


Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.

Møte i menighetsrådet
Tid: tirsdag 31. januar kl 08:30.
Sted: Kirkebakken, undervisningsalen
Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 1/17: Godkjenning av protokoll av 6. desember 2016
Sak 2/17: Orienteringssaker
- Kirkevergen orienterer:
o Status oppussing Oksfjord og Straumfjord kapell
o Gelender på plass i kirka
o Status oppvarmingsprosjekt Nordreisa kirke
- Soknepresten orienterer
o planlagt nedtak på antall prester i prostiet
o reformasjonsjubileet
o veggteppet Kirkebakken
o mm.
Sak 3/17: Driftsbudsjett 2017
Sak 4/17: Investeringsbudsjett 2017
Sak 5/17: Avtale om eritreernes leie av Kirkebakken menighetssal
Sak 9/17: Tilsetting av ny kirkeverge

Menighetsrådssaker
Sak 6/17: Ny behandling - søknad om leie av Nordreisa kirke – DELK og DelsiN
Sak 7 /17: Anskaffelse av nytt prosesjonskors for Nordreisa kirke
Sak 8/17: Drøftingssak: Universell utforming / utskifting av benker i Nordreisa kirke





 

 







Protokoll 6. desember 2016

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 06. desember 2016 kl 0900
Møtested: Oksfjord og Straumfjord kapell
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Roy Hansen, og
Anne Grethe Eng, Hans Erik Schjøth og Øyvind Evanger
Av vararepresentanter møtte: Tor-Arne Isaksen (permisjon kl 11:45, før sak 37/16)
og Marit Rundhaug,
Følgende hadde forfall: Oddbjørn Johansen, 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 31/16 – til sak 37/16. Tilleggssaker:
Åpning med salmesang og fadervår

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Roy Hansen

---------------------------------------Eli May Grønlund

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

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

Møteleder





Sekretær

 

 





Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 20. september 2016
Møtet ble avholdt på Kirkebakken
Sak 31/16: Godkjenning av protokoll av 20. september 2016
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.
Sak 32/16 Referatsaker
- Hans Erik Schjøth orienterte om følgende saker:
o Konsekvensen for prestene i forbindelse med overgangen til at kirka skal bli
selvstendig, samt at soknepreststillingen blir vakant grunnet bispedømmets
underskudd.
o Orientering om det helhetlige arbeidet som kirkekontoret gjør i soknet.
o Kirkemøtets vedtak om to syn i homofilisaken, det skal være plass for begge
syn og respekt begge veier
Vedtak - enstemmig
- Referatsakene tas til orientering.
Sak 33/16 Godkjenning av prosjektregnskap renovering av kirketaket
Vedtak – enstemmig:
- Kirkevergen oppdaterer regnskapet når siste fakturaer foreligger
- Prosjektregnskapet for renovering av kirketaket godkjennes
Sak 34/16 Omdisponering av lånemidler:
Vedtak – enstemmig:
- Gjenværende lånemidler fra kirketakprosjektet omdisponeres til utbedringer og tiltak
knyttet til Nordreisa kirke
Sak 35/16 Installasjon av ovner og varmestyreanlegg i Nordreisa kirke
Vedtak – enstemmig:
- Nordreisa kirkelige fellesråd vedtar anskaffelse av varmestyresystem og nødvendig
oppvarmingskapasitet til Nordreisa kirke
- Kirkevergen får fullmakt til å forestå anskaffelsen
- Tiltaket finansieres dels ved bevilgning fra kommunen (varmestyresystem), mens
ovnene finansieres ved bruk av omdisponerte lånemidler.
Sak 36/16 Gudstjeneste- og offerliste 2017
Forslag fra Hans Erik Schjøth – som ble enstemmig vedtatt:
- To av ofringene i Nordreisa kirke spesifiseres til nye salmebøker (enstemmig vedtatt)
- Ofring til «Egen menighet» endres til «Nordreisa menighet - trosopplæring og
diakoni» (vedtatt mot en stemme)
- Ofringen til Norsk Gideon i Nordreisa kirke (29/10) endres til Troms krets av
KFUK/M (enstemmig vedtatt)
Forslag fra Anne Grethe Eng
- Ofringen 26/2 ved Nordreisa kirke endres fra Norsk Gideon til Bibelselskapet
(enstemmig vedtatt)
Vedtak – med overstående endringsforslag – vedtatt:
- Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til gudstjenesteliste for 2017




 

 





