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Møter/årsmelding

ÅRSMELDING 2012
Ansatte
Fellesrådet har 2,1 stilling; 50% kirkeverge, 50 % kantor 50% diakon, 30 % kirketjener og 30%
kirkegårdsarbeider.
Vi har fellers sokneprest med Flakstad, og det er opprettet menighetssekretær stillingen på 71 % som
vi finansierer 30%.

Menighetsråd med fellesfunksjon:
I Moskenes har vi berre ett sokn, og menighetsrådet med fellesfunksjon trådte i funksjon som
menighetsråd 1. november 2011 og fellesrådsfunksjon 1. desember 2011.
Moskenes kirkelige fellesråd består av 8 faste rådsmedlemmer og 5 vara, der alltid 1.vara blir kallet
inn til møter.
Faste medlemmer perioden 2011-2015:
• Anne Jorid Gjertsen, leder 1 år
• Nora Larsen, nestleder 1 år
• Åshild Bakken
• Oddbjørg Moen Møller
• Edith Schjølberg, gått bort
• Anne Margrethe Edvardsen, fritatt fra vervet mars 2011
• Jeanette Johnsen
• Mildrid Olsen
• Mona Paulsen, fast medlem fra mars 2011
• Laila Jusnes Kristiansen, fast medlem fra mai
Vara medlemmer perioden 2011 – 2015
• Mona Paulsen, fast medlem fra mars 2011
• Laila Jusnes Kristiansen, fast medlem fra mai
• Sigrunn Ganga Larsen
• Anne Brit Schjølberg
• Merethe Barstrand Hansen
Andre representanter til rådet i perioden 2011 – 2015:
• Kommunens representant: Svein Asbjørn Korneliussen, fritatt fra september 2012, ny
representant Vigdis Pedersen, Vara: Ingjerd Martinsen
• Soknepresten er også medlem av rådet.
• Ansatte: Jürg Leutert møter som de ansattes representant og har tale og forslagsrett, men ikke
stemmerett.
Kirkelig administrasjonsutvalg perioden 2011 – 2015:
• Nora Larsen, leder
• Mildrid Olsen, fritatt september 2012, Nytt medlem Laila Jusnes Kristiansen
• Oddbjørg Moen Møller
Ansattes representant: Jürg Leutert
Arbeidsutvalg:
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•
•
•

Leder Anne Jorid Gjertsen
Nestleder Nora Larsen
Sokneprest Trond Gran

Diakoniutvalg:
• Nordis Ernstsen, leder
• Gerd Ingebrigtsen
• Randi Ingebrigtsen
• Helga Larsos
• Nina Tertit Arntzen

Tekstlesere:
Helga Larsos
Bjørn Oskar Larsen
Mildrid Olsen
Ingjerd Martinsen
Nora Larsen
Oddbjørg Moen Møller

Kirkeverter:
Menighetsrådets medlemmer og vara har også fungert som kirkeverter.

Menighets-/fellesråd
Menighetsråd med fellesrådsfunksjon har hatt 8 møter, der møte i mai var det rent menighetsrådsmøte,
uten fellesrådssaker, I 2012 er det behandlet 27 menighets- og 48 fellesrådssaker.

50-års konfirmanter
5. august var det 50-års konfirmanttreff for de 47 konfirmantene som ble konfirmert i 1962. Til treffet
var det påmeldt 21 konfirmanter og 10 ektefeller til gudstjeneste i Reine kirke. Jubilantene møttes på
Kafe Lofoten lørdag kl. 19:30 til en sosialsammenkomst, fra menighetsrådet møtte leder og nestleder.
Søndag var det høymesse i Reine kirke v/prost Ann Helen F. Jusnes og vikarorganist Espen M. Olsen.
Konfirmanttreffet ble avsluttet med sosialsammenkomst på Albertstua på sykehjemmet, der
menighetsrådets medlemmer serverte kaffe og kaker.

Misjonsprosjekt
Høsttakkefest ble avhold på SOIL-huset, Sørvågen til inntekt for Normisjonens prosjekt i
Aserbajdsjan, der barnehjemsbarn skal gjenforenes med sine familier. Et prosjekt som menighetsrådet
har støttet i flere år.

