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Medlemmer Moskenes Fellesråd: 

Anne Jorid Gjertsen, leder                       1.vara Merethe Hanssen 

Nora Larsen, nestleder                             Kommunens repr. Lillian Rasmussen 

Åshild Bakken                                         Prost Ann Helen F. Jusnes (FR-saker) 

Oddbjørg Møller                                      Vikar prest Jorunn T. Larsen (MR-saker) 

Mildrid Olsen  

Mona Paulsen 

Laila Jusnes Kristiansen 

Sigrunn Ganga Larsen 

 

Dagens ord:  Oddbjørg Møller                    Kaffemat: Mona Paulsen 

 

Innkalling: 
 

Det innkalles til møte i Moskenes kirkelige fellesråd /menighetsråd  

Onsdag 02.09.15  , kl. 13.00, Rådhuset 
 

 

FR sak 22/15-  Godkjenning av innkalling og saksliste 

FR sak 23/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 01.07.2015 og underskrift 

FR sak 24/15 - Post, referater og orienteringssaker 

FR sak 25/15 – Møteplan høsten 2015 

  Eventuelt 

 

MR sak 11/15 – Gudstjenesteplan/offer og kirkeverter/tekstlesere 2.halvår 2015 

MR sak 12/15– Høsttakkefest 2015 

MR sak 13/15 – Misjonsprosjekt 2015 

MR sak 14/15 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileet 

     Eventuelt 

 

Menighetsrådsvalg 2015: 

 

Sak 09: Stemmestyret – supplering 

Sak 10: Valgoppgjør – tellegruppe 

 

 

 

 

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

kirkevergen, på tlf. 980 17 630 

  

 Med vennlig hilsen     Anne Jorid Gjertsen /Anne-Britt H. Lunde          Dato: 24.08.2015                                                                                                

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Moskenes menighetsråd 
med fellesrådsfunksjon 
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FR sak 22/15-  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

VEDTAK: 

 

 

 

FR sak 23/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 01.07.2015 og underskrift 

 

FORSLAG  TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 01.07.15 godkjennes og underskrives 

 

VEDTAK: 

 

 

 

 

FR sak 24/15 - Post, referater og orienteringssaker 

 

1. Sør-Hålogaland bispedømmekontor: Søknadsfrister for tilskuddsordninger i 

bispedømmet. 

2. KA-rundskriv 06/15: Informasjonsplikt og kontrollplikt ved offentlige anskaffelser 

knyttet til leverandørens lønns- og arbeidsvilkår 

3. KA-rundskriv 07/15: Kopinoravtalen 

4. KA-rundskriv 08/15: De sentrale særavtaler er reforhandlet 

5. KA-rundskriv 09/15: Tariffrevisjon pr. 01.05.15 

6. KA-rundskriv 10/15: Påminning om kirkelige arbeidsgiveres aktivitetsplikt 

7. Kirkerådet: Tilskudd til Kirkevalget 2015 

 

VEDTAK: 

 

 

FR sak 25/15 – Møteplan høsten 2015 

 

I henhold til regelverket vil sittende menighetsråd med fellesrådsfunksjon for perioden 2011 – 

2015 fratre som menighetsråd 31.oktober 2015 og fratre fellesrådsfunksjonen 30.nobember 

2015.  Dette betyr at konstituerende møte i det nye menighetsrådet avholdes innen utgangen 

av oktober 2015. 

 

Siden vi har menighetsråd med fellesrådsfunksjon betyr dette konstituering av nytt råd før 1. 

november, men at gammelt råd innehar vervet som fellesråd en måned lenger. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Møtedato: 28.10.15 kl 13:00 og konstituering av nytt råd kl: 15:00 

 

Nytt menighetsråd med fellesfunksjon setter opp videre møteplan nå de er konstituert. 

 

VEDTAK: 
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MR sak 11/15 – Gudstjenesteplan/offer og kirkeverter/tekstlesere 2.halvår 2015 

 

Vedlegg: Forslag til gudstjenesteplan for 2.halvår. 

 

I forslag til gudstjenesteplan er antallet gudstjenester redusert med 2 og erstattet med 

andakter.  

