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

Møte i menighetsrådet
Tid: torsdag 14. desember kl 10:15
Sted: Menighetskontoret, Skjervøy

Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 35/17: Godkjenning av protokoll av 12. september 2017
Sak 36/17: Ny behandling: godkjenning av regnskap 2015
Sak 37/17: Godkjenning av korrigert årsmelding 2015
Sak 38/17: Godkjenning av regnskap 2016
Sak 39/17: Høring om ny kirkelov
Sak 40/17: Drøfting av den økonomiske situasjonen ift kommunens budsjett og økonomiplan
Sak 41/17: Orienteringssaker:
- Soknepresten orienterer
o Ressursutvalgets rapport
- Kirkevergen orienterer
o Ny gravemaskin
o Status ombygging Strandveien 50

Menighetsrådssaker:
Sak 42/17: Søknad om bruk av kirka 23. desember – den rumensk ortodokse menighet
Sak 43/17: Gudstjenesteliste frem til påske – med takkofferliste

SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok

Protokoll 12. september 2017

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 12. september 2017 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Birgit Paulsen, Eva Johanne
Albrigtsen (permisjon før sak 34), Jan Larsen og sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Karsten Henriksen
Følgende hadde meldt forfall: Frode Langstrand, Øyvind Isaksen og Peder André
Amundsen
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 24/17 – til sak 34/17. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Karsten Henriksen

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 12. september 2017
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 24/17: Godkjenning av protokoll av 29. juni 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokollen godkjent
Sak 25/17: Godkjenning av regnskap 2015
Vedtak – enstemmig:
1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på driften på
kroner 342 621,- Underskuddet dekkes av disposisjonsfondet.
2. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
3. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.

Sak 26/17: Vurdering av mottatte anbud ombygging Strandveien 50
Vedtak - enstemmig:
1. Tilbud 1 og 3 er begge altfor dyre og er uaktuelle.
2. Skjervøy Byggeservice AS innkalles til et avklarende møte for gjennomgang av
tilbudet. Byggekomiteen får fullmakt til å beslutte prosessen videre.
3. Skjervøy kirkelige fellesråd vil søke økt låneopptak eller annen finansiering for å
realisere et godt og tjenlig menighetshus.

Sak 27/17: Godkjenning av årsmelding for 2015
Vedtak – enstemmig:
- Årsmeldingen for 2015 godkjennes
Sak 28/17: Oppfølging: Vurdering av ny maskinpark
Vedtak – enstemmig:
1. Skjervøy sokn beslutter å erstatte dagens gravemaskin med en ny (eller nyere)
gravemaskin.
2. Kirkevergen pålegges å gjøre nødvendige tiltak – herunder tilpasse maskinparken –
for at soknet kan frakte gravemaskin til og fra Arnøya på en forskriftsmessig måte,
3. Punkt 1 og 2 søkes finansiert innen dagens kostnadsramme med lån med kommunal
selvskyldnergaranti for å oppnå beste rente.

Sak 29/17: Sak til kommunestyret: Anmodning om kommunal garanti for låneopptak
Vedtak – enstemmig:
Skjervøy kirkelige fellesråd anmoder Skjervøy kommunestyre om å gjøre følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune stiller selvskyldnergaranti for lån Skjervøy sokn tar opp til
fornying av maskinpark.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol totalt inntil 800 000 kroner med tillegg av 10 %
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 880 000,3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 10 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.

Sak 30/17: Orienteringssaker:
Soknepresten orienterte om:

-

-

Sokneprestens studiepermisjon
o Hans Olav Westen vikarierer i to måneder
o Konfirmasjonsundervisningen starter opp etter jul
Vakanser i prostiet –
o Soknepreststillingen i Nordreisa utlyst fem ganger
o Vakanse i Kåfjord
o Prosten skal ha halvt års permisjon

Kirkevergen orienterte om:
- Salg av Idrettsveien 2
- Utlysning kantorstilling – to søkere pr nå
- Arbeidspraksis i administrasjonen
Vedtak – enstemmig:
- Orienteringen tas til etterretning

Sak 31/17: Godkjenning av årsmelding for 2016
Vedtak – enstemmig:
- Årsmeldingen for 2016 godkjennes

Sak 32/17: Referatsaker:
Vedtak – enstemmig:
- Referatsaken tas til orientering
Sak 33/17: Søknad om bruk av Skjervøy kirke – fra den rumensk ortodokse menighet
Behandling:
- Forslag fra Karsten Henriksen (vedtatt mot en stemme):
- Punkt 3 strykes
Punkt 1 og 2 – enstemmig vedtatt:
1. Den rumensk – ortodokse menigheten på Skjervøy gis tillatelse til å låne Skjervøy
kirke ifm gudstjeneste fredag 15. september 2017.
2. Soknet kan kreve kompensasjon for kostnader knyttet til utlån av kirka.

