DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy sokn
Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.

Møte i menighetsrådet
Tid: fredag 7. desember kl 10:15
Sted: Menighetskontoret Strandveien 50 H, Skjervøy

Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 31/18: Godkjenning av protokoll av 17. september 2018
Sak 32/18: Økonomirapport pr 30. november 18
Sak 33/18: Prosjektregnskap menighetskontorer
Sak 34/18: Altertavle Arnøy kirke: søknaden godkjent – realisering
Sak 35/18: Disponering av fond – overføring til investeringsbudsjettet
Sak 36/18: Fremdrift ombygging menighetssal
Sak 37 /18: Orienteringssaker:
 Soknepresten orienterer
o
 Kirkevergen orienterer
o Avlyst julekonsert - Kultnett
o Formannskapets budsjettvedtak

Menighetsrådssak
Sak 38/18: Prostens behandling av visitasrapporten
Sak 39/18: Diakoniplan for Skjervøy menighet
Sak 40/18: Godkjenning av gudstjenesteliste og offerliste
Sak 41/18: Godkjenning repertoar – Skjervøykorets julekonserter
Sak 42/18: Forberedelse kirkevalget 2019

SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok

Protokoll 17. september 2018

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 17. september 2018 kl 1015 – møtet hevet kl 1215
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Eva Albrigtsen, Birgit Paulsen,
Peder André Amundsen, Jan Larsen og sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Kristin Dalheim
Følgende hadde meldt forfall / møtte ikke: Øyvind Isaksen og Frode Langstrand
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen – godkjent.
- Kirkevergen bes følge opp medlemmer som ikke møter uten å ha meldt forfall
Sakslista – godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 22/18 – til sak 30/18.
Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Eva Albrigtsen

---------------------------------------Peder A. Amundsen

--------------------------------------Møteleder

-------------------------------------Sekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 14. juni 2018
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 22/18: Godkjenning av protokoll av 14. juni 2018
Vedtak – enstemmig:
- Protokollen godkjent
Sak 23/18: Økonomirapport pr 31. august 2018
Vedtak – enstemmig:
- Økonomirapporten tas til orientering
Sak 24/18: Revidert driftsbudsjett 2018
Vedtak – enstemmig:
- Revidert budsjett for 2018 godkjennes
Sak 25/18: Fremdrift ombygging menighetssal
Vedtak – enstemmig:
- Kirkevergen får myndighet til å inngå avtale med entreprenørfirma som i samarbeid
med egen stab kan utføre arbeidet med menighetssal i kjelleren på Strandveien 50 H.
- Det nedsettes en byggekomité som skal følge opp arbeidet med bygging av
menighetssal. Komitéen får fullmakt til å gjøre mindre endringer hva gjelder
planløsning, materialvalg og andre tilpasninger. I komiteen inngår kirkevergen, leder
av menighetsrådet samt en person til som komitéen velger.

Sak 26/18: Revidert investeringsbudsjett 2018
Vedtak – enstemmig:
- Revidert investeringsbudsjett for 2018 godkjennes

Sak 27/18: Nytt kirkegårdsgjerde Arnøy
Vedtak: innstillingen – med nytt punkt 4 – enstemmig vedtatt:
1. Fellesrådet går inn for å bygge nytt gjerde ved Arnøy kirkegård med tilstrekkelig
høyde for å holde rein ute.
2. Dette søkes finansiert gjennom tilskuddsordningen for konfliktforebyggende tiltak.
Kirkevergen får myndighet til å inngå nødvendige avtaler med relevant part innen
reindriftsnæringa.
3. Fellesrådets andel søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2019.
4. Knyttet til inngangspartiet brukes det stakittgjerde. For øvrig brukes nettinggjerde
med flettverk.
Sak 28/18: Budsjett 2019 – innspill til budsjettdialog med kommunen
Vedtak – enstemmig:
1. Skjervøy kirkelige fellesråd ber om driftstilskudd for 2019 tilsvarende samlet
driftstilskudd for 2018 med kompensasjon for økte kostnader til lønn og pensjon.
2. I tillegg ber vi om bevilgning for 2019 til inndekning av underskudd frem til og med
2016 på kr 842 000,3. Til investeringsbudsjettet ber vi om kr 40 000,- til nytt kirkegårdsgjerde (vår andel),
samt midler for å male de delene av Skjervøy kirke som det haster mest med.
Kirkevergen får myndighet til å beregne dette nærmere og legge det frem ifm
budsjettdialogen med kommunen.
Sak 29/18: Orienteringssaker:
 Soknepresten orienterer



o Ressursutvalget del II – høring ang endring prostigrenser
o Prestedekningen i prostiet, samt midlertidig prostefunksjon
Kirkevergen orienterer
o Benkeputer Arnøy kirke
o Delvis dekking av kirkevergens utgifter til BE
o Status altertavle Arnøy (fra Birgit)

Menighetsrådssak
Sak 30/18: Søknad om julekonsert i Skjervøy kirke - Kultnett
 Søknaden fra Kultnett om å leie Skjervøy kirke ifm julekonsert 14. desember 2018
innvilges.
 Hvis arrangementet krever ansatte på jobb settes leiebeløpet til minimum kr 1000,- og
ellers 15 % av brutto billettinntekter.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
7. desember 2018

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
32/18

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

3. desember 2018

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Økonomirapport pr 30. november 2018
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
 Økonomirapporten tas til orientering
Saksopplysninger:

Driftsregnskap Skjervøy Menighetsråd
2018

2017

Revidert budsjett
2018

Forbruk i %

Salgsinntekter
16000 - Salg av kirkelige tjenester (Kostra OK)

-2 000,00

-6 000,00

-6 000,00

16100 - Egenandeler

-10 292,00

-2 400,00

-10 000,00

16200 - Diverse inntekter

-22 644,00

-59 796,00

-70 000,00
-3 000,00

16300 - Husleie
16301 - Festeavgift
Sum Salgsinntekter

-600,00

-2 310,00

-4 500,00

-4 500,00

-4 000,00

-40 035,00

-75 006,00

-93 000,00

33 %
103 %
32 %
20 %
113 %
43 %

Overføringer med krav om motytelse
17100 - Sykelønnsrefusjon

-89 683,00

-191 084,00

-90 000,00

17290 - Mva - generell kompensasjon

-151 363,00

-191 144,00

-180 000,00

17700 - Refusjon fra andre

-162 732,00

-171 872,00

-150 000,00

17800 - Adm-kostnad trosopplæring

-20 000,00

17900 - Verdi Tjenesteytingsavtale (Kostra OK)
Sum Overføringer med krav om motytelse

-403 778,00

-15 000,00

-15 000,00

-569 100,00

-455 000,00

100 %
84 %
108 %
0%
0%
89 %

Overføringer uten krav om motytelse
18000 - Tilskudd fra bispedømmerådet
18300 - Rammeoverføring fra kommunen (Kostra OK)
18600 - Offergaver (Kostra OK)
Sum Overføringer uten krav om motytelse

-278 000,00

-256 000,00

-277 000,00

-3 110 000,00

-2 500 000,00

-3 110 000,00

-109 021,00

-88 857,00

-97 000,00

-3 497 021,00

-2 844 857,00

-3 484 000,00

-4 715,00

-9 411,00

-6 000,00

-4 715,00

-9 411,00

-6 000,00

100 %
100 %
112 %
100 %

Finansinntekter
19000 - Renteinntekter
Sum Finansinntekter

79 %
79 %

Finansieringstransaksjoner
19400 - Bruk av disposisjonsfond

-638 221,00

19500 - Bruk av bundne fond

-481,00

19800 - Uinndekket del av neg.netto dr

-536 482,00

19900 - Motpost avskrivninger
Sum Finansieringstransaksjoner
INNTEKTER

-3 945 549,00

-935 986,00

-411 000,00

-2 111 170,00

-411 000,00

-5 609 544,00

-4 449 000,00

0%
0%
89 %

Lønn
10100 - Fastlønn

1 874 023,00

10101 - Refusjonsberettiget lønn

2 184 695,00

2 050 000,00

91 %
99 %
83 %
65 %
42 %
94 %
133 %
46 %
90 %
119 %
119 %
91 %

89 168,00

10102 - Lønn renhold

22 770,00

45 040,00

23 000,00

10103 - LØR/SØN-TILLEGG

12 451,00

46 752,00

15 000,00

10104 - Helge- og høytidstillegg

26 145,00

2 409,00

40 000,00

2 119,00

34 859,00

5 000,00

14 149,00

30 804,00

15 000,00

10200 - Lønn vikarer
10201 - Lønn ferievikarer
10203 - Lønn enkeltoppdrag
10800 - Møtegodtgjørelse
10100 - 10899
11600 - Skyss og kost
11600 - 11699
Sum Lønn

8 000,00

7 000,00

6 000,00

11 400,00

39 050,00

25 000,00

1 971 056,00

2 479 776,00

2 179 000,00

41 577,00

28 883,00

35 000,00

41 577,00

28 883,00

35 000,00

2 012 633,00

2 508 659,00

2 214 000,00

Sosiale Utgifter
10900 - Pensjon

400 917,00

343 000,00

12 081,00

12 072,00

12 000,00

12 081,00

412 989,00

355 000,00

11000 - 11599

181 951,00

227 814,00

156 000,00

11700 - 12999

651 874,00

837 697,00

678 000,00

833 826,00

1 065 510,00

834 000,00

13800 - Interne overføringer

20 000,00

20 000,00

13900 - Tjenesteytingsavtalen

15 000,00

15 000,00

409 862,00

180 000,00

10902 - GRUPPELIV/ULYKKE
Sum Sosiale Utgifter

0%
101 %
3%

Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.

Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.

117 %
96 %
100 %

Overføringer

57 770,00

56 757,00

60 000,00

209 133,00

501 619,00

275 000,00

0%
0%
84 %
96 %
76 %

18 702,00

16 141,00

46 000,00

41 %

119,00

2 858,00

15100 - Avdrag lån

95 135,00

119 444,00

160 000,00

15200 - Egenkapitaltilskudd KLP

19 667,00

18 260,00

20 000,00

59 %
98 %

14290 - Mva - generell kompensasjon
14650 - Utbetaling offergaver (Kostra OK)
Sum Overføringer

151 363,00

Finansutgifter
15000 - Renter lån
15002 - Forsinkelsesrente

15300 - Dekking av underskudd

131 000,00

15500 - Avsetninger til bundne fond
15900 - Avskrivninger
Sum Finansutgifter
UTGIFTER
RESULTAT

28 078,00

3 000,00

935 986,00

411 000,00

133 623,00

1 120 767,00

771 000,00

3 201 295,00

5 609 544,00

4 449 000,00

0%
0%
17 %
72 %

-744 254,00

Drøfting:
Resultatet på 744 000 kr er kun et bruttobeløp. Pensjon for hele
2018 og lønn for desember, samt 131 000 kr til inndekking av
gammelt underskudd er ikke regnskapsført. I vår favør kommer
imidlertid sykelønnsrefusjon tilsvarende ca en månedslønn som
ikke er tatt med.
Økonomirapporten er derfor hyggelig lesning, vi ligger an til å få
et lite mindreforbruk for 2018. Så sent på året er det likevel ikke
hensiktsmessig å gjøre ny budsjettrevidering.