Trosopplæring
Sør-Hålogaland har siden 2008/09 tildelt midler til dette arbeidet. Midlene for Moskenes, Flakstad og
Vestvågøy administreres fra Vestvågøy kirkelig fellesråd som fungerer som vertsfellesråd for
trosopplæringen. I disse sakene representerer Mildrid Olsen Moskenes kirkelig fellesråd, som har en
representant i styret.
Fellesrådet skal legge til rette for at det blir utarbeidet lokale planer for trosopplæring for alle døpte
mellom 0 – 18 år. Vi har inngått et samarbeid med Vestvågøy og Flakstad ved at det er tilsatt
koordinator for dette arbeidet.
Det er opprettet et felles utvalg med Flakstad der det er representanter fra menighetsråd og fra frivillige
som arbeider med planen. Den endelige planen ble ferdigbehandlet i menighetsrådets møte den 15.mai
og oversendt biskopen i Sør-Hålogaland for godkjenning. Planen ble godkjent hos biskopen.

Ny gudstjenestereform
I januar ble vi enige om et felles gudstjenesteutvalg for Flakstad og Moskenes som skulle arbeide med
ny gudstjenestereform. Leder og nestleder i menighetsrådet ble valgt som menighetens representanter.
I tillegg er sokneprest og kantor med.
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Utvalget hadde en del startvansker og i mai ble det vedtatt at sokneprest i samarbeid med kantor i
Moskenes og Flakstad utarbeide et forslag til midlertidig grunnordning basert på dagens ordning.
I menighetsrådets møte i juni ble vi enige om en Foreløpig lokal grunnordning for Moskenes som skal
gjelde i for perioden 01.09.12 – 30.08.14. Godkjent av biskopen i Sør-Hålogaland.
Menighetsmøte 18. november i Reine kirke, der den nye liturgien ble diskutert. Det nye er at
menigheten skal stå når de synger.
Utvalget vil bruke den neste to årene på dette arbeidet.

Hjemmeside
På hjemmesiden for Flakstad og Moskenes blir det lagt ut bilder og reportasjer fra gudstjenester og
andre aktiviteter, oversikt gudstjenester, møteprotokoller, med mer.
Det er blitt en godt besøkt nettside.

Grønn menighet
Menighetsrådet har bestemt at vår menighet skal være en ”Grønn menighet”. Det innebærer at vi må
forplikte oss til å gjennomføre/forholde oss til en del punkter som er satt opp. Som eksempel skal vi
unngå engangskopper og bestikk i forbindelse med våre arrangement, kompostere alt organisk avfall
på kirkegårdene, arrangere friluftsgudstjeneste, senke temperaturen i kirkene m.m.

Diakonale og kirkemusikalsk arbeidet i menigheten
Henviser til. kantor og diakonens årsmeldinger, vedlegg 1og 2

Lag- og foreninger
Vi har et KFUK-speiderlag med 6 aktive jenter.

Kirkelig årsstatistikk
5 barn har blitt døpt i soknet. Det var til sammen 10 konfirmanter, 1 kirkelig vielser og 18 kirkelige
gravferder i 2012.
Til sammen ble det avholdt 28 forordnede gudstjenester i kirkene med til sammen 1842 deltagere.
Det ble avholdt 2 friluftsgudstjenester, skjærtorsdag ved SOIL huset og en i juli på Vindstad.
Friluftsgudstjenesten på Vindstand er en populært arrangement.
Når det gjelder besøk på skolen, i barnehagene m.m. henviser jeg til diakonens årsmelding og
sokneprestens årsstatistikk.

Prosjekter.
Reine kirke ble restaurert i perioden 2010 til 2011, ble lagt nytt tak våren 2011. Kirken er ikke ferdig
stilt, mangler fortsatt montering av utelys og opprydding anleggsbrakker.
Reine kirkegård er utvidet og bygd nytt redskapshus/bårehus. Utvidingen er godkjent av biskopen og
er tatt i bruk.
Moskenes kommune står for disse investeringsprosjektene, og de er regnskapsført i kommunes
regnskap. Kirkegårdene og kirkene er fellesrådets eiendommer og skulle vært overført fra kommune til
fellesrådet i 2001/02, men de formelle overføringen er ikke utført.

