DEN NORSKE KIRKE
Nordreisa kirkekontor
Storslett, 2.november 2015

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.
Møte i menighetsrådet
Tid: tirsdag 17. november kl 09.00
Sted: Kirkebakken, undervisningssalen
Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 38/15: Godkjenning av protokoll av 7. oktober 2015
Sak 39/15: Referatsaker
- Status Rotsund
- Utleie branngarasje
- Bauta omkomne krigsfanger
- Kontrakt kirketak
- OVF-midler – søknadsfrist 1. desember
Sak 40/15: Til Nordreisa kommune: Anmodning om samlet lånegaranti for Nordreisa sokn
Sak 41/15: Søknad til bispedømmerådet; «Utbedring av sakristidører, Nordreisa kirke»
Sak 42/15: Forslag til møteplan 2016
Menighetsrådssaker
Sak 43/15: Nasjonalt løft – sikring av kirkeinventar
Sak 44/15: Oppnevning av Kirkens nødhjelp-kontakt
Sak 45/15: Minnesmerke over krigsfanger som mistet livet under 2. verdenskrig.
Sak 46/15: Gudstjeneste- og takkofferliste 2016
Sak 47/15: Søknad om leie av Nordreisa kirke til konserter – Stjernekoret og Vokal Nord
Sak 48/15: Evt
- Tverrbenker / ovner

NORDREISA MENIGHETSRÅD
Møtebok
Protokoll 7. oktober 2015

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 7. oktober 2015 kl 0900
Møtested: Kirkebakken
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Anne Grethe Eng,
Oddbjørn Johansen.
Fra og med sak 30/15 møtte også Tore Elvestad
Av vararepresentanter møtte: Marit Rundhaug (for Roy Hansen, fra og med sak
30/15)
Følgende hadde meldt forfall:
- Roy Hansen
- Ordfører Halvar Wahlgren (kommunens representant)
- Sokneprest Bjørn Ivar Hammervold
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 27/15 – til sak 37/15. Tilleggssaker:
Åpning med salmesang og Fadervår
Protokollunderskrivere:

---------------------------------------

----------------------------------------

--------------------------------------Møteleder

---------------------------------------Møtesekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 7. oktober 2015
Møtet ble avhold på Kirkebakken
Fellesrådssaker:
Sak 27/15: Godkjenning av protokoll av 26. august 2015
Vedtak: Protokoll godkjent.

Sak 28/15: Referatsaker
Kirkevergen orienterte om at staben nå for fullt er på plass i nye lokaler.
Sak 29/15: Godkjenning av kirkevalget 2015
Leder Olaf Hunsdal orienterte om gjennomføringen av valget. Kirkerådet påpekte etter
sin gjennomgang at det var gjort en liten feil ved opptellingen. Dette fikk ikke
konsekvenser for utfallet. Fellesrådet beslutter at dette ikke trenger videre oppfølging.
Vedtak: Kirkevalget 2015 godkjent.

Sak 30/15: Konstituering av nytt menighetsråd
1. Valg av leder:
o Forslag fra Oddbjørn Johansen: Olaf Hunsdal
 Skriftlig avstemming: Olaf Hunsdal enstemmig valgt
2. Valg av nestleder:
o Forslag fra Olaf Hunsdal: Eli May Grønlund
 Skriftlig avstemming: 5 stemmer for, 1 blank: Eli May Grønlund valgt
3. Arbeidsutvalget:
o Forslag på leder, nestleder og sokneprest.
o Forslag fra Eli May Grønlund på varamedlemmer:
 Vara for Olaf Hunsdal: Roy Hansen
 Vara for Eli May Grønlund: Oddbjørn Johansen
 Forslaget enstemmig vedtatt
4. Administrasjonsutvalget:
o Forslag: leder, nestleder
o Forslag på valgt representant fra menighetsrådet: Anne Grethe Eng og
Oddbjørn Johansen
 Anne Grethe Eng 5 stemmer, Oddbjørn Johansen 1 stemme: Anne
Grethe Eng valgt
o Forslag på vararepresentanter (hhv 1. og 2. vara): Oddbjørn Johansen og Tore
Elvestad enstemmig valgt
5. Forhandlingsutvalget: forslag på sammensetning
o Leder, nestleder og kirkeverge
o Varamedlemmer (hhv 1. og 2 vara): Tore Elvestad og Marit Rundhaug

