DEN NORSKE KIRKE
Hammerfest menighet

Møtebok fra møte i Hammerfest menighetsråd

Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tirsdag 28.01.20
kl. 13.30
Hammerfest kirke, sakristikjøkken

Tilstede: Tommen Hermo, Knut Harald Karlsen, Grete Holmgren Kiil, Frøydis Arnhild Murberg,
Hans M. Ellingsen, Jon Arne Tandberg og Eva Bjørgve.
Forfall: Wenche Enochsen, Even Lund, Kjell Kristoffersen, Heidi Sætermo Daae, Runar Enoksen.

Sak 01A/20

Valg av møteleder.

Vedtak:

Hans M. Ellingsen ble valgt som møteleder.

Sak 01B/20

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes, med tillegg av ny sak 07/20: Valg av
Arbeidsutvalg(AU) og sak 08/20: Søknad om OVF-midler til sjøsamisk kirkeliv.
Sak 02/20

Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 12.11.19.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 03/20

Godkjenning av gudstjenesteliste og offerliste for våren 2020.

Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner gudstjenestelisten med ofringer for våren 2020, med følgende endring:
Offer 23. februar endres fra Norges kristelige studentforbund til Kirkens nødhjelp.
Sak 04/20

Møtedatoer 2020

Vedtak:
28. januar, 10. mars og 21. april godkjennes som møtedatoer for Hammerfest menighetsråd våren
2020.

Adresse:

Telefon

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Postboks 70
9615 HAMMERFEST

Tlf: 78402920

post.hammerfest@kirken.no

0535 40 02630
976 999 177

www.kirken.hammerfest.no
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Sak 05/20

Opprettelse av bibelkontakt.

Vedtak:
Grete Holmgren Kiil velges som bibelkontakt.
Sak 06/20

Diakoniplan

Det er anbefalt at alle menigheter har en plan for diakoni i sitt sokn. Hammerfest har hatt en
diakoniplan som definerer soknets plan for dette arbeidet (planen til Hammerfest menighetsråd
følger vedlagt). Både kirkerådet og bispedømmerådet har virkemidler for å styrke menighetenes
diakoniarbeid. For å søke på disse midlene er det anbefalt at det ligger en plan til grunn for
diakoniarbeidet i soknet.
Hammerfest fellesråd har i dag ansatt en diakon i 50 % stilling. Halvparten av midlene er finansiert
av bispedømmet. I stillingsinstruksen er det definert at diakon har hele det nye fellesrådsområdet
som arbeidsplass. Mye av det diakonale arbeidet gjøres også av prestetjenesten.
Hammerfest sokn har behov for revidere sin plan for diakoni. Nå når Hammerfest sokn kun er
menighetsråd og ikke fellesråd, så er arbeidsfordelingen mellom menighetsråd og fellesråd at
menighetsrådet har virksomhetsansvaret innenfor de forskjellige planer i menigheten og fellesrådet
har arbeidsgiveransvaret for de stillinger som arbeider i henhold til menighetens planer.
Hammerfest menighet har nå en diakoniplan som er dimensjonert ut i fra at soknet disponerer den
halve diakonistillingen. Når Hammerfest menighetsråd i 2020 skal arbeide med ny plan for diakoni,
må rådet henvende seg til fellesrådet for å undersøke om soknet fortsatt vil disponere
diakonstillingen som i dag, når rådet skal revidere diakoniplanen.
Vedtak:
Menighetsrådet oppnevner et utvalg som skal jobbe med menighetens diakoniplan. I utvalget skal 1
fra menighetsrådet, soknepresten og diakon sitte, med tillegg av 2 medlemmer fra menighetsrådet,
Tommen Hermo og Frøydis Murberg. MR retter også en henvendelse til fellesrådet for å få avklart
tilgjengelige diakonressurser som soknet vil disponere fremover.
SAK 07/20

Valg av arbeidsutvalg(AU)

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte. Det må velges et arbeidsutvalg som blant annet
forbereder saker til menighetsrådet og legger frem forslag til vedtak. I henhold til Kirkeloven §8,
kan arbeidsutvalget bestå av leder og 2 medlemmer av menighetsrådet. Sekretær sjekker dette
nærmere.

Sak 08/20

Søknad om OVF-midler

Vedtak:
Menighetsrådet støtter forslaget fra sogneprest om å søke midler til å arrangere for
eksempel workshop og/eller foredrag for å revitalisere sjøsamisk kultur og kirkeliv i samarbeid med
styret for Hønseby bedehus. Menighetsrådet vil stå som formell medsøker av OVF-midler, ved
nestleder Heidi Daae.
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Sak 09/20

Orienteringssaker

Arbeidet i gudstjenesteutvalget. Innen 1. søndag i advent må vi ha en revidert plan på plass.
Videre arbeid med menighetsbladet. Linda Rønning har overtatt ansvaret for layout og Jon Atle
Birkeland som redaktør. Det tas sikte på å gi ut menighetsbladet til påske.
Referat fra fellesrådsmøte 19.11.19 og 15.01.20 tatt til orientering.
Årsstatistikk for 2019. Sekretær orienterer om tallene fra 2019, sammenlignet med 2018.
Oppfølging av bispevisitas i mars 2019. Sogneprest sender visitasforedrag fra 2017 til
menighetsrådsmedlemmene.
Prosteboligen. Menighetsrådet bør kontakte media om at boligen sannsynligvis blir lagt ut for salg
på det åpne marked. MR tar kontakt med kirkeverge for å sjekke fremdrift i saken.
Sak 10/20

Eventuelt

Tommen Hermo ønsker at aktiviteter i Hammerfest sogn i større grad gjøres kjent i sosiale medier.
Han foreslår at det settes ned en gruppe som jobber aktivt med kunngjøringer om hva som skjer i
kirken, både på facebook og hjemmeside, og blir gjerne med i gruppen.
Vedtak: Dette settes opp som sak til neste menighetsrådsmøte 10. mars.

Referent: Eva Bjørgve
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