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:
12.desember 2018
Møtetid:
Kl 12.00-15.00
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.
Meldt forfall: Anne Christine Viste og Monica Olaisen.
Sak 43/18

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

Sak F-44/18

Orienteringssaker

Prost Gunn Elvebakk leste en julefortelling til ettertanke.
Videre orienterte hun om endringer i prostigrenser som er vedtatt i Bispedømmerådet. Indre
Troms prosti legges ned og går inn i Senja prosti. Bispedømme bestemte at prostigrensene skal
følge regiongrensene.
Menighetsrådene i Balsfjord, Salangen og Lavangen gjør vedtak om at de ønsker å følge med
inn i Senja prosti.
Det er ikke bestemt når de nye prostigrensene blir innført og hvor prostesetet skal være. Men
vår prost tror at dette vil bli Lenvik.
Gunn informerte om konfirmantfestivalen MidTnatta som er lørdag 26.januar. I forbindelse
med denne vil det bli en inspirasjonssamling for representanter i menighetsrådene. Lørdag
26/1 kl 12.00 til 18.00. Det er mulig å delta på konfirmantfestivalen som begynner kl 18.00.
Påmeldingsfrist er 11.januar.
Orienteringssakene ble gjennomgått i henhold til saksfremlegg utsendt ved innkallingen.
I tillegg ble det gjort vedtak i flg saker:
Høring ny kirkeordning.
Vedtak: Bardu menighetsråd har i møte 12.des 2018 vedtatt å sende inn høringssvar med fokus
på kvensk kultur og trosliv. Følgende uttalelse ble sendt til Kirkerådet 15.des 2018.
«Når en ny kirkeordning snart skal vedtas vil det være et svært viktig veikryss for ivaretakelse
av kvensk trosliv i Den norske kirke. I høringsdokumentet er ikke kvenene nevnt i noen
sammenhenger. Kvenene er et av de opprinnelige folkene i vårt land, og er anerkjent som en
nasjonal minoritet. Også med bakgrunn i at Stortinget har likestilt samer og kvener i
Sannhetskommisjonens arbeid vil det være naturlig at kvener nevnes og behandles på lik linje
med samer i den nye kirkeordninga.
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Jfr paragraf 7 i dagens kirkeordning for Den norske kirke så anses det som naturlig at kvensk
kirkeliv blir ivaretatt i egen paragraf på samme måte som det foreslås i forhold til Samisk
kirkeråd. Det vil være en naturlig konsekvens og videreføring av Den norske kirkes arbeid
med kvensk kirkeliv at det kvenske innslaget i Den norske kirke blir reflektert i en egen
paragraf i kirkeordningen.
Videre vil det også være naturlig at det opprettes et Kvensk kirkeråd som kan omsluttes av
Kap 5 Regionale og nasjonale kirkelige organer og kan få sin plass i paragraf 32 på lik linje
med Samisk kirkeråd, og i paragrafene 42 og 43. Et eget kvensk kirkeråd vil være et uttrykk
for at kvensk kirkeliv er et nasjonalt ansvar. Dette vil harmonere med vedtaket gjort i NordHålogaland bispedømmeråd i 2016 om at ansvaret for kvensk kirkeliv bør plasseres på et
nasjonalt nivå. Det ses også som naturlig ut ifra at kvenene er anerkjent som en nasjonal
minoritet».
Sak F-45/18

Diakonalt prosjekt og menighetens diakoniplan

Ideen om å starte et diakonalt arbeid som et kreativt verksted der vi tar vare på
mennesker og miljø ble omfavnet av menighetsrådet. Bardu menighet har mulighet til
å søke på midler til diakon/diakonimedarbeider som bispedømmet har stilt til rådighet.
Fristen var 16.desember for skissesøknad og 1.februar for søknad med realistisk
finansiering.
Menighetsrådet satt ned ei arbeidsgruppe med Terje Nyberget og Kjersti Lunde.
Søknad ble sendt fredag 15.desember. Se eget vedlegg.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar å sende inn skissesøknad innen fristen 16/12-18.
Arbeidsgruppen betsående av Terje Nyberget og Kjersti Lunde jobber videre med
endelig finansiering og sender inn endelig søknad innen fristen 1.febr 2019.
Menighetsrådet vedtok fremlagte diakoniplan. Denne planen sendes Nord-Hålogaland
bispedømme.
Sak F-46/18

Revidere egne gravferdsvedtekter og igangsetting av prosjektering tilrettelagte
gravfelt