Foreløpig resultat
Pensjon
Budsj overskudd
Lønn desember
Strøm nov des

-744254
343 000,00
131 000,00
200 000,00
-20000
-90254
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Prosjektregnskap menighetskontorer
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
 Prosjektregnskapet for menighetskontorer godkjennes
Saksopplysninger:
Kostnadene knyttet til kontoretasjen i Strandveien 50 er samlet på eget prosjektnummer. Dette
inkluderer kjøp av bygget og ombyggingen av etasjen, samt noen tiltak i kjelleren som var
påkrevet for å ferdigstille kontordelen. Dette gjelder først og fremst arbeid knyttet til avløp.
For utgifter spesifikt knyttet til kjelleren bruker vi eget prosjektnummer.
Vi har også ført en del inventar som matter, hyller, persienner, innsynsskjerming resepsjon og
stellebord på prosjektet.
De store beløpene:
-

-

Strandveien 50 ble kjøpt for to millioner kroner. Dokumentavgift og kommunale
avgifter kom på drøye 70 000 kroner.
Tilbudsprisen til Skjervøy byggeservice var i utgangspunktet på 2 033 642 kroner. Vi
valgte bort vinduer med sprosser, gulvmonterte i stedet for vegghengte toalett, og
plusset på automatisk dørpumpe på ytterdøra. Justert pris ble da 1 988 742 kr.
Noen utforutsette kostnader har det blitt. De største beløpene utgjør til sammen
129 000 kr.
Flytting av friskluft / avkastkanal
Uavh kontroll brann
Dørautomatikk innvendig dør
Seriekoblet brannvarsling alle etasjer
Saging / meisling av gulv, kjeller
Avretting av gulv
Skuffeseksjon kjøkken

40 906
24 938
21 352
16 500
10 350
9 167
5 891
129 104

Finansiering:
Vi solgte Idrettsveien 2 for 1 800 000 kr. Resten er finansiert med låneopptak på drøye 2,5
millioner kroner. Momsen utgjør 558 000 kroner, den er holdt utenfor i tallgrunnlaget over.

Investeringsregnskapet - Vedlegg 2B Skjervøy Menighetsråd
Prosjekt 2-Menighetshus kontor
2018
1952 - Eiendomsavgifter
1953 - Gebyr, offentlige saksbehandling
2000 - Inventar og utstyr - investering
2300 - Tilpassing / inventar bygg/anlegg
2301 - Kjøp av byggetjenester, nybygg / ombygg

10 287,00

10 287,00
13 815,00

16 095,00
1 675 860,00

2850 - Kjøp av eksisterende bygg
351 460,00

4290 Betalt mva '7280

76 793,66

Investeringer i anleggsmidler

2017-18
60 278,00

13 815,00

2700 - Konsulenter

4290 - Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning

2017
60 278,00

16 095,00
471 550,00

2 147 410,00

68 688,00

68 688,00

2 000 000,00

2 000 000,00

130 419,20

481 879,20
76 793,66

2 134 023,66

2 741 222,20

4 875 245,86

Årets Finansieringsbehov

2 134 023,66

2 741 222,20

4 875 245,86

Bruk av lånemidler

-1 853 880,86

-662 693,00

-2 516 573,86

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.
Refusjoner
Ekstern Finansiering
Udekket/Udisponert

