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Medlemmer Flakstad menighetsråd og varamedlemmer: 

 

Vigdis Mørkved,                         1.vara Kjellaug Abelsen 

Martha Samuelsen           2.vara Turid Aksberg                     

Kai Odd Lorentzen        3.vara Aud Irene Soløy                       

Marit Stokvik Johansen  4.vara Anne Berit Nygård   

Randi Kvernøy 

Miriam Berre 

Sokneprest Trond Gran 

Menigh.sekretær Doina Kvalvik 

Kirketjener Lill Eivor Kroken -  MR sak 09/17 

 

Dagens ord:                Kaffemat:  

 

Innkalling både medlemmer og vara: 
 

innkalles til møte i Flakstad menighetsråd  

tirsdag 25.04.17, kl. 18.00, Flakstad kirke og kirekstue 
 

 

MR sak 08/17 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

MR sak 09/17 - Kirkevertens rolle og orientering fra sokneprest  

MR sak 10/17 – Trosopplæringsplan for Flakstad menighet 

 

MR sak 11/17 – Dugnad – Flakstad kirke 

 

 

 

 

Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til 

kirkevergen, på tlf. 980 17 630 

  

 Med vennlig hilsen   Vigdis Mørkved /Anne-Britt H. Lunde              Dato: 18.04.17                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Flakstad menighetsråd 
med fellesrådsfunksjon 
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MR sak 08/17 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

VEDTAK: 

 

 

 

 

MR sak 09/17 -  Kirkevertens rolle og orientering fra sokneprest 

 

Vedlegg: Ark for kirkevertens rolle 

 

Sokneprest Trond Gran orienterer om bruk av symboler i Den norske kirke 

Gjennomgang av kirkevertens rolle  

 

VEDTAK:  
 

 

 

MR sak 10/17 – Trosopplæringsplan for Flakstad menighet 

 

VEDLEGG: Trosopplæringsplan for Flakstad sokn 

 

Trosopplæringsplanen for Flakstad ble vedtatt i MR-sak 12/12 den 24.05.12 og har ikke blitt 

revidert siden. 

 Det ble valgt nytt menighetsråd for perioden 2015 – 2019, og i den forbindelse fikk 

menighetsrådet medlemmer og varamedlemmer en orientering i møte den 9.03.16 som fattet 

følgende vedtak i MR-sak 05/16: 

 

Monica Østeig og Jorunn T. Larsen gjennomgår trosopplæringsplanen med følgende 

merknader: 

- Gjennomgang av materiellet som sendes ut, CD-plater; bøker annet materiell 

- Skal vi vurdere en annen utgave av Ny Testamentet, tegneserieutgave? 

- Gå gjennom de ulike tiltak og fjerne de som ikke fungerer, evt. finne nye 

 

Trosopplæringsplanen revideres innen utgangen av 2016 

 

2016 var preget av vakante stilling og sykefravær, noe som resulterte i at saken ble liggende 

ubehandlet. 

Saken ble tatt opp igjen den 24.01.17 i MR sak 01/17 og det ble fattet følgende vedtak: 

 

Flakstad menighetsråd ønsker å opprette et felles planutvalg for Flakstad menighetsråd 

og Moskenes menighetsråd.  Rådet skal bestå av 2 medlemmer oppnevnt av Flakstad 

menighetsråd og 2 medlemmer oppnevnt av Moskenes menighetsråd og sokneprest. 

Ved behov vil andre fagpersoner bli tilknyttet utvalget. 

 

Martha Samuelsen og Randi Kvernøy velges som menighetsrådets medlemmer og Aud 

Iren  Soløy velges som  vararepresentant til utvalget 
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Planutvalget har hatt møte den 16.mars og har gått gjennom planen og har komme med 

forslag til endringer. I de vedlagte dokumentene er det markert med rødt det som er foreslått 

endret fra opprinnelig plan.  Det som er strøket over er forslag til tekst som skal tas ut. 

 

Det er menighetsrådet som vedtar planen. 

 

Soknepresten vil gjennomgå planen i møte. 

 

 

VEDTAK: 

 

 

 

 

 

MR sak 11/17 – Dugnad – Flakstad kirke 

 

Vi bør sette dato for gjennomføring av maling av Flakstad kirke i år. Malingen bør 

gjennomføres i mai eller juni. 

 

Vi må fortsette der vi sluttet av i fjor, og en person må være ansvarlig for gjennomføringen av 

prosjektet. 

Før vi begynner på arbeidet på det monteres et stillas for å sikre arbeidet og/eller bruk av lift. 

Hvor kan vi få tak i dette utstyret? 

 

Får vi sponset maling og hvor mye maling trenger vi for å få malt kirka? En det nok med 1 

strøk? 

 

Vi bør også få fjernet trea i kirke hagen som har råtten rot, og som kan velte i neste uver. 

 

Diskuter hvordan dette arbeid kan gjennomføres. 
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Kirkevert i Flakstad kirke 
Informasjonsark 

Kl.   
10.00 Kommer til kirka Det er kirketjeneren som har nøklene til kirka og 

kirkestua. 
Kirkeverten skal ha skilt med «Kirkevert» på. 
Kirketjeneren har skiltene i skapet i sakristiet. 
 

 Begynner med Å sette på kaffe i kirkestua. Ordner også kopper og 
kjeks på bordene. Det er som regel to kaffetraktere 
som skal være på. 

10.30 Er i kirka  Ønsker folk velkommen og gir dem salmebøker og 
liturgihefte. Deler bøkene per pers eller per par i 
GTs med mange folk til stede. 
Konfirmantene fått et skjema (gudstjenesteark) og 
blyant. 

 Er med i gudstjenesten 
 
 

 

 Hjelper til med innsamling av  
offer 
 

Hvis det er innsamling i benkene og ikke rundt 
alteret. 

 Sitter bak i kirka  Tilbyr barn tegnesaker eller opphold i 
dåpssakristiet for tegning/lek/amming osv 
Tegnesakene er i poser i sakristiet til høyre. 

 Gir beskjed om noen blir dårlig og 
må ha legehjelp 

Verten kan avbryte gudstjenesten når 
presten/kirketjeneren ikke ser selv at noen trenger 
hjelp 

 Brannsikkerhet 
 
 

Kirketjeneren er brannansvarlig. Har ansvar for 
nedre del av kirka.    

 Er ellers til hjelp for kirketjeneren 
 
 

Lill Eivor Kroken er kirketjener og Doina Kvalvik er 
kirketjenervikar  

 Går til kirkestua og tar imot folk 
som er med på kirkekaffe 
 
 

Presten er med. Kirketjeneren kommer til stua etter 
hvert og hjelper til med servering/rydding 

 Returnerer «Kirkevert»-skiltet 
 
 

 

 
TAKK FOR HJELPA!! 

 
 

 

 

 


