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Årsrapport fra menighetsrådet  

Tromsøysund menighetsråd har bestått 

av følgende personer i 2017: 
 

Kristoffer Kanestrøm, leder 

Reidun Mellem, nestleder 

May Line Angell, sokneprest 

Vivian Andersen 

Håvard Larsen 

Jan Magnus Henriksen 

Kjell Kolbeinsen 

Agnethe Soelberg 

Jon Birkelund 

Kåre-Bjørn Kongsnes 

Jan Gunnar Fredriksen 

 

Varamedlemmer 

Thilo Bubek 

Solfrid Amundsen 

 

I tillegg møter daglig leder fast på 

møtene med tale- og forslagsrett. 

 

Kjell Kolbeinsen har vært Tromsøysund 

sokns representant i Tromsø kirkelige 

fellesråd.  

 

Menighetsrådets arbeid 

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 kan bli rikelig forkynt, syke og 

døende betjent med det, døpte gis 

trosopplæring, barn og unge samlet om 

gode formål og legemlig og åndelig nød 

avhjulpet. 

 

Menighetsrådet har i 2017 hatt 10 møter 

og behandlet 88 saker.  I tillegg har 

arbeidsutvalget (AU) hatt 11 møter og 

behandlet 110 saker.  AU har bestått av: 

 

Kristoffer Kanestrøm, leder 

Reidun Mellem, nestleder 

Jon Birkelund, sekretær 

May Line Angell, sokneprest 

Kristian Paulsen, daglig leder 

 

Takk til staben 

Det er staben som driver menighetens 

arbeid i det daglige, og vi er glade for å 

ha en stab med dyktige medarbeidere.  

Menighetsrådet vil takke staben for 

godt utført arbeid og godt samarbeid i 

2017.   

 

Takk til de frivillige 

Menighetsrådet vil også takke de 

mange frivillige som bidrar i 

menigheten, enten det er frivillige 

medhjelpere i gudstjenestene, 

kaffekokere, frivillige i det diakonale 

arbeidet som for eksempel mandags- og 

torsdagstreffet eller andre frivillige.  

Tusen takk for den frivillige innsatsen 

som gjøres i alle deler av menighetens 

virksomhet. 
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Nyrenoverte lysekroner 

Et av høydepunktene i 2017 var da vi 1. 

oktober kunne innvie nyrenoverte 

lysekroner i Tromsdalen kirke.  Kirken 

stod ferdig i 1965, og etter mer enn 50 år 

var det blitt nødvendig å gjøre noe med 

lysekronene: De gamle glødepærene 

fases ut av markedet, pærenes korte 

levetid var meget upraktisk og pærene 

trakk mye strøm.  Nå er det elektriske 

ledningsnettet nytt.  De gamle 

glødepærene er byttet ut med 360 

dimbare LED-pærer, og lyset i kronene 

kan nå dimmes. 804 glasskrystallstaver 

er vasket og pusset.   

Renoveringen har kostet 1,2 millioner 

kroner.  Bergenseren Trond Mohn har 

gitt oss en fantastisk gave på 600 000 

kroner.  Menighetsrådet vil rette en stor 

takk til Mohn for denne gaven, men 

også til Kjell Kolbeinsen for hans rolle.    

Resten av renoveringen har menigheten 

selv finansiert.  I tillegg kommer en 

betydelig egeninnsats fra stab og 

frivillige som ikke kan måles i kroner.  

Jan Magnus Henriksen har gjort en 

ekstraordinær frivillig innsats i dette 

prosjektet og fortjener stor takk.
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Utbygging av menighetshuset  

En annen stor sak som menighetsrådet 

har jobbet med er renovering og 

utbygging av menighetshuset.  Vi har i 

dag for få kontorer.  

Ventilasjonsanlegget er dårlig.  Det er 

også behov for et større og mer 

moderne storkjøkken i tilknytning til 

menighetssalen.  Skisseprosjekt er 

gjennomført og menighetsrådet har 

engasjert arkitekt for gjennomføring av 

forprosjekt.  

 

Andre viktige saker 

Arven etter Lill Berger Eliassen, som så 

for seg et retreatsenter i Finnkroken, har 

menighetsrådet jobbet med gjennom et 

eget utvalg.  Dette arbeidet nærmer seg 

en avslutning. 

Ny kirke i Ramfjord er en annen sak 

som menighetsrådet er opptatt av, og 

som vi vil følge opp i tiden som 

kommer.   

 

Avslutningsvis vil jeg benytte 

anledningen til å glede meg over at 

Tromsdalen kirke fremstår i god 

bygningsmessig forfatning – nå også 

med en oppgradert kirkebakke og 

utearealer.  Kirken er totalt renovert for 

nesten 40 millioner kroner, finansiert av 

menigheten selv, gjennom god 

forvaltning av overskuddet fra konsert- 

og turistvirksomheten som menigheten 

har bygget opp gjennom mange år. 

 

Med vennlig hilsen 

Kristoffer Kanestrøm 

Menighetsrådsleder 
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Presentasjon av staben  

 May Line Angell, sokneprest i Tromsøysund og ledende prest 

 Vidar Nes Mygland, sokneprest i Ullsfjord og prest iTromsøysund 

 Leif Nordahl, prostiprest i Tromsø Domprosti 

 Kristian Paulsen, daglig leder og kantor 
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 Vigdis Irèn Mellem, soknediakon i Tromsøysund 

Grete Braathen, Diakonimedarbeider i Tromsøysund 

 Cathrine Kjeldsberg, kateket i Tromsøysund og Ullsfjord 

Kristin Økseter, trosopplærer i Tromsøysund og Ullsfjord 

 Linde Mothes, kantor i Tromsøysund 
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 Mogens Olsen, kirketjener i Tromsøysund 

 Agnethe Soelberg, turist- og økonomisjef 

 Åse Dons Lindrupsen, menighetsarbeider og turistmedarbeider 

 Charles Fjellstad, regnskapsmedarbeider 
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Årsrapport  

fra soknepresten  

Her står jeg og kan ikke annet! Gud hjelpe 

meg, Amen.  

Det skal, ifølge kildene, Martin Luther 

ha uttalt under riksdagen i Worms i 

1521. Da hadde det skjedd mye i 

kjølvannet av at Luther hadde 

offentliggjort sine 95 teser i Wittenberg 

31. oktober 1517. I 2017 var det 

femhundreårsmarkering av dette som 

ble starten på vår kirke, den luthersk 

protestantiske kirke. Fire søndager var 

satt spesielt av til å markere 

reformasjonsåret, og gjennom hele 2017 

sang vi Luthersalmer i så å si alle 

gudstjenester. Vi fikk også repetert 

historiske fakta og tenkt gjennom hva 

som er luthersk i vår kirke i dag. 

 

Virksomheten har vært holdt oppe i 

2017. Det er ingen selvfølge og særlig 

ikke dette året. Deler av året har vi vært 

uten trosopplærer, uten prostiprest og 

uten daglig leder. Soknepresten tar også 

videreutdanning i veiledning og har 

dager med studiepermisjon. Vi har hatt 

vikar til enkelttjenester, men det tærer 

på staben når flere er borte. Stor takk til 

alle som har stått på litt ekstra! 

Frivillige bidrar sterkt til virksomheten. 

I 2017 satte vi i gang arbeidet med å 

rekruttere flere frivillige. Vi har ikke fått 

fulgt opp slik vi gjerne ville pga. 

vakanse i stillingene, men gleder oss 

over noen nye frivillige medarbeidere. 