-1 800 000,00

-1 800 000,00

-428 253,00

-130 419,00

-558 672,00

-2 282 133,86

-2 593 112,00

-4 875 245,86

-148 110,20

148 110,20

0,00
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Altertavle Arnøy kirke: søknaden godkjent – realisering
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Fellesrådet beslutter realisering av prosjektet med maleri, altertavle og maling av
koret.
- Altertavlekomiteen får myndighet til å avklare dimensjoner på maleri og ramme samt
sette dette i bestilling.
- Kirkevergen bes undersøke muligheter for å søke ytterligere finansiering gjennom
tilskudd.
Saksopplysninger / drøfting
Biskopen godkjente i skriv datert 5. november vår søknad om altertavle i Arnøy kirke. Vi kan
nå gå videre med konkret arbeid med utførelsen av prosjektet. Det er noen forhold som
trenger avklaring:
Omfang på prosjektet - kostnader:
Altertavleprosjektet har hele tiden handlet om altertavle med maleri og ramme, samt maling
av koret. På grunn av usikkerhet knyttet til finansiering søkte vi om maledelen i eget trinn.
Det har imidlertid ikke vært på tale å revurdere maling av koret, da maling har kunstnerisk og
symbolsk verdi i seg selv. Det skal være samme blåfarge i himmelen og i kanalen i altertavla
– det er Guds ånd som sendes fra himmelen og ned og dette gjenspeiles i fargevalget. I tillegg
vil maling av himling og bakvegg bryte opp det dominerende kvistfuruinntrykket man i dag
får i kirka.
Dugnad er alltid en mulighet i stedet for å samle inn penger. Vi kunne spart penger på å gjøre
malingen på dugnad, i alle fall bakveggen. Imidlertid medfører størstedelen av dette arbeid i
stillas eller lift som utløser HMS-krav om sikringskurs. Dugnad må i så fall gjøres av
kvalifisert personell. Hvis vi leier inn et firma til å gjøre deler av jobben får vi uansett
kostnader til transport og rigg, slik at det likevel ikke er så mye å spare.
Betaling til kunstneren ble i 2011 avtalt til 80 000 kr. I henhold til SSB sin prisvekstkalkulator
utgjør dette kr 93 719 kroner i oktober 2018. Hvis vi legger dette til grunn; samt utsettelser og
uvisshet over mange år er det ikke urimelig å runde av oppover til 100 000 kroner.
Moelven limtre anslår at selve altertavla vil koste 35 000 kr netto, levert Skjervøy.
Kirkevergen har også bedt om et kostnadsoverslag for maling av koret.

Dimensjoner:
Hvor stort skal maleriet være i forhold til innramminga? Lerretet skal spennes opp på en
ramme, og dimensjonene må tilpasses altertavla for øvrig. Målene vi har å gå utfra pr nå er
beregnet ut fra skissa og plantegninger av kirka. Trenger vi en befaring i kirka for å beslutte
mer eksakte mål? Dette bør vi prioritere å gjøre raskt slik at kunstneren kan påbegynne
arbeidet.
Finansiering:
Vi hadde ved årsskiftet 241 000 kroner på kirkefondet. Vi bør snarest avtale konkret pris med
kunstneren, men hvis vi lander på 100 000 kr til kunstneren, og ca 35 000,- for ramma så er
gjenstående beløp drøye 100 000,- Det vil man tro holder for maling og maling og øvrig
utsmykking.
Innen saken behandles i fellesrådet forventes et kostnadsestimat for maling å være på plass.
Dermed bør rådet ha bra grunnlag for å beslutte realisering, og i alle fall slik at kunstneren
kan påbegynne sitt arbeid.
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Disponering av fond – overføring til investeringsbudsjettet

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. Madam Lyngs legat disponeres til delfinansiering av menighetssalen og overføres
investeringsbudsjettet.
2. Edvart Kristensens dødsbo betraktes som en gave til soknet og disponeres til
delfinansiering av menighetssalen og overføres investeringsbudsjettet.
3. Speideren-fondet disponeres til delfinansiering av menighetssalen og overføres
investeringsbudsjettet.
Saksopplysninger:
Madam Lyngs fond:
Ved årsskiftet hadde vi kr 170 425,- på bundet driftsfond benevnt Madam Lyngs fond. Fondet
består av legatet som Skjervøy kommune avviklet i 2014. Det meste av legatets midler ble
overført til Skjervøy menighetsråd, øremerket tiltak knyttet til arbeid for barn og unge, mot at
soknet sørger for beplantning av Madam Lyngs gravsted.
Edvart Kristensens dødsbo:
Ved årsskiftet sto det kr 11 018,- på dette fondet. Sparebanken Nord-Norge opplyser at
kontoen ble opprettet 11. september 1998, men grunnet foreldelse har de ikke lenger
informasjon om åpningen av kontoen. Kontoen har vært registrert med soknets adresse siden
2005, og har vært regnskapsført i soknet som bundet fond siden desember 2008. Vi har ingen
øvrige dokumenter om dødsboet.
Speideren-fondet:
Ved årsskiftet sto det kr 11 306 på bundet driftsfond kalt Speideren. Dette er midler fra
diverse bankkontoer relatert til speidervirksomhet som i mange år sto ubrukt på konto etter at
soknet sluttet med speideraktivitet. Kontoene var benevnt «Speiderforeningen og KFUM»,
«Troms krets KFUM-speidere» og «Speiderforeldrelaget», alle med soknet som adresse. I
2017 sa vi opp bankkontoene og samlet pengene på en konto for å spare gebyrer. De ble da
også regnskapsført hos oss.
Drøfting:
Mor Lyngs fond er øremerket tiltak knyttet til arbeid for barn og unge. Trosopplæringsarbeid
rettet nettopp mot barn og unge er hovedformålet med menighetssalen. Kirkevergen ser det
derfor som naturlig at dette fondet disponeres til å bidra til finansieringen av arbeidet med
menighetssalen.

