

Storslett, 30. mai 2017

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.

Møte i menighetsrådet
Tid: tirsdag 13. juni kl 0830 til 1030
Sted: Kirkebakken, undervisningssalen
Etter møtet avholdes det generalforsamling i Kirkebakken menighetsbarnehage AS.
Menighetsrådet utgjør generalforsamlingen og har møteplikt. Generalforsamlingen forventes
ferdig til kl 1200.

Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 17/17: Godkjenning av protokoll av 24. april 2017
Sak 18/17: Orienteringssaker
- Kirkevergen orienterer:
o Fusjon mCash og Vipps – konsekvenser for soknet
o Forsinket prosesjonskors
o Varmesystemet Nordreisa kirke
- Soknepresten orienterer:
o
Sak 19/17: Godkjenning av årsmelding for 2016 med kirkestatistikk
Sak 20/17: Drøftingssak: Revidert landskapsplan Rovdas gravlund
- Materialvalg
- Navnet eller anonym minnelund?
Menighetsrådssaker
Sak 21/17: Deltakelse i aksjonen «Bibelen til alle»
Sak 22/17: Samarbeid med Røde Kors – sommeraktivitet for flyktninger
Sak 23/17: Refusjon av utgifter ifm orgelfestival



Protokoll 24. april 2017

Fra møte i: Nordreisa fellesråd og menighetsråd
Møtedato: 24. april 2017 kl 1000
Møtested: Kirkebakken, undervisningssalen
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli-May Grønlund, Roy Hansen, Anne
Grethe Eng (permisjon etter sak 14 og 16), Tore Elvestad og Øyvind Evanger. Hans
Erik Schjøth møtte som fungerende sokneprest.
Av vararepresentanter møtte:
Følgende hadde forfall: Tor-Arne Isaksen
Fra administrasjonen møtte: Kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen:
- Sen innkalling av vara gjorde at felleslista mangler en representant –
kirkevergen tar ansvar for dette.
Med merknad – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 14/17 – til sak 16/17.
Tilleggssaker: Prosten orienterte om den økonomiske situasjonen i bispedømmet

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Anne Grethe Eng

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

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

------------------------------------Sekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 24. april 2017
Møtet ble avholdt på Kirkebakken
Sak 14/17: Godkjenning av protokoll av 4. april 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.
Sak 15/17 Uttalelse ifm ansettelse av sokneprest
Saken behandles som en personalsak og møtet lukkes. Vedtaket unntas også offentlighet, ihht
offentleglova § 25.

Sak 16/17 Godkjenning av regnskapet for 2016
Vedtak - enstemmig
- Fremlagt årsregnskap godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på driften
på kroner 215 509,04. Overskuddet disponeres til nedbetaling av tidligere års
merforbruk. Akkumulert underskudd pr 31.12.2016 er dermed kr 284 280,21.
- Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
- Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
13. juni 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
Sak 19/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

18.04.2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Årsmelding for 2016 med kirkestatistikk
Vedlegg:
- Kirkestatistikk for 2016
- Årsmelding (ettersendes når klar)

Innstilling til vedtak:
- Årsmeldingen for 2016 godkjennes
- Årsmeldingen oversendes KomRev Nord som vedlegg til årsregnskapet.
Saksopplysninger:
Årsmeldingen er utformet etter samme mal som tidligere år, og beskriver fellesrådets
aktiviteter fordelt på ansvars- og fagområder i prosaform. Kirkestatistikken er en tabell basert
på innrapportert aktivitet, og gir et godt bilde av vår aktivitet gjennom året i tall.
Noen kommentarer til statistikken, ref oppsummeringen bakerst, punkt 12.
- Konfirmasjon: Det var spesielt få konfirmanter i 2016, dette skyldes lite årskull. Ikke
spesiell nedgang i andelen som velger kirkelig konfirmasjon.
- Vielser: nedgang fra 15 til 9. Fortsettelse av trenden med færre vielser pr år
- Gravferder: 52 begravelser både i 2015 og 2016. Bekrefter statistikken om en
begravelse pr uke i gjennomsnitt.
-

Litt færre gudstjenester, og relativt marginalt færre gudstjenestedeltakere.
Tradisjon med julegudstjenester for barnehager og skolene står fortsatt sterkt.
En av julaftensgudstjenestene på institusjon ble i 2016 flyttet til andre juledag

-

Hyggelig oppgang ang babysang.