Påsken 2017 var menigheten på TV. 

Palmesøndag, langfredag og påskedag 

var det sendinger fra Tromsdalen kirke. 

Mye jobb, men litt gøy også. 

Besøk i kirka, turister og konserter, har 

økt. Det er en utfordring å være vanlig 

menighetskirke når så mange vil inn til 

alle tider. Stort sett løses dette bra. 

Begravelser, vielser og gudstjenester 

avvikles når de skal og der de skal. 

Dette går ikke av seg selv, og det er all 

grunn til å skryte av Gudrun på 

kirkekontoret og Agnethe og Åse på 

vårt eget kontor.  

Vi gleder oss over nyrestaurerte 

lysekroner. Mange har jobbet og mange 

fortjener takk! Men jeg drister meg til å 

trekke fram disse: Ingebjørg, Kjell 

Kolbeinsen, Mogens og Jan Magnus! 

For en jobb!   
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Menighetsrådet har vært trygt ledet av 

Kristoffer Kanestrøm i 2017, og rådet 

jobber godt med store og små oppgaver. 

 

Marius Timman Mjaaland (professor i 

teologi, UiO) oppsummerer 

reformasjonsårets Luther slik: 

Neppe en helgen, men en synder som fikk 

åpnet Skriftens budskap om en nådig Gud. 

Han fortsatte å kjempe med Skriften og 

sannheten. Men i forholdet til Gud, skrev 

han like før sin død, er alle mennesker 

tiggere. Vi kan bare ta imot. 

(Aftenposten 30. oktober 2017) 

 

Takk til alle gode medarbeidere i 

Tromsdalen, Ramfjord og Finnkroken. 

Vi er her – kanskje kan vi noe annet – 

men jeg er glad for at det er akkurat vi 

som er oss!  

 

May Line Angell, soknepres
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Sammenlignende årsstatistikk  
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Energistyring 

På våren 2017, ble det i samarbeide med 

Tromsø kirkelige fellesråd installert et 

totalsystem for styring av først fremst 

varme, men også ventilasjon i 

kjelleretasjen. Systemet er levert av 

Kirkepartner/Hoist og installert av 

firmaet Energikontroll. 

 
Hensikten med energistyresystemet er i 

hovedsak å redusere og få til bedre 

kontroll over effekt leddet av nettleien. 

Kort fortalt fordyres nettleien 

betraktelig hvis vi bruker for mye 

energi (effekt) samtidig. Faktisk har 

nettleien for en kirke som Tromsdalen 

utgjort henved halvparten av den 

samlede strømregning. 

 

All varmetilførsel overvåkes og kan 

styres (endres) i et eget dataprogram. 

Kirken er oppdelt i soner med hver sin 

varmetilførsel og temperatursensor. For 

eksempel er kjelleren inndelt i 10 soner, 

kirkerommet i 3 soner og galleri/orgel i 

1 sone. I hver sone kan man innstille 

ønsket temperatur, brukstid for denne 

ønskede temperatur samt nattsenking. 

Styresystemet prøver da å dosere 

varmetilførselen slik at de innstillede 

verdier oppnås, samtidig som det 

forhindrer at den innstilte grenseverdi 

for det samlede samtidige strømforbruk 

overskrides (effekt leddet). 

I de rom hvor varmen gis av 

panelovner; det gjelder sakristi, 

aktivitetsrom, menighetssal og 

vestibyler, skal termostaten stå på maks 

fordi styresystemet selv doserer den 

nødvendige varme. 

 

Styresystemet var først i full drift fra 

oktober, så vi har enda ikke 

sammenlignbare tall på den formodede 

innsparing. Vi har også fortsatt gjennom 

fellesrådet, bygg forvalter og 

Energikontroll et arbeide på gang med 

strømleverandøren Ishavskraft, der tar 

sikte på en nærmere bestemmelse av 

grenseverdier for «billig kontra dyrt 

samlet samtidig forbruk» 

 

Til menigheten, staben og kirkens 

brukere, er det viktig å gjøre 

oppmerksom på, at varmestyring er et 

kompromiss mellom å finne en 

temperatur de fleste synes er passe, 

men enkelte kanskje vil synes er i 

underkant. 

 

 

Mogens Olsen, kirketjener
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Årsrapport  

Barne- og 

ungdomsarbeidet  

Barne- og ungdomsarbeidet i 
Tromsøysund menighet tar sikte på å gi 
et variert og helhetlig tilbud til barn og 
unge i menigheten. Virksomheten kan 
deles i tre. Kontinuerlig arbeid, 
barnehage/skolesamarbeid og 
trosopplæring.   Til dette arbeidet er det 
kateket i 100 % stilling for 
Tromsøysund og Ullsfjord.  
Trosopplærer i 70 % stilling i 
Tromsøysund og 10 % i Ullsfjord.  50 % 
av menighetsarbeiders stilling inngår 
også i barne- og ungdomsarbeidet. I 
tillegg til disse tre er det tilknyttet en 
ungdomsdiakon i 18 % stilling fra 

august 2017. Fra høsten 2017 har 
menighetsarbeider hatt ett års 
permisjon fra 40 % av stillingen, samt at 
trosopplærer har vært 
langtidssykemeldt.  

Prester, kantorer og øvrige har også et 
betydelig arbeid inn i barne- og 
ungdomsarbeidet gjennom både leir, 
undervisning, korarbeid, gudstjeneste, 
og trosopplæringstiltak. Hele staben 
stiller på menighetens årlige 
innsamlingsaksjoner for Kirkens 
Bymisjon (Lys i mørkeaksjonen) og 
fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. I 
Ramfjord organiserer og ledes 
fasteaksjonen av Jon Birkelund fra 
menighetsrådet. 
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Barne- og ungdomsutvalget 

Tromsøysund menighet har et felles 
utvalg for all barne- og ungdomsarbeid. 
I utvalget er Sigrid Karine Paulsen med 
som frivillig, Vivian Andersen fra 
menighetsrådet, trosopplærer Kristin 
Økseter, menighetsarbeider Åse Dons 
Lindrupsen og kateket Cathrine 
Kjeldsberg. Utvalget har i hovedsak 
utarbeidet tiltak til 
trosopplæringsplanen og støttet opp om 
øvrig planarbeid. Ved utgangen av 2017 
var trosopplæringsplanen for 
Tromsøysund menighet ikke fullført 
eller sendt til godkjenning, men planen 
sluttføres på nyåret.  

KONTINUERLIGE TILBUD FOR 
BARN- OG UNGDOM  

Tromsøysund menighet har et større 
kontinuerlig arbeid innen 
korvirksomhet, speider, tensingarbeid 
og ledertrening.  
 
 
Småbarnstreffet 

Småbarnstreffet ble oppstartet flere år 
tilbake for å imøtekomme et behov for 
barn som ikke gikk i barnehage eller 
som var i påvente av barnehageplass. 

 
Dette var ment som diakonalt tilbud for 
at barna skulle få møte og leke med 
andre barn, samt å skape et fellesskap 

for hjemmeværende foreldre. Etter 
innføringen av full barnehagedekning 
har et slikt behov falt bort. De siste 
årene er det sjelden at hjemmeværende 
har benyttet seg av tilbudet, og de faste 
brukerne har vært to familiebarnehager 
i nærområdet. Utpå våren 2017 kom 
også en tredje familiebarnehage til, og 
det ble da så fullt i lokalene at 
barnehagene selv ble enige om en 
rullering, der bare to barnehager kunne 
komme samtidig. Ut fra 
bemanningssituasjonen i menigheten 
har vi sett oss nødt til å legge ned 
tilbudet inntil videre fra høsten 2017.  
 