-

Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til takkofferliste for 2017

Sak 37/16 Søknad om leie av Nordreisa kirke - DELK
Forslag fra Roy Hansen:
- Saken utsettes
Vedtak:
- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt





 

 





Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
31. januar 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
3/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

9. januar 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Driftsbudsjett 2016

Innstilling til vedtak:
Nordreisa kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
-

Fremlagt driftsbudsjett for 2017 godkjennes

I vårt innspill til kommunen (sak 25/16) satte vi som forutsetninger kompensasjon for lønnsog pensjonsøkning og dekking av renter og avdrag på nytt lån. Vi prioriterte fem tiltak:
Fellesforslag – enstemmig vedtatt:
Forutsetning:
o Tildeling for 2016 legges til grunn
o Kompensasjon for økte lønns- og pensjonskostnader
o Dekking av renter og avdrag nytt lån
- Prioritering nye tiltak:
1. Varmestyresystem kr - 70 000,2. Kirkegårdsgjerde Oksfjord – kr 55 000,3. Ringemekanikk Nordreisa kirke – kr 100 000,4. Universell utforming kirkerommet (heis og gelender opp til koret) – kr 200 000,5. Utskifting av tverrbenker med stoler kr 100 000,-

Administrasjonen innstilte på bevilging iht forutsetningene, men kun ett nytt tiltak; kr
70 000,- til varmestyresystem. Kommunestyret fulgte administrasjonen sin innstilling.
Dermed ble det – noe overraskende – ikke prioritert midler til kirkegårdsgjerdet i Oksfjord.
Overføringer for 2017 til Nordreisa kirkelige fellesråd blir som følger:
Overføring 2016:
Lønnsøkning (økning)
Tilbakeføring av renter/avdrag for kirkegård (fratrekk)
Varmestyring Nordreisa sogn (økning)
Overføring 2017

kr
kr
kr
kr
kr

4.001.417,75.000,63.417,70.000,4.083.000,-

Som tidligere år fikk vi ikke kompensert for prisstigning, med andre ord må vi – som alle
kommunale virksomheter – spare inn på drifta tilsvarende den årlige prisstigninga på 3-4 %.
Som påpekt i vårt innspill til kommunen øker vårt arbeid knyttet til kirkegårdene hvert år




 

 





siden 50-60 nye graver tas i bruk, og kontinuerlig effektivisering og kostnadsreduksjon er
derfor påkrevet.
Utviklingen i rammetilskuddet nominelt, i prosent, resultat og akkumulert underskudd siden
2009 satt opp i en tabell:
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ramme
2 502 000
2 732 000
2 857 000
2 977 000
3 155 000
3 322 073
3 650 000
4 001 417
4 083 000

Økning
262 000
230 000
125 000
120 000
178 000
167 073
327 927
351 417
81 583

Økning %
10,5 %
8,4 %
4,4 %
4,0 %
5,6 %
5,0 %
9,0 %
8,8 %
2,0 %

Resultat
180989
-66 379
-9 227
-382 452
-1 282
-102 660
17 547

Akkumulert
47 508
-18 871
-28 098
-410 550
-411 833
-514 493
-496 946

I bevilgningen for 2015 er økningen forholdsvis høy med 9 %, dette skyldes kr 100 000,ekstra til tre måneders husleie i Kirkebakken. Korrigert for dette er økningen på 5 %. For
2016 kom helårsvirkningen av husleie som utgjorde kr 300 000,- samt kr 63 000 til
utviklingen av Rovdas gravlund, korrigert økning er på 1 %. Samtidig gikk
pensjonskostnadene ned dette året, som dermed trekker motsatt vei.
Regnskapet for 2016 er ikke avsluttet enda, men hvis pensjonsoppgjøret går i vår favør ser vi
ut til å gå i balanse eller med et lite overskudd. I så fall betyr dette at vi har klart å ta ned
kostnadene og øke inntektene tilstrekkelig til å nå et bærekraftig nivå. Dermed kan det
foreløpige regnskapet for 2016 legges til grunn for årets driftsbudsjett. Vi budsjetterer også
med noe nedbetaling av tidligere års underskudd.
Vi skal fortsatt fokusere på våre kjerneoppgaver og ekstern (prosjektfinansiering) av øvrige
aktiviteter. Jeg holder fast på mantraet om langsiktighet og bærekraft i den daglige drifta.
Ingenting er billig i år hvis det skaper merkostnader neste år, motsatt har vi råd til det som
sparer penger på sikt.
I begrepet bærekraftig ligger også å legge til rette for en arbeidshverdag som ivaretar mine
ansattes helse, miljø og sikkerhet. Siden vi hele tiden må bli mer effektive – spesielt på
kirkegårdsdrifta – har vi også lagt vekt på tiltak som frigjør tid for staben. Varmestyresystem
for kirka er et eksempel på dette, ringemekanikk står høyt på ønskelista i samme henseende.
Når det gjelder kirkegårdsgjerde i Oksfjord har vi bestilt materialer til dette før årsskiftet.
Hvor mye av dette vi klarer å få satt opp uten å leie inn eksterne krefter gjenstår å se.
Vi tar for oss tre investeringsprosjekter i 2017, ringemekanikk i Rotsund, oppvarming av
Nordreisa kirke, samt avslutning av prosjektet med utvidelse av kirkegården ved Nordreisa
kirke. Budsjetteknisk er det først når et prosjekt går over tre år at det skal lages eget
investeringsbudsjett. De to førstnevnte er tiltak som gjennomføres i løpet av noen uker og skal
derfor tas over drifta.
Realisering av ringemekanikk i Rotsund ble vedtatt i sak 27/16 i september i år. Dette er
bestilt og vil bli montert i august i år. Selve ringemekanikken koster knappe 128 000 kroner




