Saksfremlegg

Menighetsrådet mai 2018

Sak 22/17

Orienteringssaker

1. Audhilds refleksjoner
2. Status kirkeasylanter i Øvre Bardu kapell – informasjon i møte
3. I AU-møte onsdag 11/4 ble det besluttet å lyse ut organiststilling med inntil 80%.
Søknadsfristen var 9.mai. Vi fikk 6 søkere hvorav to fra Norge. En av søkerne har
tidligere vært til intervju. En av søkerne er blitt intervjuet. Administrasjonsutvalget har
onsdag 23/5, tilbudt Christoph Rothfuchs jobben som organist i Bardu.
4. Ferieavvikling 2018 – Menighetskontoret vil ha redusert åpningstid for publikum fra
2.juli til 17.august. Åpningstiden er mandag, tirsdag og torsdag fra kl 1000-1400.
Dette for å kunne utføre forefallende arbeid på våre gravlunder, kapeller og kirke samt
følge opp sommerarbeidere. Ferien avvikles slik at det alltid er minst en av de faste
ansatte tilstede.
5. Sommerarbeidere 2018. Det vil ansettes sommerarbeidere i perioden 18/6-17/8 for å
utføre forefallende arbeid på gravlunder og omkring kirke/kapell. Det er kom inn 35
søkere. Det vil ansettes sommerarbeider i 100% - dvs 37.5t/uke på Setermoen, og i
dalene ca 10t/uke. Sommerarbeider er ikke tilsatt enda.
Sak F-23/18 Regnskapsrapport 1.kvartal
Regnskapsrapporten vil bli lagt frem i møtet.
Forslag til vedtak: regnskapsrapporten tas til etterretning
SAKER TIL MENIGHETSRÅDET

Sak M-24/18 Takkoffer sommer/høst 2018
I vedlagte oversikt får dere oversikt over høstens gudstjenester. Dette er til orientering.
Menighetsrådet skal vedta hvem som skal motta takkoffer for neste halvår. Forslag
står i siste kolonne i vedlegget.
Sak M-25/18 Konfirmasjonsdager 2019
Neste årskull 9.klasse er 44 elever. De siste år har 85-90% valgt å konfirmere seg i
Bardu menighet. Dvs at vi kan forvente omkring 37 konfirmanter neste vår. Etter vår
gjennomgang kan det virke som om det blir 3 eller mer i alle kapeller – noe usikkert
med Nedre Bardu.
Staben har drøftet neste års konfirmasjonsdager og legger følgende ønske frem for
rådet.
Forslag:

lørdag 25/5 Bardu kirke og Øvre Bardu kapell
Søndag 26/5 Bardu kirke og Salangsdalen kapell
Torsdag 30/5 Bardu kirke og Nedre Bardu kapell
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Staben får henvendelser fra fremtidens konfirmanter om konfirmasjonsdager. Derfor
ønsker staben å vedta datoer for konfirmasjoner i Bardu 3 år frem i tid.
Forslag til vedtak: Konfirmasjonsdager 2019 fastsettes til 25/5, 26/5 og 30/5. Rådet
ber om at administrasjonen legger frem forlag til konfirmasjonsdager 3 år frem i tid –
dvs 2020, 2021 og 2022 – til rådsmøte i oktober.
For menighetsrådet Kjersti Lunde
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