

Storslett, 17. februar 2016

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.
Møte i menighetsrådet
Tid: tirsdag 23. februar kl 09.00
Sted: Kirkebakken, undervisningssalen
Saksliste:
Menighetsrådssaker
Sak 10/16: Godkjenning av protokoll av 9. februar 2016
Sak 11/16: Uttalelse ifm ansettelse av sokneprest
Sak 12/16: Søknad om bruk av Nordreisa kirke (syrisk-ortodokse flyktninger i Nordreisa)



Protokoll 9. februar 2016

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 9. februar 2016 kl 0900
Møtested: Kirkebakken
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Anne Grethe Eng,
Roy Hansen og sokneprest Bjørn Ivar Hammervold.
Av vararepresentanter møtte:
Følgende hadde meldt forfall: Oddbjørn Johansen, Tor-Arne Isaksen (innkalt vara)
Øyvind Evanger
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 1/16 – til sak 9/16. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Bjørn Ivar Hammervold

Protokollunderskrivere:

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

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 9. februar 2016
Møtet ble avholdt på Kirkebakken

Sak 1/16: Godkjenning av protokoll av 17. november 2016
Vedtak – enstemmig: Protokoll godkjent.

Sak 2/16: Referatsaker
Kirkevergen orienterte om følgende saker:
- Status sakristidører
- «Ny» bil på plass
- Bauta omkomne krigsfanger
- Status prosjekt kirketak og ny gravlund
- Registrering av kirkeinventar
- KA-kurs for menighetsråd 3. februar

Sak 3/16: Arbeidsplan og prioriteringer for fellesrådet 2016
Behandling:
- Økt bruk av menighetshuset er en prioritering for 2016
Vedtak - enstemmig:
- Økt bruk av menighetshuset er en prioritering for 2016. For øvrig tas drøftingen til
etterretning.

Sak 4/16: Driftsbudsjett 2016
Behandling:
Vedtak - enstemmig:
- Fremlagt driftsbudsjett for 2016 godkjennes

Sak 5/16: Endring av takkofferliste 2016
Vedtak:
- Ofringen til Lydanlegg menighetssal ifm påskenattsmessa påskeaften utgår
- Ofringene til Rotsund kapellforening 23. oktober og 26. desember erstattes med ofring
til nytt orgel i kapellet.
Sak 6/16: Drøftingssak: økt tilgjengelighet funksjonshemmede i Nordreisa kirke
Behandling:
- Menighetsrådet drøftet saken under befaring i kirken.
- Forslag til vedtak: En plass på hver side av porten skiltes (privat skilting) med
parkering reservert bevegelseshemmede.
Vedtak: ovenstående forslag enstemmig vedtatt.
Sak 7/16: Utskifting av tverrbenker
Behandling:
- Menighetsrådet drøftet saken under befaring i kirken.
Vedtak:
- Drøftingen tas til etterretning

Sak 8/16: Mandat innredningskomité Kirkebakken
Behandling:
- Gruppa utvides med en representant fra menighetsrådet; Eli-May Grønlund
Vedtak:
Innredningskomité for Kirkebakken
- «Nordreisa menighetsråd oppnevner Line Bergland Johansen, Peter Vang, Hans Erik
Schjøth og Eli-May Grønlund til å være innkjøpsgruppe. De gis ansvar for
prioritering og valg av løsninger slik at menighetshuset så snart som mulig kan stå
ferdigstilt.»
Sak 9/16: Evt.
Ansettelse av sokneprest
- En søker har meldt seg. Menighetsrådsleder deltar i intervju. Rådet møtes i
ekstraordinært møte for å gi sin uttalelse til bispedømmerådets behandling.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
23. februar 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
10/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

17.02.2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Uttalelse ifm ansettelse av sokneprest
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd utformer selv sin uttalelse i saken