 

 





pluss elektrikerkostnader. Finansiering er som kjent på plass gjennom 131 000 kroner fra
Giæverlegatet. I tillegg har vi to ofringer til formålet som kan gi 2-3000 kr. Alt etter hva
elektrikerregninga kommer på kan det bli en liten egenandel fra drifta.
Hvis alt går etter planen kan vi altså ha et ringeanlegg på plass til markeringen av kapellets
85-års jubileum.
Varmestyresystemet med montering av ekstra ovner i kirka ble vedtatt i desembermøtet (sak
35/16). Vi gjennomførte en anbudsrunde hvor vi spurte tre lokale elektrikerfirmaer. Vi fikk
tilbud fra JB Elektro AS og Mikalsen Installasjon AS. Vi valgte JB Elektro AS som var
rimeligst. Investeringen blir dyrere enn antatt. Alle gjenstående lånemidler går med,
særbevilgningen fra kommunen og støtte fra Enova bidrar. Likevel må vi inn med en
betydelig egenandel. Innsparingspotensialet er imidlertid så stort at egenandelen vil være spart
inn allerede i 2018, om ikke allerede i år. Dermed vil investeringen lønne seg på sikt, selv om
det vil tynge inneværende års driftsbudsjett.
Finansieringsplan for de to tiltakene:
Oppvarming:

Ringemekanikk:

Kostnader:
Mottatt anbud
Ovner organistplassen

Kostnader:
Tilbud fra Olsen-Nauen
Elektrikerkostnader
Sum:

Sum:

329 000
15000
344 000

Sum:

213 000
70 000
19 000
42 000
344 000

Finansiering:
Restlån
Spesifikt tilskudd
Støtte fra Enova
Egenandel

Finansiering:
Legatmidler
Ofringer
Egenandel
Sum:

128 000
8 000
136 000

131 000
2 000
3000
136 000

Fellesrådets akkumulerte underskudd er alvorlig, og med god grunn får det mye fokus.
Likevel skal vi ikke snakke ned soknets økonomiske situasjon når det gjelder drifta. Vi hadde
stor aktivitet i 2016, både på arrangementssiden i kirka og utbedringer og vedlikehold ute på
kirker og kirkegårder. Også i år gjør vi store investeringer, samtidig som vi opprettholder høyt
nivå på driftssiden.
Hvis vi unngår brekkasje på utstyr og skader på bygg som fører til større merutgifter ser
kirkevergen optimistisk på 2017.





 

 





Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
31. januar 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
4/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

9. januar 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Investeringsbudsjett 2017

Innstilling til vedtak:
Nordreisa kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Investeringsbudsjettet for 2017 godkjennes
Vi har et investeringsprosjekt som vi tar sikte på å avslutte i 2017; utvidelse av kirkegården
ved Nordreisa kirke. Vi har noe lånemidler igjen – noe av dette vil vi bruke til å justere
terrenget på en del av ny-delen slik at vi unngår vanndammer, resten til internveier på
kirkegården. Det holder ikke til å dekke hele behovet, men det vil hjelpe på.

