamlinger med fokus 
på flere aldersgrupper.  

Faste aktiviteter og  

gjennomsnittlig antall  

deltakere i Hunstad 

     0-1år Babysang—ca. 10 

     1-3 år  Knøttesang– ca. 8 

     4-7 år  Minising—ca. 12 

     14 år  Konfirmanter—62 

      13+ Ung@kirka ca. 50 

Gjennom ÅR OG DAG (årlige tiltak) 

 

1ÅR Sansesamling i kirka (Hunstad) 

2ÅR Sansesamling i kirka (Bodin) 

3ÅR Påskesang (H) 

4ÅR Verksted og gudstjeneste (begge) 

5ÅR Påskevandring (H) 

6ÅR Verksted og gudstjeneste (begge) 

7ÅR Kirkebursdag til pinse (B) 

8ÅR   Tårnagenthelg med gudstjeneste (H)  

9ÅR Karnevalshelg med gudsjeneste (B) 

10ÅR Jakten på Juliana (B) 

11ÅR LysVåken, adventsnatt i kirken (H) 

12ÅR Utesamling (B) 

13ÅR Ungdomsfest (H) 

14ÅR Konfirmanter 

15ÅR BYnatt 

16-18 På Sporet 



 

Arbeidet med å tilpasse planen til de  
ressursene vi har til rådighet er både  
spennende og tidkrevende. Vi ønsker å  
sikre fortsatt god kvalitet og et innhold 
som holder høy faglighet og et helhetlig 
tilbud til barn og unge mellom  0-18 år.  
 

Deltagerne på samlingene og foresatte gir 
uttrykk for at de er veldig fornøyd, og at 
det er godt innhold på tiltakene våre. Vi 
får høre at de holder høy kvalitet og at 
det oppleves godt å komme til kirken. 

 

Hvordan kan vi bli det naturlige valget for enda flere? Dette er et 
spørsmål som 
 gjerne kan få plass i utviklingsar-
beidet videre.  

 

 
Samarbeid kirke-skole/barnehage 
Menigheten har et godt etablert  
samarbeid med skoler og barneha-
ger i området. Barnehagene får  
tilbud om samlinger til advent og 
påske, og alle barneskolene har  
skolegudstjeneste til jul. Under pan-
demien valgte de fleste skolen å 
avlyse fordi det ble utfordrende 
med tanke på smittevern.  

 
Påskevandringer for barnehagene 
måtte gå ut dette året pga. korona. Da vi kom til adventstiden  
gjennomførte vi barnehagesamlinger. Pedagogene i Bodin og Innstran-
den samarbeidet om dette. Vi la opp til flere samlinger for å kunne 
opprettholde dette tilbudet med tilpasning til den situasjonen vi hadde 
med smittevern. Etter samlingene serverte vi boller og saft ute.  
Bollene var bakt av årets konfirmanter som hadde dette som en  
tjenesteoppgave.  



KATEKUMENAT 

Vi har ikke prioritert å starte dette opp igjen i 2020. Hvordan vi  
prioriterer dette framover er avhengig av økonomi– og  
personalressurser.  

 

5: Diakoni  

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og kirken ønsker å arbeide til det 
beste for hvert menneske, vårt lokalmiljø, nasjonalt og internasjonalt 
og gjennom samarbeid med det offentlige, frivillige og andre  
instanser. Som kirke har vi omsorg for det hele mennesket, og vil  
søke å være til hjelp og støtte for alle vi møter.  
 
Også på diakoniens områder slo pandemien hardt, og vi måtte tidlig 
tenke kreativt rundt hvordan vi er kirke når vi ikke kunne treffes. I 
mars og april var kirkedørene stengt, og det meste foregikk digitalt.  
Diakonen holdt kontakt med ungdommene over sosiale medier, og 
brukte mye tid på å ringe rundt til mennesker i menigheten. 23. april 
fikk vi tillatelse til å ha åpen kirke med rom for hvile, sjelesorg og lys-
tenning, men bare fem om gangen. Vi var glade for alt vi fikk lov til.  
 
I starten av mai ble det lettet på restriksjonene igjen, og vi kunne ha 
fysiske samlinger igjen. Det tok litt tid før vi kom i gang, for bransje-

standarden fra Den norske kirke  
måtte på plass først. Men i mai  
startet vi med ung@kirka igjen.  
Ungdommene ble delt i fire grupper, 
og mandagene delt i to. Vi vasket 
ned rommene mellom hver gruppe. 
Vi har ikke hatt mulighet til å åpne 
for mange nye ungdommer og de nye 
konfirmantene fikk ikke komme på 
ung@kirka høsten 2020. Vi vet at 
det er mange som ønsker å komme, 
men 2020 ble i stor grad preget av å 
ta vare på ungdommene som allerede 
er i miljøet vårt, men noen unntak. 
Organiseringen og gjennomføringen 
av dette har tatt mye tid.  

