Til stede:
Vebjørn Konradsen
Trude Killie Solli
Ernst Norbakken
Inger May Simonsen
Ole Johan Henriksen
Janne Helen Fyhn
Ann Kristin Hanssen
Sokneprest Ruth Astrid Stellmacher
Varamedlemmer
Reidun Elisabeth Simonsen
Sonny Åse Karlsen
Forfall/ ikke til stede: Marita Helen Albertsen, Kåre Norum, Julie K. Olsvik Nilsson, Gunnleif
Alfredssen, Per Daniel Borch, Frid Sørensen

Rådet er vedtaksfør
Saksliste:
Åpningsord, Opprop
Godkjenning av
 innkalling - Godkjent
 saksliste/ eventueltsaker Sak F36 utsettes. En orienteringssak i tillegg.
 protokoll fra forrige møte OK

Saksnr
F32/18
R1
R2
R3
R4

Sak
Referatsaker

Møtedato
13.09.18

Godkjenning takoverbygg
Protokoll fellesnemndas møte 21.08.18
Protokoll fellesnemndas møte 19.06.18
Referater fra Kafé Pluss

Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering
Vedtak: Referatene tas til orientering
Saksnr
F33/18








Sak
Orienteringssaker

Møtedato
13.09.18

Svar på søknad om kirkerettslig status
Rapporter fra klokkestøperiet
Rapport fra Botnhamnutvalg
Orientering om bygningsmessig arbeid sommeren 2018 – gis muntlig
Orientering om befaring av fylkeskonservator – gis muntlig
Orientering om nye vedlikeholdsbehov;Sandbakken, Gibostad, Finnsnes, Lenvik, Klokker/
ringesystem – Gis muntlig
Orientering om urnegraver – gis muntlig

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.
Vedtak: Sakene tas til orientering.

Saksnr
F34/18

Sak
Regnskapsrapport pr. aug 18

Møtedato
13.09.18

1 vedlegg: Regnskapsrapport august
Saksframstilling: Vedlagt ligger regnskapsrapport pr 15.08.18. Det er svært lite endringer som har
skjedd etter det. Merknadene er lagt inn. Det som er med rød skrift vurderes i forhold til
budsjettreguleringen.
Det er vesentlig å merke seg at pga sykemeldinger og vakanser så er det mindre lønnsutgifter enn
budsjettert på adm, diakoni, kafé pluss, torsdagsklubb og trosopplæring. Men det er også mindre
sykelønnsrefusjoner.
Vi driver en svært nøktern drift, så driftsutgifter er under budsjett. Noen fondsmidler er ført inn i
regnskapet – men vil gå ut igjen enten ved bruk eller tilbakeføring.
Vi må beregne et merforbruk på strøm på kanskje 100 000 pga høye strømpriser.
Hvis vi ser ansvar 10-12 under ett, kan det være at vi kan holde budsjettet. Og da har vi likevel fått
utført flere av oppgavene som vi har prioritert: På Rossfjord kirke, Lynavleder Lenvik kirke,
Vedlikehold av tårn på Gibostad mm.
De fleste menighetsaktivitetene klarer seg godt – hvis de får overføringer fra menighetskassa. Men det
svikter i forhold til menighetens inntekter; det ligger an til i hvert fall 50 000 mindre enn budsjettert,
så midlene må kanskje omfordeles og deles med dem som trenger det mest i menigheten.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering
Vedtak: Saken tas til orientering

Saksnr
F35/18

Sak
Innkjøp med større beløp

Møtedato
13.09.18

Saksutredning: Kirkevergen har fått meldt inn flere behov for investeringer som er bedt om
blir tatt opp av rådet:
a) – Meldt av nestleder
b) Strøm til Tennskjær kirkegård netto ca kr 150 000 – Meldt av grunneier
c) Ny steamer – kr 20 000– 35 000 kr Meldt av MR-medlemmer/ansatte –

Møtebehandling:
Hvert forslag ble tatt opp og drøftet.
Forslag til vedtak: Eventuelle innspill fra møtebehandlingen tas med i sak om
budsjettregulering.
Vedtak: a) Nytt klokkesystem Finnsnes kirke kr 105 000 behandles til våren i forbindelse med ny
behandling av økonomiplanen. Bør prioriteres.
b) Strøm til Tennskjær kirkegård netto ca kr 150 000. Settes ikke opp på prioriteringslista.
c) Ny steamer kjøpes inn på årets budsjett. Invitere til spleiselag.

