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Sak 33/17 Referatsaker (Både felles og menighetsrådssaker)
1. Audhild’s refleksjoner
2. Orientering om søknad rentekompensasjon
Det er søkt om rentekompensasjon av Husbanken for utgifter med kirketak og brannsikring av
Bardu kirke. Det er kommunen som må stå som søker og kommunen vil motta en eventuell
utbetaling. Bardu kommune videresender til menigheten den delen av tilskuddet som er utover
hva kommunen har hatt som utgifter.
3. Orientering om nytt kirkekontor. Forhåpentlig vis flytter vi inn 11.desember.
4. Orientering om status ansatte i fellesrådet.
Kateket
Vår kateket er fortsatt sykemeldt i 80% frem til medio januar. Sigrid Sørgaard og Svein Erik
Pedersen er leid inn på timer for å ivareta barnekoret. Vi er i dialog med en person om å
vikariere i sykeperioden dersom den vedvarer etter nyttår.
Vårt behov for organisttjenester ivaretas av ulike organister.
Setermoen leir betjenes av Lars-Inge Stautland.
Barduheimen betjenes av Lars-Inge Stautland.
Gudstjenester vår 2018. Det er 21 gudstjenester i vårt sokn fra 1.1 til 1.7. Maria Sandve
spiller på 10 av disse. Ivar Jarle Eliassen på 4 og Lars Inge Stautland spiller på 2 gudstjenester.
Det er 5 gudstjenester som i skrivende stund mangler organist.
Når det gjelder kirkelige handlinger vil vi forespørre organister ved behov.
5. Orientering om stabsutviklingstur
Ansatte i staben har søkt organisasjonsutviklingsmidler, OU-midler, av KA og fått tilskudd til
en felles stabstur for alle ansatte. Kravet fra KA er at den gjennomføres før 1.april 2018 ellers
må vi betale tilbake tilskuddet. Det trekkes OU-midler av alle ansattes lønn hvert år.
Fellesrådet vedtok i oktober å støtte stabsutviklingstur. Vår stabstur går til Tromsø 8.-9.januar.
Alle ansatte i staben drar til Tromsø og deltar på seminaret «utbrent – eller bare litt svidd i
kantene». Hvordan hindre utbrenthet blant kirkelige ansatte». Det er Viken Senter som står
som arrangør. Ansatte i menigheten møter mennesker i både glede og sorg der vi bruker av oss
selv. Dette seminaret vil gi oss ansatte faglig kunnskap og inspirasjon. Vi skal også til
Statsarkivet der vi vil få kunnskap om arkivering av historisk materiale som kirkebøker m.m.
Det foreligger program for begge dagene.
6. Innkjøp av varebil. Rådet vedtok 30/10 d.å. å investere i varebil. Bardu menighet kjøpte
brukt varebil i medio november. Bilen er kjøpt på Harila. En Proace 1A lang med 2
skyvedører og to bakdører, 2,0 Diesel, 2015 modell gått 59 000km. Pris 189 000,- Nye
vinterdekk. Nybilgaranti til 22/5-2020/160 000km. Det er søkt Bardu kommune ved rådmann
om et tilskudd på kr 65 000,-.
7. Ordinasjon i Bardu kirke. Søndag er det en stor begivenhet i Bardu kirke. Da skal Henriette
Steen ordineres av biskop Olav Øygard. Henriette Steen var i praksis i Bardu menighet
vinteren 2014. Har det vært ordinasjon i Bardu kirke tidligere?
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8. Etablering av nettverk for fellesråd, Nettverk for kirkelig fellesråd, NKF.
Det er tatt initiativ til å etablere et nettverk for politikerne (folkevalgte) i fellesråd. Dette
nettverket skal være en ressurs for de som er valgt inn i fellesråd, drøfte saker og sette aktuelle
saker på dagsorden. I hvert bispedømme velges det nå et styre for nettverket. Fra vårt
bispedømme er ledere fra Harstad fellesråd, Målselv fellesråd, Tromsø fellesråd, Alta fellesråd
og en fra østfinnmark valgt.
Mandat fra nettverk for kirkelig fellesråd, NKF.
1. Legge til rette for møtesteder regionalt og nasjonalt for valgte medlemmer av kirkelige
fellesråd med rom for erfaringsdeling og drøfting av felles utfordringer i henhold til § 14 i
kirkeloven (dagens lov).
2. Representere fellesrådene i dialog og samhandling mellom representanter for de ulike
organer og nivåer i Den norske kirkes organisasjon.
3. Arbeide kirkepolitisk for å ivareta fellesrådenes og derigjennom soknets interesser.
4. Gi innspill til KA om kompetanse- og kursbehov for fellesrådsledere.