Midlene fra Edvart Kristensens dødsbo har nå stått på konto i 20 år. Vi har ingen dokumenter
knyttet til midlene annet enn kontoutskrifter. Kirkevergen tok i utgangspunktet for gitt at
midlene var tiltenkt gravstell, men det viste seg at Kristensen ikke er gravlagt i soknet.
I samarbeid med kommunens saksbehandlere på folkeregistersaker har vi forgjeves forsøkt å
finne etterkommere til Kristensen med tanke på å finne formål for midlene.
Nå er det gått 20 år siden dødsfallet og en slik etterforsking blir stadig mer utfordrende. I
tillegg er beløpet relativt lite, og det er plausibelt at det faktisk er gitt som gave til soknet. I
stedet for å bruke ytterligere ressurser på undersøkelser foreslår kirkevergen å betrakte
midlene som en gave og at vi disponerer dem til et godt og konkret formål; nemlig arbeidet
med menighetssalen.
Vi bør også vurdere om vi skal disponere speiderfondet til investeringsprosjektet. Soknet
hadde relativt omfattende speideraktivitet for en generasjon siden, og forsøkte for noen år
siden (2011-12?) å ta dette opp igjen. Det ble imidlertid nedlagt etter et år grunnet mangel på
frivillige ledere. Det har ikke vært noe interesse for å gjøre nye forsøk med speideraktivitet.
Det er dermed lite hensiktsmessig fortsatt å forvalte et relativt lite beløp på fond i tilfelle det
skulle bli aktuelt om noen år. Penger på konto taper i dagens rentemarked verdi, i tillegg
kommer de administrative kostnadene knyttet til regnskapsføring. Om vi en dag starter opp
igjen med speiderarbeid vil det inngå i kirkas trosopplæringsarbeid og vil kunne finansieres
med trosopplæringsmidler.
At menighetssalen er relevant for speiderarbeid er åpenbart – mangelen på gode lokaler var en
av faktorene som gjorde speiderarbeid utfordrende. Så selv om midlene monner lite i forhold
til det store prosjektet vil de komme til god nytte.
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Fremdrift ombygging menighetssal

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Saken tas til orientering
Status menighetssalen:
JS Bygg har brukt en arbeidsuke med 2-3 mann i kjelleren. Det meste av stenderverk er satt
opp slik at vi nå får et godt inntrykk av planløsningen. JS Bygg skal ikke involveres igjen før
ventilasjon, elektrisitet og rør er forberedt i veggene.
JS Bygg har svært gode avtaler på leveranse av materialer, det får vi benyttet oss av. Plan og
bygningsloven krav om ansvarlig søker er overført fra Skjervøy byggeservice til JS Bygg.
Kirkevergen har rettet forespørsel til Bjørn Mella AS på levering av ventilasjon for å sikre
konkurranse på pris. Mella har leveransen på den nye barnehagen, og i sammenheng med det
oppdraget på Skjervøy kan de kanskje gi en god pris. Fra før har vi tilbud fra Elektro Kjøl AS.
For øvrig ligger det an til at vi kan få plass til ventilasjonsaggregatet under trappa slik at vi
ikke må bruke av arealet satt av til lager.
Når det gjelder fagområdene EL og RØR har vi ikke anledning til å konkurranseutsette disse
da leveransen her henger sammen med arbeidet i kontoretasjen. Mikalsen Installasjon AS og
Rørlegger Helgesen viderefører sine tilbud fra totalentreprisen, med nødvendige justeringer.
Vi ser at toalettene blir mindre enn beregnet på plantegningene. Det er derfor viktig å få en
god og plasseffektiv løsning for å få funksjonelle toalett. Vi er i dialog med Helgesen AS på
optimal utnyttelse av plassen.
-

Avgjørelser byggekomiteen har tatt:
o redusert med ett vindu. Sparer kostnader med saging i betong i tillegg til selve
vinduet.
o Vi trekker bakveggen ca 40 cm ut fra betongveggen for å gi plass til
ventilasjonskanaler skjult i veggen. Spiser litt plass, men forskjønner lokalet
vesentlig, samtidig som vi får smidig kanalføring.

Veien videre:
Praktisk er det gunstig om ventilasjonsleverandøren slipper til før el og rør. Vi avventer derfor
tilbud fra Mella før vi setter dette i bestilling.
Budsjett:
Vi har fått nøyaktige tilbud fra elektriker, rørlegger og ventilasjonsleverandør på alt som
inngår for ferdigstilt menighetssal. Disse tre fagområdene alene utgjør over 800 000 kr.

Ventilasjon kan vi ikke dele opp, men for EL og RØR kan vi avvente med to toalett og
kjøkkenet. Dermed kan vi redusere kostnadene betydelig for en minimumsløsning.
Av hensyn til konkurranse på ventilasjon settes det ikke opp enkeltbeløp i saksfremlegget.
Imidlertid begynner bildet av en menighetssal med begrenset brukstillatelse å fremstå mer og
mer realistisk.

Finansiering:
Forutsatt at prosjektregnskapet for menighetskontorene blir godkjent har vi 513 426 kr av
gjenstående lånemidler. Videre forutsatt vedtak som innstillingen i sak 35/18 har vi følgende
tilgjengelig finansiering:
Resterende lånemidler
Madam Lyngs fond
Speider-fondet
Edvart Kristensens dødsbo