 



I tillegg har sosial isolering ført til et større oppfølgingsbehov hos  
ungdommene, da mange opplevde det som krevende med corona-
restriksjonene. I 2020 har vi særlig sett at en fellesskapsarena som 
ung@kirka er viktig for ungdommene, og et godt sted å være. 
 
Camp Norefjell 2020 ble avlyst, men i august reiste 
vi på ungdomsleir på Evenskjer i regi av KFUK/
KFUM. Noen konfirmanter ble med, og andre  
ungdommer fra miljøet vårt. Vi reiste med Rønvik 
og Tverlandet, og det var en etterlengtet pause fra 
hjemmesommeren. Det ble en fantastisk tur med 
godt vær, og veldig fornøyde ungdommer.  
 
Annenhver uke er det gudstjeneste på Mørkved  
sykehjem med diakon og prest, og annenhver uke er 
det tilbud om samtaletid med diakon og prest som 
da samtaler med 1-3 av beboerne på  
sykehjemmet. Dette gikk som normalt frem 
til midten av mars da Norge stengte ned. I en 
periode fikk vi ikke komme inn på  
sykehjemmet i det hele tatt, men etter hvert 
fikk diakonen og presten bruke besøks-
rommet til samtaler. Gudstjeneste hadde vi 
ikke inne på sykehjemmet resten av 2020, 
men vi hadde utegudstjenester utenfor  
sykehjemmet i sommer, og de kom ved flere 
anledninger til Hunstad kirke for å feire  
gudstjeneste med oss. Til påsken ble det lagd 
en påskepakke med sjokolade, gule tulipaner 
og et påskehefte med andakter og salmer. Det 
ble det satt stor pris på.   
 

Alle de større arrangementene i Hunstad kirke har et diakonalt aspekt, 
men i 2020 kunne ingen av dem gjennomføres som vanlig.  
 
Juletrefesten ble avlyst, da de gjeldende restriksjonene gjorde det 
vanskelig å gjennomføre på en forsvarlig måte.  Alle påske-
gudstjenestene ble digitale, og det ble lagt stor jobb i å lage et godt  
tilbud på nett.  

 

 



I 2020 ble det for sjette år på rad avholdt 
17. mai –fest for alle i Hunstad kirke. Da 
hadde vi en samling i kirken hvor det ble 
holdt god avstand. Vi sang «ja, vi elsker» 
sammen med hele Norge på NRK, og  
spiste is. Det var en nedtonet og enkel  
samling med strenge restriksjoner, men alle 
som var der satt pris på samlingen.  
   
Internasjonal diakoni er særlig synlig i  
fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. I 2020 
var den digital for første gang, da vi ikke 
hadde mulighet til å gå fra dør til dør. Det 
ble samlet inn rundt 43.000 kr., som  

tilsvarer varig tilgang på rent vann til 172 mennesker. Det er en  
nedgang fra hva vi pleier å samle inn, og naturlig pga. avlyst dør-til-
dør aksjon.  
 

Internasjonal diakoni er også synlig gjennom misjonsprosjektene der 
vi gjennom Areopagos støtter Home of Grace i Kina og arbeidet med 
barna i søppelbyen i Egypt gjennom Stefanusalliansen.  
 
Sammen med Rønvik og Domkirken prøvde vi å tenke ut en måte å 
være tilstede for russen på, da selve russecampen ble avlyst. Vi hadde 
flere ideer, men det viste seg å bli vanskelig å gjennomføre da vi på 
ingen måte kunne bidra til at det oppsto større samlinger av  
mennesker. Suppe til russen 2020 ble det derfor ikke noe av.  
  

Det diakonale arbeidet har også  
rettet seg mot mennesker med  
utviklingshemming og/eller  
funksjonsnedsettelser i menigheten 
og nettdiakoni. For den første  
gruppen arrangeres det et felles-
prosjekt i Bodø som kalles De  
utrolige. Høsten 2020 var det  
Saltstraumen som var vertskap, og 
vi hadde en flott samling med de 
gjeldende  restriksjonene.  

 



Diakonen er med i Nettkirken som nettdiakon. Det er en chattetjeneste 
hvor prester og diakoner er tilgjengelig for samtale, og konfidenten er 
helt anonym. Det er et meningsfullt arbeid som åpner rom i og mellom 
mennesker. Rom der vanskelige spørsmål stilles. Rom for det som er 
stort og det som er lite. Rom for det som tåler dagens lys og det vi vil 
gjemme. I 2020 eksploderte antall brukere i Nettkirken, og mange nye 
chattere ble rekruttert. Diakonen har i 2020 brukt mer tid på å være 
tilstede på nett enn vanlig.   

