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Nordkapp sokn 
 

Soknet er et kirkelig forvaltningsområde, som har fått sine grenser fastsatt og 

der et visst antall menighetsmedlemmer er hjemmehørende. 

Nordkapp Sokn har tilsvarende geografiske grenser som Nordkapp kommune.  

I 2017 hadde kommunen innbyggere 3291, av disse var 2517 medlemmer av 

Den Norske Kirke. 

 

Nordkapp menighetsråd – fellesråd 
 

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 blir rikelig for-

kynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og 

unge samlet om gode formål og legemlig åndelig nød avhjulpet. (KL § 9) 

 

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på 

vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i 

kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta sokne-

nes interesser i forhold til kommunen. (KV § 14)  

 

Nordkapp er en ettsokns kommune. Det betyr at medlemmene i menighets-

råd og fellesråd er de samme personene, med unntak av kommunens repre-

sentant som kun deltar ved fellesrådets saker. 

 

Menighetsrådets sammensetning 

  

Leder: Bente Floer 

Nestleder: Thorgeir Walsøe 

Medlemmer: Mai-Liss Fredriksen 

 Britt-Eli Nordkvist 

 Jan Magne Gaare 

 Mona Beathe Johnsen 

Onar Haugli (sokneprest) 

  

Varamedlemmer: Siv Jane Andersen 

 Sigve Reidar Gusdal 

 Ann-Sofi Simonsen 

 Fred Magne Johansen 

  

  

Kommunens repr: Ottar Hansen (fellesrådssaker) 

Vara: Gry Jørgensen 

  

 

Menighetsrådet har hatt 5 møter og behandlet 50 saker. Menighetens års-

møte ble holdt 22.04.2018. 
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Økonomiutvalg 

Thorgeir Walsøe 

Sigve Reidar Gusdal 

Onar Haugli 

 

Adminstrasjonsutvalg 

Bente Floer 

Brith-Eli Samuelsen 

Ansattes repr. (ikke valgt) 

 

Fellesrådets ansatte 

Fung. Kirkeverge: Onar Haugli (100%) til 10.3.2018 

Organist/kirketjener: Olga Jusupova-Nilsen (76%/24%) 

Renholder: Barbara Jastrzebska (25%) – permisjon fra 1.9.2018 

Fagarbeider: Jan Eivind Kristiansen (100%) 

Menighetssekretær: Benedicte Færevåg (50%) fra 10.3.2018 

Kirkeverge: Niels Westphal (100%) fra 10.3.2018 

 

Bispedømmerådets ansatte 

Sokneprest: Onar Haugli (100%) fra 10.3.2018 

Kapellan: Cato Engebretsen (100%) 

 
Virksomhet og statistisk data 

 

Medlemsutvikling 

2445 av Nordkapp kommunes befolkning er medlemmer av den norske Kirke. 

Dette utgjør 76,5 % av befolkningen. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2653 2606 2608 2606 2572 2528 2517 2445 

84,5% 83,3% 82,6% 79,6%  78,5% 77,2% 77,3 76,5 

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger 

Sentrale parameter for menighetens virksomhet er antall avholdte gudstje-

nester og kirkelige handlinger, samt omfanget av deltagelse. Særlig er det 

antall deltagere i gudstjenester, og den prosentvise del av befolkningen som 

velger dåp som i økende grad er blitt viktig.  

 

Deltagelsen ved menighetens gudstjenester i 2018 viser at, etter en nedgang 

i 2017, er det tilbake på samme nivå som i 2016 med 3402 registrerte delta-

kere. I 2016 var 3406, mens deltakelsen i 2017 var 2699. 

 

Økningen i forhold til året før, er tydeligst på søn- og helligdager, med nesten 

1000 flere deltakere på gudstjenestene disse dagene.  Allikevel er det ingen 
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tvil om at festivalgudstjenester og andre gudstjenester som ikke er lagt til søn- 

og helligdager, er svært populære. De 9 gudstjenestene som ble avholdt 

utenom søn- og helligdag i 2018, samlet 110 i gjennomsnitt deltakere. 

 

Antall deltagere ved gudstjenester søndager og helligdager:  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3038 4134 3939 2377 3022 2405 1492 2405 

  

 

Antall deltagere ved gudstjeneste utenom søndager og helligdager: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

104 534 1362 1277 1311 1001 1207 997 

 

Det har også vært økning i antall deltagere til nattverd. Dette må sees i sam-

menheng med oppgangen i gudstjenestedeltagelsen generelt. Fremdeles er 

det slik at en forholdsvis stor andel av gudstjenestedeltagerne går til nattverd.  