-

Lederkurs: Det er tilsynelatende dramatisk nedgang i antall deltakere på lederkurs,
det stemmer bare delvis. For 2016 er nemlig spørsmålsformuleringen endret til kun å
omfatte deltakere over 18 år. Hovedgruppen av våre deltakere er fra 15-18 og kommer
derfor ikke med i statistikken. Likevel er det en reell nedgang i denne kategorien, i
2016 hadde vi 12 deltakere på slike kurs.

-

Offer: Kommentert i årsmeldinga

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
13. juli 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
20/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

30.05.2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Drøftingssak: Revidert landskapsplan Rovdas gravlund
Innstilling til vedtak:
- Drøftingen tas til etterretning.
Saksopplysninger
Verte landskap og arkitektur AS har kommet et steg videre i arbeidet med prosjekteringen av
Rovdas gravlund. Mandag 19. juni kommer de til Nordreisa for å møte kommunens
byggekomité, representanter fra teknisk etat og fra kirka.
Vedlagte skisse er laget med utgangspunkt i eksisterende skog som skal bevares (utvalgte
treklynger er gps-målt inn på kart), og tilpasset terrenget. Slik skal terrenget utnyttes best
mulig. Etter tilbakemelding fra politisk ledelse (miljø- plan og utviklingskomiteen) har de økt
antall graver i fase en fra ca 900 til 1170 graver. Dette skal kvalitetssikres ytterligere, også for
de neste fasene.
Verte ønsker tilbakemelding på hvilke materialer vi ønsker; spesielt hvis vi har spesielle
ønsker som krever tilrettelegging. Som vi forstår får våre ønsker også en kostnadsmessig
betydning.
- Hvilket dekke på gangveger?
- Type kanter?
- Vannposter, gjerder, belysning?
En annen sak rådet bes drøfte er etablering av navnet eller anonym minnelund. Vi har i
utgangspunktet slått fra oss dette tidligere, men det er flere argumenter for å se på det på nytt.
Slike minnelunder er fremmedord i Nord-Troms og distrikts-Norge for øvrig, men det blir
mer og mer vanlig. For eksempel planlegger Lyngen med en navnet minnelund når de nå
utvider på Eidebakken. Det er en god løsning for familier som ikke har råd eller anledning til
innkjøp og stell av et gravminne. Kremasjon blir også langsomt mer og mer vanlig, og med
åpningen av krematoriet i Tromsø forventer vi en ytterligere økning av kremasjonsandelen.
Det er også ressursmessig effektivt for oss som gravplassmyndighet, uten at det er et
hovedpoeng.
I landskapsplanen for fase en er det lagt inn en minnelund mtp et generelt tilbud til sørgende,
denne kan med letthet tilrettelegges for anonym eller navnet minnelund.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
13. juni 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
Sak 21/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