Barnekor: 

- Måltrostene 
- Nattergalene 
- Ishavsguttene 

Les mer om barnekorene på årsrapport 
kirkemusikk.  
 
Speiderne 

Tromsdalen KFUK-KFUM-speidere er 
delt i tre aldersgrupper – stifinnere (3.-
5. klasse), vandrere (6.-10. klasse) og 
rovere/roveraspiranter (16-25 år).  
Våren 2017 besto stifinnergruppen av 
fire jenter og tre gutter, og 
vandrertroppen besto av 11 gutter og 
åtte jenter. Seks av jentene i 
vandrertroppen gikk i 9. og 10. klasse, 
mens alle de øvrige gikk i 4.-7. klasse. 

 Det var utfordrende å jobbe med en 
speidergruppe som var så spredt 
aldersmessig, og som hadde så ulike 
interesser. Mot slutten av vårsemesteret 
ble vi derfor enige om å la de eldste 
jentene heller få bli roveraspiranter – 
selv om man egentlig blir rover først 
når man er ferdig med ungdomsskolen.  
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Tromsdalen speidergruppe har i flere år 
hatt et nært og godt samarbeid med 
Elverhøy KFUK-KFUM-speidere, og i 
2017 ble dette ekstra viktig pga. 
ledersituasjonen i begge grupper, da vi i 
stor grad dro veksel på hverandres 
lederressurser.  

Enkelte uker var det møter i 
«førerpatruljen», der patruljeførere og 
patruljeassistenter fra både Elverhøy og 
Tromsdalen møttes og planla under 
voksen assistanse. Disse møtene ble 
våren 2017 holdt annenhver gang i 
Tromsdalen kirke og annenhver gang i 
Elverhøy kirke. Noe av programmet på 
de ordinære speidermøtene var det 
altså speiderne selv som hadde ansvaret 
for å gjennomføre. Vi har også hatt flere 
andre felles arrangement – de senere år 
har f.eks. speiderne fra Elverhøy blir 
alltid invitert til Tromsdalen kirke i 
februar for å feire den internasjonale 
tenkedagen, samt at vi for andre gang 

deltok på JOTI – digital speiderleir – 
med overnatting i Tromsdalen kirke. 

 
Vi hadde også felles overnattingstur til 
speiderhytta i Tromsdalen i februar.  
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Den årlige speiderkonkurransen – 
kretsmanøver – gikk av stabelen i 
Finnvika i slutten av april. Det var 
fremdeles mye snø, og lederne og de 
åtte speiderne fra Tromsdalen hadde en 
flott helg, der vi overnattet i telt og 
hadde mange aktiviteter.  

Denne gangen var det kun speidere fra 
Tromsdalen og Elverhøy som deltok – 
ingen fra de øvrige gruppene i kretsen.  
Kun to speidere og en leder fra 
Tromsdalen KFUK-KFUM-speidere 
deltok på den årlige småspeiderleiren i 
Hamnvåg i juni. Vi leide buss sammen 
med speidere og ledere fra Elverhøy og 
Svalbard.   

I juli 2017 var 13 speidere og tre ledere 
fra Tromsdalen KFUK-KFUM-speidere 
med på «Nord 2017» - NSF (Norges 
speiderforbund) landsleir i Bodø, der 

ca. 10.000 speidere fra inn- og utland 
deltok. Ettersom leiren var lagt til Nord-
Norge ønsket alle KM-gruppene i 
kretsen å være med, selv om det var et 
annet speiderforbund som arrangerte.  
Tromsdalen reiste sammen med 17 
speidere og fire ledere fra Elverhøy, og 
opererte som én gruppe under leiren. 
For drøyt halvparten av speiderne våre 
var det første gang de deltok på en stor 
speiderleir, og det var en veldig fin 
erfaring for alle. Vi hadde leid buss og 
reiste sammen med KFUK-KFUM-
speidere fra både Nordkjosbotn og 
Sørreisa. 

Både reise og deltagelse på landsleir 
koster mye penger, men vi fikk god 
støtte fra Tromsøysund menighet, både 
til innkjøp av gode telt og til 
subsidiering av egenandel.  
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I tillegg var speiderne ivrige til å selge 
kaffe og kaker til cruisebåtturister 
utenfor Ishavskatedralen både om 
vinteren og tidligere på sommeren. 

Det ble en vanskelig høst for 
speidergruppa. Hovedspeiderleder Åse 
Dons Lindrupsen gikk ut i permisjon fra 
1. september, Jens O. Øverdal fikk jobb 
på seilskip i utenriksfart, og 
utvekslingsstudent Flore Van 
Maldeghem reiste tilbake til Belgia. En 
far sa seg villig til å ta over 
stifinnergruppen for å opprettholde 
tilbudet for sønnen. Student Jarl André 
Ingebrigtsen ble roverleder, samt at 
roverjentene jobbet veldig mye 
selvstendig og hadde mye ansvar for 
egne møter. Vandrerne begynte å ha 
møtene sammen med Elverhøy 
speidergruppe, og tidligere Tromsdalen 
speider Soni Benjaminsen gjorde «come 
back» som med-leder.  
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Tromsø Ten Sing (TTS) 

Menigheten har også i 2017 hatt et godt 
fokus på ungdom og Tromsø Ten Sing 
har vokst seg til å bli en av de største 
tensinggruppene i Norge. I løpet av året 
har 69 ungdom benyttet seg av tilbudet 
som medlemmer av Tromsø Ten Sing. 
Under moto «Vær deg selv, stå opp for 
andre!» har tensingarbeidet kunne gi et 
tilbud til menighetens og byens 
ungdom i alderen 13-20 år.  Arbeidet 
har diakonale hensikter og føringer og 
tar sikte på å være en ukentlig arena for 
fellesskap, inkludering, toleranse, 
trygghet, bevegelse, sang, og 
spilleglede.  Dette i regi av ungdom 
med voksne tilstede. Basen for øvelsene 
er Tromsdalen kirke, med kateketen i 
menigheten som voksenleder og 
hovedansvarlig. Til hver øvelse holder 
ungdomslederne andakt og det serveres 
varm kveldsmat. Mye av styrken til 

Tromsø Ten Sing har vært rekrutering 
av medlemmer fra musikklinja på 
Kongsbakken, revymiljøet på Tromstun, 
fra barnegospel på Kvaløya og fra 
konfirmantkullene i Tromsøysund og 
Kvaløya. En annen styrke er kontinuitet 
av ledere og dyktige og engasjerte 
ungdomsledere. Dirigentene er 
Ingebjørg Olaussen og Ida Kjeldsberg 
(frivillig). Fra 15. august 2017 ble 
Ingebjørg tilsatt som ungdomsdiakon i 
menigheten. De diakonale oppgavene 
er i hovedsak knyttet til tensingarbeidet, 
men Ingebjørg er også med inn i 
konfirmantarbeidet og da særlig 
leirarbeid. Stillingsprosenten ble satt til 
18 %, men behovet for hjelp på 
ungdomssiden har vært stort ut fra 
aktivitet, medlemsøkning og øvrig 
bemanningssituasjon. 
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 En annen styrke i tensingarbeidet har 
vært høy aktivitet og mye å jobbe fram 
mot. I februar 2017 arrangerte Tromsø 
Ten Sing og KFUK-KFUM Troms Krets 
et stort Ten Sing Norway-seminar over 
flere dager. Seminarholdere var fra 
selveste Ten Sing Norway (Rønningen 
Folkehøgskole i Oslo). 250 Ungdommer 
deltok på seminarhelg /fikk med seg 
showet til Ten Sing Norway.  

