DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy Menighetsråd

Innkalling til møte
Du innkalles med dette til møte i
Utvalg
Skjervøy Menighetsråd
Møtedato
27.02.2020
Møtetid
kl. 10:15
Møtested
Menighetskontoret (Møterom)
Meld fra om eventuelt forfall.
Innkalte:
Helge Andersen, Kristin Dalheim, Peder André Amundsen, Oddbjørg Helene Hansen, Charles Henriksen,
Jorunn Vindenes Nygaard, Einar Tesdal.
Meldt forfall pr 18. februar:
- Charles Henriksen og Helge Andersen
Innkalte varamedlemmer:
- Jarle Strøm og Birgit Paulsen
Sakliste
Vedtakssaker
Sak 001/20 Godkjenning av protokoll (Dok: 19/00010-014)
Sak 002/20 Tema: Diakoni i Skjervøy menighet (Dok: 18/00049-003)
Skriv fra biskopen om krav om diakoniplan i soknene
Sak 003/20 Trosopplæringsarbeidet i menigheten - planen og status (Dok: 20/00010-001)
Sak 004/20 Orienteringssaker 27.02.20 (Dok: 19/00010-015)

Vel møtt!
18.02.2020

Helge Andersen
Leder

Adresse:

Tlf/faks

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Strandveien 50 H
9180 SKJERVØY

Tlf: 77777540

<<EpostSender>>

4787 07 06630
<<SenderOrgNr>>

www.skjervoymenighet.no
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Skjervøy menighetskontor
Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

18.02.2020
19/00010
19/00010-014
012.1
Magnar Solbakken

Saksnr
001/20

Sak
Godkjenning av protokoll

Møtedato
27.02.2020

Saksfremstilling
Etter møter i menighetsrådet renskrives protokollen og sendes på e-post til rådets medlemmer og
varamedlemmer for kvalitetssikring. Formell godkjenning gjøres i neste møte, da signeres også
papirversjonen.

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

Møtebehandling

Vedtak
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

18.02.2020
18/00049
18/00049-003
34
Magnar Solbakken

Saksnr
002/20

Sak
Tema: Diakoni og annet arbeid i Skjervøy menighet

Møtedato
27.02.2020

Saksfremstilling
Diakoni er et satsingsområde i kirken, og i prostiet er vi tildelt en diakon-stilling. Pr nå ligger den an til å
legges til Kåfjord, men dette kommer samtidig til å være en ressurs for de andre soknene også.
I prosessen med å etablere diakonistillingen har vi heldigvis – og tilfeldigvis (mannen er for tiden
vikarprest i Nordreisa) en erfaren diakon ansatt på prosjektbasis frem til 8. mars i prostiet: Ellen Kasbo.
Hun vil orientere i møtet, samt bidra når vi drøfter hvordan vi kan arbeide med fagfeltet hos oss.
Menighetsrådet vedtok i 2018 diakoniplan for Skjervøy sokn. Definisjonen av kirkens diakoni som ble lagt
til grunn var følgende:
”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet”

Diakoniplanen viser hvordan vi arbeider med diakoni i menigheten. Men det er store muligheter for å
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Skjervøy menighetskontor
utvide arbeidet, ikke minst med utgangspunkt i menighetssalen som vi snart tar i bruk.
Menighetsrådet bes tenke gjennom hvordan menigheten kan utvide sitt arbeid, både diakonalt men også i
bred forstand som menighet.

Forslag til vedtak
Skjervøy menighetsrådet gjør slikt vedtak:
- Drøftingen tas til orientering

Møtebehandling

Vedtak
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Saksnr
003/20

Sak
Trosopplæringsarbeidet i menigheten - planen og status

Møtedato
27.02.2020

Saksfremstilling
Soknets arbeid med trosopplæring i dagens form startet med vedtaket om trosopplæringsplanen i
mai 2011 (sak 17/11). Planen starter med visjonen om at «vi ønsker å bygge opp et kristent nettverk,
en plass som barn og unge kan samles, skape iver etter å oppsøke Guds ord.»
Målgruppen er barn fra 0-18 år, og målet er å «favne om barn og unge, skape et fellesskap for dem
med en kristen ramme. Lære om bønn, sang og Guds ord. Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro.
De viktigste tiltakene:
- Tirsdagsklubb (onsdagsklubb på Arnøya)
- Utdeling av 4-årsbok og barnebibel til 6-åringene
- Dåpssamtaler
- Babysang
- Konfirmasjonsarbeid
Denne planen er også grunnlaget for den øremerkede bevilgningen vi får til trosopplæringstiltak via
bispedømmerådet (ca 270 000,- pr år). Midlene finansierer en 30 % stilling som
trosopplæringskoordinator, samt kjøp av mat og materiell til trosopplæringsarbeidet.
Av tiltakene fungerer tirsdagsklubben godt på Skjervøy hvor 8-10 frivillige bidrar og ca 30 unger
deltar hver gang. Dessverre har vi bare av og til onsdagsklubb på Arnøya (Årviksand), siden det der
er utfordringer med å få frivillige til å bidra, samt at vi har hatt redusert kapasitet på kontoret.
4- og 6-års bok gjøres hver høst ifm gudstjenester, og dåpssamtaler er rutine. Babysang har vi
imidlertid ikke pr nå. Konfirmasjonsundervisningen går også på rutinebasis, vi har et godt
samarbeid med skolene og de aller fleste døpte ungdommer lar seg konfirmere. I mange år har vi
også arrangert konfirmantleir, ofte i samarbeid med Kvænangen.
Det er en stund siden trosopplæringsplanen ble utarbeid. Menighetsrådet bør diskutere tiltakene i
planen, og om justeringer bør gjøres.
Forslag til vedtak
Skjervøy menighetsråd gjør slikt vedtak:
- Drøftingen tas til orientering.

Møtebehandling
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Sak
Orienteringssaker 27.02.20

Saksfremstilling
Soknepresten og kirkevergen orienterer om aktuelle saker fra sine ansvarsområder.
Kirkevergen vil orientere om:
- Regnskap 2019
- Reparasjon brannvarslingsanlegg Skjervøy kirke

Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak
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