Protokoll fra Moskenes kirkelige fellesråd/menighetsråd den 09.08.17

DEN NORSKE KIRKE
Moskenes menighetsråd
med fellesrådsfunksjon

PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED
FELLESFUNKSJON ONSDAG 09.08.17 kl. 13:30 – 16:00
Til stede: Kjellaug F. Bunes, Ingjerd Martinsen, Vibeke R. Holm, Weronica Olsen, Brit Arntzen ,
Kom.repr. Lillian Rasmussen
Sokneprest Trond Gran, prost Kristine Sandmæl
Meldt forfall: Inger Lise Bjørnsen, Anne Brit Schiøtz, Thore Hanssen

Referent: Anne-Britt Hagen Lunde (Kirkeverge)

Saksliste
FR sak 12/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste
FR sak 13/17 – Godkjenning av protokoll fra møte 29.03.17 og 27.04.17
FR sak 14/17 – Post, referater og orienteringssaker
FR sak 15/17 – Revisjonsberetning – Regnskap 2016
FR sak 16/17 – Høring: Reduksjon av prestestillinger – Lofoten prosti
FR sak 17/17 – Stilling som kirketjener
FR sak 18/17 – Prosjekt - diakonibemanning i Vest-Lofoten
MR sak 11/17 – Gudstjenesteplan for 2.halvår 2017
MR sak 12/17 – Høsttakkefest
MR sak 13/17 – Musikkutvalg – utsatt
MR sak 14/17 – 50-års konfirmantjubileum

Saker til behandling:
Fellesrådssaker:
FR sak 12/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste
FORSLAG TIL VEDTAK: Forslag til innkalling og saksliste godkjennes
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
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FR sak 13/17 – Godkjenning av protokoll fra møte 29.03.17 og 27.04.17
FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 29.03.17 og 27.04.17 godkjennes og
underskrives
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

FR sak 14/17 – Post, referater og orienteringssaker
1.
2.
3.
4.

KLP: Kontoutskrift 2016
KLP: Anslag reguleringspremiesatser for 2017
KA: Årsrapport 2016
Sør-Hålogaland bispedømme: Uttalelse om flyktninger og asylsøkere fra biskop og
proster i Sør-Hålogaland bispedømme
5. Kirkerådet: Rundskriv nr 1-2017: Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisasjon
6. KA-rundskriv nr 04/2017: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2017
7. KA-rundskriv nr 05/2017: Revidert sentral avtale om kopiering i Den norske kirke
8. KA-rundskriv nr 06/2017: Rekruttering av medarbeidere – utprøving av ferdigheter
9. KA-rundskriv nr 07/2017: Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker og
øvrige personalsaker og tilføyelsen i kirkelovens § 28
10. KA-rundskriv nr 08/2017: Tariffrevisjon pr. 01.05.2017 – resultatet kan iverksettes
11. KA-rundskriv nr 09/2017: Sentrale særavtaler om arbeidstid for prester og lederavtale
for proster er reforhandlet
12. KA-rundskriv nr 10/2017: Nye regler for varsling har trådt i kraft 1.juli 2017
13. KA-notat: Framtidig finansiering av tros- og livsynssamfunn
14. Pilgrimstur med buss i Lofoten
15. Sør-Hålogalandbispedømme: Stiftsdagene i Bodø i november 2017
16. Teaterforsestilling – Luther med latter
17. Grönlund: Serviserapport orgel
18. Takkekort fra Gerd Andersen
19. Ungdommens kirketing 2017
20. Kirkemusikksenter i Nord. Norsk salmefestival, Salmer og sanger som trosopplæring
VEDTAK: De refererte saker tas til orientering

FR sak 15/17 – Revisjonsberetning – regnskap 2016
FORSLAG TIL VEDTAK: Revisors årsberetning tas til etterretning
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