Sak 31/15: Behov for kurs for de nye menighetsrådsmedlemmene?
- Det er satt opp et kurs i Nord-Troms 3. februar
o Vedtak: kurset tilbys alle medlemmer og varamedlemmer i det nye
menighetsrådet
Sak 32/15: Gravlundene / kirkegårdene – innføring av festeavgift.
Vedtak:
1. Nordreisa kirkelige fellesråd anmoder Nordreisa kommune om å vedta festeavgift
for soknet etter følgende modell:
Festeavgift gjelder for festet gravplass i tilknytning til en grav som er tatt i bruk.
Festeavgiften gjelder alle soknets kirkegårder
2. Festeavgiften settes til kr 100,- pr år med en betalingsperiode på 5 år.
3. Virkningsdato 1. januar 2016

Sak 33/15: Budsjettforslag 2016 - innspill til kommunen
Vedtak:
- Kirkevergen legger frem anbefaling til Nordreisa fellesråds budsjett for 2016.

Sak 34/15: Møteplan 2016
Vedtak:
- Møter settes primært til tirsdager, fra klokken 09-1200
- Kirkevergen lager forslag til møteplan
Sak 35/15: Bruken av menighetshuset Kirkebakken (utleiepriser mv)
Vedtak:
- Olav Hunsdal – på vegne av styret – tar diskusjonen til etterretning.

Sak 36/15: Planlegging av innvielsen av Kirkebakken, søndag 18. oktober
Vedtak:
- Menighetsrådet ved Eli May Grønlund tar ansvaret for det praktiske rundt kirkekaffen
- Menighetsrådet vedtar at takkofferet går til Kirkens nødhjelp i stedet for til
Kirkebakkens venner.

Sak 37/15: Evt.
- Ingen saker.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
17. november 2015

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
40/15

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

2. nov. 15

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Til Nordreisa kommune: Anmodning om samlet lånegaranti for Nordreisa sokn
Innstilling til vedtak:
Nordreisa kirkelige fellesråd anmoder Nordreisa kommunestyre om å gjøre følgende vedtak:
Selvskyldnergaranti
1. Nordreisa kommune garanterer med selvskyldnergaranti for følgende lån Nordreisa
sokn tar opp:
- Renovering kirketak:
kr 1 500 000,- Utbedring sakristiinnganger:
kr 250 000,- Utvikling ny gravlund:
kr 600 000,- Innkjøp brukt varebil
kr 200 000,2. Garantien gjelder for lånets hovedstol totalt inntil 2 550 000 kroner med tillegg av 10
% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2 805 000,3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 15 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.

Bakgrunn:
Nordreisa sokn står foran flere store prosjekter som krever låneopptak; renovering av
kirketak, utbedring av sakristiinnganger (dører, trapper og ett tak), samt utvikling av ny
gravlund. I tillegg vil soknet ta opp lån for å kjøpe varebil, til erstatning for dagens innleide
bil. Flere av sakene har vært i prosess de siste årene, og kommunestyret har allerede vedtatt
lånegaranti for noen av prosjektene, med hel- eller delvis finansiering.
Kommunalbanken krever at kommunen skal stille selvskyldnergaranti for låneopptak soknet
gjør. Fylkesmannens skal også godkjenne lånet. Soknet får da de samme betingelsene som
kommunen ville fått som låntaker. For øvrig fremgår det av kirkeloven § 16 at
bispedømmerådet skal godkjenne soknets låneopptak. Dette ordner fellesrådet selv.

