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Sak 44/18

Orienteringssaker

1. Gunn Elvebakk orienterer og informerer rådet om sammenslåing av prosti, MidtNatta
m.m.
2. Bardu kirkeforening har samlet inn penger og gitt to hjertestartere til Bardu menighet.
En hjertestarter plasseres i kirka og en på menighetshuset. Siri Åsvang Bjørnsen
v/legevakta vil gi opplæring i bruk av hjertestarter før disse monteres opp. Opplæring
blir torsdag 24/1-19 både for ansatte og evt frivillige.
3. Julekonsertene – også i år samarbeider Bardu menighet med Bardu Musikkråd om å
«synge og spille jula inn». Bardu kulturskole hadde konsert i Øvre Bardu kapell
mandag 3/12. Per Andersen holdt andakt. Kapellstyret ordnet med kaffe og kaker. Det
kom bortimot 80 personer til kapellet denne kvelden. Stor lokal dugnadsinnsats av
kapellstyret.
Mandag 10/12 har Freidig Mannskor konsert i Salangsdalen kapell. Det lokale
kapellstyret har tatt ansvar for kafe etter konserten.
Søndag 16/12 er det julekonsert i Bardu kirke. Da deltar Bardu kulturskole, Freidig
mannskor og Bardu musikkforening og Audhild Kaarstad holder andakt.
4. Status kirkeasylanter i Øvre Bardu kapell v/Audhild
5. Høring ny kirkeordning – Vi hadde planlagt å dra til Tromsø på informasjonsmøte,
men sykdom forhindret oss i å delta. Kirkevergen har dermed ikke fått forberedt saken
og AU foreslår at vi denne ikke gangen ikke får gitt noe høringssvar fra Bardu.
Sak F-45/18 Diakonalt prosjekt og menighetens diakoniplan
Diakonalt prosjekt Nord-Hålogaland bispedømmeråd har sendt den 12/11 ut et tilbud
til alle kirkelige fellesråd i bispedømme om ledige midler til diakonistilling. I
bispedømme er det ledige tilskuddsmidler for diakon/diakoniarbeider i perioden 20192021. De ledige midlene skal brukes til prosjektstilling innen diakoni og fellesrådene
inviteres til å søke på midlene.
Kriterier:
 Bispedømmet ønsker primært at midlene brukes til diakon/diakoniarbeider i
100% stilling. Det kan også søkes om midler til 50% stilling.
 Diakonistillingene finansieres 50% med tilskuddsmidler fra bispedømmerådet
og 50% lokal finansiering (kommune, menighet, givertjeneste etc). Dette
gjelder lønn og sosiale kostander. Øvrige kostander til drift av stillingen må
finansieres lokalt.
 Det kan tilsettes diakon eller diakonmedarbeider. For diakonmedarbeider er det
ønskelig med 3-årig fagutdanning på høgskolenivå innen helsefag, sosialfag
eller pedagogikk.
 Diakon/diakonimedarbeider er ansatt av fellesrådet.
Frist er todelt:
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1. 16.desember 2018: Foreløpig søknad. Det må her beskrives hvordan fellesrådet jobber
med egenfinansiering, og det må gis en vurdering om det er realisme i å få finansiering
på plass.
2. 1.februar 2019: Endelig søknad hvor egenfinansiering må være avklart.
AU har i lag med leder i diakoniutvalget drøftet muligheter og har disse tankene:
Menighet gjør et stort og viktig arbeid rettet mot asylsøkere og flyktninger. Tirsdagskafeen er
blitt et fast innslag i mange menneskers liv og en aktivitet også barna etterspør. Gjennom
dette arbeidet har vi sett hvor stort behovet er for et møtested og aktiviteter. Mange
mennesker er svært ensomme og deriblant også bosatte flyktninger.
Alt vårt arbeid med dette er basert på frivillighet.
Vår ide er å søke midler til ei prosjektstilling som skal arbeide med etablering av en
bruktbutikk for klær og barneutstyr og som også skal ha en liten kafe. Her skal asylsøkere og
flyktninger jobbe i lag med prosjektleder og evt frivillige. Butikken blir et sted der brukte
klær/utstyr kan leveres inn, sorteres, vaskes, repareres, sys om m.m og selges.
Meningen er at det er asylsøkere/flyktninger som skal utføre arbeidet. Butikken skal være et
møtested og et sted for gode samtaler og dermed være mer enn en butikk! Dette blir et sted
der mennesker kan engasjeres, få gi noe tilbake til samfunnet, mennesker møtes og talenter
kanskje avdekkes. Kanskje kan «butikken» inspirere noe til å starte egne bedrifter som
skredder, skomaker m.m i lokalsamfunnet vårt.
Ved «å gjøre» skapes glede og bolyst i vår kommune for mennesker som lett faller utenfor og
kan oppleve livet som meningsløst. Vi syns dette er praktisk nestekjærlighet!
Vi ønsker også at dette prosjektet skal skape en modell for diakonalt arbeid som kan spres til
flere menigheter.
Målet er at dette møtestedet skal være selvfinansierende etter 3 år.
50% stilling med tre årig høgskoleutdanning vil gi en lønnskostnad (inkl sos.utg) på ca kr
300 000,- pr år. Finansieres med kr 150 000,- fra bispedømmet og kr 150 000,- egen
finansiering.
Mulig egenfinansiering:
 Bardu kommune som medfinansier: 50% finansiering fra kommunen virker urealistisk
på bakgrunn av signaler om nedskjæringer.