Sak 34/17: Planlegging av Menighetens årsmøte
Vedtak – enstemmig:
- Saksliste til menighetens årsmøte:
1. Årsmelding for 2016
2. Orientering om arbeidet med nytt menighetshus
3. Eventuelt
- Årsmøte i kirka – med kaffe og enkel bevertning bak i kirka etterpå

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
12. september 2017
14. desember 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
25/17
36/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

04. desember 17

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Ny behandling: godkjenning av regnskap 2015
Vedlegg:
-

Regnskap 2015 med noter - oppdatert

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. Korrigert fremlagt årsregnskap for 2015 godkjennes med et regnskapsmessig
merforbruk på kr 108 662,-.
2. Akkumulert merforbruket for 2013 og 2015 utgjør kr 421 621,- og dekkes av
disposisjonsfondet.
3. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
Saksopplysninger:
Fellesrådet vedtok i forrige møte regnskapet for 2015 med følgende ordlyd:
Sak 25/17: Godkjenning av regnskap 2015
Vedtak – enstemmig:
1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på driften på
kroner 342 621,- Underskuddet dekkes av disposisjonsfondet.
2. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
3. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.
Regnskapet er nå under revisjon hos KomRev Nord IKS. Revisor påpeker to vesentlige
forhold som de ber oss korrigere før de kan godkjenne regnskapet.
1. Inntekt (etterbetalt tilskudd fra kommunen) på kr 79 000,- var inntektsført i 2014 og
sto i balansen som utestående fordring. Beløpet var altså inntektsført i drifta for 2014
og må derfor slettes som inntekt for 2015.
Konsekvensen er at merforbruket økes med kr 79 000,2. I saksfremlegget for godkjenning av regnskapet fremgår følgende vurdering:
Når det gjelder resultatet viser regnskapet for 2015 et betydelig overforbruk,
men det meste av dette, vel 312 000 kr er underskudd fra 2013 som er tatt inn i
balansen. Isolert sett går altså regnskapsåret med ca 30 000 kr i underskudd.
Dette er dessverre feil. Underskuddet på drifta var på drøye 342 000,- isolert sett.
Hadde vi dekket underskuddet med driftsmidler ville teksten vært riktig, men
underskuddet for 2013 skulle altså dekkes av disposisjonsfondet. Det faktiske

overforbruket på drifta var dermed kr 342 621 pluss de over nevnte 79 000 kr, altså et
totalt merforbruk på kr 421 621,En teknisk sak revisor også påpeker gjelder den vedtatte inndekningen av 2013underskuddet mot disposisjonsfondet. Ifølge de såkalte strykningsbestemmelsene i
regnskapsforskriften har vi ikke anledning til å foreta inndekning av tidligere års
underskudd når driftsregnskapet for inneværende år viser underskudd. Man skal
prioritere å dekke inneværende års underskudd først. Dermed skal den vedtatte bruken
av disposisjonsfondet på drøye 312 000,- trekkes fra 2015-merforbruket.
Konsekvensen er altså at underskuddet for 2013 blir stående som før i balansen.
Merforbruket for 2015 dekkes altså delvis inn med den vedtatte bruken av
disposisjonsfondet: 421 621 – 312 959 = 108 662. Som vi ser har vi dekning på
disposisjonsfondet for disse to årene, og har ytterligere kr 216 600 på fondet.
Det korrigerte regnskapet for 2015 viser dermed et langt mer alvorlig overforbruk enn først
antatt. Isolert sett var imidlertid situasjonen pr 31.12.2015 håndterlig, all den tid en har
dekning for merforbruket på disposisjonsfondet. I det større bildet må vi vurdere de
underliggende årsakene som fører til merforbruk. Dette drøftes ifm regnskapet for 2016.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
12. september 2017
14. desember 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
27/17
37/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

4. desember 17

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Korrigert årsmelding 2015
Vedlegg:

-

Oppdatert årsmelding for 2015

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. Korrigert årsmelding for 2015 godkjennes

