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Årsmelding 2017
Buksnes menighet.
Ansatte
På kontoret har det også dette året vært en stabil situasjon. De ansatte på kontoret har dette året
vært:

Eimund Kibsgaard Nordberg – sokneprest 100%
Hanne Berg – menighetspedagog 100% (Buksnes og Hol)
Kristin Lindberg – diakonimedarbeider 50%
Andrey Pirozhkov – kirkemusiker 80% (Buksnes og Hol)
Torleif Utnes – kontorfulmektig og kirketjener 100% (Buksnes og Hol)
Monica Østeig – trosopplæringskoordinator første halvår
Jorunn Tetlie – Trosopplærer fra september 40% (Buksnes og Hol)
Per Halstein Nielsen var vikar for soknepresten fra januar til mars.

Aktivitet i menigheten
2017 har vært et aktivt år med mye godt arbeid i menigheten.
Gudstjenestene er hovedsamlingen i menigheten og et prioritert område for menighetsrådet. Det er i
2017 gjennomført 53 (50 i 2016) gudstjenester, med et besøkssnitt på 119, som er en nedgang fra
året før. (138)
32 ble døpt i 2017. (40 i 2016 og 38 i 2015)
I ofring på gudstjenestene kom det inn til sammen kr 189.429,- (kr 197.642,- i 2016)
Konfirmantarbeidet er gjort i henhold til de planer som er lagt. Det var 58 konfirmanter.
Gudstjenesteutvalget møttes en gang i 2017 og behandlet 4 saker, der en av dem gikk ut på å
arrangere en inspirasjonskveld for frivillige knyttet til gudstjenesten. Den ble gjennomført i august.
Babysang ble videreført med generelt godt oppmøte.
Utpå høsten startet det opp ei barnegruppe for barn i alderen 2-6 år på menighetshuset kalt
Knøttesang. De møtes annenhver lørdag for sang og bibelfortelling. Jorunn Tetlie og Ellinor Løvdal
leder gruppa om har variert mellom 2 og 12 barn, men også foreldre/besteforeldre er med.
Det ble gjort forsøk på å starte opp barnekor for skoleelever på Gravdal, men det var vanskelig å
rekruttere sangere. Dette var antakelig fordi det var litt seint på høsten før det kom i gang, og
kanskje også pga valg av ukedag.

Av andre aktiviteter for barn og unge er det arrangert Lys Våken for 9 og 10 åringene i menigheten,
og Tårnagenthelg for 7-åringene.
31. oktober ble Hallovenn arrangert, som er et samarbeid med Betel. Dette har blitt en god tradisjon,
med stor deltakelse og særdeles godt gjennomført av dyktige medarbeidere.
26. november ble det arrangert julespill i kirka, i samarbeid med Betel
Gravdalsnatta ble arrangert for alle konfirmantene i Vest- Lofoten. Dette ble gjennomført i
Gravdalshallen.
I romjula arrangerte menigheten julefest med god oppslutning.
I tillegg til disse enkeltstående arrangementene har både hverdagskolen på Ballstad og speiderne
drevet med god oppslutning hele året. For ungdom er det KRIK-arbeid med mer fokus på idrett og
fysisk aktivitet i samarbeid med Betel.
Av diakonale tiltak har det blant annet vært arrangert formiddagstreff og busstur. Diakonen var også
pådriver for at mange damer i menigheten var med på strikkeprosjektet «Strikk for Etiopia». Flere
hundre babyluer, og over 100 babypledd ble strikket i Vestvågøy.
Pinsedag var det 50 årskonfirmantjubileum, med gudstjeneste og egen samling for dem på
bedehuset etterpå.
Det ble gjennomført en liten dugnad i juli rundt kirka med god oppslutning fra folk i nærområdet.
I sommerferien var det Åpen kirke noen dager i uka, som et tilbud til turister og ferierende. To unge
medarbeidere var ansatt for å selge billetter og holde rent. Det ble også arrangert guiding for
turistgrupper fra cruisebåtene, dette hadde Kristin Lindberg hovedansvaret for. Inntektene fra
guidingen går til diakonstillingen.
Sommeren 2017 var Brynhild Leine utsending for menigheten til generalforsamlingen i NMS.
Det ble feiret 500 årsjubileum for reformasjonen 29. oktober. Det skjedde ved en felles gudstjeneste
for Lofoten prosti i Buksnes kirke, med påfølgende kirkekaffe på skolen. Menigheten var også
medarrangør for forestillingen Luther med latter på Meieriet kultursenter.
En viktig ressurs for menigheten er Unge Medarbeidere. Det er ungdom som påtar seg ulike
oppgaver i menigheten mot betaling. Det kan være i konfirmantarbeidet, ungdomsklubben eller som
kirketjener. Dette er ungdom som har gjennomført MILK (minilederkurs). Det siste året har følgende
vært Unge Medarbeidere:
Anna Bjåstad
Anna Pedersen
Martha Pedersen
Sigrun Leine Pedersen
Det blir utført mye godt arbeid i menigheten både for barn, ungdom og voksne. Vi vil rette en stor
takk til alle som bidrar, både de ansatte og alle frivillige. Mye av arbeidet vårt er helt avhengig av
frivillige. Det er derfor viktig at vi alle er med å rekruttere folk som vil være med å gjøre en forskjell i
vår menighet.
For flere detaljer om arbeidet i menigheten viser vi til visitasberetningen fra februar 2018.

Menighetsrådet
Menighetsrådet har i 2017 avholdt 9 møter og behandlet 56 saker.

Ellinor Løvdal - leder
Odd Bjåstad - nestleder
Brynhild Leine - sekretær
Anne Karin Wangsvik
Anita Pleym Olsen
Marit Martinsen

1. vara Randi Fredriksen møter fast på alle møter
2. vara Randi Wangsvik
3. vara Åsill Jørgensen
4. vara Kirsten Stokvik
5. vara Unni Bodahl

Det kreves en del kunnskaper om bilagsføringer og regnskap for å være kasserer, så vi er veldig glade
for at Tone Johanne Pedersen tok på seg dette vervet på slutten av året.

Buksnes, mai 2018.

Ellinor Løvdal

