

Protokoll 23. februar 2016

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 23. februar 2016 kl 0900
Møtested: Kirkebakken
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Anne Grethe Eng,
Roy Hansen, Oddbjørn Johansen og sokneprest Bjørn Ivar Hammervold.
Av vararepresentanter møtte: Marit Rundhaug
Følgende hadde meldt forfall: Tore Elvestad
Fra administrasjonen møtte: Ingen
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 10/16 – til sak 12/16. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Bjørn Ivar Hammervold

Protokollunderskrivere:

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 23. februar 2016
Møtet ble avholdt på Kirkebakken

Sak 10/16: Godkjenning av protokoll av 9. februar 2016
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.

Sak 11/16 Uttalelse ifm ansettelse av sokneprest
Vedtak - enstemmig:
- Menighetsrådet ønsker at soknepreststillingen lyses ut på nytt for å få et bredere
søkergrunnlag.

Sak 12/16 Søknad om bruk av Nordreisa kirke (eritreisk-ortodokse flyktninger i
Nordreisa)
Vedtak punkt A (vedtatt med 4 mot 3 stemmer).
- Gruppa kan gis tilgang til bruk av kirka.
Protokolltilførsel fra Oddbjørn Johansen
Bruk av kirken til andre religiøse trosretninger som ikke er tilsluttet den
lutherske kirke og dens bekjennelse.
Vi holder fast ved Bibelens lære om helgendyrkning. Bibelen lærer at man ikke skal
be til englene eller døde helgener om forbønn hos Gud.
Bibelen lærer at vi skal påkalle Gud alene. Matt 4,10 «Du skal tilbe Herren din Gud og
dyrke han alene» og Es 63,16 «Dessuten er det forgjeves, for Abraham vet intet av oss,
og Israel kjenner oss ikke»
Den augsburgske bekjennelse av 1530 som er en del av kirkens bekjennelsesskrifter
lærer i Art XXI (21):
Om helgendyrkelsen: Om helgendyrkelsen lærer de at man kan holde fram minnet om
de hellige, for at vi skal etterlikne deres tro og deres gode gjerninger, hver etter sitt
kall, slik som keiseren kan etterlikne David i å føre krig for å drive tyrkerne bort fra
fedrelandet. For de er begge konger. Men Skriften lærer ikke å påkalle de hellige eller
å be om hjelp fra de hellige, for den holder fram Kristus alene som mellommann,
forsoningsmiddel, yppersteprest og talsmann for oss. Ham bør vi kalle på, og han har
lovet at han vil høre våre bønner, og denne dyrkelse har han stort behag i, at man
kaller på ham i all nød. 1. Joh 2 (1): «Dersom noen synder, da har vi en talsmann hos
Gud» osv.
Vedtak punkt B (vedtatt med 5 mot 2 stemmer)
- Gruppa gis tilbud om å låne Nordreisa kirke, hver søndag når det ikke er ordinære
gudstjenester kl 1100 (iht gudstjenestelista). Da kan kirka brukes av gruppa fra kl
1400.
Vedtak punkt C (Enstemmig)

-

Gruppa gis for øvrig på nytt tilbudet om å leie menighetshuset Kirkebakken hver
søndag formiddag når det ikke er utleid til andre formål.

Vedtak punkt D (enstemmig)
- Praktisk / organisatorisk ordnes avtalen med gruppa av kirkevergen.
Vedtak punkt E (Enstemmig)
- Ordningen gjelder ut mai måned. Evalueres i menighetsrådsmøtet i juni.