Økonomi
Regnskapet er i balanse, men det er et merforbruk på kr. 54.448. Underforbruk fra 2011 brukes for å
dekke opp merforbruk. Vi fikk bevilget 1,1 mill fra Moskenes kommune, og budsjetterte med kr.
109.500,- fra ubundne fond.
Kr. 182.029 avsettes til disposisjonsfondet. I tillegg avsettes kr. 23.150 som er gave til Reine kirke og
Moskenes kirke.
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Festeavgifter/kirkegårder
Vi er à jour med festeavgifter, har litt etterslep siden det er vanskelig å finne festere til gravene. Vi
fikk inn kr 26.300 i avgifter, og det er noen som ikke har betalt.
Ifølge regelverket skal graver som ikke blir festet på nytt innen 6 måneder etter forfall, falle tilbake til
kirkegården. Vi har ikke gode nok rutiner med å iverksette dette.
Vi er også begynt arbeidet med å legge kirkegårdene inn på datasystem for å få en bedre
administrering av gravferdsforvaltningen.
I fellesrådet har i sak 6/12 den 23.oktober vedtatt å øke festeavgiften fra 01.01.13 fra kr. 50,- pr. år til
kr. 100,- pr. år. Kommunestyret fattet endelig vedtak i kommunestyret i desember, jfr. Gravferdslovens
§ 21, 2.ledd.
Det ble kjøpt inn jord til kirkegården på Reine, og noe ble planert ut.
Vi hadde en ungdom tilsatt som sommerhjelp ved kirkegårdene, og ha klippet gress og malte gjerdet
rundt kirkegården på Moskenes.
Det ble kjøp en ny gressklipper til kirkegårdene.

Utleie av kirken
Takstene for leie av kirken til regulert i 2012. Det tas betalt når bruker ikke er medlem i Den norske
kirke eller ikke er folkeregistrert i kommunen.
I tillegg leies kirkene ut til konserter; ReineOrd, VokalNord og LINK hadde konserter i Reine kirke.

Dugnad
Det ble organisert rundvask av Reine kirke januar.
Moskenes nye kirkegård dugnad lørdag 19. mai
Reine kirkegård 25.mai kl. 17

Planlagte prosjekter.
Restaurering av Moskenes kirke.

Administrasjon/kirkevergen
Kirkevergen er daglig leder av kirkelig fellesråd og menighetsrådets virksomhet, og skal lede
virksomheten på en slik måte at rådene kan utføre de oppgaver som er gitt i lovverk og kirkelige
organers vedtak og bestemmelse. Likeså skal kirkevergen bidra til å utvikle en god personalpolitikk og
et godt arbeidsmiljø.
Kirkevergen er saksbehandler for menighets- og fellesrådssaker og skal utforme planer og budsjett for
fellesrådets virksomhet i samarbeid med menighetsrådet eller fellesrådet.
Mye av 2012 gikk med til å følge opp de vedtak som ble fattet i menighets- eller fellesråd.
De ansatte i soknet har felles stabsmøter med de ansatte i Flakstad sokn og soknepresten ca en gang i
måneden. Kirkevergen har også et godt samarbeid med de andre kirkevergene i prostiet og møtes 2 til
3 ganger i året. Fellesrådene i prostiet samarbeider om å legge opp til felles kurs- og fagdager for sine
ansatte, noe som har vært veldig vellykket.
Da kirkevergen ikke har kontorhjelp faller også alt av journalføring, arkivering og behandling og
betaling av regninger på vedkommende. Utbetaling av lønn og oppfølging av regnskap er også en del
av kirkevergens ansvar, men regnskapsføringen utføres av Flakstad kommunen og kommunens
økonomisjef fungerer som faglig ansvarlig for at dette blir ført i henhold til lover og regler.
Kommunerevisjonen i Lofoten har ansvar for revisjonsarbeidet.
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Reine, 05.04.2013

