DEN NORSKE KIRKE
Kirkevergen/Daglig leder
Hammerfest sogn

Hammerfest 25. oktober 2017

REFERAT FRA MØTE I HAMMERFEST MENIGHETSRÅD
TIRSDAG 19. SEPTEMBER 2017.

Tilstede:

Hans Arne Dahl, Pål Blix-Johansen, Even H. Lund, Berit R. Oskarsen, Hans
M. Ellingsen, Wenche Britt Enochsen, Leif G. Småbach, Solbjørg A. Olsen og
Haldis Olsen. Kateket Aileen Zahl var til stede under sa MR 24/17

Forfall:

Gyri Krogh, Seija K. Piri og geistlig representant.

Kopi:

Alle MR medlemmer, vararepresentantene, prost, revisjonen, kirkelig
administrasjonsutvalg, ordfører, rådmann, bispedømmekontoret og arkivperm i
kirkekontorets ekspedisjon for offentlig innsyn.
Medlem og vara fra Hammerfest kommune.
Svein M. Sivertsen

Referent:

SAKSLISTE FOR HAMMERFEST MENIGHET

Sak MR 23/17
Vedtak:

Godkjenning av protokoll fra MR-møte den 16. mai 2017.
Protokollen godkjent.

Sak MR 24/17

Trosopplæringsplan. Orientering og gjennomgang ved kateket
Aileen Zahl.
Trosopplæringsplanen godkjent, oversendes til
bispedømmekontoret før endelig godkjenning.

Vedtak:

Sak MR 25/17

Vedtak:

Det er kommet inn et forslag om endring av tidspunkt for
gudstjenesten. Forslaget går ut på at man flytter tidspunktet fra
kl.12.00 til kl.11.00
Ingen endring av tidspunktet for gudstjenesten. Fortsetter som før,
kl. 12.00. 5 stemte for, tre imot.
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Sak MR 26/17

Vedtak:

Sak FR 27/17
Vedtak:

Sak MR 28/17

Vedtak:

Ref.saker.

Utleie av lokaler i Rypefjord og Hammerfest kirke. I dag tar vi kr.
1.000,- for å leie Rypefjord kirke og kirkestua i Hammerfest kirke til
minnesamvær og dåpsselskap. Prisen er den samme om man leier med
eller uten duker. Foreslår derfor at skal vi leie ut med duker øker vi
prisen til kr. 1.500,- For de som ønsker å leie uten duker er prisen
fortsatt kr. 1.000,Utleie med duker økes til kr. 1.500,- Utleie uten duker blir som i dag
kr. 1.000,Kirkevergen går av med pensjon sommeren 2018. Stillingen bør derfor
lyses ut nå allerede.
Saken utsettes. Kirkevergen tar kontakt med KA for å høre hvordan
man går frem når man skal ansette ny kirkeverge/daglig leder i en
kommune som skal slås sammen med en annen kommune fra
01.01. 2020. En stemte i mot forslaget til utsettelse av saken.
Søknad fra Artist & Event AS om å få leie Hammerfest kirke fredag
09. mars 2018 i forbindelse med konserten «Elvis Gospel». Produksjon
inkluderer Paul Flaata, Stephen, Ackles og Vidar Busk, som sammen
med band vil presentere halvannen time med noen av Elvis mest kjente
gospel innspillinger.
De håper på en leiesats som ikke overstiger 10 % av billettinntektene.
MR godkjente søknaden. Leie av kirka settes til 10 % av
billettinntektene.
Takkebrev vedr. ofringer.
Sanitetsforeningen ønsker å få laget et permanent hjerte, drevet på
strøm som kunne vært tent i adventstida i fjellsiden over gravlunden i
Fjordadalen.
Klokker i tårn må gjøres noe med. Rapport fra Olsen-Nauen kommer.
Kirkestua. Orientering v/Even Lund.
Ressursutvalget skal vurdere antall prestestillinger i
Nord – Hålogaland bispedømme.
Monica S. Zachariassen har meldt seg ut av Den norske kirke, hun kan
derfor ikke være varamedlem i menighetsrådet.
Pårørende ønsker å hente en minneplate fra 1901på Hauen kirkegård.
Frikjøp av minigraver. Leiekontrakten går ut i oktober. Det koster oss
kr. 9600,- for å bli eier av den.
Oppstart med handicaptoalett i uke 40.
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