Bardu Menighet
Ytterjordveien 3
9360 BARDU
Tlf: 77 18 52 60
Epost: post.bardu@kirken.no

Den Norske kirke

Referat fra møte i Menighets- og Fellesråd
Møtedato:
25.april 2018
Møtetid:
Kl 12.00-14.30
Møtested:
Møterom i menighetshuset
Tilstede; Toril Dybdal (leder), Vigdis Bruvold, Elin Seppola Brandvoll, Monica Olaisen, Hege
Skogly, Ove Paulsen, Mona Brattli og Terje Nyberget, kommunal representant. Møtesekretær Kjersti
Lunde.
Meldt forfall: Anne Christine Dahlberg, Alf Harald Lund og Audhild Kaarstad.

Sak 14/18

Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av møtebok fra sist menighetsrådsmøte.
Vedtak: Innkalling og møtebok godkjent.

Sak F-15/18 Årsregnskap 2017
Vedtak: Regnskapet 2017 for menighetsrådet fastsettes med et mindre forbruk på kr.
101 000.- som føres til balansekontoen 259500 regnskapsmessig mindre forbruk.
Regnskapet for 2017 oversendes Revisorene Helberg & Øverås AS for revidering.
Sak 16/18

Orienteringssaker

Orienteringssakene ble gjennomgått i henhold til saksfremlegg utsendt ved
innkallingen.
Pkt. 7: Menighetshuset 25 år
AU la frem ideen om å lage til en jubileumskonsert for å markere Menighetshuset 25
år. Ideen ble godt mottatt.
Elin S Brandvoll har forespurt Kirkeforeninga om medlemmer i programkomiteen og
de foreslår Gerd Solli og Marit F Gundersen. I tillegg vet vi at Elna Andreasen var
svært aktiv for å få bygd menighetshuset.
Pkt. 9: Oppsummering og evaluering av Loppemarked og basar 2018
Planlegging og fordeling av oppgaver: Planleggingsmøter og fordeling av oppgaver er
viktig for gjennomføringen. Mye ansvar faller på staben v/sekretær.
Markedsføring – bra, men kan markedsføres tidligere for å få inn flere lopper
Gevinster til basar – ok å få inn gevinster. Det er ønskelig at MR er behjelpelig med å
lage et godt system for å ta imot og ha kontroll på gevinstliste.

Salg av lodd på coop – litt bortgjemt i år. Det lages ny plakat til neste år. Det er
ønskelig at menighetsrådet tar ansvar for å rigge til for salg, frakt og oppbevaring av
gevinstene.
Mottak av lopper – hektisk men fungerte bra.
Prising av lopper

Auksjon

-ønsker at flere er med på prisingen – flere øyne som ser.
-Neste år ha flere priser på stoff/gardiner/lamper – henge opp en
plakat med priser.
-Prise bildene
-Vurdere å bruke første time på lørdag for å gå over priser
-Vurdere å sette en minimumspris

-vurdere å plukke ut spesielle lopper for auksjon

Gjennomføring lørdag

-fordele ansvarlige på bord slik at selger får gjøre seg
kjent med prisene.
-finne gode løsninger for å unngå hamstring – er det
mulig?
-for stor avstand mellom mikrofon og trekningsbordet
ved trekning av loddbøkene.
-salg av lopper og trekning av loddbøkene må ikke skje
på samme sted.

Åresalg

-MR må sette en person til å ansvar og lede for å
organisere/sortere gevinster til åresalget.
-samarbeide med kirkeforeninga om å ta av gevinster til
foreningens årlige basar
3 omganger er ok

Leie av telt

- ikke nødvendig når vi har grupperom i kjeller.

Opprydding / avslutning – meget bra
Resultatet – netto resultat kr 46 733,-.
Sak F- 17/18 Søknad om lån av kirke
Menighetsrådet er positiv til at den ortodokse menigheten i Bardu låner Bardu kirke fast hver
uke for å feire gudstjeneste.
Menigheten må oppnevne en person som tar ansvar for bruk av kirken og som får opplæring
av kirketjener i Bardu kirke. Dersom menighet har egne arrangement, må den ortodokse
menighets gudstjeneste vike.

Menighetsrådet tillater ikke at det nytes mat eller drikke i Bardu kirke. Det kan skje i
kirkestua hvor det også er tilgang til toalett. Kirka må ryddes, støvsuges og rengjøres etter
bruk.
Den ortodokse menigheten ved ansvarlig person får nøkkel til Bardu kirke og kirkestua når
avtale er signert.
Vedtak: Bardu menighet ønsker å legge til rette for at den ortodokse kristne menigheten får
feire gudstjeneste ved bruke Bardu kirke en gang pr uke. Den ortodokse menigheten får bruke
Bardu kirke og kirkestue. Avtale signeres og en person fra menigheten må ta ansvar for at
kirken brukes etter de kriterier som menighetsrådet har satt.
Sak F-18/18 Flytte gjerdet på Nye Lund gravlund i Salangsdalen
Vedtak: Bardu menighetsråd flytter gjerdet slik at feltene I, G og H ligger innenfor gjerdet.
Arbeidet blir utført på dugnad av Salangsdalen kapellstyre. Dette er en midlertidig estetisk
endring. Gravlunden utvides ved behov ved at gjerdet flyttes tilbake.
Sak M-19/18 Oppsummering av strategidag
Det ble snakket litt omkring tanker etter strategidagen.
Åpne kirke – var jo noe som vi snakket mye om på strategidagen og som ligger bak når vi nå
sier ja til at den ortodokse menigheten får benytte kirka.
Viktig å tenke gjennom hvordan vi vil at folk skal se på oss i Bardu menighet.
Verdifullt å slike dager der vi setter fokus på det som er felles. Dette kan bli et fast årlig
«møte» der vi ser fremover i lag. Dette vil bidra til å gjøre oss mer samkjørte.
Sak 20/18 Eventuelt
2029 – da er Bardu kirke 200 år. I den forbindelse bør vi påbegynne jobben med å vurdere
hvilke behov kirken vår har og evt søke midler til renovering og oppussing av kirka. Bardu
kirke er et identitets- og kulturbygg i Bardu.
NESTE MØTE BLIR TORSDAG 24.MAI KL 1300-1500
Bardu torsdag, 26. april 2018
For Fellesråd/menighetsråd
Kjersti Lunde
Kirkeverge/daglig leder