Andre høydepunkt for 2017 var 
deltakelse på direkteoverført TV-
gudstjeneste første påskedag i kirka vår. 
I desember var også Tromsø Ten Sing 
med på to store juleforestillinger 
«Julestemning på et Blunch» med 
Elisabeth «Bettan» Andreassen, Tor 
Endresen og Øyvind Blunch. Her var 
Tromsø Ten Sing med som kor og 
hadde også solopartier i forestillingene. 
Ungdommene ble ivaretatt på beste vis 
av de folkekjære artistene, og fikk 
kjenne litt på stjernetilværelsen med 

oppvarting fra Radisson. Samarbeidet 
med kapellmester, band, lys og lydfolk 
og kjendisartistene ble en nyttig og fin 
erfaring å ha med seg.  

Juleball ble det også i 2017 med 
bordkavalerer fra guttekoret Byron 
Consort, hele veien fra London 
(eliteskolen Harrow). Juleballet ble 
avsluttet med en felleskonsert i kirka 
sammen med dette dyktige guttekoret.  

I tillegg til deltakelse i gudstjeneste- og 
menighetsliv har den årlige 
Spekterfestivalen blitt viktig for 
ungdommen. Dette også i forhold til 
kristen identitet. Her møtes 1500-2000 
ungdom, fra de fleste tensingmiljø i 
Norge, til fine sommerdager i Bærum. 
For mange av ungdommene med 
sommerjobb har disse dagene blitt 
eneste sommerferietur. Festivalen er i 
regi av KFUK- KFUM og har en tydelig 
kristen profil med gudstjenestefeiring, 
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kristen musikk, seminarer og globalt 
engasjement.  

Tromsø Ten Sing har et nært samarbeid 
med tensinggruppa i Salangen (Salsing) 
Tromsø Ten Sing ser det også som 
viktig å støtte opp om arrangement og 
styrearbeid i KFUK-KFUM, og har to 
faste styremedlemmer i kretsstyret. 
Dette er Ida Johnsen og Ari Bakkeli 
Siikavuopio.  
 
Nord- Hålogaland Bispedømmes 
ungdomsråd (NHUR) og 
Ungdomstinget (UT) 
Nord-Hålogaland Bispedømmes 
Ungdomsråd (NHUR) er rådgivende 
organ for biskopen og 
bispedømmerådet, med særlig fokus på 
ungdom og kirke. Jørgen Johnsen 
(f.1995) representerte Tromsøysund i 
ungdomsrådet fram til oktober 2017.   
Ungdomstinget(UT) i Nord-Hålogaland 
bispedømme er et viktig møtepunkt og 
inspirasjonssted for unge i alderen 15-30 
år. Her møtes delegater fra hver 
menighet på tvers av menighets- og 
organisasjonsgrenser, for læring, 
meningsutveksling, fellesskap og 
debatt. For 2017 har vi hatt en felles 
representant, Henny Silkoset (f.2001), 
for Tromsøysund menighet og Ullsfjord 
menighet.  
 

KIRKE- BARNEHAGESAMARBEID 
 
Høytidsvandringer i kirka 
«Det blir ikke jul uten julevandring i 
kirka» sier førskolelærer Anders 
Nergård i Fjellveien barnehage. Ut fra 
rammeplanen for barnehager er 
trosinnhold tatt ut av barnehagens 
virke. Det blir derfor viktig for 
menigheten å tilby barnehagebarna et 

bibelnært opplegg hvor de kan få erfare 
kirkerommet og delta i innholdet og 
formidlingen av de store av høytidene 
våre.  

I advent og fastetiden inviteres alle 
lokale barnehager i soknet   til 
stasjonsbaserte vandringer i 
kirkerommet og hvor kantor, 
menighetsarbeider og kateket tar de 
med gjennom jule- og 
påskeevangelienes fortellinger.    
Medvirkning er nøkkelen her, og barna 
får roller, rekvisitter og kostymer som 
engler, gjetere, Josef, Maria og de tre 
vise menn under julevandringen. Under 
påskevandringen får de møte en av 
bibelens kjernetekster om Sakkeus og 
høre om Jesus som voksen. Videre i 
påskefortellingen får de erfare fotvask, 
påskemåltid, 

glassmaleri og musikk. Barna lærer 
gjennom selv å erfare og de får bruke 
hele sanseapparatet. Også de voksne 
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barnehageansatte blir utfordret til 
medvirkning.  
Det er god oppslutning om 
vandringene, og de eldste 
barnehagebarna (4-5 åringene) i de 
fleste barnehagene i soknet deltar i 
høytidsvandringene.  
 

KIRKE - SKOLESAMARBEID 

 
Skolegudstjenester 
All trosopplæring er tatt ut av skolen, 
og i religionsfaget formidles i hovedsak 
innhold om de ulike religionene.  
Ut fra dette har det blitt viktig å kunne 
tilby skolene skolegudstjenester for å 
ivareta det meningssøkende mennesket 
i den generelle del av læreplanen. 
Sentralt er også formidling av tradisjon 
og høytid.   

Skoleadministrasjonen til barneskolene 
Tromsdalen skole og Reinen skole 
kunne opplyse om at de aller fleste 
foreldrene (ca. 96 %) valgte 
skolegudstjeneste for sine barn.  

Samarbeid og samhørighet med skolene 
er et nødvendig arbeid i Tromsøysund 
menighet, og det har vært viktig å møte 
og ivareta elever og skoleansatte. Det er 
syvendeklassingene som sammen med 
kateket har ansvar for å lage til 
skolegudstjeneste. I forkant av 
gudstjenesten kommer klassetrinnene 
på besøk i kirka. Der har det vært 
innøving av liturgi, musikalske innslag 
og dramatisering av juleevangeliet. 
Elevene skriver og leser selv sine 
forbønner og tenner lys for det som 
opptar dem.  Reinen skole har to 
skolegudstjenester og for gudstjenesten 
for 1.-4. klasse er det fjerdeklassingene 
som har medansvaret.  

KONFIRMANTARBEID FOR 
VÅRKULLET 2017 
Tromsøysund menighet opplever god 
oppslutning om konfirmasjon. Antall 
konfirmanter fra år til år avhenger i stor 
grad av størrelsen på kullet, men 
konfirmantkullet er over 90 % av de 
døpte. (For 2017 var det 104 av totalt 
115 døpte) I tillegg er det hvert år 
ungdommer som velger å døpes. 
Konfirmasjonsundervisningen skal 
være på 60 timer. Timer og innhold 
inngår i menighetens helhetlige 
trosopplæringsplan.  

For våren 2017 ble det holdt seks 
konfirmasjonsgudstjenester, hvor en av 
disse var i Ullsfjord kirke (som tilbud 
innenfor samisk/læstadiansk) 
 
I konfirmantopplegget for 
Tromsøysund 2017 inngikk følgende; 

 Foredrag, utstilling og 
gruppeoppgaver på 
Perspektivet museum (Det 
religiøse mennesket) 

 Åtte bolker med bibelnær 
basisundervisning. 