SAKER TIL FELLESRÅDET
Sak F-34/17

Høringssvar angående ny tros- og livssynslov

Fellesrådet har mulighet til å gi høringsuttalelse til forslaget til ny tros- og livssynslov.
Svarfrist er 31.12.17. Se arbeidsutvalgets forslag til høringssvar i eget vedlegg. Saken drøftes
på møte.
Forslag til vedtak: fellesrådet vedtar høringsuttalelsen som ligger ved og sender inn sitt
høringssvar innen fristen.

Sak F-35/17

Budsjett 2018

Bardu kommune har budsjettmøte 6.desember. Vårt budsjett er helt avhengig av tilskuddet fra
Bardu kommune. I det foreslåtte budsjettet som kommunestyret skal behandle, er tilskuddet
kun økt med 0,6% i forhold til tilskudd gitt i 2017 (dvs tilskuddet er økt med kr 15 633,-). Det
tar ikke hensyn til lønns- og prisstigning. Fellesrådet betaler lønn etter tariff og følger de
lønns- og tariffavtaler som partene i arbeidslivet blir enige om. Det betyr at dersom det ikke
blir tatt hensyn til lønns- og prisstigning, vil det gå utover andre tjenester som Bardu menighet
utfører.
Kirkevergen ønsker å opptre nøkternt og være med på den dugnaden i kommunene for å få til
ny skole. Bardu fellesråd har derfor sendt inn et budsjettforslag med 2,7% økning (tilsvarer ei
økning på kr 70350,-). Dette vil knapt dekke lønns- og prisstigning, men vi får til å drifte
innenfor dette. Aller helst ønsker Bardu menighet en større økning i tilskuddet, som har gitt
rom for å ansette organist i høyere stilling, men dette har vi valgt å tone ned. Bardu menighet
sin drift er helt avhengig av tilskuddet fra kommunen og vi venter derfor spent på resultatet av
budsjettmøtet i kommunen den 6.desember.
Budsjettforslag må ta hensyn til budsjettmøtet i kommunen og blir sendt ut dagen før
rådsmøte, tirsdag 12.desember.
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SAKER TIL MENIGHETSRÅDET
SAK 36/17 Jule- og nyttårsfest søndag 7.januar
Innslag
Innkjøp av grøt, spekemat, saft,
kaffe
Gave til utlodning

Markedsføring

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

Tiltak
Kjøpe inn grøt direkte fra Tine

Ansvar

Alle får et lodd ved inngangen
Salg av årer
Fruktkurv
Oppfordre alle til å ta med gevinst
Oppslag. Facebook – egen og iBardu, sms i Nye
Troms og evt artikkel. Info på pensjonistforeningen
m.m
Alle tar med noe

Hvem leder åresalg?
Fruktkurv – hvem tar ansvar?

Alle i Menighetsrådet

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

Forslag til vedtak: Jule- og nyttårsfesten gjennomføres søndag 7/1 etter familiegudstjenesten i Bardu
kirke. Menighetsrådet har ansvar for arrangementet.

SAK 37/17 Gudstjenester og takkeoffer våren 2018
Se eget vedlegg
Forslag til vedtak: Gudstjenestelisten for vår 2018 tar til orientering. Takkeoffer vedtas som fremlagt.

SAK 38/17 Forslag til møtekalender 2018
Onsdag 22.februar
Onsdag 21.mars
Onsdag 23.mai
Onsdag 29.august
Onsdag 31.oktober
Onsdag 12.desember

Behandling av årsregnskap og årsrapport. Planlegge årsmøte søndag
4.mars. Planlegge loppemarked 21.april.
Strategidag
Behandling av regnskapsrapport 1.kvartal.
Behandling av regnskapsrapport 1.halvår. Første budsjettbehandling.
Behandling av regnskapsrapport 3.kvartal. Forslag til budsjett.
Vedta budsjett 2019

Forslag til vedtak: Fremlagte møtekalender vedtas.

SAK 39/17 Menighetshuset fyller 25 år i 2018
Menighetshuset åpnet 3.oktober 1993 og huset fyller 25 år til høsten. Dette vil vi feire.
Fellesrådet bed om å tenke litt høgt om hvordan vi ønsker å markere dette. AU foreslår at det
settes ned en programkomite.
Forslag til vedtak:
For menighetsrådet Kjersti Lunde
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