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Sak 35/18

Orienteringssaker

1. Audhilds refleksjoner
2. Audhild informerer fra nordisk prestemøte
Audhild ble invitert av biskopen til å delta på nordisk prestemøte som fant sted på
Sortland i september.
3. Audhild informere fra stiftsdager i Tromsø
Hver høst inviterer biskopen til fagdager for kirkelige ansatte som diakoner, kataketer
og kirkemusikere og stiftsdager for alle prestene. Både Anne Marit og Christoph
deltok på fagdagene i Tromsø fra 22.-24.oktober. To av dagene er sammenfallende
med prestenes stiftsdager. Stiftsdagene var i år fra 23.-25.oktober.
4. Status kirkeasylanter i Øvre Bardu kapell
5. Status tirsdagskafeen
Tirsdagskafeen har blitt en viktig møtearenaen for mennesker som bor på Setermoen
mottak og er også noe brukt av flykningetjenesten i kommunen. De siste har ofte andre
arenaer de kan møtes på – de går på skole og noen jobber. De som bor på mottaket har
kun norskundervisning to dager i uken i en begrenset periode. De har ikke lov til å
arbeide eller utdanne seg. Livet deres er satt på vent i den perioden de er i mottak. Vi
møter asylsøkere som har bodd i Norge i 8-10-17 år.
Tirsdagskafeen arrangeres hver annen tirsdag og i partallsuker. Det har i høst vært
mellom 40-50 personer på tirsdagskafeen. Det serveres vafler, saft, kaffe og te. Noen
tirsdager har vi aktivitet/tema/kulturkvelder.
Høsten 2015 vedtok menighetsrådet at det skulle settes i gang et tiltak rettet mot den
store tilstrømningen av asylsøkere som kom til Setermoen. Og siden februar har den
samme komiteen tatt ansvar for dette tiltaket. Vi ser at tiltaket er så viktig at det ikke
er et tema å legge det ned. Men det er ønskelig å få med flere slik at det kan være to
kjøkkenkomitéer som bytter på.
Vi savner også flere norske som kan være tilstede for å prate og delta i de små
aktivitetene vil tilbyr på slike kvelder. Men det er vel bare å akseptere at de fleste har
nok med jobb, familie og egne aktiviteter.
Så dersom det er noen i Menighetsrådet eller du vet om noen som kan ta ansvar for
kjøkkenet en gang i måneden, blir komiteen svært takknemlige.
6. Kirketaket – nord sida av kirkeskipet
Det er satt opp en kostnads- og finansieringsplan og det er søkt Bardu kommune om et
tilskudd på kr 500 000,-. Se vedlegg.
7. Datamaskiner til ansatte
Det er kjøpt inn nye datamaskiner til sokneprest, sekretær, kateket, kantor og
kirkeverge.
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Vi har oppdatert en av de gamle bærbare maskinene slik at kirketjener i Bardu kirke
har fått egen maskin.
Kantor har maskin og programvare som han kan skrive noter på.
Kirketjener er også vaktmester bruker maskinen til bl.a epost og ikke minst søke etter
materialer/utstyr o.l og forhandle om innkjøp.
Sak F-36/18 Regnskapsrapport pr 3.kvartal
Rapporten viser et mindre forbruk på omkring kr 120 000,-. Det er oppdaget noen
feilføringer/dobbeltføringer og derfor kan jeg ikke sende ut rapporten før tidligst
mandag 5/11.
Sak F-37/18 Innspill til fokusområder for Bardu menighet i 2019 mht budsjettering
I budsjettforslaget til kommunen har vi lagt oss på 2,7% økning fra i fjor – tilsvarer kr
2 750 000,- i tilskudd for 2019. I tillegg har vi lagt inn kr 144 000,- i tilskudd fra kommunen
for dekning av utgifter til kontorhold – utgifter som kommune tok i sin helhet da vi var i 3.etg
på servicesenteret (i hht tjenesteytingsavtalen av des/16).
Signaler fra rådmann er at de vil redusere tilskuddet fra 2 750 000 til kr 2 561 000,- og i
tillegg vil de fjerne kr 144 000,- i kompensasjon for kontorhold. Dette betyr at vi kan få kr
190 000,- mindre i tilskudd og kr 144 000,- mindre i kompensasjon. Til sammen blir det kr
334 000,- mindre i støtte fra vår kommune til neste år.
Inntektsmuligheter
Vi har mulighet til å iverksette festeavgift for graver eldre enn 30 år og for avtatte graver.
Festeavgift på kr 150,- pr år pr gravsted er vedtatt av kommunestyret etter vedtak i rådet.
Årsaken til at denne ikke er innført, er rett og slett mangel på ressurser og kompetanse. Vi må
påregne kostnader til ekstern bistand.
I Lenvik kirkelige fellesråd må de som ikke er medlem av den norske kirke betale for
seremonien ved begravelses/bisettelse – dvs for leie av kirke, organist, kirketjener og prest.
Dette er en mulighet også Bardu menighet har for å øke inntektene. Dersom vi ønsker en åpen
og inkluderende kirke i vårt lokalsamfunn, en kirke som er tilstede når mennesker trenger det,
er ikke en slik avgift veien å gå. Jeg vil ikke anbefale dette, men jeg ønsker en diskusjon
omkring dette.
Leieinntekter fra utleie av menighetshuset vil sannsynligvis reduseres. Etter at vi har tatt i
bruk konfirmantlokalene i kjelleren til kontorer, benytter vi utleielokalene mer til eget bruk og
må derfor takke nei til utleie.
Prosjektmidler – vi forsøker å være våkne for de ulike muligheten som kommer for å søke
prosjektmidler.
Utgifter
Lønnsutgifter er størst. Her har menigheten tidligere redusert stillinger for å redusere denne
utgiften og jeg ser ikke har vi har noe å redusere.
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Bispedømmet vil i løpet av høsten gi menigheter i bispedømmet mulighet til å søke på midler
til del finansiering av diakonistilling. Vi må påregne at menigheten må ta deler av en slik
lønnskostnad. For oss i Bardu kan det være ønskelig om en 20% stilling som skal ha fokus på
vårt arbeid blant flyktninger/asylsøkere. Kanskje er der andre behov?
Noe vedlikehold må vi påregne. Både Bardu kirke og Nedre Bardu kapell har behov for
utvendig maling. Bardu kirkeforening har nevnt at de kan gi støtte til maling av Bardu kirke.
Nedre Bardu kapell vil menigheten måtte ta kostanden. Kapellstyret i NBK samler inn midler
til å utvide parkeringsplassen ved kapellet og da blir maling noe som faller på menigheten.
Sponga