 Annen menighet? Oppleves som litt vanskelig om det blir 50% prosjektstilling. Da er
vi redd tiden går til mye transport og koordinerende møter.
 Setermoen mottak
 Bapro?
 Etablererstøtte fra Bardu kommune
 Sponsing fra næringslivet i kommunen
 Delt finansiering fra næringsliv, mottak, kommunen, givertjeneste m.m
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Hva tenker Menighetsrådet? Er dette en ide som vi skal sende inn en prosjektskisse på til den
16/12 og arbeide videre med prosjektsøknad som inneholder forpliktende
finansieringsmuligheter til den 1.2.19?
Menighetens diakoniplan
Vi har lenge forholdt oss til en skisse til diakoniplan. Denne har vært presentert i rådet
tidligere, men har ikke vært forelagt som en vedtakssak. Rådet må vedta planen før den
sendes til bispedømmet.
Se forslag til menighetens diakonale plan i vedlegg.
Sak F-46/18 Revidere egne gravferdsvedtekter og igangsetting av prosjektering
tilrettelagte gravfelt
Det er et behov for å revidere våre egne gravferdsvedtekter for å vurdere blant annet
fredningstid og bruk av eldre kirkegårder.
Endring av lokale gravferdsreglement skal vedtas i kommunestyret og godkjennes av
bisperådet.
Vi ønsker også å se på minnelund for anonyme graver og navnet minnelund i tillegg til
tilrettelegging for muslimsk gravfelt.
Bardu menighet utfører som dere kjenner til gravferd for alle kommunens innbyggere
uavhengig av tros- eller livssyn.
Vi har nå gjennomført fire muslimske gravferder. Da den siste gravferden var, tok vi i bruk et
nytt området på et større gravfelt på Sponga. Årsaken var at det ikke var plass der vi fra
tidligere har muslimske graver, det var et ønske fra muslimer i Bardu om eget gravfelt og vårt
behov for å tilrettelegge for dette. Administrasjonen ønsker å prosjektere for muslimsk
gravfelt i kommunen.
Forslag til 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
Forslag til budsjettet basert på redusert tilskudd (mht søkt tilskuddsbeløp) fra kommunen blir
sendt ut innen tirsdag 11/12.
Sak F-48/18 Forberedelser til kirkevalget 2019
Kilde er Kirkerådet hjemmeside og Lovdata «regler for valg av menighetsråd,
bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgsreglene)».
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2. januar Frist for å registrere nomineringsgruppe
§-6-1. Nominasjonskomité ved valg av menighetsråd
(1) Valgstyret (menighetsrådet) skal oppnevne en nominasjonskomité på minimum tre
medlemmer som forestår arbeidet med å skaffe frem kandidater til menighetsrådet.
Nominasjonskomiteen skal også skaffe frem ytterligere forslagsstillere slik at det blir ti
forslagstillere, inkludert nominasjonskomiteens medlemmer. Forslagstillerne skal sette
kandidatene opp i prioritert rekkefølge.
(2) Nominasjonskomiteens leder skal fungere som listens tillitsvalgte og
nominasjonskomiteens medlemmer skal fungere som tillitsutvalg, med mindre
nominasjonskomiteen bestemmer noe annet.
Valgstyret er menighetsrådet. Menighetsrådet oppnevner minimum tre medlemmer til
nominasjonskomite som har ansvar for å skaffe frem kandidater til menighetsrådet. Denne
nominasjonskomiteen skal også skaffe frem flere forslagsstillere slik at denne komiteen består
av til sammen 10 personer. Andre som bør inngå i komiteen er ledere/medlem i våre tre
kapellstyrer for å sikre geografisk spredning. Andre som kan inngå i komiteen er en medlem
fra våre utvalg som gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg og kirkeforening. Dessverre er ikke
utvalget for trosopplæring aktivt. Hensyn som bør tas hensyn til er geografi, alder og kjønn.
1. mars. Frist for etablering av nominasjonskomité for valg av leke medlemmer til
bispedømmeråd og Kirkemøtet § 6-2. Se side 9 og 10 i lovdata.
30. april. Nominasjonskomite har frist for innlevering av listeforslag til menighetsråd
30.april. Dette gjelder listeforslag til valg av menighetsråd og valg av leke medlemmer til
bispedømmeråd og Kirkemøtet.
5. mai. Frist for å godkjenne listeforslag og kunngjøre valglister, valgform og eventuell
supplerende nominasjon. (Ansvarlig: valgrådet i bispedømmet og valgstyret i menigheten)
10. august til 6. september. Forhåndsstemmegivningsperiode
1. september. Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der man har stemmerett.
(8.) og 9. september. Valgdagen
Au’s forslag til vedtak: Menighetsrådet velger minst tre personer til nominasjonskomiteen
og disse 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 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).
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Sak F-49/18 Forslag til møtekalender 2019 inkl menighetens årsmøte
Onsdag 27.ferbuar
Søndag 10.mars
Onsdag 24.april
Onsdag 26.juni
Onsdag 28.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