 Åtte gudstjenester hvor minst 
en er som konfirmantliturg  

 Konfirmantleir til Finnkroken 

 Filmdag på Aurora Fokus kino 
med filmen Risen (2016) om 
Jesus og oppstandelsen 

 Diakoni lokalt: Lys i mørke-
aksjonen og Kirkens Bymisjons 
arbeid  

 Diakoni globalt: Fasteaksjonen 
og Kirkens Nødhjelps 
internasjonale arbeid  

 Delta på samtalegudstjeneste, 
generalprøver og 
gruppefotografering 
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 Samtalebasert 
katekismeundervisning. 
(Valgfritt) 

 Ungdomsarrangement (for 
2017 var dette Ten Sing 
Norway-show i Tromsdalen 
kirke) 

 

Menigheten vil at konfirmantene skal 
oppleve seg ventet, ønsket og ivaretatt 
og de møtes til dekket bord og varm 
mat til hver basisundervisning. Det er 
Irene Wilhelmsen som lager mat til 
konfirmantene. Alle konfirmantene er 
med som konfirmantliturger og utfører 
ulike oppgaver i gudstjenesten. De får 
sin egen Bibel i gave fra menigheten. 

Konfirmantarbeidet er kateketens 
hovedanliggende og medvirkende i 
undervisningen for kullet 2017 var også  

 
 

sokneprest, prest og kantorer. Kantor 
deltok inn med innlæring av salmer og 
musikkopplevelse og soknepresten 
hadde en av undervisningsgruppene. I 
Tromsøysund er det i tillegg med 
ungdomsdiakon, frivillige og 
ungdomsledere i leirarbeidet. 
Konfirmantene i Tromsøysund og 
Ullsfjord får tilbud om konfirmantleir i 
Finnkroken. Vi har valgt dette 
leirstedet, da Finnkroken sokner til 
Tromsøysund og fordi menneskene i 
der bidrar inn med å gjøre 
leiroppholdet godt. Vi blitt varmt 
mottatt av hytteeiere og de fastboende 
og kirkeforeningen stiller med 
kirkekaffe etter gudstjenesten.    
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GJENNOMFØRT TROSOPPLÆRING 
FOR 2017 
Det er den enkelte menighet som selv 
skal stå for kristen opplæring av barn 
og unge i soknet. Trosopplæringen er 
breddetenkte tiltak som skal favne alle 
og tilrettelegges den enkeltes 
forutsetning.  Barn og unge 0-18 år har 
krav på tilbud fra egen menighet. 
 
Dåpssamtaler 

I forkant av all dåp inviteres de som 
sokner til Tromsøysund til 
møte/samtale eller hjemmebesøk av 
prest fra egen menighet. Presten har 
med seg boka Arvegull/ Arbegulli og 
fadderhilsen. 
 
Babysang 
Menigheten kunne i 2017 tilby 
babysang som et etterlengtet 
trosopplæringstiltak. Det var 
trosopplærer som utarbeidet og 
gjennomførte samlingene. Ti barn med 
foresatte benyttet seg av tilbudet. Det 
ble holdt fem samlinger på vårhalvåret, 
og fem samlinger på høsthalvåret. 
Deltakerne fikk den nye 
barnesalmeboka.  
 
Gammeldags Juletrefest 
Juletrefest er for alle store og små. I 
tillegg ble menighetens treåringer 
spesielt invitert inn, med opplegg 
tilpasset aldersgruppen. Juletrefesten 
var i etterkant av familiegudstjeneste 
med tema om Hellige tre konger. 
«Kongene» kom også på besøk med 
gaver til alle frammøtte. Treåringene 
fikk i tillegg en fin bok med 
kveldsbønner fra menigheten.  
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Fireårsboka 

I tradisjon tro ble fireåringene i 
menigheten invitert til gudstjeneste for 
å få sin fireårsbok.  Fireåringer møtte 
opp og menigheten kunne tilby bok på 
bokmål, nordsamisk, kvensk og 
sørsamisk. Barna medvirket i prekenen 
med å lage bølger på havet i 
fortellingen om Jesus som stiller 
stormen. Barnekoret Måltrostene og  
menighetsfuglen Lotti deltok også.  
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Førsteklasses 

Første gudstjeneste etter skolestart 
inviteres førsteklassingene i menigheten 
til gudstjenestefellesskapet og til å få sin 
seksårsbok. Tiltaket er knyttet opp mot 
dagens bibeltekst eller en av 
kjernetekstene, og aktualiseres til barnas 
hverdag. Vennskap og inkludering 
tematiseres i forbønn og det blir bedd 
for den skoletiden som ligger foran 
dem.  

I jubileumsåret for reformasjonen var 
det brevkulturen og Luthers mange 
brev som ble tematisert i gudstjenesten. 
Denne gangen la vi for første gang opp 
til et familiearrangement på 
kirkebakken i etterkant av 
gudstjenesten Vi serverte pølser, gele og 
saft, og vi arrangerte et rebusløp.  
 
  
 

 

 

Til tiltaket var det god hjelp å få av 
ungdomsledere fra Tromsø Ten Sing.  
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Lys Våken 

Lys våken – adventsnatt i kirka for 11-
åringer – ble holdt lørdag 2. desember 
med overnatting til første søndag i 
advent 3. desember. For 2017 var det 
rekordmange påmeldte med over 60 
barn. Med som ungdomsledere hadde 
vi ungdommer fra Speideren og Tromsø 
Ten Sing. Det var menighetsarbeider 
som også i år hadde hovedansvar for 
organisering og gjennomføring. Prest, 
kantor og kateket deltok også inn som 
voksenledere. Vi startet lørdag 
formiddag, og hadde et allsidig 
program med mange ulike leker, 
pizzaspising, aktiviteter og 
gudstjenesteforberedelser. Barna 
overnattet i aktivitetsrommet, på 
galleriet og på ungdomsrommet. Som 
nattevakter hadde vi flere av de eldste, 
unge voksne fra Tromsø Ten Sing.  
 
 

 

Syng med 

For 2017 var tiltaket «syng med» et 
barneseminar. Menighetens 10 åringer 
ble invitert inn til et fellestiltak over to 
dager med Ten Sing Norway som 
instruktører. Barna lærte salmer, 
fellesdans, var på ulike seminargrupper 
, forberedte og deltok på gudstjeneste.  
 
 
Ungdomsarrangement 
Hvert år tilbys det et 
ungdomsarrangement til menighetens 
14 åringer (årskullet før konfirmasjon). 
For 2017 var dette arrangementet et 
show/konsert med Ten Sing Norway 
fra Oslo. 85 av menighetens 14 åringer 
møtte til show/konsert.  
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MILK(15+) / MELK 16+) og LIV (18+)  

I samarbeid med de øvrige menighetene 
i byen er Tromsdalen menighet med på 
å arrangere MILK (minilederkurs for 
ungdom i kirken) for ungdom året etter 
at de har blitt konfirmert, samt et 
påfølgende kurs for dem som har gått 
MILK-kurset. For 2017 ble MILK-
arbeidet også godkjent som 
trosopplæringstiltak. Kursene består av 
to samlinger om høsten, samt to om 
våren, i tillegg til en sosial kveld etter 
nyttår og en sommeravslutning. Etter 
endt kurs kan ungdommene være med 
som ungdomsledere på de ulike 
tiltakene vi har i menighetene. Tiltaket 
er under videreutvikling, for å nå 
bredden tilstrekkelig og har hatt prester 
fra Kroken og Elverhøy som ledere. 
Tromsøysund kan også tilby de over 18 
år programmet LIV (leder i vekst) med 
tre samlinger i Bodø. 
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Årsrapport  

kirkemusikk   

Menigheten har seks kor tilknyttet 

kirka: 

Måltrostene Barnekor (fra 4 år) 
Nattergalene (fra 9 år) 
Aurora Borealis (voksne) 
Kantori Tromsø (prosjektkor) 
Ishavsguttene  
Forsangergruppe 
 
Måltrostene synger regelmessig i 
familiegudstjenester. Nattergalene 
framførte et lite Julespill på Julaften og 
sang i familiegudstjenester.  
Forsangergruppen møter opp nesten 
hver søndag kl. 10 og bærer 
menighetssangen i gudstjenesten. 
 