930 Nye gravfelter kirkegård
Konto
01200
02350
04290

Konto (t)
Forbruksmateriell
Nybygg / anlegg
Moms Investering
Sum utgifter

07290
09100





MVA kompensasjon Investering
BRUK AV LÅN
Sum inntekter

 

 


Budsjett 2017
2000
81000
21 000
104 000

-21 000
-83 000
-104 000




Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
31. januar 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
5/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

11. januar 17

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Avtale om eritreernes bruk av Kirkebakken menighetssal
Innstilling til vedtak:
Nordreisa kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Den eritreiske gruppa leier menighetssalen på følgende betingelser:
o Avtalen gjelder hver søndag mellom 1100 og 1400 når salen ellers ikke brukes
av soknet selv eller andre leietakere
o I tillegg til 25 % rabatt på leieprisen for langtidsleie gis det ytterligere 25 % på
timeprisen, altså halv pris
o Når salen er i bruk på formiddagen kan gruppa gjerne flytte sine møter til
senere på dagen når det er mulig

Saksopplysninger:
Utleiereglene med prislista er vedtatt av styret for Nordreisa menighetsbarnehage. Under
punkt «Langtidsleie» fremgår det at «Leieavtaler av fast varighet kan avtales særskilt med
styret i Nordreisa menighetsbarnehage»
Denne saken hører dermed til styrets myndighetsområde. Men menighetsrådet har engasjert
seg i saken over tid, og står som generalforsamling over styret for aksjeselskapet. Selv om det
kanskje ikke formelt sett er riktig saksgang kan vi nok forutsette at styret aksepterer at
generalforsamlingen behandler denne saken.
Den eritreisk-ortodokse menigheten har siden februar i fjor fått benytte menighetssalen gratis
til sine gudstjenester stort sett hver søndag (Menighetsrådssak 12/16, 23. februar og forlenget
ut året i juni, sak 21/16) Så fremt salen ikke har vært utleid eller i bruk av soknet selv har de
vært samlet hver søndag. Gruppa virker svært fornøyd med ordningen, og de har opptrådt bra
og ryddet opp etter seg. Prøveordningen må derfor sies å ha vært positiv for begge parter.
De har så langt ikke betalt noe husleie, men fra og med årsskiftet skal de leie på ordinær basis.
Som tidligere skissert har menighetsrådets leder bistått dem i å registrere seg som
trossamfunn, slik at de nå vil motta statsstøtte. De har dermed økonomi til å betale leie.
Drøfting:
Det er naturligvis en forutsetning at en gruppe ikke kan oppta salen hver søndag gjennom hele
året. De må derfor vike når soknet selv eller andre skal leie salen. I 2016 var det 15 søndags
formiddager menighetssalen ikke var tilgjengelig for eritreerne, men 12-13 av disse dagene
kunne de bruke salen i løpet av ettermiddagen. Ulempen for eritreerne består derfor
hovedsakelig at de må være fleksible på tidspunkt.




 

 





Denne ulempen bør følgelig medføre en rabatt, og fellesrådet må ta stilling til betingelsene.
Utforming av rabatten kan gjøres på to måter: enten å gi dem en prosentvis reduksjon på
helårskostnaden eller å beregne leie ut fra et anslag på hvor mange søndager de kan bruke
salen.
I henhold til prislista for menighetssalen koster halv sal med kjøkken 200 kroner pr time. For
langtidsleie (mer enn fem ganger) gis det 25 % rabatt. Hvis de bruker salen tre timer pr gang
betyr dette kr 450,- pr søndag. Hvis en trekker fra ferie og ganger med 48 søndager pr år blir
årsprisen på kr 21 600,- Eksempelvis kan en gi ytterligere 25 % reduksjon i leieprisen (300 kr
x 48) årsprisen blir da kr 14 400,I forhold til alternativ to for rabattberegning tilsvarer beløpet leie for 32 ganger.
Siden utgangspunktet for leieforholdet er leie hver søndag gjennom et helt år – med noen
unntak gjennom året – virker det prinsipielt sett mest ryddig å gå for den førstnevnte
modellen; en prosentvis reduksjon av helårskostnaden. Siden prislista oppgir 25 % reduksjon
for langtidsleie er forslaget ytterligere 25 % for denne ulempen. Dermed blir husleia halvert til
kr 300,- pr gang.