Forslag til vedtak: Fremlagte møtekalender vedtas.

SAKER TIL MENIGHETSRÅDET

Sak M-50/18 Menighetsbygging forts fra forrige rådsmøte
Denne saken ble vedtatt tatt opp på rådsmøte i desember og rådsmedlemmene ble bedt om å reflektere
over tema: 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?

Sak M-51/18 Evaluering av arrangementet Lys våken
I helga, 8. og 9.des arrangerte vi Lys Våka for 6. og 7.klasse. Staben skal evaluere dette på
tirsdag 11/12 og vi ønsker å legge våre vurderinger frem for rådet.
Sak M-52/18 Fasteaksjonen 2019
Fasteaksjonen 2019.
Kirkens nødhjelp er kirkens forlengede arm ute i verden, for mennesker i nød. Kirkens
nødhjelps aksjon for 2019 retter seg mot nøden i Kongo og Angola. Krigen fører mennesker
på flukt og tilgang på vann er et problem de forsøker å løse. Derfor heter aksjonen: «Ja, vi
elsker dette vannet». Pengene går til å skaffe rent vann og latriner.
Kirkens Nødhjelp har mye arbeid i Kongo. I Øst-Kongo driver de nødhjelpsarbeid blant folk
som er på flukt. De har også startet opp nødhjelpsarbeid i Nord-Angola, blant flyktninger fra
Kasai-regionen.
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I tillegg har Kirkens Nødhjelp hjelpeprogrammer for kvinner som har vært utsatt for seksuell
vold i konfliktene i Kongo, de hjelper tidligere barnesoldater, de driver fredsbyggende arbeid
og de støtter småbønder i deres arbeid.
Konfirmantene får hvert år en temasamling med ulike aktiviteter som lærer dem om tro i
praksis, og hjelper dem å reflektere over politiske holdninger som fører til urettferdighet i
verden. De får selv prøve hva det vil si å være fattig gjennom et spill der godene blir svært
ulikt fordelt.
Menighetsrådets medlemmer er velkommen til å bli med på temasamling og gjerne også delta
i spillet. 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
I fjor samlet vi inn 47.429 kr, et veldig bra resultat.
Hvis dere kan tenke dere en eller flere av disse oppgavene, gi oss beskjed.
Mvh Audhild prest og Anne Marit kateket
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

??? leder åretrekking
????? forhører seg om sponsing av
fruktkurv
Kontoret

Barnekoret forespørres

Christoph

Fordeles i MR
Fordeles i MR

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

Kontoret
Audhild
Audhild

Forslag til 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.

Sak M-54/18 Fordeling av takkeoffer vår 2019
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Sak M-07/16 Kriterier for tildelig av takkeoffer i Bardu menighet.
1. Kateket og prest gir sin tilrådning til takkeoffer. De har oversikt over gudstjenester/spesielle dager
som bør ha særegne mål for dagens takkeoffer.
2. En ofring pr måned kan gå til eksternt prosjekt.
3. To takkeoffer pr mnd kan gå til eget arbeid.
4. Annen ekstern ofring til prosjekter/organisasjoner med lokal tilhørighet og/eller innen vårt
bispedømme.
5. Kirkens Nødhjelp, julaften
6. Redd barna, 17.mai
7. Ad hoc; annet mål for takkeoffer, aktuelle hendelser, kriser og lignende som kan oppstå og som
utløser behov for å gi gave evt endre takkeoffer.

Se AU’s forslag i eget vedlegg. Forlagene er att opp etter de kriterier rådet vedtok i sak 07/16 bortsett
fra takkeoffer den 17.mai.
Sak 55/18

Evt

For menighetsrådet Kjersti Lunde
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