Kantori Tromsø hadde to større 
prosjekter i sammenheng med 
Lutheråret 2017: før Påske 
Johannespasjon (Bach) og som 
åpningskonsert til TIK festivalen «Ein 
deutsches Requiem» (Brahms) i 
samarbeid med sangere fra Tyskland. 
Johannespasjon ble sunget på tysk, og 
Brahms har i sitt Requiem brukt tekster 
fra Lutherbibelen. 
 

 

 

 

 

 

 

Fem jenter sang sammen med kantor på 

fire konfirmasjonsgudstjenester i 

Tromsdalen. 

 
 

 

Linde Mothes, kantor 

 

AURORA BOREALIS 

Aurora Borealis var i 2017 et 20 år 

gammelt kor og som vi beskjedent feiret 

litt gjennom året. Vi deltok i 2 

gudstjenester i vårhalvåret herunder en 

konfirmasjonsgudstjeneste, samt at vi 

hadde en sommerkonsert i kirka 

sammen med Valen-koret fra 

Sandefjord. På høsten sang vi på 

Allehelgensgudstjenesten, i sommer 

sang vi i en begravelse i Kroken og vi 

gjennomførte 2 julekonserter i kirken. 

 

Bjørn-Leif Paulsen 
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ISHAVSGUTTENE 

For øyeblikket er det 15 guttestemmer 

og 6 voksne. Totalt 21 medlemmer. 
Vi øver onsdager 15.15-17.00 i 

Grønnåsen kirke, og har to øvingshelger 

i året i Tromsdalen kirke. 

I 2017 sang Ishavsguttene 2 

gudstjenester i Tromsdalen kirke og 2  

gudstjenester i Grønnåsen kirke. I 

tillegg var de bl.a. med på guttekortreff 

i Kristiansand, sang på " Det grønnes i         

åsen" i Grønnåsen kirke, og 

undertegnedes julekonsert i 

Tromsdalen kirke. 

 

Harald Bakkeby Moe, kordirigent
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MIDNATTSKONSERTENE

Tromsøysund menighet med 
Tromsdalen kirke – «Ishavskatedralen», 
er ei kulturkirke som er godt kjent 
nasjonalt og internasjonalt. Årlig 
avvikles det i overkant av 550 konserter 
og kulturarrangementer, og i 2017 var 
disse besøkt av ca. 41.000 mennesker. For 
en kirke er dette en betydelig aktivitet, 
både i nasjonal og internasjonal 
sammenheng. 
 
Midnattskonsertene er et viktig 
satsingsområde for menigheten. De er 
bygd opp gradvis siden 90-tallet og 
svært mange av de som besøker kirka får 
med seg en konsert. Det ble spilt 423 
Midnattskonserter og 20 
Nordlyskonserter 2017. Vi har totalt 13 
musikere og 2 kor som deltar i 
konsertvirksomheten, og alle holder et 
svært høyt kunstnerisk nivå.  

 
Vi er stolte over at konsertene nå har 
kommet så langt at vi kan tilby dem 
hele året. Det er positivt for de som 
besøker dem, for Hurtigruten, for 
musikerne og for menigheten. 
 
I tillegg til Hurtigrutens konserter tilbyr 
vi også Nordlyskonserter i februar og 
mars. Konsertene er svært populære 
blant det stadig økende antall 
vinterturister i Tromsø. 

 

SENTRALE TALL 
Det har i 2017 vært arrangert totalt 561 
konserter i Tromsdalen kirke, mot 530 i 
2016. Av disse har menigheten selv stått 
som arrangør av 523 konserter.  
 
I tillegg til de 423 Midnattskonsertene 
og 20 Nordlyskonsertene ble det 
avholdt 61 orgelkonserter, 8 konserter 
for cruiseskip, 2 promoteringskonserter 
for reiselivet, 1 nyttårskonsert, 3 
konserter for kurs/konferanse, 2 
konserter av Kantori Tromsø, 2 
orgelsafari/orgelmesse og 1 konsert 
med Tensing/guttekor England. 
 
Agnethe Soelberg 
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Årsrapport for 

kirkens 

omsorgstjeneste 

Diakoni er omsorg for hele mennesket 
og evangeliet i handling. 

- Nestekjærlighet 
- Inkluderende fellesskap 
- Vern om skaperverket 
- Kamp for rettferdighet 

 
 
 
 
 
 
 
Tromsøysund menighet har egen 
omsorgstjeneste som består av 
frivillige medarbeidere ledet av 
soknediakonen. Mye skjer i samarbeid 
med Helselaget Vern, som er et 
lokallag av Nasjonalforeningen for 
folkehelse. Soknediakonen har også 
hatt samarbeid med hjemmetjenesten 
siden 1988.  
 
 
 
 
 
 
 

Diakonihjertet 
 
 
Til sammen har vi følgende tilbud:  

- Dagsentertilbud 
- Sorggrupper og sorgarbeid 
- Forbønnstjeneste 
- Samtale med soknediakon 
- Besøk og hjelp av 

soknediakonen 
- Kafé / møtested 
- Paula Skogs legat 
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DAGSENTERTILBUD 

Mandags- og torsdagstreff 

Mandags- og torsdagstreff er et 
samarbeid med Omsorgstjenesten 
fastlandet, Helselaget Vern og 
Tromsøysund menighet. 
Dette er et tilbud til brukere av 
hjemmetjenesten og til de som bor i nær 
miljøet.  
Treffene arrangeres annen hver mandag 
(partallsuker) og annen hver torsdag 
(oddetallsuker), kl. 10.30 – 14.30 på 
menighetshuset. Her er det sang, 
underholdning, trim og det serveres 
middag, kaffe og vafler. 
De som ønsker det kan få gratis 
transport i minibuss av Karl-Erik 
Johnsen fra Omsorgstjenesten som også 
er med å lede treffene. Gudrun 
Kaiander (frivillig), som også er med å 
lede treffene, er medhjelper når vi 
kjører ut for å hente brukerne i sine 
hjem.  
Dagen før treffene ordner Irene Therese 
Wilhelmsen (ansatt) med innkjøp av 
matvarer og pynter, slikt at når 
brukerne ankommer menighetshuset er 

det dekket bord, lukt av nykokt kaffe og 
vafler. Fra perioden jan – juni ble 
treffene ledet av diakonimedarbeider 
Grete Braathen i soknediakonene 
sykefravær.  
Treffene hadde felles oppstart i januar 
med juletrefest og avslutning for våren i 
juni med tur til Sandvika bygde hus. 
Arrangementet ledes av Helselaget 
Vern, og det er en tradisjon vi er meget 
takknemlige for.  
Det ble også arrangert busstur for begge 
treffene til Vannøya i mai.  
Treffene hadde avslutning før jul med 
gudstjeneste for eldre i kirka med 
nattverd, lystenning og juletrefest i 
menighetssalen.  
Ved enkelte anledninger har vi invitert 
inn psykomotorisk fysioterapeut Sigrid 
Paulsen til stor begeistring for brukerne.  

