Årsmelding for 2006 Berlevåg fellesråd/menighetsråd .
Menighetsrådets medlemmer:
May-Randi Nilsen
Oddmund Eriksen
Agnes Hansen
Merete Kristiansen
Jan Einar Straumsnes
Bjørg Ingebriktsen

Varamedlemmer:
1.Trond Kristiansen
2.Astrid Efraimsen
3.Eli Forbergskog
4.Gunnulv Hauge
5.Lars Herrevold

Kirkelig ansatte:
Åse K.K.Letrud kirkeverge
Geir Kristiansen kirketjener/graver
Terje Blickfeldt organist
Anne-Grethe Olaussen menighetsarbeider
Elin Beate Hansen menighetsarbeider

Møter og saker:
Fellesrådet/menighetsrådet har hatt 7 ordinære møter.
I alt behandlet fellesrådet/menighetsrådet 18 fellesrådssaker og 17 menighetssrådsaker

Aktiviteter i menigheten:
●
●
●

●
●

●
●
●
●

15 april hadde vi utegudstjeneste i Kongsfjorddalen.
3.juni inviterte vi alle konfirmantene og foreldre til kaffe og kaker etter
samtalegudstjenesten, dette ble holdt på Velferden.
27.juni var det innsettelse av vår nye sokneprest Hans Eiler Hammer i kirken, tilstede var
prosten i Varanger Stein Ovesen og sokneprest i Båtsfjord Mark Drogseth. Etter
gudstjenesten var alle invitert til kaffe og kaker på Sangernes hus.
22 oktober inviterte vi alle 4 åringer til familiegudstjeneste i kirka for å ta i mot 4 års boka.
5 november var det allehelgengudstjeneste da vi spesiellt inviterte alle pårørende som hadde
mistet sine i løpet av året. Navnet på de som hadde gått bort ble lest opp samtidig som et lys
ble tent for dem.
10 desember stilte Berlevåg blandakor, Berlevåg mannskor og Berlevåg hornmusikk /
skolekorps opp til sin årlige julekonsert i kirka.
24 desember, julegudstjenester på helsesenteret, Kongsfjord kapell og Berlevåg kirke, i
kirka bidro lokale krefter med vakker musikk og sang.
Menighetsrådet organiserte kirkekaffe 5 ganger i løpet av året.
Barneklubben og strikkeklubben som ledes av Anne Grete Olaussen og Elin Beate Hansen
har vært et veldig fint tiltak for barn i Berlevåg, lederne har utført jobben på en meget
tilfredsstillende måte. De lønnes av Berlevåg fellesråd /menighetsråd og det blir overført en
sum vært år til drift av klubben.

Statistikk:
Det ble holdt 39 forordnete gudstjenester i Berlevåg i 2006. I alt ble det holdt 45 gudstjenester.
1868 har i alt deltatt på gudstjenester i løpet av året.
Det ble døpt 13 barn i Berlevåg kirke av disse er det 10 barn som har bostedsadresse i Berlevåg
kommune.
4 ungdommer ble konfirmert i Berlevåg kirke i 2006.
2 kirkelige vigsler ble utført i soknet i løpet av året. Alle de vigde har bostedsadresse i Berlevåg.
Det ble stedt til hvile 11 personer i løpet av året.
Ofring: Det ble totalt samlet inn kr 21 670,- ved offer/kollekt i kirken, av dette var kr16 858,til eget arbeid. Til frivillige organisasjoner ble det samlet inn kr 4812,-.
Vi mottok kr 14 596,- i gaver fra enkeltpersoner og gjennom innsamlingsaksjon. Av dette var kr
7499 til egen menighet, mens kr7097 ble samlet inn til frivillige organisasjoner.

Vedlikeholdsarbeid:
I løpet av året har vi utført noe vedlikeholdsarbeid, dette er stort sett blitt gjort av kirketjener/graver.
● Dåpssakristiet har blitt pusset opp. Det har fått nye plater på veggene, og nytt gulv.
● Kjellernedgangen er blitt pusset opp, ny kjellerlem er snekret da den gamle var oppråtnet.
● Det er støpt ny trapp til hovedinngangen i kirka.
● Vi har satt opp rullestolrampe inn til kirka .
● Gravkapellet i Kongsfjord er blitt skrapet og malt, på grunn av mye dårlig vær skal det
males en gang til våren 2007.
● Det er satt opp ny flaggstang på Vestre kirkegård.
Menighetsrådet måtte i 2006 skifte ut traktoren vår, vi hadde allerede brukt kr 60 000.- på
reparasjoner i løpet av 2005-2006 da vi nok en gang fikk problemer med den. Vi bestillte da en
tilstandsrapport på den fra Eik sentret i Tana. I rapporten vi fikk stod det at reparasjonskostnadene
fremover ville bli på kr 131 000.- eks. Mva, de ville derfor anbefale å kondemnere traktoren.
Menighetsrådet vedtok 26.mai 2006 å lease traktor Massey Ferguson 2006mod gjennom Eik Sentret
i Tana. Innvestert beløp kr 355.000
Forskuddsleie kr 100.000
Leieperiode på 96 mnd.
Forskuddsleie ble vedtatt betalt fra disposisjonsfond. Vi har inngått avtale med Teknisk etat i
Berlevåg kommune om at vi har snørydding i barnehagen ,dette dekker inn noe av beløpet til leie av
traktoren.

Regnskap 2006:
Berlevåg fellesråd/menighetsråd har i 2006 et driftsresultat som er kr 42 806.40 i underskudd, i
motsetning til 2005 der vi hadde et overskudd på kr 84 822, dette skyldes i all hovedsak at vi i 2006
fattet et vedtak om å lease en ny traktor. Det er brukt av disposisjonsfond til å dekke underskuddet.

Avslutning:
Fra august 2005 og frem til september 2006 var Berlevåg sokn uten sokneprest. Første september
tiltrådte Hans Eiler Hammer i jobben som sokneprest. Etter at vi fikk ny sokneprest til Berlevåg
har vi hatt en stabil og fin tid i Berlevåg menighet. Mye er blitt gjort i løpet av 2006 og vi ser frem
til et enda mer aktivt år både når det gjelder menighetsarbeid og vedlikehold i løpet av 2007.
Berlevåg Fellesråd/menighetsråd vil takke alle i menigheten, både frivillige og ansatte for den
tjenesten som ble utført i 2006. Takk for villighet og omtanke
Berlevåg fellesråd/menighetsråd februar 2006.

For menighetsrådsleder
Åse K.K.Letrud
Kirkeverge

