

Protokoll 17. november 2015

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 17. november 2015 kl 0900
Møtested: Kirkebakken
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Anne Grethe Eng,
Oddbjørn Johansen, Roy Hansen og sokneprest Bjørn Ivar Hammervold.
Ordfører Øyvind Evanger, kommunens representant, møtte ifm sak 38-42
Av vararepresentanter møtte:
Følgende hadde meldt forfall: Tore Elvestad
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 38/15 – til sak 48/15. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Bjørn Ivar Hammervold

Protokollunderskrivere:

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

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 17. november 2015
Møtet ble avhold på Kirkebakken

Sak 38/15: Godkjenning av protokoll av 7. oktober 2015
Vedtak – enstemmig: Protokoll godkjent.

Sak 39/15: Referatsaker
Kirkevergen orienterte om følgende saker:
- Status Rotsund kapell
- Utleie brannstasjongarasje
- Minnesmerke over krigsfanger som omkom under 2. verdenskrig
- Kontrakt kirketak
- OVF-midler – søknadsfrist 1. desember

Sak 40/15: Til Nordreisa kommune: Anmodning om samlet lånegaranti for Nordreisa sokn
Behandling: Nordreisa kommune overtar ansvaret for utvikling av ny gravlund, og kr 600 000
satt av til formålet strykes.
Vedtak – enstemmig:
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,- Innkjøp brukt varebil kr 200 000,2. Garantien gjelder for lånets hovedstol totalt inntil 1 950 000 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 2 145 000,3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 15 år med
tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.

Sak 41/15: Søknad til bispedømmerådet; «Utbedring av sakristidører, Nordreisa kirke»
Vedtak - enstemmig:
- Nordreisa kirkelige fellesråd slutter seg til kirkevergens vurdering i vedlagte brev
og anmoder biskopen om å godkjenne utskifting av sakristidørene ved Nordreisa
kirke.

Sak 42/15: Forslag til møteplan 2016
Vedtak - enstemmig:
- 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.

Sak 43/15: Nasjonalt løft – sikring av kirkeinventar
Vedtak - enstemmig:
- Staben kartlegger hvilke gjenstander i kirkebyggene som skal registreres, samt hva
som finnes av dokumentasjon, og utarbeider prioritert liste over hva som skal
registreres.
- Menighetsrådet registrerer og tar bilder i Nordreisa kirke iht prioritert liste
- Kirkevergen legger inn i databasen.
- Kirkevergen anmoder kapellforeningene i Rotsund og Oksfjord om støtte til
tilsvarende registrering.

Sak 44/15: Oppnevning av Kirkens nødhjelp-kontakt
Vedtak:
- Nordreisa menighetsråd oppnevner ikke en egen kontaktperson, men viderefører
praksisen med at soknets prester har ansvaret for fasteaksjonen.
- Soknepresten har sammen med menighetsrådet ansvaret for fasteaksjonen.

Sak 45/15: Minnesmerke over krigsfanger som mistet livet under 2. verdenskrig.
Saken utgår – drøftes som referatsak.

Sak 46/15: Gudstjeneste- og takkofferliste 2016
Behandling:
Forslag fra Anne Grethe Eng
- Ofringen til Fjellheim Bibelskole i Nordreisa erstattes med KFUK/M
o Forslaget vedtatt med 4 mot 2 stemmer
Vedtak:
- Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til gudstjenesteliste for 2016.
o En endring: askeonsdagsgudstjenesten gjøres om til thomasmesse med
konfirmantdeltakelse.
- Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til takkofferliste for 2016

o En endring: Fjellheim bibelskole i Nordreisa kirke erstattes med ofring til
KFUK/M
Sak 47/15: Søknad om leie av Nordreisa kirke til konserter – Stjernekoret og Vokal
Nord
Vedtak:
- Stjernekoret og Harald B. Moe gis tillatelse til å leie kirka 1. desember.
o Enstemmig vedtatt
- Vokal Nord gis tillatelse til å leie kirka 5. desember
o Tillatelse vedtatt mot to stemmer

Sak 48/15: Evt.
- Status ang utskifting av tverrbenker
- Drøfting av videre arbeid i saken. Roy og Anne Grethe utarbeider forslag til nytt brev i
saken til neste møte