Vi hadde også gleden av å få en uke 
med utvekslingselev, Mathias 15 år, fra 
Grevåkerskolen i Hammerdal, Sverige, 
med oss på treffene, samt andre 
diakonale aktiviteter. 
I løpet av året har det vært 18 
mandagstreff og 16 torsdagstreff
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DIAKONIENS DAG 

Diakoniens dag ble markert 1. oktober, 

og dagen startet med gudstjeneste med 

nattverd ved soknepresten og 

soknediakonen. Etter gudstjenesten 

fulgte det kirkekaffe. De frivillige i 

menigheten hadde fått skriftlig 

innbydelse til et heldagsarrangement 

med buss til Laksvatn i Ullsfjord å 

besøk i Storgammen.  

 

Ved ankomst i Storgammen ble vi tatt 

godt imot av Judith Jensen, som driver 

Storgammen.  

 
Sokneprest i Ullsfjord, Vidar Nes 

Mygland fikk fortalt litt om Ullsfjord 

menighet og menighetsrådsmedlem 

Reidun Mellom leste dikt fra sin bok.  

Til mat fikk vi servert nydelig fårikål i 

vakre omgivelser.  

 

Gode og mette gikk turen tilbake mot 

byen, hvor første stopp ble ved kirken. I 

kirken deltok vi på innvielse av 

nyrenoverte lysekroner – en feststund i 

bakerste rom i kirka med flott program, 

kaffe og kaker.  

 

 
 

Det er viktig å markere Diakoniens dag 

i kirka, og denne dagen inneholdt alt fra 

guds ord og handling mot våre frivillige 

i takknemlighet og glede. 

Avslutningsvis ønsker vi å rette en stor 

takk til Helselaget Vern som ga en gave 

på kr. 7.000 til denne bussturen.  
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SORGGRUPPER OG SORGARBEID 

I året som har gått har det vært 
arrangert og gjennomført flere 
sorggrupper, sorgsamtaler, 
hjemmebesøk og telefonsamtaler.  
 
Sorggruppene starter opp i september 
og varer til juni, og møtene avholdes 
som utgangspunkt hver 14. onsdag.  
Sorggruppene avsluttes i midten av juni 
med et besøk på gravlundene og 
gravene, hvis gruppa ønsker det, før det 
serveres suppe, kaffe og kake hjemme 
hos soknediakonen. Det arrangeres også 
gjensyn i okt.-nov. for de som har 
sluttet å gå i sorggruppe.  
 
Som et tilbud til sorggruppene og 
Bakerste rom har vi invitert inn 
musikkterapeut Alfhild Gruvstad for å 
lære pusteteknikk og bevegelser etter 
musikk.  

Tekst: Juleavslutning på sorggruppene 
– lystenning for de som er gått foran. 

I mars 2017 ble det arrangert 
sorgsemniar med prostiprest Odd 
Eidner fra Bodø. Temaet for kvelden var 
«Å bo i sorgens rom, og flytte ut av det, 
når tiden er inne.», og vi opplevde godt 
fremmøte på en mandags kveld.  
 
I vårhalvåret startet vi sorggruppen 
«Lever du – Med sorg», som er et 
samarbeidsprosjekt mellom Domkirken 
menighet og Tromsøysund menighet. 
Fra oppstart var det stor pågang, det ble 
avholdt 12 samlinger i året og gruppen 
skal ha gjensyn i januar 2018. 
 
Soknediakonen har også undervisning 
om sorg og sorgbearbeiding med 
studenter fra KUN og med de som 
studerer til videreutdanning for 
kreftsykepleiere på universitetet. 
 
 
 
LEVE kafé 

Leve er landsforeningen for etterlatte 
ved selvmord, og i 2017 startet vi opp 
LEVE Troms, som er ett samarbeid 
mellom LEVE, RVTS (Regionalt 
ressurssenter om vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging) og 
Tromsøysund menighet. 17. november 
inviterte vi til LEVE kafé på 
menighetshuset med foredraget «Å 
finne meningen i det meningsløse» av 
Ann-Peggy Nordberg, sang med Trine 
Strand og enkel servering. Mer om 
LEVE kafé vil komme i løpet av 2018. 
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KAFÉ / MØTESTED 

Bakerste Rom 
Bakerste rom fylte 10 år i 2017 og det ble 
markert utover høsten med blant annet 
konserter, gudstjenester, suppe og brød.  
Ansvarsfulle Arne Sund og hans 
medhjelpere har stått for servering til 
Bakerste rom igjennom året. 
 
Bakerste rom er et møtested i 
Ishavskatedralen, med kafe bak i kirken 
og utsikt mot byen og brua. Det er kafe 
før og etter program time i 
kirkerommet. 

 
Bilde: Lystenning i kirkerommet 
 
Her er terskelen lav for mennesker som 
ellers ikke føler seg hjemme i kirken, 
men som likevel er søkende.  
 
De som har gått på bakerste rom har 
også fått tilbud om ei samtalegruppe, 
«Livet og trua» hjemme hos 
soknediakonen på mandagskvelder. 
Her er det samtaler om livet og trua 
samt kveldsmat. Anne Grete Melby og 
soknediakonen leder samtalegruppen. 

PAULA SKOGS LEGAT 

Legatet deler ut legatsmidler til 
svaksynte og hørselshemmede i alle 
aldersgrupper i Tromsø. 
I 2017 ble det delt ut over kr. 200.000. 

 
Styret har bestått av Edvard Sandør, 
Birgit Evensen og soknediakonen som 
er styreleder. Vi takker Edvard og Birgit 
for god tjeneste i styret over mange år, 
og har forståelse for at de nå vil trekke 
seg.  
 
Vigdis Mellem 
Tromsdalen 09.03.2017 
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Årsrapport 

Ramfjord 

kirkeforening  

Vi har ved årsskiftet passert 1,7 mill. 
kroner i innsamlede midler.  
Gjennomsnittlig netto økning for hvert 
av de tre siste årene er kr 100.000.  
Vi burde kunne greie målsettingen om å 
ha 2 mill. i 2020. 
 
Styret var: Jon Birkelund, leder, Gerd 
Rognstad, Finn Helland og vara 
Magnhild Nilsen. 
Seks styremøter i 2017.  Ved årsskiftet 
hadde vi 48 medlemmer. 
 
Vi har lagt til rette for fem lokale 
gudstjenester, julefest på skolen og 
minneandakt på Leirbakken. Vi 
arrangerte fasteaksjonen sammen med 
konfirmantene. Kirkevergen betaler 

foreningen kr 500 hver gang for 
kirketjenerfunksjon på Bosentret. 
 
Arrangementer i 2017: 
Årsmøte 29.1. med innslag av May Line 
Angell om Martin Luther og studietur 
til Tyskland. 
Salmekveld 26.3. med Trond og 
Ragnhild Hellemo fra Senjahopen. 
Kvensk kulturkveld 7.5 med 
Kvääniääni, kunstnere og amatører, tre 
språk, 70 deltakere. 
Loppemarked 29.-30.9. 
Førjulskonsert 3.12. med Ramfjord 
musikkorps, Tromsø Tensing, biskopen. 
92. deltakere. 
 