Drøfting:
Soknet ønsker nå å se disse sakene i en sammenheng gjennom et samlet låneopptak i
kommunalbanken for alle disse prosjektene. For å forenkle saksbehandlingen og skape
ryddighet og oversikt ber soknet nå kommunen om å vedta en samlet selvskyldnergaranti som

vil innebære en fornying av tidligere gitte garantier samt garanti for nye lån. Siden det i høst
er valgt både nytt kommunestyre og nytt menighetsråd vil et samlet vedtak ikke minst lette
oversikten for disse.
1. Vår hovedkirke fra 1856 trenger en større renovering av taket. Dette er et prosjekt det
har vært arbeidet mye med. Det ble gjennomført en anbudskonkurranse i 2014,
entreprenør ble valgt, men på grunn av sviktende finansiering måtte planlagt oppstart i
2015 utsettes. Det er nå vesentlig at finansiering sikres slik at arbeidet kan påbegynnes
i mai 2016. Låneramme: kr 1 500 000,- med utbetaling tidligst mai 2016. 15 års
løpetid.
2. Fornying av sakristinngangene. Det ene taket som må repareres er beregnet å koste kr
50 000,- betongtrappene kr 135 000,- og dørene kr 30 000,- Prisene er fra 2014, så
prisstigning kommer i tillegg. Kostnadene knyttet til dørene er usikre, da foreløpige
signaler fra riksantikvaren er at dørene må repareres og ikke kan byttes ut. Reparasjon
antas å bli vesentlig dyrere enn utskiftning. Noe må imidlertid gjøres, da dagens dører
representerer et svært stort varmetap – dette er originale, uisolerte heltredører som
trekker både gjennom og rundt karmene. Anmoder om en låneramme som tar høyde
for prisstigning og usikkerheten knyttet til dørene.
Låneramme: kr 250 000,- med utbetaling juli 2016. 15 års løpetid.
3. Utvikling av ny gravlund ved Rovdas. Dagens kirkegård på Storslett er fylt opp innen
få år, det haster med å få på plass ny gravlund. Prosjekteringen er i gang. Prinsipielt
bør slike prosjekt eies og finansieres av Nordreisa kommune inntil ferdigstillelse og
vigsling. Driftsfasen, derimot, er fellesrådets ansvar alene. Kirkevergen har anmodet
rådmannen om å påta seg prosjektet. Hvis det likevel skal eies av soknet bes
kommunestyret videreføre gitt garanti på kr 600 000,- til skisseprosjektet.
Lånegaranti: kr 600 000,- med utbetaling mars 2016. Løpetid 15 år.
4. Soknet leier i dag en varebil (Citroen Jumpy) fra Helgesen bil AS. Dette er en dyr
løsning, og soknet ønsker å kjøpe en brukt Toyota Hiace for inntil kr 200 000,- Dette
finansieres innen egen ramme for kostnadene som i dag brukes til leiebil. For å sikre
gunstig finansiering trenger soknet likevel kommunal garanti.
Lånegaranti: kr 200 000,- med utbetaling januar 2016. Løpetid 3 år.
Konklusjon:
Oppsummert ber Nordreisa sokn om lånegaranti for totalt kr 2 550 000,Tiltak

Beløp (kr)

Kirketak
1 500 000
Sakristiinnganger
250 000
Ny gravlund
600 000
Bil
200 000

Utbetaling
måned
Mai 2016
Juli 2016
Mars 2016
Januar 2016

Løpetid
15 år
15 år
15 år
3 år
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Overskrift på saken:

Søknad til bispedømmerådet; «Utbedring av sakristidører, Nordreisa kirke»
Innstilling til vedtak:
- Nordreisa kirkelige fellesråd slutter seg til kirkevergens vurdering i vedlagte brev
og anmoder biskopen om å godkjenne utskifting av sakristidørene ved Nordreisa
kirke.