 

Antall deltagere ved nattverd: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

329    429 1213 1408 1073 955 1018 499 755 

  

Antall dåp er noe så vidt høyere enn året før. Det er en nedgang i den pro-

sentvise andelen. Trolig vil en del av de som ble født i 2018, bli døpt i 2019 og 

slik havne i drapsstatistikken da, men uansett er det tydelig at flere av de som 

blir født ikke blir døpt, slik trenden er i hele landet. De siste tre år har 59,8% av 

barn som fødes i Nordkapp blitt døpt.  

 

Antall dåp: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

16 23 20 24 12 25 10 10 11 

51,6% 95,8% 87% 133,3% 46,1% 100% 41,7% 66,7% 44,0 

 

Mange av kommunenes 15 åringer velger fremdeles konfirmasjon. Tallene 

svinger allikevel mye fra år til år pga. stor variasjon størrelsen på årskullene. 

 

Antall konfirmanter: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

36 34 29 34 24 42 25 17 28 

 79,1% 85,5% 72,3% 77,4% 93,3% 71,4% 65,4% 66,4 

 

Antall vigsler viser en nedgang også i fjor, med kun tre vigsler i 2018. Det var 

ingen turistvigsler på Nordkapp. Årsaken til nedgangen er vanskelig å vite 

noe om, utover at det er mulig noen vigsler nå utføres på rådhuset. Tallene 

for bestilte bryllup i 2019, viser en økning i antall vigsler i inneværende år. 

 

Antall vigsler: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6 8 9 8 11 9 11 8 3 
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Antall gravferder var betydelig høyere i 2018, enn årene før. Vi må tilbake til 

2011 for å finne tilsvarende tall. Så mens tallene har vært rimelig stabile de 

siste par årene på mellom 30 og 40 begravelser, representerer 2018 en stor 

endring. Dette kan være en midlertidig økning, men merk at gjennomsnittet 

for de 10 siste årene, kun er litt lavere enn tallet for 2018.  

 

Som vanlig ble noen av kommunens avdøde begravet andre steder i landet. 

På samme vis vendte en del tidligere innbyggere i Nordkapp, hjem for å bli 

stedt til hvile på Magerøya. Totalt gravla vi noen flere enn det som døde. 

 

Antall gravferder: 

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

49 54 36 31 32 40 30 34 51 

119,5% 120% 124,1% 106,9% 106,7% 100% 111% 89% 104% 

 

Diakoni 
 

Hovedprosjektet innenfor diakoniområdet har vært Matomfordelingen. Dette 

prosjektet ble startet i 2017 basert på frivillig innsats, men i 2018 fikk vi støtte til 

prosjektet fra Hålogaland bispedømme/OVF, noe som gjorde det mulig å an-

sette Trine Jensens Araci i en mindre stilling som prosjektleder. En del av støt-

ten ble også brukt til mindre ombygging på menighetshuset for å tilpasse lo-

kalene til utdelingen, samt noe innkjøp av matvarer o.l. Prosjektet er forventet 

å motta støtte også i 2019. Søknad er sendt, men svar ennå ikke mottatt. 

 

Det ble foretatt 396 matut-

delinger i 2018. Det er en 

økning fra 2017. Personene 

og familiene som har be-

nyttet seg av tiltaket gjen-

nom året representerer et 

stort mangfold av mennes-

ker i ulike livssituasjoner og 

sammenhenger. De fleste 

utdelingene skjer på me-

nighetshuset, men en del 

blir også levert hjemme 

hos mottakerne. I forleng-

else av prosjektet, ble det i 

desember arrangert 

«Åpen førjulsfeiring» på menighetshuset. Arrangementet samlet 40 mennesker 

til middag, i tillegg til at det ble delt ut matkasser og gaver til over 70 personer 

og familier. Arrangementet ble en stor suksess, med stort engasjement fra lag, 

foreninger, bedrifter og enkeltpersoner i kommunen. 

 

Et annet av menighetens prosjekter som ble videreført i 2018, har vært  

Torsdagskveld på Parken. Dette prosjektet drives i samarbeid med rehabilite-

ringstjenesten i kommunen. Torsdager gjennom hele året har det vært av-

holdt samlinger på Parken kafe. Her danner mat og en «hellig stund» rammen 
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for felleskap. Det ble også arrangert tur til Finland der Torsdagskveldens bru-

kere var spesielt invitert. i tillegg til andre. Dette er blitt et godt integrert tiltak 

som mange setter stor pris på. Prosjektet finansieres av kirkeofringer og andre 

gaver. 