Vedtak: Rådet ber om at egne gravferdsvedtekter blir revidert. Bardu menighet ber

administrasjonen om å prosjektere etablering av muslimsk gravfelt, eget urnefelt og.
Rådet ber også at det ses på muligheten for å etablere navnet minnelund og minnelund
for anonyme graver.
Sak F-47/18

Behandle forslag til budsjett 2019

Vedtak: Behandling av budsjett 2019 utsettes til februar 2019.
Sak F-48/18

Forberedelser til kirkevalget 2019

Vedtak: Nominasjonskomite er Toril, Hege, Alf Harald og Ove. Rådet ber at leder
eller et medlem fra det enkelte kapellstyret blir med i komiteen. I tillegg finner
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komiteen andre forslagsstillere slik at komitéen består av til sammen 10 personer.
Komiteen skal levere prioritert listeforslag til menighetsrådet innen 30.april 2019 (til
møtet i rådet 24/4-19).
Sak F-49/18 Møtekalender 2019 inkl menighetens årsmøte
Onsdag 27.ferbuar
Søndag 10.mars
Onsdag 24.april
Onsdag 26.juni
Torsdag 29.august
Onsdag 30.oktober
Onsdag 11.desember

Behandling av årsregnskap og årsrapport. Planlegge årsmøte søndag
10.mars. Planlegge loppemarked 21.april. Valg 2019.
Innsamlingsaksjon.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten i Salangsdalen kapell
Behandling av regnskapsrapport 1.kvartal. Valg 2019
Behandling av regnskapsrapport 1.halvår. Innspill budsjett. Valg
Siste møte med MR 2015-19 og første møte med 2019-23.
Vedta budsjett 2019

Sak M-50/18 Menighetsbygging forts fra forrige rådsmøte
Ut i fra det vi driver med får vi ideer og nytt settes i gang. F.eks er det nå ei gruppe som
arbeider med å få etablert Tensing i Bardu.

Sak M-51/18 Evaluering av arrangementet Lys våken
I helga, 8. og 9.des arrangerte vi Lys Våka for 6. og 7.klasse. Dette ble et vellykket
arrangement som vi ønsker å fortsette med.
Sak M-52/18 Fasteaksjonen 2019
Audhild informerte om fasteaksjonen og inviterte menighetsrådets medlemmer til. Vi trenger også

hjelp til å
 Rekruttere bøssebærere så vi kan dekke flere roder
 Fordele roder
 Plombere bøsser
 Sende ut ot ta imot bøssebærere på aksjonsdagen
 Lage vafler og varm drikke
 Være sjåfør for bøssebærere, evt gå rode selv
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Sak M-53/18 Jule- og nyttårsfest 2019
Innslag
Innkjøp av grøt, spekemat, saft,
kaffe
Gave til utlodning

Markedsføring
Kaker
Godtepose
Lede arrangementet
Musikk
Juletregang
Transport
Sanghefte
De tre vise menn
Andakt

Tiltak
Kjøper grøt lokalt

Ansvar
Kontoret foretar innkjøp

Alle får utdelt lodd under arrangemente
Fruktkurv
Oppfordre alle til å ta med gevinst
Oppslag. Facebook – egen og iBardu, sms i Nye Troms
og evt artikkel.
Alle tar med noe

Leif leder åretrekking
Ove Paulsen forhører seg om sponsing av
fruktkurv
Kontoret

Barnekoret forespørres

Christoph
Elin
Kontoret organiserer om behov

Gi tilbud om transport i innbydelsen. Hvem
henter/bringer?
Skal det være? Hvem kan det være?

Fordeles i MR
Kjøpes inn av kontoret

Kontoret
Audhild
Audhild

Vedtak: Jule- og nyttårsfesten gjennomføres torsdag 3/1 kl 1700. Menighetsrådet har ansvar for
arrangementet. Det tas ikke inngangspenger. Alle for utdelt årer som trekkes under arrangementet.
Alle blir oppfordret til å ta med gevinster. Det settes frem ei bøsse og vippsnummer slik at de som
ønsker kan gi «kaffepenger».

Sak M-54/18 Fordeling av takkeoffer vår 2019
Vedtak: Den fremlagte forslag til takkeoffer ble vedtatt.
Ingen saker under evt.
NESTE MØTE BLIR ONSDAG 27.fegruar KL 1200-1500
Bardu onsdag, 19. desember 2018
For Fellesråd/menighetsråd
Kjersti LundeKirkeverge/daglig leder
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