Saksnr
Sak
Møtedato
F36/18
Budsjettregulering
13.09.18
1 vedlegg Forslag til Budsjettregulering
Forslag til vedtak: Forslaget til budsjettregulering vedtas i henhold til de innspill som kom i
møtet.

Vedtak: Utsettes til neste møte.
Saksnr
F37/18

Sak
Revidering av møteplan

Møtedato
13.09.18

1 vedlegg: Forslag til revidert møteplan
Neste møte i Lenvik fellesråd og menighetsråd er satt til onsdag 14. nov. NB merk ukedag!
Da kommer biskop Olav Øygard på besøk i forbindelse med sin bispevisitas i Lenvik.
Kirkevergen foreslår at også onsdag 17. oktober settes opp som møtedag for menighetsrådet. Da
inviteres nemlig alle medlemmene til et felles arrangement for alle ansatte og menighetsråd for hele
det nye Senja.
Det er snakk om et arrangement som starter onsdag 17. okt kl 14 på Finnsnes. Sted er ikke avklart
ennå. På programmet står:
Felles informasjon om prosessen mot Senja kirkelige fellesråd,
Tid til arbeidsoppgaver/ drøftinger/innspill
Middag
Forestillingen «Blott en dag» med Hålogaland teater i Finnsnes kirke. Handler om den svenske
salmedikteren Lina Sandells liv.
Dette finansieres av prosjektmidler.
Målsetningen er å legge et godt grunnlag for felles organisasjonskultur og godt samarbeid i det nye
fellesrådet.
Det vil også utbetales møtegodtgjørelse fra LKF.
Innbydelse sendes ut og det vil være påmelding til arrangementet.
Møtebehandling: Det ble satt spørsmål ved om det var naturlig å ha et felles arrangement for både
ansatte og medlemmer i menighetsrådene. Det ble stilt spm om hvor mye av de ordinære sakene man
fikk tatt når biskopen er på besøk.
Viktig å ha tid til de ordinære sakene – holder det med 1 møte til i høst?
Biskopen har satt av max 2 t til besøk i menighetsrådet. Før og etterpå har han samtaler slik at det er
mulig for både leder og sokneprest å delta på møtet i LKF/MR. Ruth Astrid sjekker ut detaljene i
forhold til hva biskopen skal gjøre på sitt besøk i MR, om det er noe som må behandles.

Forslag til vedtak: Møtekalenderen suppleres med arrangementet 17. okt. kl 14-20
Vedtak: Møtekalenderen suppleres med arrangementet 17. okt. kl 14-20. Ved behov også 5. des.
Saksnr
F38/18

Sak
Avtale om vedlikehold av kirkeklokker

Møtedato
13.09.18

Vedlegg: Rapport etter Nauen
Saksframstilling
Olsen og Nauen har vært på sin årlige runde med tilsyn av kirkeklokker og
ringeanlegg og har i etterkant sendt oss tilstandsrapporter og tilbud på anbefalte oppgraderinger.
Kirkevergen opplevde det som at de tok seg til rette ettersom de ikke hadde gjort avtale med
kirkevergen om dette, slik at jeg ikke kunne være til stede. Det viste seg i ettertid at det kun eksisterer
vedlikeholdsavtale for Finnsnes, Fjordgård og Lysbotn. Den var gjort i 1998, og skulle utføres hvert 4.
år. Etter det har den ikke vært revidert.

En vanlig service koster pr i dag vel 4 000-7000 på klokker og ringeanlegg pr kirke/ kapell avhengig
av antall klokker og anlegg. Med 4-årige intervall vil det bli 2 ringeanlegg pr år, dvs mellom 8-14 000
kr.
Kirkevergen mener at vedlikeholdsavtalen bør endres til å gjelde alle våre kirker og kapell. For ordens
skyld opplyses det om at Olsen & Nauen ikke har vedlikeholdsavtaler med noen av soknene på Senja.
Møtebehandling:
Forslag til vedtak: Det gjøres 4 –årig vedlikeholdsavtale for alle kirker/kapeller i Lenvik, fordelt med
2 pr år.
Vedtak: Saken sendes til prosjektet Senja kirkelige fellesnemnd.