 

Mye av det diakonale arbeidet er fortsatt rettet mot eldre og syke. Dette 

gjerne i samarbeid med helsetjenesten i kommunen.  Prestene besøker jevnlig 

mennesker hjemme, eller på institusjonene. Organisten avholder ukentlig 

sangandakter på Vågenstua, og en gang pr. mnd. har vi feiret gudstjeneste i 

kapellet på Helsesenteret.  

 

Det ble også arrangert «Vi synger julen» inn i Honningsvåg kirke i desember, et 

tilbud der beboere på Vågenstua og Helsesenteret var spesielt invitert.  

 

Den årlige fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp ble også gjennomført i 2018 med 

konfirmantene. I tillegg var også alle konfirmantene og flere av foreldrene 

bøssebærer, og sjåfører under TV aksjonen 2018 hvor pengene gikk til Kirkens 

bymisjon. Dette har etter hvert blitt et fast innslag i konfirmasjonsåret.  

 

Trosopplæring 
 

Nordkapp menighets plan for trosopplæring ble godkjent av biskopen i 2017, 

og 2018 var det første året hvor planen ble satt ut i livet. 

 

Planen består av 11 tiltak. Ikke alle disse tiltakene ble gjennomført i 2018, noe 

som først og fremst skyldes mangel på personale. Men utdeling av fireårsbok, 

julekalender og juletrefest ble gjennomført i tråd med planen. Julekalender-

utdelingen hadde en oppslutning på 72%, mens utdelingen av 4-årsbok 

hadde en oppslutning på 81%. Juletrefesten hadde 44 deltakere, noe som er 

36% av alle i målgruppene 0-8 år. I aldersgruppen 3-5 år var oppslutningen 

på 51%. Utdeling av 1-års bok, bønneball til 2-åringer og skolestartarrange-

mentet, ble ikke gjennomført i 2018. 

 

I slutten av juni ble Kirke-

akademiet, eller Som-

merkirken, som det nå 

kalles gjennomført for 

første gang. Tiltaket ret-

ter seg mot aldersgrup-

pen 7-14 år og er på to-

talt 27 timer over fem 

dager. På grunn av ho-

vedrengjøring på skolen, 

ble aktivitetene gjen-

nomført i kirken, på me-

nighetshuset og i idretts-

hallen. Dette fungerte veldig bra og ble en fin ramme rundt aktivitetene. På 

grunn av sykdom hos en av instruktørene, måtte noen planlagte aktiviteter 

utgå, men disse ble erstattet av andre. Sommerkirken ble ledet av 
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soknepresten, med hjelp av diakonen, innleide ungdommer og instruktører 

hentet utenfra. De eksterne instruktørene fikk dekket reise og opphold, men 

mottok ikke lønn. 

 

Totalt 50 barn deltok på Sommerkirken, noe som er 28% av målgruppen.  

Blant de yngste, de under 10 år, var oppslutningen på over 50%, mens opp-

slutningen blant de eldste var betydelig lavere. Dette var som forventet, og 

trolig vil deltakelsen blant de eldre øke med årene, etter hvert som dette blir 

innarbeidet som et årlig arrangement. 

 

Konfirmasjon i kirken, står fortsatt sterkt i Nordkapp. De fleste ungdommene 

velger kirkelig konfirmasjon. I 2018 var det 29 konfirmanter som fulgte konfir-

masjonsopplegget i Nordkapp menighet. Ei av disse ble konfirmert i Troms, 

mens de øvrige 28 ble konfirmert en solrik helg i mai. Konfirmasjonsopplegget 

har vært ledet av kapellanen og har i hovedsak fulgt et undervisniingsopp-

legg utviklet av IKO med månedlige samlinger på ettermiddagstid, i tillegg til 

deltakelse på gudstjenester, fasteaksjon og tv-aksjon. 

 

Økumenikk 
 

Økumenikk er begrepet som brukes om for å beskrive det arbeid som drives 

for å øke forståelsen og fremme samarbeid mellom ulike kirkesamfunn, eller 

mennesker som tilhører et annet kirkesamfunn. En av de tilretteleggingene er 

at Den katolske kirke benytter Honningsvåg kirke ca. 2 lørdag pr. mnd til guds-

tjeneste. Det kan også nevnes at Pinsemenigheten Betania støttet veldig flott-

opp om matutdelingen og «Åpen førjulskveld» i desember.  

 

Utover dette er det ikke konkrete samarbeidstiltak mellom Nordkapp menig-

het og de andre kirkesamfunnene. 

 

 

Kirkemusikk og kultur. 