 

 






Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
31. januar 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
6/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

11. januar 17

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Ny behandling: Søknad om leie av Nordreisa kirke – DELK og DelsiN
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd
- Menighetsrådet utformer selv sitt vedtak

Saksopplysninger:
Denne saken ble behandlet i forrige møte (desember), men vedtatt utsatt.
Den handlet da om en søknad fra Østfold menighet av DELK som søkte på generell basis om
å leie Nordreisa kirke og Kirkebakken menighetshus til gudstjenester og andre samlinger.
Bakgrunnen er et ønske om å gi et tilbud til egne medlemmer i Nordreisa.
Siden sist har det kommet en tilsvarende søknad fra DelsiN (Det evangelisk lutherske stift i
Norge) også kjent som «valgmenigheten». DelsiN er en overbygning for flere valgmenigheter
i Norge, og har et formalisert samarbeid med Misjonsprovinsen i Sverige og Misjonsstiftet i
Finland. DelsiN er også med i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid hvor også
DELK inngår, sammen med Messiaskirken, Carissimi og FBB. DELK er altså et gammelt,
stort og veletablert kirkesamfunn, mens DelsiN er relativt nyetablert som en direkte kritikk av
utviklingen i Den norske kirke. Så bortsett fra at DelsiN kan sies å være i mer konkret
opposisjon til DNK er de to kirkesamfunnene læremessig like, og har begge en form og liturgi
som våre kirkegjengere kan kjenne seg igjen i. Søknadene er derfor saklig sett like, og
menighetsrådet bes behandle søknadene i sammenheng på prinsipielt grunnlag.
For ordens skyld; så langt vi erfarer er det den samme grupperingen som har henvendt seg til
DELK og DelsiN. Det vil ventelig ikke bli aktuelt at begge trossamfunnene parallelt leier
kirka for gudstjenester i samme periode.
Drøfting:
Saksfremlegget til forrige møte tok utgangspunkt i sakens konkrete fakta, en søknad fra en
kristen menighet om å leie Nordreisa kirke. Slik leie reguleres av utleiereglene for kirkene i
Nordreisa sokn som har som formål at (…) kirkene er innviet til bruk for gudstjenester og
kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene Guds ære og menighetens oppbyggelse. I så
måte ble vurderingen om søkeren kunne godkjennes iht formålet.





 

 





Menighetsrådet hadde imidlertid en bekymring for at om en innvilger slike søknader kan det få
betydning for egen menighet på lang sikt. Til denne nye behandlingen bør derfor menighetsrådet
ta stilling til de prinsipielle sidene ved saken.