Saksnr
M20/18

Sak
Orientering om menighetsbladet

Møtedato
13.09.18

Saksframstilling: Kåre Norum og kirkeverge har vært i dialog om videre arbeid, og kirkeverge har
delegert oppgaver til staben som skal levere stoff. Kåre kan gjøre det nødvendige oppsettet når han har
fått stoffet.
Det er planlagt hvor mye annonser vi trenger og laget skriv som skal leveres annonsører, og vi har en
person som kan gjøre jobben med å kontakte bedrifter.

Møtebehandling
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering
Vedtak: Saken tas til orientering
Saksnr
M21/18




Sak
Referater og orienteringssaker for MR

Møtedato
13.09.18

Takk for gave
Forslag til ny gudstjenesteforordning
Revidert plan for diakoni

Vedtak: Sakene tas til orientering. Høringssak om gudstjenesteforordning settes opp som
egen sak. Revidert plan for diakoni settes opp som sak (Godkjenning)
Saksnr
Sak
Møtedato
M22/18
Visitasmeldingen
13.09.18
1 vedlegg Visitasmelding
Visitasmeldingen er utarbeidet av sokneprest i samarbeid med menighetsarbeidere og
kirkevergen i samarbeid.
Det er ønskelig at menigheten gir sin tilslutning til visitasmeldingen før den sendes ut.
Både biskop og kommunen vil få tilsendt denne i forkant av visitasen.
Møtebehandling: Det er tydelig at det er flere forfattere, det burde redigeres slik at det ikke er slik.
Innspillene ble notert. Ønskelig å kopiere opp og legge i kirker og kapell.

Forslag til vedtak: Visitasmeldinga godkjennes med de innspill som kom under møtebehandlinga.
Vedtak: Visitasmeldinga godkjennes med de innspill som kom under møtebehandlinga.
Sonny Karlsen og Ruth Astrid Stellmacher forlot møtet.
Saksnr
M23/18

Sak
Menighetsrådets tilbakemelding til Senja kirkelige
fellesnemnd

Møtedato
13.09.18

Saksframstilling: Eli som prosjektleder vil ha en gjennomgang der man tar opp viktige spørsmål for
menigheten i denne prosessen; Nåværende organisering, kultur og hva ønsker vi.
Hvilke endringer vil komme?

Møtebehandling: Eli ga informasjon om prosessen som er i gang, og ønsket tilbakemelding
fra Lenvik menighet for kartlegging av denne menighetens kultur og struktur.
De innspillene som kom under møtebehandlingen vil Eli sammenfatte og sende til
rådsmedlemmene før den endelige versjonen sendes til arbeidsgruppe 3 som skal jobbe videre
med temaet.
Vedtak: Menighetens innspill sendes videre til arbeidsgruppe 3 som skal arbeide videre med
saken.
Saksnr
M24/18

Sak
Antall medlemmer i menighetsrådet fra 2020

Møtedato
13.09.18

Saksframstilling: Det er ønskelig at menighetsrådet vurderer om man skal fortsette med det
samme antall medlemmer i menighetsrådet som i dag når man fra neste periode blir en av
menighetene i Senja kirkelige fellesråd.
Nå er det 10 valgte medlemmer til menighetsrådet. I tillegg kommer en presterepresentant.
Slik jeg ser det, er det 2 alternativer:
A. 10 representanter – som nå
B. 8 representanter
I den kommende perioden vil 2 av de valgte medlemmene i menighetsrådet i tillegg sitte som
representant i Senja kirkelige fellesråd og vil få nesten dobbelt så mange møter.
Lenvik menighet er en geografisk stor menighet med et sterkt sentrum for menighetsarbeidet
lagt til Finnsnes. Dagens antall gir distriktene muligheten til å fremme sine syn bedre enn om
man reduserer antallet til f.eks 8. Utfordringen for valgkomiteen er i dag å finne nok folk som
er interessert i arbeidet til å ville stå som menighetsrepresentanter.
Økonomisk sett er det billigere i forhold til møtegodtgjørelse med færre medlemmer. Uten at
noe er bestemt, kan det være at menighetsrådene må dekke slike utgifter selv når det blir bare
1 fellesråd i framtiden.
Forslag til vedtak: Ingen
Vedtak: Menighetsrådet ønsker å fortsette med 10 medlemmer.