-513 426
-170 425
-11 306
-11 018
-706 175

Vi har også søkt om støtte fra biskopens avregnede trosopplæringsmidler, men har i skrivende
stund ikke fått svar.
Rundt syvhundretusen er ikke tilstrekkelig for å fullfinansiere menighetssalen. En foreløpig
løsning er at prioritere tiltakene som trengs for å få en begrenset brukstillatelse for salen.
Teknisk sjef har bekreftet at når ventilasjon, lys, varme, toalett og rømningsveier er på plass
kan vi få slik tillatelse for et begrenset antall brukere. Dette betyr at vi kan avvente med
kjøkkenet i sin helhet og ferdigstille kun handicaptoalettet for at vi kan benytte salen til
tirsdagsklubb og konfirmantundervisning.
Målet er pr nå er en begrenset ferdigstillelse av de minimumsfasiliteter som trengs for å få en
begrenset brukstillatelse for tirsdagsklubb og konfirmantarbeid. Imidlertid må det tilføyes at
fokuset på en midlertidig brukstillatelse bare er et delmål. Vi har ikke før nå hatt oversikt over
tilgjengelig finansiering, og kostnadsbildet har vært vagt. Vi er utålmodige på å få eget lokale
til konfirmantundervisning og tirsdagsklubb, og det vil lette hverdagen vår betydelig.
Hovedmålet er selvsagt ferdigstillelse av en komplett menighetssal. Hvordan vi skal arbeide
videre for å fullføre menighetssalen må vi komme tilbake til i egen sak.
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Prostens behandling av visitasrapporten

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Drøftingen tas til orientering
Saksopplysninger:
I etterkant av visitasen i april 2017 sendte biskopen oss en visitasprotokoll med gjennomgang
av programmet som ble gjennomført under hans besøk på Skjervøy. Han påpekte også noen
utfordringer for veien videre:
1. Det første handler om den økonomiske situasjon, som også er kjent fra media. Jeg
er glad for at menighetsrådet nå tar tak og jobber for å komme ajour i
økonomiarbeidet. Det er helt nødvendig at dette kommer på plass før dere går videre
med andre gjøremål.
2. Man bør gå opp rutiner med kommunen og fornye tjenesteytingsavtalen. Det er mye
å hente i samarbeid og utnyttelse av felles ressurser til beste for både kommune og
kirke.
3. Trosopplæringen. Jeg vil anbefale dere å gjennomgå trosopplæringsplanen slik at
den blir et godt og tjenlig styringsverktøy med fokus på det helhetlige og systematiske
planarbeidet og bygge videre på det dere allerede har. Slik har dere mulighet til å få
et godt eierforhold til planen og fornyelse av arbeidet. Tirsdagsklubben har en sentral
plass i dette arbeidet. Det nye menighetshuset i Strandveien vil gi dere helt nye
muligheter som tas med når trosopplæringsplanen justeres og videreutvikles.
4. Lokal grunnordning for gudstjenestene. Soknepresten bes lede arbeidet og bruke sin
kompetansene på området slik at dere kan få utarbeidet en lokal grunnordning for
gudstjenestelivet hvor også samisk språk får sin naturlige plass.
Prosten har fulgt opp disse punktene med kirkevergen. Nå vil han drøfte saken med
menighetsrådet som grunnlag for sitt svar som han gir i sin rapport til biskopen.
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Diakoniplan for Skjervøy menighet

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Forslaget til diakoniplan for Skjervøy menighet vedtas
Saksopplysninger:
Biskopen sendte i brev datert 20. september – men mottatt elektronisk 12. november – et brev
om diakoniplaner i menighetene i Nord-Hålogaland.
Han skriver om diakoni:
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for
rettferdighet. I menighetene er diakonien synlig gjennom gudstjenesteliv, sorgarbeid,
barne- og ungdomsarbeid, gjennom rusforebyggende arbeid, på sykehjem, i
omsorgsboliger, hjemmebesøk, arbeid med flyktninger og under kirkekaffen for å
nevne noe.
Diakonien er med å gjøre menigheten til en lokal samfunnsaktør ved å være en del av
menneskers liv. Det er viktig at menighetsrådet kjenner til det diakonale arbeidet som
gjøres i menigheten og at soknet har en lokal plan for det diakonale arbeidet.
Nord-Hålogaland biskop ber derfor alle sokn om å vedta lokal plan for diakoni.
Menigheter som ikke har en vedtatt plan bes om å utarbeide en lokal plan for diakoni.
En kopi av planen sendes biskopen innen 31.januar 2019.
Drøfting:

Vi får altså bare to og en halv måned på oss å utarbeide en diakoniplan. I og med at brevet er
datert i september er det sannsynligvis en glipp som gjør at den først sendes ut 12. november.
Planen skal imidlertid være i et enkelt format, og han legger ved både mal og eksempel på en
slik plan. Han ber oss også om å tenke gjennom tre punkter i arbeidet med planen:




Hvilke diakonale tiltak har vi i menigheten?
Hvor er de diakonale utfordringene i vår menighet, vårt lokalsamfunn?
Hvilke ressurser har vi? Tid, økonomi, frivillige, samarbeidspartnere m.m.

Basert på vedleggene fra biskopen har jeg laget et utkast til en slik plan for Skjervøy
menighet:

PLAN FOR DIAKONI I SKJERVØY MENIGHET
Plan for diakoni i Den norske Kirke presenterer følgende definisjon av kirkens diakoni:
”Diak oni er k irk ens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttryk k es gjennom nestek jærlighet, ink luderende fellessk ap,
vern om sk aperverk et og k amp for rettferdighet”
Diakoni som:

Nestekjærlighet

Inkluderende Kamp for
fellesskap
rettferdighet

Arbeids
oppgaver

Ansvar

Når

I menigheten:
Eldrearbeid
Gudstjenesteliv
Voksenarbeid
Misjon
Internasjonal
diakoni
Arbeid for
personer med
bistandsbehov
Besøkstjeneste

Forbønn
Allehelgensdag

Faste ofringer til
Kirkens nødhjelp
Konf.undervisn.
Tirsdagsklubb

Institusjonsgudstjenester
Kirkekaffe
Forbønn

Forberede/gj.føre
Forberede/gj.føre
Forberede/rydde
Forberede/rydde

Prest
Kantor
Frivillige
MR/frivillige

Gratis lån av
kirka ifm
misjonsmøter
Tilrettelegging
nattverd

KonfirmantSekretær
aksjon Hjelp Forberede/gj.føre Menigh.råd Mai hvert år
Kola
Konfirmanter
Prest
Kirketjener
Frivillige
Besøk i hjem/inst Prest

Andakt/gudstj.

