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:
6.november 2018
Møtetid:
Kl 10.00-13.30
Møtested:
Møterom i menighetshuset
Tilstede; Toril Dybdal (leder), Vigdis Bruvold, Elin Seppola Brandvoll, Anna Kari Westby Nordli,
Hege Skogly, Ove Paulsen, Mona Brattli, Alf Harald Lund, varaordfører Terje Nyberget og sokneprest
Audhild Kaarstad. I tillegg møter sekretær Kjersti Lunde.
På sak M-40/18 møtte Line Konstali, informasjon og innsamlingsleder, i HimalPartner.
Meldt forfall: Anne Christine Dahlberg og Monica Olaisen.
Sak 34/18

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

Sak F-35/18

Orienteringssaker

Orienteringssakene ble gjennomgått i henhold til saksfremlegg utsendt ved innkallingen.
I tillegg ble det gjort vedtak i flg saker:
Kirkeasyl – er det mulig å få asylsøkebevis mens saken behandles av NOAS? Audhild
undersøker saken.
Tirsdagskafeen
Vi ønsker to kjøkkenkomiteer og organiserer kjøkkenansvaret slik at det blir en gang pr mnd.
Kjersti setter opp kjøkkenvaktliste. Fra menighetsrådet meldte flg seg:
Terje Nyberget ledig alle tirsdager før nyttår
Toril – ledig 13/11
Mona ledig alle tirsdager før jul
Elin og Mona snakker med Salangsdalen bygdekvinnelag om å stille opp for å strikke/delta i
aktiviteter/prate på noen av kafedagene.
Kafedager til jul er: 13/11, 27/11 og 11/12. Leif, Hege og Kjersti møter hver tirsdag frem til
jul. Audhild kommer når arbeidet tillater. Anna og Ove kommer hver annen tirsdag.
Den siste kafétirsdagen, 11/12, er det juleavslutning med aktiviteter. Da håper vi at mange kan
komme.
Sak F-36/18

Regnskapsrapport pr 3.kvartal
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Rapporten viser et mindre forbruk på kr 147 451,- etter at fondsføring er foretatt. Dette
er som forventet siden vi har vært uten fast organist frem til 1/9.
Til fond er det avsatt tilskudd til trosopplæring, diakoni og refusjon til sykepenger. I
tillegg er inntekten fra loppemarked og blomsterfond avsatt.
Det er god kontroll på økonomien og vi forventer et årsresultat på budsjett.
Vedtak: Regnskapsrapport pr sept/2018 taes til orientering.
Sak F-37/18

Innspill til fokusområder for Bardu menighet i 2019 mht budsjettering

Leieinntekter på Menighetshuset er redusert pga behov for å bruke huset til egen aktivitet.
Kostanden for drift av bygget er økt pga kontorlokaler i kjelleretasjen. Kjersti synligjør
menighetens kostander til kontorhold.
Rådet ber om at ENØK tiltak vurderes i menighetshuset.
Vi må fortsatt gjennomføre drift av gravferdsforvaltningen på en god måte og til det beste for
Bardus befolkning. Rådet ønsker ikke å innføre avgift for kirkelig seremoni for avdøde som
ikke er medlem i Dnk.
Innkreving av festeavgift vil ikke ha innvirkning på driftsinntekt i 2019.
I 2029 er kirka 200 år. Bardu kirke er et symbol og et minnesmerke på de første som kom til
Bardu. Denne kulturskatten ønsker rådet å ta godt vare på. Menigheten opplever at
befolkningen og politikerne i Bardu også ønsker at kirka skal bli godt ivaretatt.
Sak F-38/18

Forberedelser til kirkevalget 2019

Valget nærmer seg. Det er ønsket at alle dalfører og sentrum av kommunen er godt
representert på valglista og at alder- og kjønnsbalanse er ivaretatt. Her er det foreslått å
engasjere kapellstyrene om hvilke kandidater som kan være aktuelle i deres område.
Bispedømmekontoret vil gjennomføre valgopplæring i løpet av vinteren 2019.
Det ble nedsatt en komite som skal legge frem et forslag på hvordan vi skal mobilisere for å få
en god liste til kirkevalget og plan for arbeidet frem til valget er gjennomført i september
2019. Dette legges frem for rådet den 12/12.
Nåværende medlemmer (folkevalgte) ble bedt om å vurdere gjenvalg.
Hvordan mobilisere og få kandidater som kan representere de ulike områder kommune, aldre
og kjønn?
Kjøreplan - når skal hva skje? Hvem tar ansvar for de ulike oppgavene?
Komite – Toril, Ove og Alf Harald. I tillegg til sekretær eller minst en person fra
administrasjonen.
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Sak F-39/18

Høring ny kirkeordning

Ny kirkeordning er sendt på høring med høringsfrist 15/12. Den 15.november fra kl 16.0021.00 er det forberedelsesmøte i Tromsø (Bispedømmekontoret). Det kommer innledere fra
KA og Kirkerådet. Vigdis og Kjersti reiser fra Bardu.
Sak M-40/18

Menighetens Misjonsprosjekt 2019

I rådsmøte i august vedtok menighetsrådet at vår samarbeidspartner skal være HimalPartner og
vårt misjonsprosjekt skal være Mental helse i Nepal og Kina. Line Konstali kom i møte og
informerte om det arbeide som Himalpartner gjør i Nepal og Kina.
Misjonsavtale mellom Bardu menighet og Himalpartner er nå signert og vår avtale gjelder i 4
år, fra 1/1-19 til 31/12-22.
Sak M-41/18

Menighetsbygging

Hva slags behov fins i menigheten for felleskap og for å verne om de kristne verdier?
Hvordan skape tilhørighet i vår menighet og spesielt tilknyttet Bardu kirke? I kapellene virker det som
det er større tilhørighet og engasjement rundt gudstjenester enn i Bardu kirke.
Hva kan vi gjøre enkelt som kan bygge fellesskap?
Hvordan kan Bardu menighet ta vare på de behov menneskene i kommunene har?
Det blir 4 salmekvelder pr år. En salmekveld i hvert av kapellene og en på Menighetshuset. Den første
salmekvelden er på menighetshuset tirsdag 20/11 kl 18.00.
Den 2.desember kl 0900 er det frokost og juleverksted i Salangsdalen kapell.
Denne saken tas opp på neste rådsmøte og rådsmedlemmene bes om å reflektere over tema.
Sak M-42/18

Gudstjenester våren 2019

Gudstjenestelista ble lagt frem og tatt til orientering. Gudstjenesteutvalgets hadde gjort en endring. Det
blir kvensk gudstjeneste 31.mars i Bardu kirke.
Merk at det er jule og nyttårsfest torsdag 3.januar kl 17.00.
Ingen saker under evt.
NESTE MØTE BLIR ONSDAG 12.desember KL 1200-1500
Prost Gunn Elvebakk vil delta på dette rådsmøte.
Bardu onsdag, 7. november 2018
For Fellesråd/menighetsråd
Kjersti LundeKirkeverge/daglig leder
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