_______________________________
Anne Jorid Gjertsen/leder

_________________________________
Anne-Britt Hagen Lunde/kirkeverge

VEDLEGG:1. Diakonens årsrapport
2. Kantors årsrapport
3. Statistikk 2012
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ÅRSRAPPORT FOR DIAKONI 2012, MOSKENES SOKN
Mye er innarbeidet i vår menighet når det gjelder diakoni. Jeg opplever likevel at
vi går oss litt fast i gamle spor, slik at det er behov for nytenkning. Noe som
påvirker diakonen sin arbeidssituasjon, er at trosopplæringsarbeidet vokser. Dette
går til dels på bekostning av de tradisjonelle diakonoppgavene, som besøk til gamle
og syke. Dette bør diskuteres i menighetsrådet.
Diakoniutvalget og deres oppgaver:
Utvalget bestod i 2012 av de samme 5 som i 2011: Nordis Ernstsen, leder, Gerd R.
Ingebrigtsen, Randi Ingebrigtsen, Helga Larsos, Nina Tertit Arntzen og diakonen.
Utvalget hadde to møter i 2012, ett felles med Flakstad i mars, for å forberede
fasteaksjonen, og et på høsten, der vi reviderte diakoniplanen. Fasteaksjonen gikk bra,
det kom inn kr. 10.519,- på bøssene og kr. 2006,- i offer, til sammen kr. 12.525,- .
Andre arrangement:
Hyggekveld med sang og musikk i serviceboligen på Reine. Svein Asbjørn og Arne
Frank Korneliussen deltok med trekkspill og gitar.
Kirkekaffe på sykehjemmet i etterkant av julegudstjenesten der.
Diakoniutvalget er også flotte støttespillere i besøkstjenesten for våre jubilanter (80, 90,
95 og 100 år), 10 personer har fått besøk og en oppmerksomhet ved fylte år.
Arbeid for og blant de eldre:
Tre tiltak er allerede nevnt over. Ellers har diakonen hatt sang – og musikkstunder på
sykehjemmet om torsdagene kl. 11.30, litt varierende om det har vært hver uke, eller
hver 14. dag. Kantor Jurg Leutert har vært med to-tre ganger og brakt med seg fiolin,
munnharpe eller lirekasse. Diakonen har overtatt ansvaret for andaktene på
sykehjemmet, som holdes en gang i måneden, og ca. annen hver gang med nattverd.
Antall besøk generelt har ellers gått ned fra i fjor, ca. 20 mot 30 i 2011.
Arbeid innen psykiske helse:
Diakonen hadde sangstund på psykiatriboligen på Sørvågen før jul. Har også
I 2012 arrangert sommerutflukt for dagsentrene i Moskenes, Flakstad og Vestvågøy,
denne gangen til Knutstad kapell i Borge. Dette i samarbeid med tre
Vestvågøydiakoner. Nytt av året er også et høsttreff for den samme gruppen, det hadde
vi i Reine kirke, med etterfølgende lunsj i Albertstua på sykehjemmet. Veldig populære
tiltak! Har vært tre-fire ganger innom brukerkafeen på ASVO på Moskenes, som oftest
sammen med en jeg besøker jevnlig. Har også hatt støttesamtaler ved hjemmebesøk og
pr. telefon.
Samarbeid med kommunen:
Her burde vi vært kommet lenger. Skrev like før jul et brev til leder for
hjemmetjenestene med forslag om samarbeid om besøkstjeneste, der frivillige er
involvert. Det er vakanse i denne lederstillingen nå, så jeg avventer situasjonen. Har hatt
en henvendelse fra lege om støttesamtale, og har en god dialog med leder for psykisk
helse. Jeg har ikke så veldig stor kapasitet til dette arbeidet, men ønsker å rydde mer
plass til det i 2013. Presten er med i en regional gruppe knyttet opp mot
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Nordlandssykehuset, som jobber med behandling og omsorg for alvorlig syke og
døende, såkalt palliativ omsorg.
Arbeid med overgrepsproblematikk:
Diakonen er fremdeles en av to ressurspersoner i Lofoten innen dette feltet. Den 19.
november var det Verdensdagen mot seksuelle overgrep, og da var jeg med og
arrangerte temakveld med etterfølgende gudstjeneste i Borge, sammen med den andre
ressurspersonen, Marit Gran.
Diakonalt tiltak for unge:
I samarbeid med frivillige og diakon på Vestvågøy, Solveig Utvik, arrangerte vi i høst
to ganger hybelmiddag på Menighetshuset på Leknes. De som møtte opp var delvis
voksne elever ved kystskipperlinja, og ikke de ungdommene som var vår målgruppe.
Tiltaket er derfor ikke videreført.
Rekruttering og oppfølging av frivillige:
Den planlagte frivillighetsfesten i høst ble beklageligvis ikke gjennomført, bl.a. pga
sykdom og kapasitetsproblemer. Menighetsråd, diakoniutvalg og andre frivillige fikk
tilbud om å reise på Inspirasjonssamling for frivillige på Saltfjellet i høst, men ingen dro
denne gangen. Derimot ble det, i samarbeid med Vestvågøy, arrangert en godt besøkt
temakveld på Leknes om sorg og veien videre, med prest Odd Eidner. Rekruttering og
oppfølging av frivillige er etter mitt syn et viktig arbeid, som vi bør prioritere høyere.
Trosopplæring:
Konfirmantarbeidet: Fordi vi er to hovedledere, prest og diakon, får vi til å gjennomføre
både aktivitetshelg i Flakstad felles for Flakstad og Moskenes, og Lofotnatta.
MILK, Minilederkurs i regi av Kfuk/Kfum for 10. klasse og 1. videregående: Jeg var
med som leder. I 2012 fikk vi for første gang dette til å fungere, med 6 deltakere fra
Flakstad og 2 fra Moskenes. Men dette krever en del oppfølging, da ungdommene skal
ha lederpraksis i sin menighet. Siden Lofotnatta ble avlyst i februar 2013, vet vi ikke om
vi får dette til for alle.
Babysang: Har rullet og gått, fra september til mai, ca. annen hver uke. Før sommeren
var vi på helsesenteret, om høsten i Reine barnehage. Oppmøtet har variert fra 2 mødre
med barn til 9. Fremdeles mange fra Øst-Europa, så det er et fint integreringstiltak. Før
jul hadde vi lystenning i Reine kirke.
Tween-weekend: 9.-10. juni i Borge for 5-7 klassinger i Vest-Lofoten. Var med som
arrangør og leder.
Lys- Våken: 17-18 mars. Temaopplegg i Reine kirke for 5 og 6 klassinger i Moskenes
og Flakstad med overnatting i Reine barnehage. Utdeling av NT til 11 åringene på
gudstjenesten. Med som arrangør og leder.
4 års bok og 6 års bok: Felles, en samling på forhånd og gudstjeneste.
Trosopplæringsplanen: Gjort ferdig våren 2012. Nå gjelder det å fylle den med konkret
handling og innhold!
Arbeid for miljøet og for en rettferdig verden:
Fasteaksjonen jobber vi godt med. Vi har en større jobb foran oss med vårt eget
miljøarbeid og status som grønn menighet. Soknepresten er miljøkontakt i Moskenes
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menighet, diakonen i Flakstad. Her må vi spille mer på lag med menighetsråd og
kirkeverge.
Gudstjenester og begravelser:
Har oppgaver stort sett på de samme gudstjenestene hvert år: 4 og 6 åringer, 11 åringer,
solidaritetsgudstj., samtale- og konfirmasjonsgudstj., høsttakkefest og lysmesse. Med
begravelser har jeg fast ordning med ansvar en uke i mnd. Og ellers etter behov. Hadde
i 2012 syv begravelser i Moskenes.
Sorgarbeid: Gikk ikke aktivt ut med tilbud om sorggruppe i 2012, siden det har vært
vanskelig å få noen med på dette, selv om vi tror behovet er der. Men sammen med
diakon Solveig Utvik på Vestvågøy har vi et stående tilbud, og vi delte ut invitasjon til
sorggruppe på seminaret om sorg på Leknes. Har hatt noen hjemmebesøk.
Avsluttende kommentar:
Samhandlingsreformen har ikke slått så sterkt inn i diakoniarbeidet som jeg hadde
trodd, men jeg tror det kommer etter hvert. Vi vet at det er bruk for diakonien, sammen
med andre instanser basert på frivillighet. Vår visjon er fremdeles: Å virkeliggjøre Guds
kjærlighet i menighet og lokalsamfunn, lokalt og globalt.
Reine 8.april 2013
Jorunn Tetlie Larsen, soknediakon i Moskenes og Flakstad
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Kirkemusikalsk årsrapport 2012 for kantor i Moskenes
I 2012 ble det holdt 5 konserter. Fire av dem var sommerkonserter som fant sted på fire onsdager i juli/
august. Det medvirket flere lokale musikere og publikumsoppmøtet var bra. For en nærmere opplysninger
henviser jeg til separat rapport som kantorene i Flakstad og Moskenes leverte kirkevergen etter avsluttet
sesong. De første tre konsertene fant sted i Reine (nr.1 med tre alpehorn, sveitsisk kor og orgel; nr. 2 med
munnharpe mandora og strykere, nr. 3 med sang og orgel), det fjerde i Moskenes (Olsokmarkering med
damekor, cello og fele som fremforte keltisk musikk) og trakk til seg mange tilhørere . Det siste var