Forbered./besøk Prest/kantor

Soknebud
Hjemmedåp

Institusjonsarbeid
Samtaler

Prest/kantor

Sjelesorg
Trosopplæring

Månedlig

Tirsdagsklubb
Onsdagsklubb

Forberede/rydde Trosopplærer
Frivillige
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Gudstjenesteliste og takkofferliste
Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Forslag til gudstjenesteliste for 2019 godkjennes
- Forslag til takkofferliste for 2019 godkjennes
Saksopplysninger:
Gudstjenesteliste for 2019 med takkofferliste er vedlagt, det er menighetsrådets myndighet å
godkjenne disse.
Vurdering:
Vi fortsetter den innarbeidede syklusen med gudstjenester annenhver søndag i Skjervøy kirke
og en gang i måneden i Arnøy kirke. Gudstjenester i Årviksand kommer i tillegg. Den fjerde
søndagen i måneden er frihelg. Det foreslås ingen endring på antall ordinære gudstjenester.
Vi viderefører offerformålene fra 2018, samt målsetningen om offerformål som er mest mulig
relevant for soknet. Samme gjelder aktualitet ift kirkeåret eller i samfunnet ellers. Dette vil
styrke forankringen i menigheten, og ventelig også øke givergleden. Vi kan også vurdere å ha
færre offerformål, og heller ha flere ofringer til hvert formål i løpet av året.
Menighetsrådet må gjerne foreslå endringer.
Forslag på føringer for offerformål ifm gudstjeneste som faller nærmest:
1. Den 6. februar er samefolkets dag, ofring ifm nærmeste gudstjeneste går til
samemisjonen.
2. Ifm konfirmasjonsgudstjenester går ofringer til egen menighet, konfirmantbibler
3. Ifm stevnene går ofring til menighetenes bedehus lokalt
4. Ifm gudstjenester i Årviksand går ofringer til drift av bedehuset
5. 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse – offer til lokalt råd for psykisk
helse
6. Tredje søndag i oktober er det ofring til TV-aksjonen. Hvis vi ikke har frihelg bør
ofringen gå til tv-aksjonen. Denne utgår for 2019.
7. Konfirmantaksjonen går til Hjelp Kola
For 2019 er det lagt opp til 62 kirkelige handlinger – vigsel ikke medregnet:
- Skjervøy kirke: 42
- Arnøy kirke: 16
- Årviksand: 4
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Godkjenning av repertoar – Skjervøykorets julekonserter
Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Repertoarlisten godkjennes
Saksopplysninger:
Regler for bruk av kirkene hjemler i § 7 utlån av kirkene blant annet ifm konserter som faller
inn under formålet i § 1 og som ikke strider mot § 4 tredje til syvende ledd.
§ 1.Formål
 Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til
Guds ære og menighetens oppbyggelse.
 Gjennom forkynnelse av Guds ord, forvaltning av sakramentene og annen kirkelig virksomhet, er
kirken det sentrale samlingssted for menighetens gudstjenestelige og religiøse liv.
 Formålet er å gi regler for hva kirkene kan brukes til, hvem som kan bruke kirken og hvem som har
beslutningsmyndighet til å låne ut kirken.
4.Generelle bestemmelser
 Kirkens formål er bestemmende for avgjørelser om bruk av kirken, jf. § 1.
 Bruken av kirken er underlagt biskopens tilsynsmyndighet.
 Kirken med tilbehør skal behandles forsvarlig og med respekt.
 Kirken kan ta all kunst, alle kunstformer og alle kunstuttrykk i bruk i kirkerommet med dets liturgiske
inventar og utstyr, så sant det tjener det kristne budskap og lar kirkerommets særlige egenart komme til
utfoldelse.
 Kirken må ikke brukes til politisk møte eller virksomhet.
 Kirken må ikke brukes til kommersielle formål.
 Kirkerommet kan ikke brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn til utøvelse av deres tro eller
religion.

Skjervøykorets repertoar for julen 2018:
 Magnum Mysterium
 Å Kom Nå Med Lovsang
 Mary Did You Know
 Carol Of The Bells
 Julsång/O Helga Natt
 Eatnemen Vuelie- Deilig er jorden
 Julen for meg
 Mitt Hjerte Alltid Vanker
 Jul, Jul, Strålande Jul
 Angels’ Carol
 Det Hev Ei Rose Sprunge
 Nordnorsk Julesalme
 God Rest Ye Merry Gentlemen







Gå inte förbi
Deilig Er Jorden
Glade Jul
Salme- egenkomponert instrumental av Dag Øyvin Thingstad
Preludium- Div. julemelodier, egenkomponert av Håvard Skaadel.