Ansettelse av prester gjøres av bispedømmerådet, og forberedes av innstillingsrådet som består av
personalrådgiver ved bispedømmerådet, prosten i det aktuelle prostiet samt søkerens fagforening.
Menighetsrådet har uttalelsesrett, men er altså bare rådgivende instans.
Fredag 12. februar ble det gjennomført intervju i Tromsø. Menighetsrådsleder ble syk og forhindret fra
å reise til Tromsø denne dagen. Ingen av de faste medlemmene i rådet kunne stille opp på kort varsel,
men Olaf deltok på møtet pr telefon. Dermed fikk han ikke fysisk møtt på søkeren, men han fikk dog
et godt grunnlag som han vil legge frem for rådet i møtet.
Saksdokumentene er ventet tilsendt oss i løpet av uka, rådet vil få søknad og referat fra innhentede
referanser.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
23. februar 2016

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
12/16

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

17.02.2016

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Søknad om bruk av Nordreisa kirke
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
-

Alternative innstillinger nederst i saksfremlegget

Bakgrunn:
En gruppe eritreiske flyktninger (20-25 personer) i Nordreisa med tilhørighet til den
ortodokse kirken søker om å få bruke Nordreisa kirke til egne gudstjenester hver søndag.
Når vi har gudstjenester i kirka vil de bruke tiden mellom 08-1000, ellers kl 1100. De kommer
ikke til å bruke orgelet eller kirkeklokkene.
De søker om å få bruke kirka gratis.
Vurdering:
Det er flere faktorer å ta hensyn til i denne saken. Denne gruppa består av bosatte flyktninger
med varig opphold i Norge, de er ikke asylsøkere. De som har bodd her lengst har vært i
Nordreisa i 7-8 år og snakker bra norsk, men mange har nylig kommet til kommunen og
ønsker å feire gudstjeneste på et språk de forstår. Noen av de etablerte har deltatt i våre
gudstjenester, men majoriteten av gruppa har det ikke.
Vi vil understreke at vi først og fremst ønsker denne gruppa velkommen til å delta i våre
ordinære gudstjenester, og at de etter hvert finner seg til rette i Nordreisa menighet. I og med
at de er bosatt i kommunen bør dette – om mulig – være en del av integreringsprosessen. Det
er en utfordring for oss som menighet å inkludere dem på beste måte.
For å ta det rent praktiske: Rent driftsmessig ønsker vi fra kirkekontoret sin side ikke å legge
arrangementer i kirka tett opp til gudstjenester. Ifm gudstjenester klargjøres kirka senest
fredagen før med rydding og støvsuging, og alt etter type gudstjeneste og tema skal ulike ting
settes frem. Kl 1000 på søndagen ringes det med kirkeklokker første gang, vinterstid skal det
også brøytes og nødutganger måkes frem. Det søkes om å bruke kirka mellom 08-1000 på
dager med gudstjenester, det er altså ikke forenlig med vår bruk av kirka like etterpå.
Derimot er det ikke praktiske ting i veien for at de kunne disponert kirka etter våre
gudstjenester, for eksempel kl 1400. En må da organisere det slik at en person står som
ansvarlig for bruken av kirka med tanke på låsing, brannsikkerhet og annet.