Både prester, diakon og andre ansatte i 
Hunstad kirke har hatt jevnlig samtaler 
med enkeltpersoner. I 2020, hvor vi  
siden mars har levd under sosiale  
restriksjoner, og stadige beskjeder om å 
holde avstand og holde antall nær-
kontakter nede, har disse samtalene 
vært ekstra viktige. Vi har ringt,  
handlet, lagt til rette, fulgt opp.gått på 
tur og hjulpet til der vi kan. Diakoni 
handler mye om å se behov, og handle 
på dem. Dette året har vi rett og slett 
hevet oss rundt, og forøkt å finne måter 
å være en diakonal kirke på, når vi ikke 
kan treffes. Det har vært krevende for 
alle, og vi gleder oss til den  
dagen vi kan samles, klemme og gjøre som vanlig.  
 

6: Medarbeiderskap og personal 

En menighet har mange lemmer. Et stort antall medarbeidere,  
frivillige og ansatte, gir aktivitet og liv i Innstranden menighet. En stor 
takk til alle som har brukt av sin fritid til tjeneste i kirken! 
 

I 2020 har fokus på smittevern vært høyt, og vi har i flere runder fått 
beskjed om å bruke frivillige så lite som mulig. Staben har forsøkt å 
holde kontakt med frivillige, og når muligheten har vært der, hatt dem 
med på tiltak med god opplæring i gjeldende smittevern.  
Det er en prioritert oppgave å jobbe videre med frivillighetsarbeidet 
framover. Vi må kunne gi frivillige og ansatte gode, forutsigbare  
rammer og vi må rekruttere flere. Diakonen er frivillighetskoordinator, 
noe som er en god hjelp i dette arbeidet. 



Personalsituasjonen har i 2020 vært preget av 
nyansettelser og vakanser. Ny kantor, Andrey 
Mirgorodskiy, startet i mars 2020, samtidig 
som sokneprest Elin Irgens sluttet, og Reiulf 
Pedersen ble ny sokneprest. Kapellan-
stillingen Reiulf hadde ble ikke besatt i 2020, 
men Bernt Aanonsen var vikar fra høsten 
2020. Det var fint å ha han med i staben. Vi 
hadde også en prestestudent i praksis hos oss 
i mars 2020. Sindre Steinkopf gjorde en god 
jobb, og vi ønsket han lykke til på veien til  
prestetjenesten.  
 

7: Synlighet og markedsføring 
En naturlig konsekvens av pandemien var at 
mye av kirkens tilbud ble omgjort til digitale 
tilbud. Læringskurven har vært bratt for 
mange, både når det kommer til Teams, streaming, digitale opptak på 
nett og sjelesorg over telefon.  

 

Det har vært viktigere enn noen gang å nå ut til mennesker gjennom 
digitale medier, med facebook og instagram som de viktigste delings-
arenaene. Instagramkontoen vår fortsatte å vokse, og vi nærmet oss 
600 følgere på slutten av året. Facebooksiden vår hadde ca. 960  
følgere på slutten av 2020. Sammen med hjemmesiden fungerer  
facebook godt til å dele informasjon på nett. Konfirmasjonene i august 
ble streamet på facebook, vi har spilt inn helgehilsninger, samtaler og 
både spilt inn og streamet gudstjenester.  
 
Vi fortsatte og sende ut nyhetsbrev, men etter 
sommeren endret situasjonen seg så raskt, at 
det ble mye kontrabeskjeder. Derfor ble ikke 
nyhetsbrevet sendt ut på høsten, men det ble 
sendt julebrev. I slutten av 2020 var det 260 
abonnenter, og det er vi fornøyd med, selv 
om vi stadig prøver å få flere til å bli  
mottakere. Det er et viktig og nyttig verktøy i 
markedsføringen av menighetens aktivitet. 
Ellers brukes avisannonser for gudstjenester 
og en sjelden gang plakater på butikker. 

Vi takket tidligere  

sokneprest Elin Irgens  

av i  mars 2020.  



8: Bygg og teknisk  

Hunstad kirke er et nytt og praktisk bygg. Mye fungerer godt, men det 
har vært behov for noen reparasjoner også siste året. Det ble installert 
en luftfukter på galleriet for å øke fuktigheten i rommet. Tørr luft  
ødelegger orgelet. Vi opplever at 1 luftfukter er for lite til det store  
kirkerommet, og det er derfor bestilt en til. På grunn av tørr luft ble  
treverket tørt og orgelkrakken knakk. Den ble reparert, og vi ser stor 
grad viktigheten av nok luftfuktere.  