FR sak 16/17 – Høring: Reduksjon av prestestillinger – Lofoten prosti
VEDTAK: Moskenes kirkelige fellesråd mener at foreslått reduksjon av prestestilling i
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Lofoten ved å fjerne prostiprestestilling vil ramme likt, og vil fungere tilfredsstillende
ved god administrering av gjenværende ressurs i prostiet.
FR sak 17/17 – Stilling som kirketjener
FORSLAG TIL VEDTAK:
Moskenes kirkelige fellesråd vedtar en midlertidig arbeidsplan for kirketjener som skal
bygge på frivillighet og skal ikke være en permanent løsning:
Arbeidstid: oppmøte 1 time 15min før gudstjenesten, tidligere dersom det er snømåking
Arbeidsoppgaver: ringe til gudstjeneste, tenne alterlys, legge til rette for nattverd,
kollekt, føre kirkebok, kirkekaffe
Arbeidsfordeling mellom menighetsrådets medlemmer/varamedlemmer:
REINE KIRKE:
17.09:
15.10:
05.11:
03.12:
26.12:
28.01:

MOSKENES KIRKE:
01.10:
12.11:
24.12:
14.01:
Planen sendes ut til menighetsrådets medlemmer og varamedlemmer og evt. andre som
kan være aktuelle
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Reine kirke 15.10 vil Kjellaug ta oppgaven som kirketjener
Moskenes kirke 12.11 vil Ingjerd ta oppgaven som kirketjener

FR sak 18/17 – Prosjekt - diakonibemanning i Vest-Lofoten
FORSLAG TIL VEDTAK: Moskenes kirkelige fellesråd tar orienteringen til
etterretning.
VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Menighetsrådssaker:
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MR sak 11/17 – Gudstjenesteplan for 2.halvår 2017
Vedlegg: Gudstjenesteplan for 2.halvår 2017
Viser til forsalg til gudstjenesteplan for 2.halvår 2017. Vi har hatt forslaget oppe til diskusjon
på stabsmøtet den 24.juli. Det ble diskusjon om det skal være offer på allhelgensGudstjenesten, der vi har ulike syn på saken. Ber om at menighetsrådets medlemmer uttaler
seg om hva de mener.
VEDTAK: Moskenes menighetsråd vedtar følgende endringer/kommentarer til
gudstjenesteplan for 2.halvår 2017:
- Offer til Å bedehusforening endres til Fiskarheimen, Sørvågen
- Det tas opp gave til diakonalt arbeid i menigheten for de som ønsker å gi en gave
ved utgangen

MR sak 12/17 – Høsttakkefest
FORSLAG TIL VEDTAK:
Høsttakkefest den 17. september Reine kirke med auksjon på Albertstua, Moskenes
sykehjem. Det tas kontakt med sykehjemmet om vil kan benytte Albrtstua.
Fordeling av oppgaver:
Ansvar for å ta i mot gavene i kirka, og legge i kurver, samt at alt kommer til auksjonen:
Konfirmantene, Kirketjener, kirkevert
Baking av kaker, rundstykker: samtlige medlemmer i menighetsrådet, dersom du er
bortreist må du skaffe stedfortreder og levere kake/rundstykker.
Lørdag kl 12:00 møtes __________________ på Albertstua og ordner til fest.
______ handler inn kaffe, te, kaffemelk, servietter, ansvar for vekslepenger.
Auksjonarius: Soknepresten?
Samtlige menighetsrådsmedlemmer hjelper til under arrangementet dersom de ikke har
fått gyldig fravær.
Alle hjelper til å rydde opp etter festen

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende merknad:
Weronica og Vibeke møtes på lørdagen for tilrettelegging av auksjonen.
Vibeke handler inn kaffe, te, saft, servietter, kaffemelk
Soknepresten tar kontakt med aktuelle personer som auksjonarius
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MR sak 13/17 - Musikkutvalg
Ble ikke behandlet

MR sak 14/17 – 50-års konfirmantjubileum
VEDTAK: Kirkekaffe på Sørvågen fiskarheim. Kjellaug er innkjøpsansvarlig.
Samtlige medlemmer/varamedlemmer i menighetsrådet bidrar med kake eller
rundstykker til kirkekaffen. Dersom du ikke kan møte/bake, må du finne en
stedfortreder og gi beskjed.
Lørdag møtes Kjellaug og Brit A. på fiskarheimen for å dekke bord
Søndag møter Kjellaug og koker kaffe, te
Samtlige er med på å rydde opp etter kirkekaffen

5