DEN NORSKE KIRKE
Nordreisa sokn

Til prosten i Nord-Troms prosti
- For videresending bispedømmerådet
Vedlegg:
- Vurdering fra Betongservice AS med bilder
- Bilder av kirkens fasade

Storslett, 25. oktober 2015

Utbedring av sakristidører, Nordreisa kirke
Bakgrunn:
Nordreisa kirke fra 1856 er listeført, noe som innebærer at endringer og større vedlikehold
skal godkjennes av Nord-Hålogaland bispedømme, og sendes tjenestevei via prosten.
Ytterdørene til preste- og dåpssakristiene ved Nordreisa kirke er svært dårlige. Det trekker
gjennom selve dørbladet så vel som rundt dørene ved karmene. Trekken kan kjennes ved å
holde hånda inntil. Sakristiene er oppvarmede rom, spesielt prestesakristiet krever varme der
det er innlagt vann og avløp og som brukes jevnlig. Dette representerer et svært stort
varmetap og dermed høye strømkostnader. Så langt kirkevergen forstår er dørene originale,
men den gamle lukkemekanismen er byttet ut med moderne dørklinker og lås.
Dørenes tilstand ble dokumentert i 2002, fagmannen fra Betongservice AS konkluderte med
følgende (se vedlegg):
« Dørene er uisolerte speildører, disse har råteskader på dørblad og karmer. Dørblad
er «vind», og det er åpning mellom karm og dør.
Rommene innenfor er oppvarmet, og den store forskjellen på ute- og innetemperatur
gjør at det kondenserer på dørene. Dette har medført fuktskade i gulv/vegger ved
dørene.
Vi anbefaler å få satt inn nye dører, da eksisterende dører ikke kan repareres /
isoleres.
Tilnærmet like dører kan produseres ved bestilling.
Til tross for kontinuerlig gjennomtrekk har det altså oppstått råteskader, og vi ønsker å skifte
ut dørene med moderne dører med tilsvarende utforming som anbefalt fra Betongservice AS.
Drøfting:
Kirkevergen foreslår å følge den faglige anbefalingen og erstatte dørene med moderne,
isolerte dører med tilnærmet lik utforming. Det er flere forhold som taler for dette.

Nord-Troms generelt har lange, kalde vintre, og ved Nordreisa kirke på Storslett treffer den
sedvanlige landvinden fra Reisadalen rett på sakristiinngangene og blåser gjennom dørene. På
prestesakristiet har vi en 1000 watts ovn som store deler av året står på fullt. Likevel er det
ofte kalde arbeidsforhold for prester og kirketjenere. Noe må utvilsomt gjøres, og med det
store varmetapet tatt i betraktning bør en gå for en løsning med høyest mulig isolasjonseffekt.
Det vil være en langsiktig og bærekraftig løsning.
Nordreisa kirke er listeført (fra 1856), og selvsagt skal kirkens egenart ivaretas. Kirken er en
tømmerkirke med enkel utforming. Det er generelt lite pynt og detaljering utvendig som
innvendig. Sakristidørene er rektangulære speildører malt i to farger. Ingen inskripsjoner,
treskjæring eller andre detaljer. Dørene ved hovedinngangen og nødutgangene på langsidene
skiller seg mer ut da de ikke er firkantete, men spisse øverst (se bilder). Sakristidørene
fremstår derfor som ordinære i sin utforming. Dørenes tilstand, med råteskader og utette
dørblad tatt i betraktning, kan vi ikke se det regningssvarende å utbedre disse.
Hvilken isolasjonsverdi en oppnår med reparasjon av dørene har kirkevergen ikke kunnskap
om, men imøteser faglige vurderinger med interesse. Så langt tyder kartleggingen på at slik
kompetanse ikke finnes i regionen, men at dørene må demonteres og sendes i sin helhet til
Sør-Norge – eventuelt ut av landet – til kompetente håndverkere. I så fall vil det påløpe
kostnader til demontering og forsendelse som alene gir grunnlag for å anta at reparasjon vil bli
svært kostbar sett opp mot isolasjonseffekten.
Nordreisa sokn hadde en ambisjon om å få utbedret dørene før vinteren, men innser at
saksbehandlingen hos bispedømmerådet og riksantikvaren kan ta noe tid. Som en midlertidig
løsning foreslår kirkevergen derfor at vi gjør kortsiktige tiltak som å montere tetningslister og
annet for å avhjelpe situasjonen denne vintersesongen.