 

Selv om dette ikke er utarbeidet noen plan for kirkemusikk, fylles kirken allike-

vel med et bredt spekter av kirkemusikk. Det kirkemusikalske arbeidet kommer 

sterkest til utrykk i den musikken som til jevnlig fyller kirkene når det samles til 

gudstjeneste, eller til andre kirkelige handlinger.  

 

Lokale kor og musikere er har også ved noen anledninger i 2018 vært invol-

vert i kirkens gudstjenester. Ulike sangsolister og instrumentalister har også bi-

dratt ved flere gudstjenester, i samarbeid med organist.  

 

Det avholdes konserter årlig, der flere forskjellige lokale aktører bidrar, det 

være seg kor, eller ulike solister. Det har vært både konserter med lokale kref-

ter, og konserter med tilreisende artister. 

 

Arbeidet med nytt orgel har pågått også i 2018, men det har ikke vært gjen-

nomført større inntektsinnbringende tiltak, blant annet fordi det planlagte 
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lotteriet ikke ble godkjent av Lotteritilsynet. Dette skyldes at menigheter i Den 

norske kirke ikke får tillatelse fra tilsynet. Orgelkomiteen er nå omorganisert til 

Nordkapp kirkeforening, som er en frittstående organisasjon med formål å 

samle inn penger til å støtte arbeidet i Nordkapp menighet. Foreningen plan-

legger flere inntektsgivende tiltak i 2019. 

 

Den nye orgelkonsulenten, Bjørn Andor Drage og orgelbyggeren i Tyskland, la 

våren 2018 fram forslag til hva slags orgel de anbefaler i Honningsvåg kirke. 

Dette orgelet var noe endret i forhold til det opprinnelige, men etter et møte 

med orgelkomiteen, konsulenten og orgelbyggeren, ble det enighet om at 

man enstemmig går inn for å dette orgelet. Menighetsrådet vedtok i oktober 

at man går inn for å bestille dette orgelet til ca. 5 millioner kroner, finansiert 

med låneopptak. På grunn av endrete økonomiske forutsetninger, er dette 

vedtaket ennå ikke iverksatt.  

 

Turisme 
 

Kirkene i Nordkapp er etterspurte bygg å besøke for mange tilreisende til Ma-

gerøya. Dette gjelder i første rekke Honningsvåg kirke som med over 40 000 

besøkende i 2018, er en av de mest besøkte kirkene i landet. Men også Skars-

våg kirke er mye besøkt av turister, uten av vi har oversikt over hvor mange 

som besøkte denne i 2018. 

 

Kirken i Honningsvåg har vært holdt åpen på dagtid, alle dager i hele 2018 

ved hjelp av kirkens ansatte og noe hjelp fra frivillige. I sommermånedene var 

kirken åpen 24 timer i døgnet. I Skarsvåg har en lokal turistbedrift hatt nøkkel 

til kirken, og holdt den åpen store deler av sommeren. 

 

Adgang til kirkene har vært gratis, men med mulighet til å gi en frivillig gave til 

kirken, kjøpe postkort og kjøpe lys. Inntektene beløper seg til ca. 70 000 kroner 

i 2018. Turismen har et betydelig større inntektspotensial, enn dette. Utford-

ringen har vært å ha menneskelige ressurser til å jobbe med dette. Det skal 

heller ikke legges skjul på at et stort antall besøkende, til tider, har vært en ut-

fordring for den daglige driften f.eks. i forbindelse med begravelser. 

 

Administrasjon 
 
Året har vært preget av store endringer i administrasjonen. Niels Westphal be-

gynte som kirkeverge/daglig leder i 100% stilling med oppstart den 12. mars. 

Samme dag begynte Benedicte Færevåg som menighetssekretær i 50 % stil-

ling. 

 

Mye av året har gått med til å sette seg inn i de mange ulike arbeidsoppga-

vene, rutinene, bli kjent med de øvrige ansatte og bli kjent med menigheten. 

Med et stort antall begravelser hele året, har drift av gravlundene hatt stort 

fokus både for kirkeverge og menighetssekretær hele året. Arbeidet med å 
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rydde i gravferdsregistret, har fortsatt i 2018. Det er også jobbet mye med ruti-

ner og arbeidsmetoder. 

 

Store deler av året ble det fokusert mye på menighetens økonomiske situa-

sjon, og da særlig de økonomiske utfordringene knyttet til gravferdsdriften. 

Blant annet ble dette tatt opp i møte med Formannskapet i oktober, og se-

nere fulgt opp i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. 

