Protokoll fra møte i Moskenes menighetsråd den 16.03.16

DEN NORSKE KIRKE
Moskenes menighetsråd
med fellesrådsfunksjon

PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD
Møte ONSDAG 16.03.2016 kl. 13:30 – 15:45
Til møte var samtlige innkalt både medlemmer og varamedlemmer
Til stede: Ingjerd Martinsen, Vibeke Ringvej Holm, Weronika Olsen, Inger Lise Bjørnsen, Brith
Berntsen Walker
Prestevikar Jorunn Tetlie Larsen
Forfall: Kjellaug Flakstad Bunes, Anne Brit Schiøtz, Thore Hanssen, Sigrunn Ganga Larsen, Brit
Maria Arntzen

Meldt forfall: Referent: Anne-Britt Hagen Lunde (Kirkeverge)

Saksliste
MR sak 05/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste
MR sak 06/16 - Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.16 og underskrift
MR sak 07/16– Trosopplæringplan – orientering
MR sak 08/16 – Orientering om diakoniplan
MR sak 09/16 – Menighetens musikkutvalg
MR sak 10/16 - Brudebibler
MR sak 11/16 – Kirkevertens rolle
MR sak 12/16 – 50-års konfirmantjubileet
MR sak 13/16 – Misjonsavtale Stefanusalliansen
MR sak 14/16 – Konserter Reine kirke

Saker til behandling:

Saker til behandling:
MR sak 05/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste
FORSLAG TIL VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes
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MR sak 06/16 - Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.16 og underskrift
FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 27.01.16 godkjennes og underskrives
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

MR sak 07/16– Trosopplæringplan – orientering
VEDTAK:
VEDTAK: 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

MR sak 08/16 – Orientering om diakoniplan

VEDTAK: Utsettes til et senere møte

MR sak 09/16 – Menighetens musikkutvalg
VEDTAK: Moskenes menighetsråd er positive til å opprette et musikkutvalg, og ønsker
et felles utvalg med Flakstad menighetsråd.
Utvalget bør sammensettes av:
- en fra hvert menighetsråd som har interesse for å planlegge/legge til rette for
menighetens musikkarbeid.
- Organist/kantor i hver menighet
- Musikkskolerekor i kommunen

MR sak 10/16 – Brudebibler
VEDTAK: Moskenes menighetsråd vil fortsatt gi en bibel med en hilsen fra menigheten
til brudepar som gifter seg i kirkene i Moskenes.
Biblene finansieres av offer til menighetsarbeid
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MR sak 11/16 – Kirkevertens rolle
VEDTAK: Det ble litt diskusjoner om hvilke oppgaver som er vertens oppgaver og hva
som er kirketjeners ansvar.
Tegnesaker til ungene bør være tilgjengelig med en pose med ark, tegnestifter og
underlag
Inger Lise Bjørnsen og kirkevergen tar en befaring i kirkene for å se på forholdene.

MR sak 12/16 – 50-års konfirmantjubileet
VEDTAK: Moskenes menighetsråd vil fortsatt legge til rette for en sammenkomst for
jubilantene på lørdagskvelden. Det tas kontakt med serveringsstedene for å finne
lokale.
Det sendes ut en ny invitasjon for å få flere påmeldinger.

MR sak 13/16 – Misjonsavtale Stefanusalliansen

VEDTAK: Moskenes menighetsråd signere misjonsavtalen med Stefanusalliansen, der
kirkevergen er kontaktperson.

MR sak 14/16 – Konserter Reine kirke

VEDTAK: Moskenes menighetsråd vedtar å innvilge søknad om leie av Reine kirke til
konsert etter gjeldende regelverk:
-

Elijazz og ReineOrd betaler kr. 1.000,- i leie + 20% av bilettinntekter minus
leiesum
Europharma og Authenticore betaler kr. 1.000,- i leie siden det er en lukket
konsert
Cellolyd leier kirka til øving og konsert og betaler kr. 1.000,-

VEDTAK: Moskenes menighetsråd vedtar forslag til vedtak med følgende endringer:
Europharma og Authenticore betaler kr. 3.000,- i leie av Reine kirke til sine lukkede
konserter.
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