Saken er på noen måter parallell til fjorårets sak der den eritreiske gruppa søkte om å få bruke
Nordreisa kirke til sine gudstjenester. Begge saker handler om kristne som vi gjerne ønsket
skulle finne seg til rette i våre egne gudstjenester og slik styrket vårt gudstjenesteliv. For de
ortodokse kristne ble dette ikke mulig siden deres tradisjon og liturgi er så forskjellig fra vår.
Menighetsrådet vedtok likevel å gi den eritreisk-ortodokse gruppa tilgang til å bruke kirka.
Når en ortodoks gruppering får bruke kirka så kirkevergen det som en naturlig fortsettelse av
menighetsrådets linje at DELK – som er en luthersk menighet svært nær vår tradisjon – også
får tilgang til kirka. Menighetsrådet synes imidlertid å legge vekt på en vesentlig distinksjon i
og med at den ortodokse grupperingen ikke har noen appell til nordmenn flest, mens en
frykter at gudstjenester i regi av DELK/DelsiN kan trekke kirkegjengere bort fra DNK.
Kirkesøkningen er relativt lav, og gudstjenestefellesskapet kan bli ytterligere svekket hvis
antallet besøkende går ned.
Menighetsrådet er suveren i sin forvaltning av egne kirkebygg, og har derfor myndighet til å
nekte disse kirkesamfunnene adgang. Så er spørsmålet om det vil være taktisk lurt eller ikke.
Det er en rekke faktorer som må tas med i vurderingen.
Først; DELK og DelsiN står begge læremessig på klassisk evangelisk luthersk grunn, og har
en liturgi og salmetradisjon som er meget gjenkjennbar for reisaværinger flest. Kulturelt sett
vil gudstjenester i regi av disse være ukontroversielle og ikke virke fremmed eller støtende,
slik det ble skissert som en bekymring i saksfremlegget om den eritreisk-ortodokse
tradisjonen.
Så er spørsmålet hvor mange dette gjelder. Antallet utmeldinger i 2016 var 18, men så langt vi
har oversikt er bare halvparten av disse aktive kirkegjengere. Naturligvis vil det være flere
som har sympati i sak, men inntrykket fra sosiale medier er at mange fra det kirkelige
grunnfjellet er kritisk til at DELK er invitert til kommunen. Sannsynligvis vil det være relativt
flere fra nabosoknene som søker til slike gudstjenester enn reisaværinger alene.
For det tredje – mange vil føle at kirkebygget – selv om fellesrådet står som eier – reelt sett
tilhører Nordreisas befolkning og kommunens kristne ser på dette som sitt gudshus. Hvordan
vil det bli oppfattet blant innbyggerne at menighetsrådet nekter kristne møter og forkynnelse i
kirka? Tidligere har DelsiN holdt sine gudstjenester i Sekkemo, Sopnes, Kautokeino, og
Kvaløy kirke for å nevne noen – uten at det medførte støy av betydning. Den norske kirke
flagger raushet og åpenhet i mange sammenhenger, vil raushet være riktig også nå?
Hvis menighetsrådet velger å gi kirkesamfunnene adgang bør vi uansett gjøre noen grep for
utad å skille disse fra egne gudstjenester. Eksempelvis låner ikke Skjervøy sokn ut kirka til
møter i andres regi søndager mellom 11 og 1300. Det kan være en hensiktsmessig markering
også i Nordreisa. Kanskje kan man også avgrense fra å ha møter samme søndag som vi selv
har gudstjeneste i Nordreisa kirke.
Oppsummeringsvis; vi vil kanskje ikke tape noe på å gi DELK / DelsiN adgang, og vi vil
kanskje heller ikke vinne noe på å nekte dem det.
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Anskaffelse av nytt prosesjonskors til Nordreisa kirke
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Nordreisa menighetsrådet beslutter anskaffelse av nytt prosesjonskors til Nordreisa
kirke i henhold til forslag fra Jørgen Hansen
- Prosesjonskorset finansieres av Kirkeforeningen
- Kirkevergen søker biskopen om godkjenning av forslaget før bestilling.
Saksopplysninger:
Kirkekontoret har over tid løftet frem ønsket om å få utarbeidet et nytt prosesjonskors til
Nordreisa kirke. Dagens prosesjonskors ble gitt kirken som en midlertid løsning, det er ikke
spesielt forseggjort og er tungt å håndtere.
Etter at Kirkeforeningen sa seg villig til å finansiere et nytt kors utfordret vi tidligere
kirketjener i Skjervøy, Jørgen Hansen, til å ta oppdraget. Han er hobbykunstner og viden kjent
for sitt håndverk – blant annet har han laget prosesjonskorset til Skjervøy kirke,
Etter et innledende møte med ansatte på felleskontoret utarbeidet han et forslag som ble
presentert menighetsrådet 6. desember som en drøftingssak. Rådet hadde noen innvendinger,
om at krusifikset med spesielt flammene er for dominerende og de fire bladornamentene rundt
selve krysset i korset kamuflerer selve korsformen. Rådet ba om å få skissa fargesatt før de
ville ta endelig stilling til anskaffelse.
I etterkant hadde kirkevergen et møte med Jørgen, oppsummeringen fra møtet ble sendt til
rådet pr e-post 9. desember:
I går torsdag var Jørgen Hansen innom kontoret, vi diskuterte tilbakemeldingene fra
staben og rådet. I hovedsak to punkter, krusifikset med spesielt flammene er for
dominerende og de fire bladornamentene rundt selve krysset i korset kamuflerer selve
korsformen.
Generelt for begge innvendingene mener Jørgen at fargebruk og utforming ivaretar
våre bekymringer. De fire bladene skal være gull-farget, ganske tynne og delvis
gjennomskåret (gjennomsiktige). Mot selve korset som har trehvit furu som grunnfarge
og rødmalt kant rundt blir korset godt synlig. Alternativet med å gjøre ornamentene
mindre i størrelse øker vanskelighetsgraden i utskjæringen og er ikke å anbefale.
I forhold til flammene på elementet midt på korset (det mandelformede elementet med
flammene) er dette faktisk et krusifiks, i stedet for en Jesus-figur representerer JHS




 

 