Forjulskonserten ("SYNG JULEN INN") 13. desember hvor i tillegg til kantor diverse musikalske krefter
fra kommunen deltar: Moskenes musikkorps, kulturskoleelever, Lilian Dijkema, bratsj og Jørn Ingebrigtsen,
tuba. Det ble en meget vellykket konsert med allsang som vi planlegger videreført jul 2013.
Det ble avholdt 3 musikkandakter : På Langfredag fremførte vi C.Ph.E BAchs Matteuspasjon. Den
norske
teksten hentet jeg fra bibelen som ligger i Moskenes kirke. Dette er andre delen av et prosjekt som strekker
seg over fire år: å fremføre en pasjon av hver evangelist og å underlegge teksten fra denne bibelen fra
Christian IV. tid. De meste pasjonstonesettingene er på tysk og det viser seg at denne oversettelsen er en fin
utgangspunkt for prosjektet. Vi hadde til og med et gjesteopptreden i Kabelvåg kirke. Menigheten var
takknemmelig og møte opp, i tillegg til en del turister fra hele Vågan kommune. Detter er et stort prosjekt
som krever mye forberedelse og logostikk. Denne gangen ble vi også offer av flykrangelen mellom Widerøes
og DAN og var nødd til å booke billetter delvis tre ganger. heldigvis slippet vi unne med bare noen få kroner
ekstrautgifter. Men det kostet en del tid og nerver. OGså her har kantorene i Flakstad og Moskenes levert en
særskilt rapport til kirkevergen og tilskuddsorganer. I Å Bedehus ble det gjennomført ei godt besøkt
adventsstund på Gammeldags Jul på Å. Flakstad Strykeorkester (en glad flokk med unger og ungdom som
trakterer strykeinstrumenter; for første gang med et medlem fra Moskenes!) spilte til allsang og julemusikk,
kantoren dirigerte og diakon Jorunn satte sammen et fint program med tekstlesninger til jul. På nyttårsaften
i Reine kirke deltok Vestlofoten Damekor med konfirmant Emma Mørkved på bratsj og fremførte folketoner
fra Borge. 25 frivillige bidro med deres innstats og det ble en flott årsavslutning.
Det har vært flere gudstjenester med særskilte musikalske deltagelser. Deriblandt kan nevnes:
konfirmantgruppe og div. solister.
Kantor Jürg Leutert var dessuten med på ca. 7 andakter og sangstunder på Reine sykehjem .
Noen ganger
også med felen eller lirekassen som har lokale slåtter på lur; da ble det slåttesangstund. For ca. 7. år på rad
synger sokneprest Trond, diakon Jorunn (som vikar for Kirsti Pedersen) og kantoren noen julesanger på
avdelingene på Reine sykehjem på julaften (før gudstjenesten). Det er gripende å kunne bidra på med
akkurat dette på en slik dag. Vi håper på en fortsettelse i mange år til.
I konfirmantarbeidet er det noen ganger egen musikkgruppe som kantorene har ansvaret for. Deres
oppgave er å spille på gudstjenester til både salmesang og solosanger. Det vil alltid være store nivåforskjeller
i en slik gruppe. Dette gjør planlegging og tilrettelegging av musikk meget tidkrevende. Det var planlagt en
konfirmanthelg i 2012: i oktober for andre gang i Flakstad kirke og kirkestue. Kantorene skulle delta og
hadde undervisning om liturgien og salmer. Pga. sykdom ble denne helga allerde to ganger utsatt (februar
2013).
I tillegg til disse arbeidsområdene kommer selvfølgelig orgelspill ved alle gudstjenester, begravelser og
vielser samt egenøving (på ele, kontrabass, munnharpe, lirekasse og ikke minst trø- og pipeorgel).
Felles med Flakstad ble det arrangert en gudstjeneste som har et eget musikalsk profil:
Windstadgudstjenesten midt på sommeren er alltid en høydepunkt i kantorens hverdag. Orkesteret
vokser
hvert år og er sammensatt av "unge og gamle" musikkentusiaster som stiller år etter år. Også i år fikk vi solist
fra Den Kongelige Opera København. Johnny van Hal stiller hvis mulig på lik linje med orkestermusikkerne
og løfter den musikalske opplevelsen for alle tilstedevrende. Badingen etter spillingen og det sosiale
samværet bidrar til å gi dagen en helheltsopplevelse mange husker lenge. Flere forbireisende musikere (av
yrke) ønsket å komme tilbake også til neste år!
Sist skal det nevnes planlegging av neste sesong og PR: søknader for å innhente tilskudd,
koordinering av

