Årsrapport 2019, Svalbard Kirkeråd

Kirkerådet hadde følgende medlemmer i 2019 etter valg på årsmøtet 24.mars 2019.
Faste medlemmer: Anne Lise K. Sandvik (leder), Didrik Paulsen(nestleder), Rolf
Normann Sørensen til 14.12.2019, Anne Elisabeth Nielsen, Arve Marthinsen (spr) fra
1.10.2018-17.6.2019, Siv Limstrand (spr) fra 15.8.2019
Varamedlemmer: Kjetil Figenschou, Rebekka Nordtømme, Ottar Svensen, Anne DallLarsen Bjørndal
LL representant: Tora Hultgreen
Kirkens ansatte: Torunn Sørensen (diakoniarbeider),
Jovna Zakharias Dunfjell (kirkemusiker / trosopplærer)

Kirkerådet utfører et frivillig arbeid som sokneprestens rådgivende organ.
Medlemmene av rådet er frivillige ved større arrangement, på ulike møter og er
vertskap for Internasjonalt gjestebud i desember.
Leder og nestleder har sammen med soknepresten fungert som AU.
Rådet blir løpende orientert om kirkens program.
Kirkerådet har hatt 7 møter og behandlet 22 saker i tillegg til årsmøtet. Nytt lokalt
kirkerådsvalg ble foretatt på årsmøtet 24.mars, disse medlemmene sitter i 2 år.
Leder velges årlig.
Faste medlemmer 2019-2021:
Rolf Normann Sørensen (flyttet til fastlandet 14.12.2019)
Anne Lise K. Sandvik
Didrik Paulsen
Anne Elisabeth Nielsen
Varamedlemmer 2019-2021:
Kjetil Figenschou (fast medlem fra 14.12.2019)
Rebekka Nordtømme
Ottar Svensen
Anne Dall-Larsen Bjørndal

Årsmøtet, søndag 24.mars 2019, godkjente Peisestuas regnskap ført og revidert av
Pole Position Accounting og Svalbard kirkeråds årsrapport for 2018.
Noen hovedsaker gjennom året 2019
- Pole Position Accounting regnskapsavtale ble gjenopprettet i 2019.
- Prosessen med økonomiforvaltningen av Svalbard kirke fortsetter
- Prosessen med etablering av ny kirkegård fortsetter, LPO arkitekter
- Tilsetting av ny sokneprest, Siv Limstrand fra og med 15.aug 2020
- Innsettelsesgudstjeneste
- Hyttekjøp i Todalen og utarbeiding av reglement
- Vertskap for Internasjonalt gjestebud i desember (sponset av COOP)
- Julegaver til barna i Barentsburg, gaver fra USA og godtepose (COOP)
- oppdateringer om refundamentering av Svalbard kirke
Økonomi
Kirkens peisestue har en solid økonomi.
Inntektsgrunnlaget er i hovedsak basert på inntekter ved salg av vafler/kaffe og
suvenirer. Eksternt, lokalt regnskapskontor og revisor har vært benyttet i 2019.
Kirkens barne- og ungdomsarbeid mottar støtte i form av KORK-penger.
Aktiviteter
Aktiviteten i peisestua har stor variasjon gjennom kirkens eget arbeid og ved besøk
gjennom hele året. Antall besøkende i turistsesongene og ved cruiseanløp øker.
Polargospel øver, konfirmantforberedelser og speidermøter skjer jevnlig i kirka sine
lokaler. Babysang hver torsdag formiddag gjennom hele året.
Det er gledelig at antall speidere øker, medlemmer i Polargospel er stabilt.
Longyearbyen Blandakor bruker kirken som øvingslokale ukentlig og i helger.
Peisestua leies ut til private arrangement, oftest etter dåp og konfirmasjon.
Frivillige deltar som medhjelpere ved gudstjenester, og ved ulike arrangement som
ryddehjelp og kakebakere.
Konfirmantene fikk servert frukt som start på sin ukentlige undervisning.
Etter de fleste gudstjenestene er det kirkekaffe.
Kveldsmessene har et jevnt besøk. Det sosiale møtet i etterkant med vafler og kaffe er
et tilbud for både fastboende og tilreisende.
Konserter og temamøter er godt besøkt.
Besøkstall
I løpet av 2019 ble det registrert 45 071 besøkende i Svalbard kirke. 14. mars ble det
installert et telleapparat ved inngangen. Dette gjør registreringen mer reell.

Longyearbyen, 13. januar 2020

Anne Lise K. Sandvik, leder