(=JES) Jesus i skrift. Den har klare symboler som ikke kan fjernes uten videre. Det er
33 flammer (som i en glorie) etter Jesu leveår på jorden, og det er tradisjon for at
annenhver skal være rett og annenhver buet. Han vil imidlertid prøve å gjøre
flammene litt mindre. Også her vil fargebruken (gullmalte flammer og hvit i midten)
og det faktum at krusifikset er utenpå korset (festes på) gjøre at det i virkeligheten ikke
blir så dominerende.
Vi ble enige om at Jørgen frem til neste rådsmøte fargelegger utkastet og at
menighetsrådet da evt vedtar anskaffelsen. Kostnaden er konkret kr 15 000,- og dekkes
av Kirkeforeningen.
Drøfting:
Vi har nå fått tilsendt skisse med farger. Som avtalt har han tonet ned størrelsen på flammene.
Rådet bes vurdere utkastet og eventuelt beslutte anskaffelse. Kostnaden på kr 15 000,- dekkes
av Kirkeforeningen.
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Universell utforming / utskifting av benker i Nordreisa kirke
Innstilling til vedtak:
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Drøftingen tas til orientering
I henhold til tidligere vedtak i saken har kirkevergen tatt kontakt med pensjonert
kirkekonsulent Arne E. Sæther for å utforme ny søknad til biskopen.
Dialogen har vært nyttig, og flere nye momenter har kommet frem:
- Får vi plass nok foran koret iht skisse 4? Vårt forslag er å flytte fire benker slik at de
står samme vei som de øvrige. Hvis det skaper tilstrekkelig fleksibilitet er vi jo i mål.
Hvis vi senere vil bytte ut disse fire benkene med stoler blir det en midlertidig løsning
som Sæther kaller en mellomløsning og fraråder. Likevel mener jeg at når kostnaden
med å fjerne ovnene er tatt er det en enkel sak å montere / demontere de aktuelle
benkene igjen. Mitt inntrykk er at det er bredden av plass foran koret som er viktig,
ikke behovet for stor plass i lengderetningen.
- Flex Step er en meget god løsning rent praktisk, men prisen er for høy. Sæther foreslår
en egenutviklet løsning med en rampe som bygges inn i trappa, og som kan gjøres om
til trapp. Fiffig løsning som vil bli langt billigere enn heis.

Søknaden under er et utkast som jeg sendte Sæther – før forlaget om overnevnte
rampeløsning.





 

 












Utkast – ikke sendt







Vedlegg:
- Skisse 2, dagens struktur
- Skisse 4, forslag til ny løsning

Søknad om tilpasning av Nordreisa kirke

Vi har over tid sett et økende behov for tilpasning av fremre del av kirkeskipet i Nordreisa
kirke for bedre å legge til rette for soknets varierende virksomhet. Etter samråd med
pensjonert kirkekonsulent Arne E. Sæther søker vi herved om et sett med tiltak som vil gjøre
vår gamle, ærverdige kirke bedre rustet til dagens virksomhet.
Kirka er listeført hos Riksantikvaren etter vedtak, og søknaden rettes derfor til biskopen.
Behov for mer fleksibilitet:
Nordreisa kirke er en tømret langkirke fra 1856, med de fremste benkene montert langs
midtgangen. Alle benkene er fastmontert, og det er liten plass i midtgangen foran koret. Den
tidligere faste gudstjenesteformen er nå avløst av varierende former med større deltakelse av
menighetsmedlemmene. Familiegudstjenester, konserter og ulike trosopplæringsaktiviteter
krever et mer fleksibelt kirkerom enn vår kirke tilbyr slik den nå fremstår.
Skisse 2 viser dagens organisering. Vi ønsker å fjerne benkene nummerert 1-6 og erstatte
disse med stable-bare stoler. Stoler ivaretar fleksibilitet samtidig som antall sitteplasser ikke
reduseres.
Vi foreslår stolen FINERA tegnet av Gunleik Svartdal, laget av Fyrresdal Tre, fargesatt som
dagens benker. På denne måten får vi åpnet opp rommet foran koret og dermed fleksibiliteten
som vi trenger. Slik vi ser det vil kirkerommet bli meget funksjonelt; visuelt pent, symmetrisk
og åpent frem til koret.
Inntil vi har økonomi til innkjøp av stoler ønsker vi gjenbruke benkene 1-4 slik skisse 4 viser.
Slik mister vi bare halvannen benk med sitteplasser, og det anser vi som akseptabelt. Det er
også mulig å flytte benk nummer 6 inntil veggen ved pianoet og lysgloben for slik å sikre
enda flere sitteplasser.
Under benkene 1-7 er det til sammen fire rørovner på til sammen ca 6 kW. I tidligere
korrespondanse i saken har vi vært opptatt av at denne varmekapasiteten måtte erstattes, men
vi monterer nå i vinter varmestyresystem og ca 30 kW ekstra kapasitet i benkeovner, slik at
dette hensynet er ivaretatt.
Universell utforming:




 

 





