Protokoll fra Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 08.06.16

DEN NORSKE KIRKE
Moskenes menighetsråd
med fellesrådsfunksjon

PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED
FELLESFUNKSJON ONSDAG 08.06. 2016 kl. 13:30 – 16:00
Til stede: Kjellaug F. Bunes, Inger Lise Bjørnsen, Anne Brit Schiøtz, Thore Hanssen, Kom.repr.
Lillian Rasmussen
Prestevikar Jorunn T. Larsen
Meldt forfall: Ingjerd Martinsen, Vibeke R. Holm, Weronika Olsen

Referent: Anne-Britt Hagen Lunde (Kirkeverge)

Saksliste
FR sak 13/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste
FR sak 14/16 – Godkjenning av protokoll fra møte 13.04.16
FR sak 15/16 – Post, referater og orienteringssaker
FR sak 16/16 – Stilling som diakon
FR sak 17/16 – Reine kirke – kirkeløper
MR sak 15/16 – Endring av offer gudstjeneste den 26.06.16
MR sak 16/16 – Reine kirke – 125 års jubileum
MR sak 17/16 – 50-års konfirmanter
MR sak 18/16 – Gudstjeneste liste for 2.halvår 2016
MR sak 19/16 – Dugnad

Saker til behandling:
Fellesrådssaker:
FR sak 13/16 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
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FR sak 14/16 – Godkjenning av protokoll fra møte 16.03.16 og 13.04.16
Forslag til vedtak: Protokoll fra møte den 16.03.16 og 13.04.16 godkjennes og
underskrives
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt og underskrevet

FR sak 15/16 – Post, referater og orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prosten i Lofoten: orientering etter kirkemøtet, bispevisitas
KA-rundskriv 02/16: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2016
Jürg Leutert: Oppsigelser fra stilling som kantor i Moskenes kirkelige fellesråd
Jorunn T. Larsen: Oppsigelser fra stilling som diakon i Moskenes kirkelige fellesråd
Valg av KAs landsråd (2017-2021)
Den Norske kirke: Invitasjon til å markere kirkeuka for fred i Palestina og Israel 18.25.sep 2016 «Bygg broer, ikke murer»
7. Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Utbetaling av statstilskudd for 2016 særskilte
stillinger innen diakoni og undervisning, 1. halvår
8. Frelsesarmeen: Søknad offer
9. Prosten i Lofoten: Fellesmøte Moskenes og Flakstad fellesråd med prosten i Lofoten
24.08.16, kl 17:00 Kirkestua, Flakstad
VEDTAK: De refererte saker tas til etterretning

FR sak 16/16 – Stilling som diakon
VEDTAK: Moskenes kirkelige fellesråd vedtar at stillingen som diakon opprettholdes og
lyses ut. Organiseringen av stillingen opprettholdes som i dag med samarbeid med
Flakstad kirkelige fellesråd.
Det sendes søknad til Moskenes kommune om tilskudd til finansiering av stillingen.

FR sak 17/16 – Reine kirke – kirkeløper
VEDTAK: Moskenes kirkelige fellesråd går til innkjøp av ny kirkeløper i Reine kirke.
Tilbud på ny løper innhentes av kirkeverge, som sammen med leder og nestleder velger
løper som det søkes godkjenning for.
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Menighetsrådssaker:
MR sak 15/16 – Endring av offer gudstjeneste den 26.06.16
VEDTAK: Moskenes menighetsråd vedtar at offer i Moskenes kirke den 26.juni går til
vedlikehold av Moskenes kirke.
MR sak 16/16 – Reine kirke – 125 års jubileum
VEDTAK: Moskenes menighetsråd vedtar at det Reine kirkes 125-års jubileum
markeres helga 15. – 16. oktober 2016.
Det settes ned en arbeidsgruppe med Kjellaug F. Bunes, Brith B. Walker og sokneprest
Trond Gran som arbeider videre med program for helga.
Det tas kontakt med Moskenes sykehjem om bruk av Albertstua til kirkekaffe og
auksjon.
Familien Sverdrup kontaktes også
MR sak 17/16 – 50-års konfirmanter
VETAK: Arrangementet legges til restaurant Kranbua på Hamnøy lørdagskvelden.
Leder i menighetsrådet ønsker jubilantene velkomne.
Kirkekaffen blir på Albertstua der menighetsrådets medlemmer er ansvarlige for
serveringen.
Prest og organist deltar også.
MR sak 18/16 – Gudstjeneste liste for 2.halvår 2016
VEDTAK: Forslag til gudstjeneste liste for 2.halvår 2016 tas til etterretning

MR sak 19/16 – Dugnad
VEDTAK:
1. Moskenes kirkegård: Det er flere støttet som ligger nede som må rettes opp. Det
må sås nytt gress på kirkegården
Avtales med kirkegårdsarbeider om dag for dugnad
Ta med redskap for oppretting av gravminne
Plakat og facebook
2. Moskenes kirke: Renhold av kirka, rydding av loft
Utføres før neste gudstjeneste den 26.juni
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