30.05.2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Deltakelse i aksjonen «Bibelen til alle»
Innstilling til vedtak:
- Nordreisa menighetsråd er positiv til at prosjektet «Bibelen til alle» nå gjennomføres i
Nordreisa og ber menighetskontoret koordinere tidspunktet med prosjektledelsen.
Saksopplysninger
Ungdom i oppdrag Norge har dratt i gang en bibelaksjon ifm reformasjonsjubileet. Slik
presentere de idéen på www.bibelentilalle.no
Ingen bok har påvirket nasjoner, kulturer, familier og enkeltmennesker mer enn
Bibelen. Derfor har vi satt oss mål om å tilby den gratis til hvert hjem i Norge. Dette
er en del av et ønske om å berøre hele Norge med Guds ord i forbindelse med 500årsjubileet for reformasjonen. Da kom Guds ord til mange av Europas hjem på deres
eget språk for første gang, og la grunnlaget for århundrer der kristne verdier har
preget samfunnene og livene våre.
Bibelen er verdens mest leste bok. Likevel er den for mange nordmenn en uåpnet bok.
Vi ønsker å aktualisere Bibelen slik at den oppfattes relevant for mennesker i Norge.
I Troms er Terje Konradsen ved Ungdom i oppdrags base i Storfjord prosjektleder. De øvrige
soknene i prostiet er besøkt, nå står Nordreisa for tur. Hvem som fysisk skal besøke
husstandene i Nordreisa vites ikke, men prosjektet har frem til nå hatt ulike
samarbeidspartnere. Eksempelvis har Fjellheim bibelskole (NLM) bidratt i både Skjervøy og
Kvænangen. Uansett står UIO for det praktiske, så dette medfører ingen forpliktelse for
soknet.
Prosjektet er forankret hos biskopen som har gitt sin støtte, selv om DNK selv ikke er part i
prosjektet som sådan. Imidlertid er konseptet slik at de ønsker å koordinere utdelingen i
Nordreisa med gudstjenesteplanen vår, slik at de kan henvise til en nært forestående
gudstjeneste. Slik vil «Bibelen til alle» bidra til markedsføring av våre gudstjenester og
kanskje trekke litt ekstra folk til kirkene våre.
Bibelen som deles ut er en meget fin utgave, skinninnbundet og med et pedagogisk kapittel i
med innføring i Bibelens opprinnelse, oppbygning mm.
Kirkevergen ser ingen ulemper med at vi samarbeider med prosjektet ift koordinering i tid
mot våre gudstjenester. Det er imidlertid ikke

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
13. juni 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
Sak 22/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

30.05.2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Samarbeid med Røde Kors – sommeraktivitet for flyktninger
Innstilling til vedtak:
- Drøftingen tas til etterretning
Saksopplysninger:
Sommeren 2016 støttet menighetsrådet tiltaket som Røde Kors gjennomførte for flyktningene
i kommunen. Tiltaket innebar fisking, båttur, bålkos og andre uteaktiviteter.
Selv om Nordreisa mottak nå er lagt ned er det fortsatt noen flyktninger igjen i kommunen. Så
langt vi forstår vurderer Røde Kors tilsvarende opplegg denne sommeren. Rådsleder eller
Anne Grethe Eng bes redegjøre nærmere om dette.
Hvilken type støtte Røde Kors evt har behov for i sommer vites ikke, men det er mest aktuelt
at medlemmer av rådet eller andre menighetsmedlemmer deltar som frivillige.
Hvis soknet skal bidra økonomisk må dette forankres i et vedtak i fellesrådet.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
13. juni 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
Sak 23/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

30.05.2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Refusjon av utgifter ifm orgelfestival
Vedlegg:
- Søknad om refusjon av utgifter
- Avisutklipp fra Framtid i Nord

Innstilling til vedtak:
- Nordreisa kirkelige fellesråd innvilger refusjon av kr: _________ av reiseutgiftene
knyttet til Kjell Rune Olsens deltakelse i årets orgelfestival.
Saksopplysninger:
Vår kantor har gjennom årene hatt flere orgelelever, og en av dem avslutter i disse dager
faktisk sin kantorutdanning. For tiden har han to elever; den eldste av dem; Kjell Rune Olsen
på 13 år deltok i år – etter oppfordring fra Peter – på Bodø internasjonale orgelfestival.
Orgelmiljøet i Norge er lite, så det årlige treffet i Bodø er inspirerende og tjener til motivasjon
for videre øving. Vi har også tidligere sendt orgelelever til festivalen, både fra Nordreisa og
Skjervøy. Det er i soknets interesse at vi får frem fremtidige organistvikarer og kantorer, så
rådet bes vurdere søknaden.
Jeg gjør oppmerksom på at jeg er onkel og gudfar til Kjell Rune, og er således inhabil. Derfor
foreslår jeg ikke beløp i innstillingen til vedtak.