De søker om å slippe å betale leie for kirka. Som flyktninger er de i en vanskelig situasjon –
også økonomisk – det er det lett å ha sympati med. Imidlertid vil bruk av kirka medføre
kostnader, blant annet har vi praksis for at vi før helger uten gudstjeneste i kirka senker
temperaturen frem til mandags formiddag; for å spare strømutgifter. Om kirka skal brukes
disse søndagene også betyr det betydelig høyere kostnader til oppvarming. Fra et
forvaltningsmessig synspunkt kan man derfor ikke uten videre frita dem for husleie, spesielt
ikke hvis dette låneforholdet skulle bli av langvarig karakter. I en prøveperiode på kort sikt,
derimot, bør gratis lån være mulig.
Kirkekontoret har ikke detaljkunnskap om hvor den syrisk-ortodokse kirke står teologisk, men
ifølge soknepresten står den ortodokse kirken lenger unna vår lutherske kirke enn tilfellet er
for den katolske kirke. Spesielt står deres helgendyrkelse i kontrast mot vår kirkes tradisjon og
teologi. Når det gjelder formen kjenner vi dette bare fra media og google-søk, men inntrykket
er en kultur svært forskjellig fra vår. Trommer, røkelse og dans vil være elementer som vil
ligge for langt unna vår pietistiske tradisjon. Imidlertid har en av initiativtakerne bak
søknaden, Yakob Habtu, på telefon avklart at de ikke skal bruke musikkinstrumenter, heller
ikke røkelse, men komme sammen om forkynnelse, bønn og sang på eget språk. De er
utålmodige, og ønsker å starte opp så tidlig som mulig.
Et krav kan derfor være at de legger opp gudstjenesten slik at den gjenspeiler respekt for
kirkebyggets og den lokale menighets tradisjoner og historie. For tydelig å skille deres
gudstjeneste fra vår, kunne vi legge opp til at de bruker kirka utenom vanlig kirketid, for
eksempel klokken 1400.
Fra et kulturelt perspektiv vil nok kirkevergen forvente at mange av soknets kirkegjengere vil
være kritisk til utlån av kirka til et fremmed kirkesamfunn. Hvis den vante kirkegjenger
oppsøkte kirka en søndag formiddag ville han forvente en vanlig gudstjeneste, og dermed
reagere i møte med en fremmed gudstjeneste i egen kirke. Den læstadianske bevegelsen – som
utgjør en betydelig del av Nordreisa menighet – har en sterk tradisjon i å forsvare den
lutherske teologien, og håndhever strenge vedtekter for bruken av sine bedehus. Selv om
læstadianerne selvsagt ikke er eiere av kirka, representerer de likefullt en betydelig del av de
faste kirkegjengerne som har et eierforhold til kirka. Vi må finne balansen slik at ikke deler av
egen menighet føler seg støtt.
Det må også nevnes at denne gruppa har fått tilbud om å bruke Kirkebakken menighetshus til
sine gudstjenester. Kirkebakken er ikke vigslet og er åpen for all slags bruk. Menighetssalen
er stor nok, nøytralt innredet, og vi kan sette inn altertavle og den lille alterringen kan hentes
fra dåpssakristiet i kirka. Lystenning er heller ikke noe problem å få til. Det er i det hele tatt
vanskelig å forstå hvorfor de er så avvisende til dette alternativet. Kanskje må de få
demonstrert hvor bra det kan legges til rette?

Konklusjon:
Dette er en vanskelig sak å ta stilling til. På den ene siden kan man se på denne syriske gruppa
som kristne søsken som ønsker et gudshus å dyrke sin tro i. På den andre siden må vi ta på
alvor at det er vesentlige forskjeller mellom kirkesamfunn, og i bunn og grunn handler det om
hvor langt fra hverandre kirkene står teologisk. Så er paradokset at hvis vi står hverandre nært
bør de kunne delta på våre gudstjenester. Det er også vesentlig om de ønsker å låne kirka en
begrenset periode mens de finner seg til rette ift språk og kultur, og på sikt kan tenke seg å bli

en del av vår menighet, eller om de ønsker seg en langsiktig løsning med egne gudstjenester
parallelt med våre.
Soknepresten vil undersøke det teologiske nærmere fram til tirsdagens møte. Kirkevergen vil
følge soknepresten i sin innstilling. Jeg foreslår derfor to ulike innstillinger:
Søknaden avslås
- Nordreisa menighetsråd tillater ikke at våre kirkebygg blir brukt til gudstjenester i
regi av andre kirkesamfunn. Den syrisk-ortodokse grupperingen sin søknad avslås.
- De oppfordres til på nytt å vurdere menighetssalen som gudstjenestelokale, og
kirkekontoret bes demonstrere en mulig innredning til slik bruk.

Alternativ innstilling:
Den syrisk-ortodokse grupperingen får låne Nordreisa kirke som en prøveperiode frem til
påske med følgende avgrensninger:
- Bruken er kostnadsfri i prøveperioden.
- Deres bruk skal skje utenom vanlig kirketid, forslagsvis kl 1400.
- Bruken av kirka skal skje på en måte som gjenspeiler respekt for kirkebyggets og den
lokale menighets tradisjoner og historie.
- Målet bør på sikt være å inkludere denne gruppen i våre gudstjenester og vårt
menighetsliv.
- Etter påske gjør menighetsrådet en ny vurdering i dialog med søkerne.

