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:
29.august 2018
Møtetid:
Kl 12.00-14.30
Møtested:
Møterom i menighetshuset
Tilstede; Toril Johnsen Dybdal, Vigdis Bruvold, Elin Seppola Brandvoll, Anna Kari Westby Nordli,
Hege Skogly, Ove Paulsen, Audhild Kaarstad og Terje Nyberget, kommunal representant.
Møtesekretær Kjersti Lunde. Regnskapsfører Roald Wikran møtte i sak 27/18.
Meldt forfall: Anne Christine Dahlberg, Mona Brattli og Monica Olaisen.
Sak 26/18

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

Sak F-27/18

Regnskapsrapport 1.halvår

Regnskapsrapport 1.halvår 2018. På grunn av overgang til nytt regnskapsprogram ved
årskiftet, får vi ikke laget en halvårsrapport satt opp mot regnskapstall i 2017. Årsregnskapet,
derimot, vil kunne ses opp mot fjorårets regnskapstall.
Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på kr 483’ mot 193’ i fjor.
Vedtak: Menighetsrådet tar regnskapsrapporten for 1.halvår til orientering.
Sak F-28/18

Revisjonsrapport 2017

Revisjonsberetning 2017 fra Revisorene Helberg&Øverås har ingen bemerkninger.
Årsregnskap, budsjett årsberetning er i samsvar med lov og forskrifter.
Vedtak: Revisors revisjonsberetning 2017 tas til etterretning.
Sak 29/18

Orienteringssaker

Orienteringssakene ble gjennomgått i henhold til saksfremlegg utsendt ved innkallingen.
I tillegg ble det orientert om og gjort vedtak i flg saker:


Evaluering av gudstjenesten på Bardu bygdetun
Både arrangørene av dagene på Bardu bygdetun og Bardu menighet er meget fornøyd med
arrangementet og samarbeidet og ønsker at dette skal fortsette.



Kirketaket. Orientering om arbeid utført på kirketaket 2018.
Nytt undertak og spon lagt på sør- og øst-taket av kirkeskipet. Pipe og brannstige fjernet.
Gammel trespon som var falt av nord-taket, ble skiftet. Mønekammen på kirkeskipet,

sannsynligvis fra 1829, ble tatt ned og det ble felt inn malmfuru der pipa hadde stått.
Mønekammen ble heist på plass og dekker mønet på kirkeskipet og vil slik fortsatt beskytte og
ta vare på vår kirke. Alle flater som det er lagt ny spon på + mønekammen, ble tjærebredd.
Det er at mål å skifte undertak og trespon på nord-sida så derfor ble ikke denne siden
tjærebredd i år.
Økonomi: Regnskap for skiftning av taket på Bardu kirke vil være klar til rådsmøte i oktober.
Bardu kommunes tilskudd på 1,8 mill og det meste av gavekontoen til kirketaket, er nå brukt
opp. Det må derfor nye midler til dersom undertak og trespon skal skiftes på nord-taket.
Skiftning av nord-taket + tjærebreing vil komme på ca 1 mill. Takflatene skal også tjærebres
hvert år i 3-5 år – dette må også tas i betraktning i en finansieringsplan.
Vedtak: Bardu menighetsråd vedtok at nord-taket på skipet skal skiftes og ber
Kirkevergen arbeide med finansiering av dette.
Bardu menighetsråd ber om at vindusbrettene på kirka males høsten 2018.


Loft i sakristiet.
Vedtak: Gulvet på loftet utbedres slik at rommet kan benyttes ved behov. Rådet ber
Kirkevergen innhente tilbud.



Endring i kirkerommet.
Vedtak: Menighetsrådet tar til orientering at gammelt orgel flyttes ut av kirken og over til
Menighetshuset. Brudestolene flyttes til der hvor orgelet stod slik at globen kan få plass oppe
ved alteret.



Høstens aktiviteter
Menighetshuset 25 år – torsdag 1.november kl 1800 blir det markering av 25års jubileum. Jon
Henrik Wien er konferansier. Det vil bi glimt fra 25 år. Foreslås at jubileet får et motto. Rådet
stiller opp og hjelpes til der det trengs. Bruke anledningen til å samle inn penger til et tiltak på
huset – f.eks nye møbler til storsalen. Referat fra komiteen sendes ut til rådets medlemmer.

Sak F-30/18

Søknad fra kateket om dekning av studieavgift

Vedtak: Søknaden fra Anne Marit Norbakken Prestø innvilges og Bardu menighet dekker
studieavgiften på kr 8960,-. Dersom eksamen ikke avlegges høst 2018 og vår 2019,
tilbakebetales studieavgiften til Bardu menighet.
Sak M-31/18

Menighetens Misjonsprosjekt

Bardu menighet har ikke eget Misjonsprosjekt etter at avtaleperioden med Det norske
Misjonsselskap gikk ut 31/12-17. Bardu menighet ønsker å ha et eget misjonsprosjekt.
Alt 1. Audhild orienterte om Himalpartner som driver prosjekter i Nepal, Tibet og kina. De
jobber spesifikk på to områder; entreprenørskap og mental helse. Himalpartner har mye godt
undervisningsmateriell som menigheten kan bruke.
Alt 2. Bardu menighet kan i lag med våre asylanter være med i et strikkeprosjekt der vi
strikker babytepper til Etiopia. Vi kan gå ut med ei utfordring til folk i Bardu, de som kommer
på Tirsdagskafeen og andre om å delta. Dette kan være vår fokus frem til nyttår. Midler som er
samlet inn i år til misjonsprosjekt kan da gå til garn og porto.

Vedtak: Bardu Menighets misjonsprosjekt frem til 31/12-18 blir strikkeprosjektet i samarbeid
med «Safe Motherhood i Etiopia».
Fra 2019 samarbeider Bardu menighet med HimalPartner om prosjektet Mental helse i Nepal
og Kina.
Sak M-32/18

Ressursutvalg II – høring ang endring av prostigrenser i NHBD

Vedtak: Bardu menighet ønsker om at Indre Troms prosti består som eget prosti og støtter det
fremlagte forslaget til svar på Questbacken».
Sak 33/18

Evt

1. Bardu menighets råd vedtar at det skal være blomster på alteret ved gudstjenester i Bardu
kirke og i våre kapeller.
2. Rådet ber kirkevergen vurdere om det skal felles tre utenfor og rundt bardu kirke slik at
kirken blir mer synlig i bybildet.
3. Rådet ber kirkevergen følge opp arbeidet med gjerdet rundt Kirkmo kirkegård.
4. Rådet ber kirkevergen arbeidet finansiering og maling av Bardu kirke i 2019.

NESTE MØTE BLIR ONSDAG 31.oktober KL 1200-1500
Bardu torsdag, 30. august 2018
For Fellesråd/menighetsråd
Kjersti Lunde
Kirkeverge/daglig leder

