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Sak F-27/18 Regnskapsrapport 1.halvår
Rapporten ettersendes mandag 27/8.
Sak F-28/8

Revisjonsrapport 2017

Revisjonsberetning 2017, vedlegg 1, fra Revisorene Helberg&Øverås har ingen
bemerkninger. Årsregnskap, budsjett årsberetning er i samsvar med lov og forskrifter.
Forslag til vedtak: Revisors revisjonsberetning 2017 tas til etterretning.
Sak 22/17

Orienteringssaker

1. Audhilds refleksjoner
2. Status ansatte i fellesrådet
3. Evaluering av gudstjenesten på Bardu bygdetun v/Audhild
4. Status kirkeasylanter i Øvre Bardu kapell.
Våre asylanter bor fortsatt i Øvre Bardu kapell. De har jevnlig besøk fra besøksgruppa
som består av 7 personer. I tillegg er Per Andersen der omtrent hver dag. Det er også
noen personer som stikker sporadisk innom. Hjemmesykepleien er der hver mandag
med medisiner til mor.
Det har ikke skjedd noe nytt i deres sak som tilsier noen endring i situasjonen.
Vårt opplegg omkring våre asylanter fungerer meget godt.
Økonomi:
Det ble montert dusj i mai. Kostnaden var kr 10780,- eks mva. Det er gitt kr 4376,- i
gave direkte til dusj og i tillegg har to personer gitt gave der beløpet kan brukes der det
er mest behov. Når dette regnes med, er det kommet inn kr 9840,- til dekning av dusj.
Det kommer månedlig inn pengegaver til kirkeasylkontoen. Det er faste givere og
sporadiske pengegaver. Utgifter til medisiner, mat, personlig pleie og aktivitet dekkes
av dette. I tillegg blir mat og annet, gitt direkte i gave til asylantene.
Regnskap legges frem på rådsmøtet.
Strømforbruk i Øvre Bardu – se vedlegg 2.
Strømforbruket er økt sammenliknet med de 2 siste år.
5. Luke åpnere i Bardu kirke – Det er nå montert automatiske luke åpnere i klokketårnet i
Bardu kirke. Det er Olsen&Nauen klokkestøperi som har utført arbeidet. Bardu
kirkeforening har gitt dette i gave til Bardu menighet – gaven dekker kostanden på kr
45 141,- eks mva. takk til Bardu kirkeforening!
6. Opprydding og utbedring av loftet på sakristiet v/Audhild.
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7. Ønske om å endre kirkerommet – v/Audhild.
8. Menighetens aktivitet høsten 2018
Diakoni

Trosopplæring

-Tirsdagskafe hver annen tirsdag, oppstart 4/9
-Samtalekvelder om sorg
-Musikk og sansetime hver annen mandag oppstart 10/9
-Andakt/salmekveld Barduheimen. Vi ønsker å endre tidspunkt og dag.
-Babysang, 10 ganger i løpet av høsten
-Lys våken, 8.-9.desember
-4-årsbok, søndag 14.oktober i Bardu kirke
-Barnekor – organiseres som prosjektkor, tirsdager 1430-1530.
Ansvar Anne Marit Prestø. Christoph deltar.
-Konfirmantopplegg utover undervisning (spesielle tiltak som
turer, leir, bevertning m.m).

Sak F-30/18 Søknad fra kateket om dekning av studieavgift unntatt offentlighet
(off.§13). Vedlegg 3.
Saksbehandling sendes i eget vedlegg (vedlegg 4).
SAKER TIL MENIGHETSRÅDET

Sak M-31/18 Menighetens misjonsprosjekt
Audhild legger frem saken.
Sak M-32/18 Ressursutvalg II – høring ang endring av prostigrenser i NHBD
Ressursutvalg II – endring av prostigrenser i Nord-Hålogaland bispedømme.
Høringsfrist 15/9-18
24.mai, da Bardu hadde menighetsrådsmøte, var det et møte med prester, kirkeverger
og fellesrådsledere i Indre Troms prosti der endringer av prostigrenser ble drøftet.
Konklusjonen fra møtet i Indre Troms var å beholde Indre Troms som eget prosti
(vedlegg 5). Fra dette møtet ble det sendt innspill til ressursutvalget.
Ressursutvalg II har så sendt ut et høringsbrev (vedlegg 6) der de ber fellesråd ta
stilling til prostigrenser i Troms og Finnmark. Svaret skal gis i Questback innen 15/9.
Arbeidsutvalget drøftet seg frem til å svare «Alternativ vurderes som uaktuelt) for
Finnmark da vi har for liten kunnskap om demografiske og geografiske forhold i
Finnmark. Når det gjelder troms ønsker AU å beholde Indre Troms prosti. Vi har et
prosti som fungerer godt og både prester og ansatte i fellesråd opplever seg som et
fellesskap. Se vedlegg 7 for svar.
Sak 33/18

Evt

For menighetsrådet Kjersti Lunde
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