Konklusjon:
Det er på høy tid å forbedre de byggtekniske forholdene ved sakristiinngangene ved Nordreisa
kirke grunnet råteskader og store varmetap knyttet til trekkfulle dører. Kirkevergen anbefaler
å erstatte dagens dører med moderne isolerte dører med tilsvarende utforming.
Som et midlertidig tiltak vil vi montere tetningslister og eventuelt andre reversible tiltak for å
avhjelpe situasjonen på kortere sikt.
Dette skrivet bes saksbehandlet og videresendt tjenestevei.

Mvh

Magnar Solbakken
Kirkeverge
Nordreisa sokn

Olaf Hunsdal
Menighetsrådsleder
Nordreisa sokn

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet
Menighetsrådet

Møtedato:
7.oktober 2015
17. november 2015

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:
2. november 15

Arkivnr:

Saksbehandler:
Magnar Solbakken

Overskrift på saken:
Forslag til møteplan 2016

Innstilling til vedtak:
- Møteplan for Nordreisa menighetsråd for 2016
- 2. februar
- 5. april
- 14. juni
- 4. oktober
- 6. desember
-

Alle møter er på tirsdager med oppstart kl 0900.

I menighetsrådsmøtet den 7. oktober ble følgende vedtatt:
Sak 34/15: Møteplan 2016
Vedtak:
- Møter settes primært til tirsdager, fra klokken 09-1200
- Kirkevergen lager forslag til møteplan

I tråd med vedtaket foreslår kirkevergen følgende møteplan for 2016:
Februar: tirsdag 2.
- Budsjett 2016 (på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i desember)
- Arbeidsplan og fokus for menighetsrådet i 2016
April: tirsdag 5.
- Regnskap 2015
- Årsmelding / kirkestatistikk 2015
Juni, tirsdag 14.
- Aktuelle saker før sommerferie
Oktober – tirsdag 4.
- Budsjettinnspill til Nordreisa kommune
Desember – tirsdag 6.

Sak nr:
34/15
42/15

-

Gudstjenestelista og takkoffer for 2017

Forslaget til møteplan er satt opp i forhold til faste, og forutsigbare saker som menighetsrådet
behandler hvert år. Vi vet at det også dukker opp saker underveis i året, foreslår derfor et møte
i juni for at ikke oppholdet mellom møtene skal bli for langt. Møteplanen er et utgangspunkt
som gir forutsigbarhet for alle parter. Imidlertid vil det kunne bli justeringer på tidspunkt, og
ved få saker kan planlagte møter bli utsatt. Jeg foreslår at vi budsjetterer med 6 møter for
2016, slik at vi har rom for et ekstra møte om det skulle bli nødvendig.
I forhold til budsjett er møtegodtgjøringen kr 500,- per medlem. Rådsleder har fast, årlig
godtgjøring, og soknepresten tilkommer ikke møtegodtgjøring. Møtegodtgjøring pr møte
utgjør derfor kr 2500,- Med tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring og bevertning beløper
hvert møte seg til anslagsvis 5000 kr.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
Sak nr:
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Arkivnr:
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Magnar Solbakken

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:
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Overskrift på saken:
Nasjonalt løft – sikring av kirkeinventar

Innstilling til vedtak:
- menighetsrådet tar selv stilling til oppfølging av kampanjen.
KA presenterer kampanjen slik på sine hjemmesider:

Kirkerådet og KA lanserer nå en kampanje for å registrere det kirkelige inventaret i
Kirkebyggdatabasen. Det er enorme verdier av kunst og inventar i kirkene våre. Når
inventaret registreres blir det vanskelig å omsette i det illegale markedet og mindre
attraktivt for kriminelle.
Senest forrige uke var det innbrudd i Herøya kirke i Porsgrunn.
Innbruddet viser betydningen av at eier har dokumentasjon på hva som finnes av
inventar i kirkebygget. KA drifter den nasjonale Kirkebyggdatabasen på vegne av Den
norske kirke. Databasen er utviklet over flere år, og er utformet etter en internasjonal
standard som gjør det mulig å etterlyse en stjålet gjenstand via Interpol.
Økokrim har tidligere varslet at kirkene i økende grad kan bli utsatt for organisert
kriminalitet. Derfor lanserer Kirkerådet og KA nå en kampanje for å få den lokale
kirke til å registrere det kirkelige inventaret i Kirkebyggdatabasen. Når det meste
av kirkelig inventar er registrert i en felles nasjonal database blir det vanskelig å
omsette illegalt. Dermed vil kirkesølv og andre verdifulle gjenstander bli mindre
attraktive for de kriminelle miljøene.
Kampanjen sendes nå ut til alle landets menighetsråd, med frist for å registrere det
viktigste og mest verdifulle inventaret innen 31.01.2016.
Kirkemøtet 2015 vedtok «nye regler om liturgisk inventar og utstyr». I Kap 7 §29 heter
det: «Menighetsrådet har ansvar for at alt permanent og midlertidig kirkelig inventar
og utstyr registreres i et nasjonalt register. Ved visitas og prostebesøk gis det rapport
om registreringen».
I kampanjen legges det opp til en arbeidsfordeling mellom menighetsrådene og
kirkelige fellesråd. Menighetsrådene samler dokumentasjon som skal registreres og
fellesråd/kirkeverge registrerer dataene inn i den digitale Kirkebyggdatabasen.

Behandlingsorgan:
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Overskrift på saken:
Oppnevning av Kirkens nødhjelp-kontakt

Innstilling til vedtak:
- Nordreisa menighetsråd oppnevner XX til Kirkens Nødhjelp-kontakt

Kirkens Nødhjelp sier om seg selv at «Den norske kirke er Kirkens Nødhjelps største
oppdragsgiver, Kirkens Nødhjelp er menighetens organisasjon for internasjonal diakoni.» De
ber i brev datert 1. oktober om at det oppnevnes en egen kontaktperson i hver menighet.
Denne kontakten kan være en frivillig eller en ansatt i Nordreisa menighet, men fortrinnsvis
den som har ansvar for den årlige fasteaksjonen. De tilbyr regionale samlinger samt mulighet
til å søke seg til den årlige inspirasjonssamlingen på Sundvollen 22-24 januar 2016, samt søke
om studiereiser til organisasjonens prosjekter.
Kirkevergen vurderer det som hensiktsmessig med en egen kontaktperson mot Kirkens
nødhjelps arbeid. Det vil imidlertid ikke være naturlig å bruke av soknets midler til å dekke
reise og andre utgifter knyttet til arbeid opp mot Kirkens Nødhjelp.
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Nordreisa Menighetsråd
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Overskrift på saken:
Gudstjenestelista og takkofferliste 2016