 

Å etablere gode vaskerutiner har tatt mye tid 
og arbeid i 2020. Det kom ulike beskjeder 
og staben forsøkte så godt vi kunne å  
opprettholde gode antibac- og vaskerutiner. 
Dette kom vi inn i etter hvert.  
 
Politihøyskolen lånte kirken fordi egne  
lokaler ble for små med avstands-
restriksjonene, og det ble i starten mer  
vasking på staben enn planlagt. Dette ordnet 
seg etter hvert.   

 

Endel av steinhellene utenfor kirken ble 
knust og noen ble borte både pga. parkering, 
belastning og noe hærværk. De ble reparert i 

slutten av 
2020. Det ble kjøpt en del teknisk utstyr 
til streaming. Vi brukte tid på å lære oss 
det. Det må vi fortsette med i 2021.  

 
Det har også i år vært utfordringer med 
den kompliserte miksepulten og det  
jobbes med utskifting av denne. Det  
gjøres stadig vedlikeholds reparasjoner 
på både lyd og annet teknisk utstyr. 
Kommunen drifter enkelte funksjoner i 
kirken, som temperatur, ventilasjon og 
brøyting. Det fungerer godt, men har 
også sine utfordringer som følges opp.  



9: Økonomi  

Innstranden menighet er helt avhengig av innsamlede midler for å  
kunne drive aktiviteter for hele menigheten. Ut over stillingsressurser 
og midler til tiltakene i trosopplæringsplanen, har menigheten ingen 
årlige bevilgninger til disposisjon. Alle inntektsbringende tiltak er  
derfor viktige for å gi handlingsrom for nye og gamle tiltak. 
 
I Innstranden menighet ble det gitt tilsammen kr. 78030,- i offer på 
gudstjenestene og givertjeneste, en nedgang fra 2019 (94385,-) 
Av dette ble kr. 55.632,- gitt til andre organisasjoner. Mye av denne 
nedgangen skyldes selvsagt pandemien, med nedstenging. Offer via 
vipps utgjør det meste av innsamlede midler. Dette gjelder også  
lotteriet. Det er mulig å være fast giver til Innstranden menighet, en-
ten ved bruk av offer-konvolutter eller med avtale i egen bank.  
 
Ut over offergavene, er lotteriet menighetens viktigste inntektskilde. 
Her legges det hvert år ned solid innsats fra frivillige medarbeidere 
som samler inn premier, produserer loddlister og selger lodd. Også 
dette året var det flere konfirmanter som solgte lodd, noe som var til 
stor hjelp. Gjennom lotteriet og andre tiltak fikk menigheten inn  
60960,-  
 
I regnskapet kom menigheten ut med et mindreforbruk på 35727,-  
Ubrukte midler settes i disposisjonsfond til planlagte tiltak, som f. eks 
mulighet for å knytte spillepult foran til orgelet. Mindreforbruket er et 
resultat av fokus på utgifter til varer og tjenester, i tillegg til de  
begrensninger pandemien gir. Etter klare oppfordringer fra  
menighetsrådet søkes det etter eksterne midler der dette er mulig. 
Regnskapet er revidert og godkjent.  

 

 



  

10: Ledelse  

Arbeidet i menigheten ledes av menighetsrådet. Nytt råd ble valgt i 
november 2019 og ble innsatt i gudstjenesten 3. november. Rådet  
leder menigheten gjennom planer, budsjetter og vedtak i saker. Rådet 
gjennomførte i 2020 5 møter og behandlet 59 saker.  
 
Menighetsrådet oppfordrer alle som har ideer og innspill om å ta  
kontakt. Engasjement rundt menigheten er viktig og godt!  

Sittende menighetsråd, valgt  

november 2019:  

 

Guro Wisth Øydgard (leder) 

Mona Kvikstad (nestleder) 

Elin Valøy (repr. til fellesrådet) 

Pål Andreas Pedersen 

Merete Hassel 

Grete Høgset 

Elin M. Irgens  

(sluttet som sokneprest i 2020) 

Reiulf Pedersen (ny sokneprest) 

Helge Ragnar Knudsen (1. vara) 

Flemming K. Petersen (2. vara) 

Terje Jensen (3. vara) 

Eli Skintveit (4. vara) 

Gerd Pettersen (5.vara) 



 

 

Altertavlen er laget av Tor Lindrupsen.  

 

Vil du motta et månedlig nyhetsbrev  

om det som skjer i Hunstad kirke?   

 

Meld deg på til: hunstad.kirke.nyhetsbrev@gmail.com  