Drøfting:
Tradisjonen med at Skjervøykoret har julekonserter i våre kirker er lang og god. Når utlån
likevel skal behandles av menighetsrådet er dette for å ivareta formålsparagrafens kjerne om
at kirken er et vigslet bygg som ikke skal brukes til hva-som-helst. Vi kjenner korets profil og
tradisjon, konkret handler det derfor om å godkjenne repertoaret for årets julekonserter.
Kantoren er kirkevergens fagmann på dette området, og siden han er med i koret har han god
innsikt i repertoaret. Alle sangene er godt innenfor vår kristne forkynnelse.
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Forberedelse kirkevalget 2019
Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
1. Til nominasjonskomité oppnevnes …
2. Som representant til prostiets valgmøte velges rådsleder eller nestleder, eller annet
medlem av rådet som leder utpeker.
Saksopplysninger:
Det er valg til menighetsråd og bispedømmeråd september 2019. Som tidligere avholdes
kirkevalget parallelt med valget til kommunestyret og fylkestinget.
Gjennomføringen av valget reguleres av Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og
Kirkemøtet (kirkevalgreglene)
De viktigste punktene:
Innledning (kap 1)
- Formålet med reglene er å legge til rette for kirkelig demokrati; at DNKs medlemmer
ved frie og hemmelige valg skal velge sine representanter til DNKs organer.
- Antall som skal velges: Det skal minst velges det antall valgte medlemmer
menighetsrådet består av, samt fem varamedlemmer. Hvis en ønsker å endre antall
personer i menighetsrådet må dette vedtas i menighetsmøtet som da må gjennomføres
i løpet av første kvartal 2019.
Stemmerett (kap 2)
- Stemmerettsalderen for kirkevalg er 15 år (fyller 15 ila 2019). Velgeren må være
medlem av DNK og bo i soknet (folkeregisterført i kommunen). Bosted regnes pr 30.
juni, den såkalte skjæringsdatoen.
- Manntallet pr 30. juni skal legges ut til ettersyn senest fra 10. august til 1. september
Valgorganer (kap 4)
- Menighetsrådet er valgstyre og er ansvarlig for gjennomføringen av valget
- Valgstyret oppnevner tre personer til stemmestyre på hvert stemmested, blant disse
også leder av stemmestyret.
Nominasjonskomite og listeforslag (kap 6-7):
- Valgstyret skal oppnevne en nominasjonskomité på minst tre medlemmer som
utarbeider en liste med kandidater til menighetsrådet. Lista må inneholde minst 11
navn; (seks plasser i menighetsrådet + fem varamedlemmer).
Valgbar er medlemmer av DNK som bor i soknet, og er minst 18 år (fyller 18 ila
2019)

-

Nominasjonskomiteen skal oppnevne ytterligere forslagsstillere slik at det totalt er 10
personer som står bak lista. Disse ti skal sette opp kandidatene i prioritert rekkefølge.
Det er anledning for andre grupperinger å levere listeforslag.
Listeforslag skal være menighetsrådet i hende innen kl tolv, 30. april 2019.

Tidspunkt for valget – gjennomføringen (kap 10)
- Kirkevalget skal gjennomføres samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet til, valg
til kommunestyret og fylkestinget.
- Kirkevalgreglene fastsetter at vi skal følge kommunens stemmekretser og valgtider.
Bispedømmerådsvalget – aktuelt for soknet (punkt 6.2)
- Soknet skal delta med en person på et valgmøte i prostiet. Vanligvis er dette rådsleder
eller nestleder, men menighetsrådet kan velge andre representanter.
- Soknet kan også foreslå inntil fire kandidater til bispedømmerådet. Disse må ikke
nødvendigvis være fra soknet, men også kandidater fra andre steder i bispedømmet
som soknet ønsker støtte.
Drøfting:
Som i de fleste sammenhenger er det gunstig å starte tidlig med forberedelsene til valget. Det
er mange formaliteter og detaljer som skal på plass, men for menighetsarbeidet er nok det
viktigste å finne gode kandidater som har engasjement for menighetsarbeidet. Vi bør
vektlegge å finne kandidater som gjenspeiler hele menigheten, slik at begge bedehusene og
våre kirkegjengere som ikke har bedehusbakgrunn blir representert.
Hvis mulig bør vi unngå at personer som selv skal stå på lista sitter i nominasjonskomiteen,
selv om det ikke er noe formelt hinder for dette.
Når det gjelder stemmekretser legger kommunen opp til at Nikkeby krets legges ned for neste
års valg. Det vil i så fall si at vi har fire kretser å forholde oss til; Årviksand, Arnøyhamn,
Lauksletta og Skjervøy.
Menighetsrådet kan gjerne tenke over hvilke kandidater vi ønsker nominert til
bispedømmerådet. Det ligger betydelig innflytelse i nominasjonsprosessen, mer enn den ene
stemmen hver og en av oss har på valgdagen.
Viktige datoer:
- Innen 1. mars: en representant fra menighetsrådet deltar på prostiets valgmøte
- 30. april kl 1200: Frist for innlevering av listeforslag
- 5. mai: Frist for valgstyrets godkjenning av listeforslag
- 10. august: Frist for at stemmesedler skal være trykket og levert
- Senest fra 10. august – 1. september: Manntall for kirkevalget legges ut til offentlig
ettersyn
- 10. august – 1. september: Forhåndsstemmeperiode
- Mandag 9. september: offisiell valgdag – men i praksis også valg søndag 8. september