– det er behov for grøfting rundt og grusing av parkeringsplassen på Sponga
samt grusing av veien inne på gravlunden. Kostnaden til dette er anslått til kr
150 000,-.
- Trefelling på gravlunden. Dette håper vi å få gjort i høst slik at det ikke
kommer på neste års budsjett
- Malings av gjerdet. Maling er innkjøpt og arbeidet påbegynt. Vi håper at vi
kan få benytte oss av arbeidskraft fra Bapro også til neste år. Dermed vil
det ikke være kostander til dette på neste års budsjett.

Er det andre områder vi bør ha fokus på?
Det er dette som både er utfordrende og interessant med å leder en «bedrift» i den norske
kirke. Vi har ansvaret for gravlundsdrift og skal forvalte dette innenfor de budsjetter vi har
samtidig som vi skal tjene folket med gudstjeneste, undervisning og kirkelige handlinger.
Begge deler skal vi klare å få til innenfor de rammene vi har til rådighet.
Diskusjon.
Sak F-38/18 Forberedelser til kirkevalget 2019
Valget 2019 nærmer seg. Vi må legge en slagplan.
Sak F-39/18 Høring ny kirkeordning
I fjor på denne tiden hadde vi ny kirkeordning på høring. Nå kommer det ei ny høring basert
på resultatene fra fjorårets høring. Høringsfristen er medio desember. Planen er at vi skal gi
vårt svar på rådsmøte den 12/12.
Torsdag 15/11 inviterer Nord Hålogaland kirkevergelag og Nord Hålogaland bispedømmeråd
til forberedende møte om høringen «ny Kirkeordning». Da kommer det innledere både fra KA
og fra Kirkerådet. Det skal også velges nominasjonskomite til KA’s landsråd. I fjor deltok
Vigdis og kirkevergen på dette. Hvem sender Bardu menighet i år? Det er meldt på 2 personer
(påmeldingsfrist 5/11).
SAKER TIL MENIGHETSRÅDET

Sak M-40/18 Menighetens misjonsprosjekt
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En ansatt fra HimalPartner vil være tilstede og informere om HimalPartner.
Sak M-41/18

Menighetsbygging

Audhild legger frem saken.
Sak M-42/18

Gudstjenester våren 2019

Gudstjenstelista legges frem til orientering. Takkeoffer for våren 2019 vil bli lagt frem for rådet i
desember møtet.
Sak 43/18

Evt

For menighetsrådet Kjersti Lunde
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