Saksopplysninger:
Fellesrådet godkjente i forrige møte årsmeldingen for 2015.
Korreksjonen av 2015-regnskapet gjør at den økonomiske situasjonen er langt mer alvorlig
enn det som fremgikk av årsmeldingen. Årsmeldingen er nå oppdatert med korrigert
regnskapsrapport, og følgende nytt avsnitt om økonomi:
ØKONOMI
Regnskapet for Skjervøy kirkelige fellesråd for 2015 viser et regnskapsmessig merforbruk på 108 000 kr. Dette
er imidlertid etter bruk av 313 000 fra disposisjonsfondet, slik at det reelle merforbruket (netto driftsresultat) er
på 418 000 kroner.
Vi bruker altså over 418 000 kr mer enn vi har inntekter til, og når inntektssida totalt utgjør i underkant av 3,7
millioner skjønner vi at dette er et alvorlig merforbruk. Soknet har flere ganger, muntlig og skriftlig, bedt
kommunen om økte bevilgninger. Om ikke dette imøtekommes må vi gjøre drastiske grep på drifta for å få
kostnadene på nivå med inntektene.

Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
14. desember 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
38/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

5. desember 17

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Godkjenning av regnskap 2016
Vedlegg:

-

Årsregnskap 2016 – Skjervøy kirkelige fellesråd
Noter til regnskapet

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på driften på
kroner ,- Underskuddet dekkes av disposisjonsfondet.
2. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
3. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.

Saksopplysninger:
Mer kommer innen møtestart.

Behandlingsorgan:

Møtedato:

Sak nr:

Menighetsrådet

14. desember 2017

39/17

Arkivnr:

Saksbehandler:

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

7. desember 17

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Høring – ny kirkelov
Vedlegg:
-

Høringsnotat fra NKF
Forslag til utfylt spørreskjema

Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
- kirkeverge og menighetsrådets leder får fullmakt til å levere høringsuttalelse på
vegne av fellesrådet

Saksopplysninger:
Høringsdokumentene fra departementet er svært omfattende. Nettverk for kirkelige fellesråd NKF - har laget en god oppsummering med fokus på det som angår den norske kirke.
NKF sitt høringsnotat er vedlagt i sin helhet, men her er de viktigste punktene:
NKF støtter tanken om å samle tros- og livssynssamfunn i en felles lov og at det innenfor
denne rammen er laget en egen rammelov for Dnk. Utfordringen ligger i at det nå fremmes
forslag om at Dnk kan få en rammelov uten at en rekke sentrale problemstillinger som dette
utløser verken er omtalt eller utredet. Denne svakheten er såpass graverende at det reiser
spørsmål om ikke loven må utsettes frem til kirken har fått anledning til selv å utrede disse
problemstillingene. Alternativt må loven utformes slik at tryggheten om at soknet som
grunnenhet i kirken blir styrket.
Lovforslaget legger opp til at DNK skal bestå av to rettssubjekter, sokn og kirkemøte. I §9
lovfestes soknet, men soknet gis lite innhold og oppgaver. Soknenes status som handlende
subjekt, eller som ansvarlig organ for virksomhet, blir ikke synlig. Det vil kun være
kirkemøtet som kan vedta hvilke oppgaver soknet kan få, og det vil være opp til kirkemøtet
som skal avgjøre om der skal være fellesråd eller ikke og eventuelt andre organer Dnk skal ha.
Soknet har dermed ikke lenger hjemmel til på egen hånd å videreføre ordningen med kirkelige
fellesråd.
Konsekvensen er en svært sentralstyrt kirke hvor vi er prisgitt kirkemøtets skjønn.
Angående finansiering inneholder høringen to alternativer, enten fullstatlig finansiering via
kirkemøtet eller delt løsning som i dag. I begge alternativene legges det opp til at kirkemøte
får anledning til å vedta innføring av en medlemsavgift. Det er også viktig å merke seg at
begge forslag som er lagt fram om fremtidig finansiering (helstatlig eller fortsatt kommune og
stat) forrykker balansen mellom kirkens lokale og synodale elementer.

I tabellen under er en oversikt over oppgaver i ny lov sammenlignet med dagens kirkelov. De
fleste oppgavene som i dag er tillagt soknet tas ut. Som kjent finansieres soknet gjennom
kommunen. I kommunal budsjetteringsarbeid må man prioritere lovpålagte oppgaver først,
andre oppgaver blir salderingsposter. Vi kan med andre ord miste en stor del av vårt
økonomiske driftsgrunnlag.

