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DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy menighetskontor
Saker
Sak 001/20 27.2.20 Godkjenning av protokoll
Møtebehandling:

Vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- Protokollen fra møtet 12. desember 2019 godkjennes

Sak 002/20 Tema: Diakoni i Skjervøy menighet
Møtebehandling:
Ellen Kasbo innledet om diakoni.
Muligheter og utfordringer som ble drøftet:
- Pensjonistforeningens kafé
- Sjakklubben
- Samarbeid med hverdagsglede
- Tiltak for å inkludere nye innbyggere i Skjervøy
- Tiltak for aleneforeldre
- Arbeid basert på foreningene i bygdene på Arnøya
- Integrere utenlandske innbyggere på Skjervøy – rumenere og andre
o Gjelder også Arnøya
- Forbønnsgrupper – i kirka eller menighetssal

Vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør slikt vedtak:
- Drøftingen tas til orientering

Sak 003/20 Trosopplæringsarbeidet i menigheten - planen og status
Møtebehandling:
Muligheter og utfordringer:
- Ønske om fortsatt onsdagsklubb på Arnøya
- Få i gang babysang igjen
- Få i gang igjen ungdomsforum – konfirmantene som utgangspunkt
- Samarbeid med bedehusene om ungdomsforsamling i menighetssalen
- Behov for et tilbud til de konfirmantene som kan mye fra før – stor forskjell i kunnskapsnivået.

Vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør slikt vedtak:
- Drøftingen tas til orientering

DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy menighetskontor
Sak 004/20 Orienteringssaker 27.02.20
Møtebehandling:
Soknepresten orienterte om:
- Prosten ønsker delta på neste menighetsrådsmøte
- Prestestillingene i Kvænangen og Lyngen er lyst ut (Lyngen for første gang)
- Nye bestemmelser fra Kirkemøtet angående gudstjenesteordning som i liten grad er ønskelig hos oss
- Behov for å få på plass lokal grunnordning i Skjervøy
Kirkevergen orientere om:
- Regnskap 2019
- Reparasjon brannvarslingsanlegg Skjervøy kirke
- Skogrydding gamle Arnøy kirkegård
- Etter innspill fra Kristin: Mulighet for lydoverføring av gudstjenester på internett

Vedtak:
Saken tas til orientering.
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