Det er en høydeforskjell på 53 cm mellom hovedgulv og koret som gjør det vanskelig for
bevegelseshemmede å ta seg opp til koret. Vi får tilbakemeldinger om at gamle folk kvier seg
for å gå opp i koret ved ofring eller nattverd. Vi har i dag ingen fast rullestolrampe i kirka,
men vi kan sette inn en rampe av aluminium ved behov, for eksempel i forbindelse med
konfirmasjon.
Vi vurderer det slik at en rullestolrampe vil bli for ruvende visuelt og ta for mye plass rent
praktisk. Kravet til godkjent stigningsforhold er 1:12, når høydeforskjellen er på 53 cm vil
altså en godkjent rampe bli på over seks meter. En fullgod løsning vil derfor være
rullestolheis. Rullestolheisen Flex Step vil være et godt alternativ for oss. Heisen bygges inn i
kortrappa ved dåpssakristiet, i farger og materialer på trinnene som vi selv velger. Når den
ikke er i bruk vil den se ut som en trapp med gelender – gelenderet vil i seg selv være til god
hjelp når heisen ikke brukes. Se beskrivelse og video av Flex Step her:
www.liftup.dk/en/products/flexstep/.
Trappa opp til koret er ikke optimal slik den er i dag da trinnene (opptrinnene) har ulik høyde.
Dette gjør trappa ytterligere utfordrende for balansen. I sammenheng med montering av Flex
Step ønsker vi å rette opp dette slik at trinnene blir regulære. Vi tar sikte på mest mulig
gjenbruk av materialer, slik at utseende blir tilnærmet som i dag.
Det er to dører til dåpssakristiet. I dag er den nederste døra (nærmest kirkerommet) i bruk, den
andre er skrudd igjen. Ved montering av Flex Step vil denne komme i berøring med den
nederste døra. Dette løses ved at vi bytter om på hvilken dør som brukes til sakristiet. Den
nederste døra skrues igjen, den øverste åpnes og tas i bruk. Fasaden vil ikke berøres, og
utseendemessig vil veggen til sakristiet bli akkurat som i dag.

Prioritering:
Installasjon av Flex Step vil bli ganske kostbart, mens allokering av benkene i hovedsak vil
medføre elektrikerkostander knyttet til å fjerne rørovnene som i dag står under benkene. Vår
prioritering er derfor klar; vi vil først snu benkene for å oppnå økt fleksibilitet, dernest erstatte
benkene med stoler. Så kan rullestolheis realiseres på sikt. I mellomtiden har vi satt opp et
midlertidig rekkverk til støtte for bevegelseshemmede som skal opp trappa.
Vi ser det likevel som viktig å se disse tiltakene i sammenheng, slik at vi kan utvikle kirka på
en langsiktig og helhetlig måte.

Utkast – ikke sendt
Med hilsen

Magnar Solbakken
Kirkeverge Nordreisa sokn
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Tilsetting av ny kirkeverge

Innstilling til vedtak:
Nordreisa kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Som ansattes representanter inngår NN og NN i administrasjonsutvalget.
- Administrasjonsutvalget forestår rekruttering av ny kirkeverge og innstiller til
fellesrådet som gjør selve ansettelsen.
Saksopplysninger
Det er fellesrådet som har ansvar for ansettelser. Iht § 35 i Kirkeloven skal det etableres et
administrasjonsutvalg som har ansvar for å behandle saker som gjelder forholdet mellom
arbeidsgiver og ansatte. Hos oss består dette utvalget av leder og nestleder av fellesrådet, samt
Anne Grethe Eng som valgt medlem av rådet. Oddbjørn Johansen og Tore Elvestad er hhv 1.
og 2. vara.
Dette er et partssammensatt utvalg. Siden arbeidsgiversiden skal ha flertall kan det være inntil
to medlemmer valgt av og blant de ansatte. Det ble ikke protokollført noe om hvem som er de
ansattes representant(er) i utvalget – det foreslås at fellesrådet bekrefter to representanter fra
ansattessiden i utvalget.
Administrasjonsutvalget kan gis myndighet til å beslutte tilsetting. Siden denne tilsettingen
gjelder daglig leder anbefales det at administrasjonsutvalget innstiller til vedtak i fellesrådet.
Rekrutteringsprosessen bør påbegynnes raskt med utlysning i februar måned. Hvis en får
tilsatt en person som kan tiltre 1. juni rekker vi opplæring før ferieavviklingen. I motsatt fall
er det ugunstig med tiltredelse i fellesferien, og tiltredelse 15. august er en hensiktsmessig –
og vanlig dato for tidligste tiltredelsesdato på høsthalvåret.





 

 