 

Menighetsrådet har i MR-sak 21/14 den 06.01.15 vedtatt offerlisten for 2015 og i følge listen 

er det følgende offer som skal fordeles: 

Kirkens Nødhjelp, Kirkens SOS, Sør-Hålogaland, Norsk søndagsskoleforbund, Nordland, TV-

aksjonen 2015,  offer til barne- og ungdomsarbeid, Barnehjem i Romania, menighetsarbeid, 

menighetens musikkarbeid, Å bedehusforening 

 

Det er ønskelig at de som er tekstlesere og kirkeverter gir tilbakemelding på hvem som vil 

fortsette etter valget i høst.  

 

VEDTAK: 

 

 

MR sak 12/15– Høsttakkefest 2015 

 

Høsttakkefesten er i år den 20.september i Reine kirke kl 11:00, et arrangement som 

menighetsrådet arrangerer og samtlige medlemmer og varamedlemmer har plikt til å delta på. 

Samtidig er det presentasjon av konfirmantene, og de går i prosesjon inn i kirka med gavene 

til auksjonen. 

 

Siden det er Reine kirke som er arena for gudstjenesten, anbefales det at vi kontakter 

Moskenes sykehjem om å få bruke Albertstua til auksjons lokale.  

 

 I fjor ble det vedtatt at de 7 – 10 største/beste gavene skulle auksjoneres, og de øvrige ble 

priset og solgt. Vil vi ha det slik i år også, eller skal alt auksjoneres?? 

 

Fordeling av oppgaver: 

Ansvar for å ta i mot gavene i kirka, og legge i kurver: 

Ansvar for at alt kommer til auksjonen: 

Bakinga av kaker, boller: 

Salg av kaffe/te/saft og mat: skal vi sette en kuvertpris på kr. 50;- 

Aukjonarius:  

Ryddekomite: 

Ansvar for innkjøp 

Ansvar for penger 

 

 

VEDTAK: 

 

 

MR sak 13/15 – Misjonsprosjekt 2015 

 

Vi har fått opplyst at prosjektet «Barn tilbake til familien» er avsluttet. På bakgrunn av denne 

opplysningen har menighetsrådet valgt å avslutte samarbeidet med Normisjonen, jfr. MR-sak 
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06/15 den 13.05.15. 

 

Siden det er valg og nytt menighetsråd vil bli konstituert i oktober, er det naturlig at det nye 

rådet kan få velge hvilken organisasjon og prosjekt de ønsker å støtte. 

 

Men vi må vedta hvem som skal få utbetalt offer i 2015 som er øremerket misjonsprosjektet i 

Aserbajdjan som er avsluttet.  Jeg anbefaler at vi i år støtter Normisjonens prosjekt 

Barnehjemmet i Merdekan, Baku, som også er et prosjekt i Aserbajdjan. 

 

FORSLAG  TIL VEDTAK: 

  

Moskenes menighetsråd vedtar at offer som er mottatt i 2015 til menighetens 

misjonsprosjekt gis til  Normisjonens prosjekt nr. 114.97.872 Barnehjemmet i 

Merdekan, Baku. 

 

Det nye menighetsrådet for perioden 2015 – 2019 vedtar ny avtale om misjonsprosjekt 

som menigheten kan støtte fra 2016. 

 

Reine, den 24.august 2015 

Anne-Britt Hagen Lunde, kirkeverge 

 

VEDTAK: 

 

 

MR sak 14/15 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileet 

 

Vi hadde som vanlig en markering for 50-års konfirmantene i år også. 

Hvordan gikk det?  Er det noe som bør tenkes på til neste år. 

 

VEDTAK: 

 

 

 

 

Menighetsrådsvalg 2015: 

 

Sak 9: Stemmestyret 

 

I møte den 01.07.15 ble det valgt stemmestyre for valgkretsene.  Det er mottatt 2 forfall til 

stemmestyret Inger Lise Bjørnsen og Anne Jorid Gjertsen.  Siden A.J. Gjertsen er leder for 

stemmestyret i Reine valgkrets, anbefaler jeg at vi tar saken opp til ny behandling. 

 

Valghåndboka side 76 – 78 veiledning for stemmestyret 

 

Sak 10: Valgoppgjør – tellegruppe 

 

Valgstyret har sentrale oppgaver i forbindelse med registrering og opptelling av stemmene, se 

Valghåndbok side 81 – 85. 

 

  