Saksnr
M25/18

Sak

Gudstjenesteforordning i Lenvik menighet
3 vedlegg; Prostens forslagsbrev, Fordeling Lenvik, Fordeling Senja Prosti

Møtedato
13.09.18

Saksframstilling: Tidligere har menighetsrådet uttalt seg angående hvordan nedtrekk i
ressurser fra Nord-Hålogaland bispedømme med 1 prestestilling skulle håndteres.
Det får konsekvenser for antall forordnede gudstjenester – dvs hvor mange gudstjenester som
skal avholdes i Lenvik menighet pr år, og som da kommunen skal utrede midler til (i forhold
til kirketjener og organist). Det vil innebære et nedtrekk i antall gudstjenester.
Prosten har i sitt vedlegg foreslått et nedtrekk på de gudstjenester der det i utgangspunktet har
vært en vikar for de faste prestene, prostipresten, som kan utgå. Dette for å hindre
konsekvenser for de prestene som er fast ansatt.
I Lenvik er det foreslått nedtrekk på 5 gudstjenester i året fra 160 til 155. Menighetsrådet bør
se på det totale antall gudstjenester og fordeling av disse. Se også på Ark 2 i Fordeling
Lenvik.
Møtebehandling: Det var blitt uklarheter i tallmaterialet som ble lagt fram. Kirkevergen hadde
fjerna 2 gudstjenestesteder som ikke er i bruk, og dermed stemte ikke tallene. De ble gjennomgått og
diskutert, men det rådet en del forvirring.

Forslag til vedtak: De forordna gudstjenestene for Lenvik ble besluttet med de endringene
som kom under møtet. Høringssvar sendes Nord- Hålogaland BDR innen fristen 15. sept.
Vedtak: Saken delegeres til soknepresten.
Saksnr
Sak
Møtedato
Høring prostigrenser
M26/18
13.09.18
1 Vedlegg: Høringsbrev prostigrenser
Saksframstilling: Tidligere har menighetsrådet uttalt seg angående hvordan nedtrekk i
ressurser fra Nord-Hålogaland bispedømme med 1 prestestilling skulle håndteres.
Nå ønskes det en uttalelse fra Lenvik menighetsråd vedrørende neste innsparingsrunde fra
Nord- Hålogaland BDR. Det vurderes en sentralisering ved å slå sammen noen prostier. Det
har kommet forslag om flere alternative.
Prosten i Senja har gjennomført et møte med kirkeverger og prester i Senja prosti. Det konkluderte
med at det kan være greit med en sammenslåing av prostier i Midt-Troms. Men det er viktig at
prostiene er håndterlig i forhold til at reiseavstandene ikke må økes vesentlig. Det er viktig å
muliggjøre en personlig kontakt mellom prost og prester og prestene imellom.
Det har også kommet innspill fra kirkevergen i Sørreisa om at de ønsker at Sørreisa og Dyrøy bør ses
sammen og at de er orientert mot Midt-Troms, ikke Trondenes.

Menighetsrådet bes om å ta stilling til et av alternativene.
Møtebehandling:

Forslag til vedtak: Ingen
Vedtak: Lenvik menighetsråd anbefaler sterkt dagens ordning med 5 prostier, men av
alternativ med 4 prostier er 2A det beste.

Saksnr
Sak
Møtedato
Behandle diakoniplanen
M27/18
13.09.18
Planen er sendt til kirkeverge og menighetsråd til behandling og godkjenning.
Vedtak: Diakoniplanen godkjennes
Møtet slutt kl 15.40
Referent: Kirkevergen