 

Kirker 
 

I løpet av sommeren fikk Honningsvåg kirke to strøk med grunning. Dette var 

helt nødvendig arbeid, for å sikre at kirken kan tåle å stå enda noen år før 

det endelige malerarbeidet 

fullføres. Det ble også utført 

noe mindre arbeid på kirken. 

Blant annet på taket til dåps-

sakristiet og inngangsdøren.  

 

Vedlikeholdsbehovet er stort, 

og det har dessverre lenge 

vært meget begrenset med 

midler til dette arbeidet. Tak-

ket vær en dyktig håndverker, 

har vi fått gjort mye for lite 

penger i 2018. 

 

Skarsvåg kirke trenger mye 

vedlikehold. Noe er gjort, men 

fortsatt gjenstår mye maling. I 

tillegg må flere vinduer repa-

reres. Bygdelaget har gitt 

15000 kroner i gave til arbei-

det, men dessverre rakk vi ikke 

å gjøre dette før vinteren kom. 

Klokketårnet var i meget dår-

lig forfatning. Det ble derfor 

utført en foreløpig reparasjon, 

for å sikre at tårnet ikke ramlet 

ned. 

 

I Repvåg er det ikke utført noe arbeid i 2018. Kirkebygget er i rimelig bra 

stand, men skriker etter maling. 
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Gravlunder 
 
Året var svært travelt, med et stort antall gravferder. Dette har gjort at mye 

vedlikeholdsarbeid på gravlundene, har blitt satt på vent. Det samme gjelder 

fjerning av gravsteiner. Men registrering av graver uten fester, registering av 

utgåtte festeavtaler, med tanke på å rydde og kunne frigjøre gamle graver, 

har pågått for fullt. Dette er helt nødvendig da kapasiteten på gravlundene 

våre er knapp, spesielt i Honningsvåg. Målet er å gjennomføre rydding jevnlig 

hvert eneste år. 

 

Kirkepatruljen har også i 

år vært gjennomført om 

sommeren, og 5 ung-

dommer har hatt som-

merjobb i tre uker. 

Dette var mulig ved 

hjelp av økonomiske 

støtte fra Repvåg Kraft-

lag. Ungdommene 

gjorde en fin jobb 

ukene de jobbet, men 

perioden var kort. Ut-

fordringen er å ha 

mannskaper til å lede 

ungdommene i arbeidet.  

 

Frivillige har også bidratt både med beplantning av blomster og gitt penger 

til dette. Tusen takk.  

 

I 2018 har lite skjedd med bårehuset i Honningsvåg. Huset er i teknisk bra 

stand, men innvendig er det svært dårlig. Det har vært jobbet med, og lagt 

fram renoveringsplaner, uten at noe har skjedd foreløpig.  Det jobbes videre 

med det i 2019.  

 

 

Økonomi 

 

Også i 2018 har den økonomiske situasjonene i menigheten vært krevende, 

men det arbeidet som er gjort de siste årene, har båret frukter ved at vi nå 

har mye bedre kontroll og oversikt over menighetens økonomi.  

 

Inntektene økte med nesten 200 000 ifht. 2017. Men realiteten er at 

inntektene ble mer enn halvert i 2018, delvis pga. lavere 

refusjoner/overføringer, med også at inntektene fra festeavgifter, utleie og 

salgsinntekter o.l. ble mer enn halvert. De økte inntektene skyldes at 

kommunen ga en ekstrabevilgning på kr. 400 000, samt omgjorde et tidligere 

lån, til tilskudd i desember. Dermed økte det kommunale tilskuddet i 2018 

med 800 000,- i forhold til budsjettet, og inntektene ble på 5 163 610,- mot 

4 921 750,- i 2017. 
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Utgiftene har vært holdt på et minimum også i 2018. Menigheten har en 

svært nøktern drift med få ansatte. Til tross for noe økte utgifter knyttet til 

bytte av ansatte, har lønnsutgiftene ikke økt i 2018. Dette skyldes redusjon i 

stillinger både på gravlundene/kirkene, og på renholdssiden. Merforbruket i 

2018 i fht. 2017, skyldes først og fremst økt kjøp av varer og tjenester knyttet til 

gravferdsområdet pga. stort antall begravelser i 2018. 

 

Driftsresultat for 2018 viser et overskudd på kr. 46 592,-  

 

Nordkapp sokn har i 2018 redusert det akkumulerte underskuddet med kr. 

173 028,-. Det akkumulerte underskuddet er nå på 527 154,-. 

 

 

 

 

Godkjent av Nordkapp menighetsråd– 27.03.2019 

 

 

 

 

 

Bente Floer         Niels Westphal 

Leder i menighetrådet       Kirkeverge 