Oppgaver

I
dag
OK

Ny
lov
OK

Kommentar

OK

Nei

Lønn kirketjener, klokker og
organist/kantor
Daglig leder kirkelig fellesråd
Driftsutgifter til menighetsråd,
adm./kontorhold

OK

OK

OK
OK

Nei
Nei

Driftsutgifter til fellesråd,
adm./kontorhold
Lokaler, utstyr og materiell konfoppl.
Kontorhold prester

OK

Nei

OK

Nei

OK

Nei

Kirkelig undervisning (FR budsjett)
Diakoni
Kirkemusikk

OK
OK
OK

Nei
Nei
Nei

Andre kirkelige tiltak i soknene
Understøtte gjennomføring av
gudstjenester og tilhørende
administrasjon

OK
OK

Nei
OK

Tas inn i gravferdsloven. Budsjettforslag fra
soknet. Kirkemøte kan etablere ny
gravplassmyndighet
Men begrenset til gudstjenester og kirkelige
handlinger. §12, 5. Ledd i lovforsalget
§15, 1.ledd, pkt c i dagens lov er fjernet
Begrenset til det som er påkrevd for å
gjennomfør gudstjenester og kirkelige
handlinger.
Tilstrekkelig administrativ hjelp er et uttykk som
kan tolkes på så mange måter. I verste fall
som over.
Fellesråd ikke medtatt i forslag til ny lov.
Dagens lovgivning §15, 1.ledd pkt d
Dagens lov §15, 1. Ledd pkt e
Fjernet i nytt lovforslag
Dagens lov §15, 1. Ledd pkt f.
Fjernet i nytt lovforslag
Dagens lov §15, 2.ledd fjernet i nytt lovforslag
Samme som over
Kun til gudstjenester og kirkelige handlinger
Som over
Som over
Begrenset til gudstjenester og kirkelige
handlinger
Dagens lov §15, 3.ledd

Bygging, vedlikehold og drift av
kirker
Anlegg og drift av gravplasser

§12 5.ledd i lovforslaget

Rent praktisk; i tillegg til – eller i stedet for – å levere et tradisjonelt høringsnotat kan man
levere høringssvar ved å besvare et svarskjema med til sammen 28 punkter/tema som det kan
krysses av på, enig/uenig, samt angivelse av temaets viktighet. På hvert spørsmål er det også
mulighet til å legge inn eventuelle kommentarer. I tillegg er det mulig å legge inn en egen og
lengre sammenhengende i eget felt til slutt i spørreskjemaet. Det er sistnevnte løsning som
anbefales som mest hensiktsmessig og minst arbeidskrevende. NKF har også utarbeidet et
forslag til avkrysning med vekting.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
9. mars 2017
12. september 2017
14. desember 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
13/17
33/17
42/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

6. desember 17

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Søknad om bruk av kirka 23. desember – den rumensk ortodokse menighet
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. Den rumensk – ortodokse menigheten på Skjervøy gis tillatelse til å låne Skjervøy
kirke ifm gudstjeneste søndag 23. desember 2017.
2. Soknet kan kreve kompensasjon for kostnader knyttet til utlån av kirka.

Saksopplysninger:
Tilsvarende sak ble sist behandlet i septembermøtet:
Sak 33/17: Søknad om bruk av Skjervøy kirke – fra den rumensk ortodokse menighet
Behandling:
- Forslag fra Karsten Henriksen (vedtatt mot en stemme):
- Punkt 3 strykes
Punkt 1 og 2 – enstemmig vedtatt:
1. Den rumensk – ortodokse menigheten på Skjervøy gis tillatelse til å låne Skjervøy
kirke ifm gudstjeneste fredag 15. september 2017.
2. Soknet kan kreve kompensasjon for kostnader knyttet til utlån av kirka.
Rådet ønsket ikke da å gi prest og kirkeverge behandlingsfullmakt for slike søknader. Derfor
må også denne søknaden behandles som enkeltsak.
I dette kalenderåret har denne ortodokse menigheten lånt kirka to ganger, vi har ingen
negative erfaringer med dette.

Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
14. desember 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
43/17

Skjervøy Menighetsråd
Møtebok
Dato:

7. desember 17

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Gudstjenestelista frem til påske – med takkofferliste
Innstilling til vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
1. Forslag til gudstjenesteliste januar – t.o.m påske godkjennes
2. Forslag til takkofferliste januar - påske godkjennes.
Saksopplysninger:
Gudstjenestelista for første del av 2018 er vedlagt, det er menighetsrådets myndighet å
godkjenne denne. Oppsettet for resten av 2018 vil bli planlagt på fellesmøte i prostiet i januar,
så resten av 2018 må behandles senere.
Skjervøy gir i 2017 offer til følgende formål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Redd Barna
KRIK (Kristen idrettskontakt)
TV-aksjonen 2017
IKO
Fjellheim bibelskole, Troms
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Gideon avd. Tromsø
Blå Kors Norge
Norges kristelige student- og ungdomsskolelag
KFUM-KFUK
Norges samemisjon, Troms krets
Strømmestiftelsen
Rådet for psykisk helse, Skjervøy
Skjervøy Nærradio
Skjervøy Bedehus v/Karsten Henriksen
Skjervøy Bedehus v/Arne Henriksen
Kirkens Nødhjelp
KABB
Troms Søndagsskolekrets
Viken senter for psykiatri og sjelesorg
Sjømannskirken, Norsk kirke i utlandet
Den Norske Israelmisjon

Vurdering:
Det er naturlig å fortsette med gudstjenester etter syklusen 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
Offerformål bør så langt det er mulig være noe som er relevant for soknet, og gjerne aktuelt 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 to ofringer til hvert
formål i løpet av året.
Vi har nå ofringer til KFUM/K, Laget, søndagsskoleforbundet og IKO. Alle disse jobber med
aktiviteter og materiell knyttet til trosopplæring. Skjervøy sokn benytter seg av IKO og
søndagsskoleforbundet, vi bør derfor vri ofringene mot disse.
Forslag på føringer for offerformål ifm gudstjeneste som faller nærmest:
-

Dato
JANUAR:
Man 01. jan

Den 6. februar er samefolkets dag, ofring ifm nærmeste gudstjeneste går til
samemisjonen.
Ifm konfirmasjonsgudstjenester går ofringer til egen menighet, konfirmantbibler
Ifm stevnene går ofring til menighetenes bedehus lokalt
Ifm gudstjenester i Årviksand går ofringer til drift av bedehuset
10. oktober er verdensdagen for psykisk helse – offer til lokalt råd for psykisk
helse
Tredje søndag i oktober er det ofring til TV-aksjonen. Hvis vi ikke har frihelg bør
ofringen gå til tv-aksjonen
Konfirmantaksjonen for 2018 går til Hjelp Kola

Kirkeåret

Liturg.
farge

Nyttårsdag

Kl

Sted

------

------------------

11.00
11.30
11.00

Frihelg
Skjervøy kirke
Arnøy kirke
Skjervøy kirke

Offer

Kr. åpenbaringsdag
2.s.i åpenbaringstiden
3.s.i åpenbaringstiden
4.s.i åpenbaringstiden

Hvit
Hvit
Grønn
Grønn
Grønn

Søn 04 feb

5.s.i åpenbaringstiden

Grønn

Søn 11. feb
Søn 18. feb
Søn 25. feb

Såmannsøndag
Kr. forklarelsesdag
Fastelavenssøndag

Grønn
Grønn
Grønn

11.00
11.30
11.00

Skjervøy kirke
Arnøy kirke
Skjervøy kirke

Samemisjonen
Egen menighet
Egen menighet

MARS:
Søn 04 mar

1.s.i fastetiden

Fiolett

11.30

Årviksand

Årviksand bedehus

øn 11 mar
Søn 18. mar
Søn 25. mar
Tors 29.mar
Fre 30.mars

2.s.i fastetiden
31.s.i fastetiden
Maria budskapsdag
Skjærtorsdag
Langfredag

Fiolett
Fiolett
Hvit
Fiolett
Fiolett

11.00
11.30
17.00
15.00

Frihelg
Skjervøy kirke
Arnøy kirke
Skjervøy kirke
Skjervøy kirke

Egen menighet
Strømmestiftelsen
Kirkens Nødhjelp

APRIL:
Søn 01 apr
Søn 02 apr

Påskedag
2. Påskedag

Hvit
Hvit

11.00
11.30

Skjervøy kirke
Arnøy kirke

Egen menighet
Egen menighet

Søn 07. jan
Søn 14. jan
Søn 21. jan
Søn 28. jan

Egen menighet
Redd Barna
Fjellheim
bibelskole

FEBRUAR:
Frihelg