Oppslag i Nordlys 21.3. Tre hele sider 
med informasjon om kirkesaken, 
intervjuer, bilder av kirketomt og 
skissen fra Einars arkitektkontor. 
Verdifull og positiv omtale.  
 
 
Ramfjord 6. mars 2018 
Jon Birkelund 
Styreleder
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Årsrapport om 

Vennskaps-

menigheter  

Vennskapsutvalget består nå av May 
Line Angell, Åse Dons Lindrupsen og 
Jon Birkelund. 
På russisk side er det sogneprest 
Aleksej Denisov alene som er 
kontaktperson. 
 
Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i 
Barentsregionen (SKKB) feiret 20 års 
jubileum i 2016. 
I år har SKKB gitt ut et vakkert 
jubileumshefte hvor de har en helside 
med tekst og bilde om vårt 
vennskapsforhold til 
Trefoldighetskirken i Arkhangelsk. 
 
Med utgangspunkt i signaler fra russisk 
side har vi i 2017 begynt å planlegge 
ungdomsutveksling som neste skritt i 
vårt vennskapsarbeid. Tensing-ene og 
kateketen har deltatt i samtaler og vil 
være interessert i en studietur til 
Arkhangelsk.  I neste omgang vil det 
være aktuelt å organisere et tilsvarende 
besøk derfra, muligens til Tromsø 
internasjonale kirkefestival TIK i 2019. 
 
Bispedømmerådet har bevilget kr 56.000 
av midler fra Opplysningsvesenets 
Fond (OVF) til våre ungdommers 
studietur dit. 

 
Ved avslutningen av året fikk vi en 
hyggelig hilsen fra dirigent Ilja Denisov 
i Trefoldighetskirkens musikkgruppe 
Ukjent komponist. De skulle til 
Honningsvåg og ønsket å legge inn et 
besøk til oss i januar 2018. Fortsettelse 
følger i neste årsrapport. 
 
23. februar 2018 
Jon Birkelund 
Sekretær 

 
Tekst: Ilja Denisov (17) spiller opp til 

ofring i 2009
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Årsrapport for 

turist-

virksomheten 

Året 2017 har vært et godt år for 
Tromsøysund menighets 
turistvirksomhet. Vi kan se tilbake på 
en vintersesong som har eksplodert i 
den nordlige landsdelen. 
Nordlysturismen har resultert i en 
markant økning i antall besøkende i de 
mørke vintermånedene. Utfordringen 
for Tromsø som reiselivsdestinasjon er 
sommeren. For kirken var dette ganske 
tydelig da besøkstallene viste en svak 
nedgang i sommermånedene.  
 
Dyktige medarbeidere, våre 
turistverter, har tatt imot 105 692 
besøkende fra inn- og utland. Vi kan 
vise til en fantastisk økning i 
vintermånedene januar – mars på 25,7 
prosent sammenlignet med 2016. 
Hovedsesongen er fortsatt fra 1. Juni - 
15. August.  

CRUISE 

Vi har de siste årene etablert et godt 
samarbeid med cruisenæringen. 
Ishavskatedralen er desidert den 
attraksjon i Tromsø som de fleste 
cruiseturister ønsker å besøke. I 2017 
hadde vi totalt 26 847 cruiseturister 
innom. Cruisesesongen strekker seg nå 
fra februar til november.  
Hovedtyngden av cruiseanløpene er i 
juni, juli og august, men ønske om å 
oppleve nordnorsk vinter og nordlys 

trekker stadig flere cruiseturister til 
landsdelen i vinterhalvåret.  
 
I 2017 ble det gjennomført 8 
cruisekonserter og 2 visningskonsert for 
Tromsø Havn og Cruise Norway.  
 
Våre utenlandske gjester har gitt oss 
gode tilbakemeldinger, i tillegg til 
agenter og turoperatører som ønsker 
videre samarbeid for neste år. Med 
dette kan vi konkludere med at 
etterspørselen etter gode 
vinterprodukter øker i takt med økt 
besøkstall for byen Tromsø.   
 

ANNONSERING OG 
MARKEDSFØRING AV TURIST OG 
KONSERTVIRKSOMHETEN 
Markedsføring av Ishavskatedralen og 
tilbudene kirken gir til et stort 
publikum vurderes som svært viktig. 
Det er derfor i år, som tidligere år, 
gjennomført grundige vurderinger av 
de kanaler som er benyttet til dette 
formålet.  

 Annonse i Tromsø Info Guide 
– turistguide for Tromsø by 

 Annonse i City Map – 
turistkart for Tromsø by 

 Online booking Visit Tromsø 
(gjelder våre konserter)  

 Representasjon i 
Sommerprogrammet/vinterpr
ogrammet – et verdifullt salgs- 
og markedsføringsverktøy fra 
Visit Tromsø. Programmet 
distribueres til turoperatører, 
overnattingssteder, 
severdigheter i tillegg til at det 
legges ut i trykt og elektronisk 
form hos Visit Tromsø. 
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 Tromsø-Official City App 
(Visit Tromsø)  

 Annonse i Venture of Norway, 
reiseguiden Nord Norge og 
Visit Norway 

 Helsides annonse i 
Produktmanualen, som er 
reiselivets viktigste verktøy for 
det profesjonelle reiselivet 

 Konsertplakater for 
Midnattsolkonsertene, 
Orgelkonsertene og 
Nordlyskonserten på 
strategiske steder i Tromsø 
kommune. Flyers som leveres 
til alle hotell i Tromsø og til 
private bedrifter og offentlige 
virksomheter. 

 Representasjon med største 
plakatplass hos Visit Tromsø, 
monitor  

 Flyers og Roll Up stand i 
Tromsø Havn Breivika 
(konserter)  

 Skjermannonse 
sommerkonserter Hurtigbåter 
og ferger i Troms 

 Annonse Aurora Kino 
(Nordlyskonsertene)  

 Helåravtale monitor annonse 
på The Edge (hotel) 

 Helside annonse i Experience 
Tromsø Region magasin, 
samarbeid med Lyngsfjord 
Adventure 

 Annonse i SAS magasinet Juni  

 Jevnlig annonsering av tilbud 
og åpningstider i Avisa 
Tromsø og Nordlys.  

 
 
I tillegg til dette benytter vi vår egen 
hjemmeside www.ishavskatedralen.no, 

www.facebook.com, og Instagram som 
verktøy for markedsføring av våre 
tilbud. Ishavskatedralen er også 
registrert i www.veikirker.kirken.no.  
 
I år har vi merket økt interesse fra 
journalister og tv-team fra hele verden. 
For å styrke vår posisjon legger vi til 
rette for gode reportasjer og bilder, 
promoteringskonserter for 
turoperatører og øvrige visninger for 
reiselivet generelt.  
 

TROMSØPASSET 

Tromsdalen kirke er en av totalt 7 
aktører som har gått sammen med 
Troms Fylkestrafikk og Troms 
Fylkeskommune om et felles 
billettprodukt som inneholder 
kollektivreiser og inngangsbilletter til 
de viktigste attraksjonene i Tromsø. 
Billetten er forhåndsbetalt og gjelder 
innenfor 48 timer. Tromsø Passet ble 
videreført i 2017. 

 

http://www.ishavskatedralen.no/
http://www.facebook.com/
http://www.veikirker.kirken.no/
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