Innstilling til vedtak:
- Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til gudstjenesteliste for 2016.
- Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til takkofferliste for 2016
Kirkevergen ønsker å behandle gudstjenestelista og takkofferlista i en sammenheng.
Minst halvparten av ofringene bør gå til eksterne formål. Kirkevergen foreslår å fortsette
praksisen med å ha takkoffer i nærmest alle gudstjenestene. Tildelingen for 2015 danner mal
for gudstjenesteåret 2016, men noen endringer bør det bli:
- Siden menighetshuset nå er realisert er det ikke naturlig å ha så mye som åtte ofringer
til formålet – som var tilfelle for 2015. Imidlertid trengs det fortsatt penger til ulike
tiltak knyttet til menighetshuset. Kirkevergen foreslår å spesifisere offerformålet for å
kommunisere bedre hva pengene skal gå til og dermed kanskje motivere mer.
Forslaget er derfor fire ofringer til lydanlegg i menighetshuset, men fortsatt kanalisert
gjennom kirkebakkens venner.
- I 2015 ble det samlet inn penger til nye salmebøker. I Oksfjord og Rotsund er dette på
plass. I Nordreisa kirke er det ca 80 salmebøker i dag, det trengs ytterligere 50-60
bøker. Det bør derfor tas opp tre takkoffer til formålet i 2016.
- I Rotsund kapell må det gjøres investeringer på lydanlegget, det foreslås derfor
ofringer til dette.
- Det har de siste årene vært satt opp «Barne- og ungdomsarbeid» som eget offerformål.
Dette går inn under trosopplæring og utgår.
- Skjærtorsdag og nyttårsaften har det tradisjonelt ikke vært tatt opp ofring. Kirkevergen
kjenner ikke til bakgrunnen for dette, og ber menighetsrådet vurdere saken.
Under er listet opp en oversikt over fordeling av takkofferformål med dato, tilsvarende er fylt
inn på gudstjenestelista. Det er noen styrende faktorer som er lagt til grunn:
- I åpenbaringstida er hovedvekten på misjonsformål
- 7. februar markeres samefolkets dag, da er det naturlig med ofring til Samemisjonen
- Trosopplæring får takkoffer ifm familiegudstjenester og 4/ 6-årsbok
- Konfirmantbibler ifm konfirmasjonsgudstjenestene
- Kirkeforeningens blomsterfond på våren og sommeren
- Innsamlingen til Lydanlegg i menighetssalen blir det store fokuset i 2016. To av de
fire ofringene legges til stevnegudstjenestene siden menighetene også er tjent med å få
et anlegg på plass med lydoverføring fra kirka.
- For julehøytiden fortsetter vi tradisjonen med å gi til Kirkens nødhjelp og Redd Barna.

Nordreisa kirke (33 gudstjenester):
Interne formål
5 Trosoppl. (24/1, 20/3, 4/9, 13/11,
27/11)
3 Salmebøker (13/3, 15/5, 10/7)
2 Konfirmantbibler (28-29/5)
2 Kirkefor. Blomsterfond (22/5,17/7)
4 Lydanl. m.sal (26/3, 1/5, 26/6, 21/8)

16 Sum antall ofringer

Rotsund kapell (12 gudstjenester)
Interne formål
2
Trosopplæring (14/2, 25/9)
1
Konfirmantbibler (5/6)
2
Kapellforening (23/10, 26/12)
3
Lydanlegg (10/4,17/2, 20/11)

7

Sum interne formål

Eksterne formål
2 Kirkens Nødhjelp (25/3, 24/12,)
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
18

Redd barna (24/12, 18/9)
Amathea (17/4)
Kirkens bymisjon (17/5)
KFUM/KFUK (28/2)
TV-aksjonen (16/10)
Stefanusalliansen (2/10)
Nepalprosjektet (10/1, 27/3, 25/12)
Norsk Gideon (10/2, 30/10)
Care Norge (31/7)
Norges samemisjon (7/2)
Fjellheim bibelskole (19/6)
Viken senter (11/12)
Strømmestiftelsen
Sum

Eksterne formål
1 Viken senter (3/7)
1 Redd barna (24/12)
1 Sjømannskirken (6/3)
1 Kirkens bymisjon (28/3)
1 KFUM/KFUK (28/8)
1 Misjonsprosjektet i Nepal (17/1)
6 Sum eksterne formål

Oksfjord og Straumfjord kapell (12 gudstjenester)
Interne formål
Eksterne formål
2
Trosopplæring (21/2, 11/9)
1 Redd barna (24/12)
3
Kapellforening (24/4, 7/8, 9/10 )
2 Fjellheim bibelskole (8/5, 6/11)
1 Misjonsprosjektet i Nepal (17/6)
1 Norsk Gideon (4/12)
2 Misjonsprosjekt Nepal (31/1, 27/3)
5

Sum interne formål

Småstedene
Storvik (4 gudstjenester):
- Menighetsrådets arbeid (28/2, 20/11)
- Nepalprosjektet (24/4)
- Trosopplæring 25/9)

6

Sum eksterne formål

Havnnes (4 gudstjenester):
- Menighetsrådets arbeid (24/1, 29/7, 13/11)
- Nepalprosjektet (5/5)
Bergmo (2 gudstjenester):
- Bergmo bedehus (12/6)
- Nepalprosjektet (11/9)