10

datoer og lokaler, kontakt med presse og turistnæringen som hører til at publikum fra fjern og nær er
informert over alt som skjer her veste og litt lenger øst:
Takket være samarbeidet med kantor i Flakstad Brita Falch Leutert er det mulig å gjennomføre et slikt
musikalsk program på en profesjonell måte. Uten samarbeid over menighetsgrensene hadde det vært et
mindre variert og fyldig tilbud.
Jürg Leutert, kantor i Moskenes menighet.
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LITT STATISTIKK FOR 2012, FLAKSTAD
Noen tall:
Antall forordnede gudstjenester
Alle andre gudstjenester
Herav med nattverd
Familie/ungdomsgudstjenester
Tilstede på forordnede gudstjenester
Befolkningsutviklingen
Nattverdgjester
Gj.snitt antall på forordn. Gt.
Gj.snitt antall nattverdgjester
Antall døpte
Antall konfirmanter
Antall gravferder
Antall vielser

2008
26
19
14
4
4545
1441
224
101
16
6
20
16
7

LITT STATISTIKK FOR 2012, MOSKENES
Noen tall:
2008
Antall forordnede gudstjenester
27
Alle andre gudstjenester
18
Herav med nattverd
16
Familie/ungdomsgudstjenester
5
Tilstede på forordnede gudstjenester
2835
Befolkningsutviklingen
1128
Nattverdgjester
240
Gj.snitt antall på forordn. Gt.
63
Gj.snitt antall nattverdgjester
15
Antall døpte
6
Antall konfirmanter
8
Antall gravferder
20
Vielser
3

2009
25
8
11
4
2838
1419
231
86
21
6
24
13
12

2010
25
4
14
6
2256
1359
336
78
24
5
14
16
10

2011
25
4
14
5
2444
1360
259
82
19
12
19
13
7

2012
30
5
18
4
2518
1383
342
84
19
7
21
22
14

2009
25
5
9
4
1989
1116
126
66
14
6
6
14
4

2010
28
4
15
6
1642
1130
195
51
13
10
10
18
3

2011
28
2
15
5
1958
1120
228
65
15
10
15
15
3

2012
28
5
16
8
1842
1116
240
56
15
5
10
18
1
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