
DEN NORSKE KIRKE
Torsken menighet

Møtebok for Torsken menighetsråd

Møtedato: 27.08.2019
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Gryllefjord, Herredshuset (kommunestyresalen) og Medby oppvekstsenter (video)

Tilstede: 
Harriet Olaug Hansen, Øyvind Ropstad, Solveig Flakstad, Brith Kathe Sørensen, Stein Emil Iden.

Meldt forfall:
.

Orienteringssaker

Nedlegging av Kongsnes kirkegård
Gravsteiner og annet som tilhører kirkegården skal bli værende, men det må sikres slik at folk i skader seg på
det. Kirkevergen tar kontakt med kommunen for å få gjennomført dette.

Status organist når Greta slutter
Det er ønskelig med avklaring rundt organist så snart som mulig. Senja kirkelige fellesnemnd har fått 4-5 
søknader på stillingene (utlyst en organiststilling for Lenvik sokn).

Deltakere på Agenda kommende periode
Agenda er en gruppe for Senja prosti som jobber med ideer til knyttet til gudstjenester og andakter. Randi 
Ropstad og Ingunn Minnesjord deltar på vegne av Torsken. Menighetsrådet er glad for at de fortsetter videre.

Gudstjenesteliturgi
Liturgien blir justert. Blant annet skal man stå under første og siste salme. Det er mindre rom for lokale 
varianter. Øyvind vil gi fortløpende informasjon på gudstjenester.

Bruk av kirker i forbindelse med konserter
Brith informerte om at man ønsker å ha et arrangement i Torsken kirke med filmfremvisning og visesang 
tilknyttet en dokumentar av tipptippoldebarnet til en mann avbildet i våpenhuset i kirken. Menighetsrådet er 
positive til denne typen aktiviteter, og ga tilbakemelding på at det holder å informere om liknende 
arrangement.

Flakstadvåg kirke
Bygdelaget i Flakstadvåg er i kontakt med Senja Bygg for å få i gang vedlikeholdsarbeidet på kirken. Det er 
gitt 300.000 kr til tiltaket ved siden av de midlene som fellesrådet har fått tilsagn om.

Diakoniplan
Øyvind jobber med en diakoniplan. Et utkast vil bli en egen sak i neste menighetsrådsmøte.
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Saker

Sak 016/19 Revisjon 2018 (sak)
Torsken kirkelige fellesråd har ansvar for regnskapet, jf kirkeloven § 14. Se for øvrig vedlagte 
revisjonsberetning for regnskapet 2018 og oppsummeringsbrev fra revisor.

Forslag til vedtak:
Fremlagte revisjonsberetning for regnskapet 2018 tas til etterretning.

Møtebehandling:

Vedtak:
Fremlagte revisjonsberetning for regnskapet 2018 tas til etterretning.

Sak 017/19 Økonomirapport pr 15. august 2019 (sak)
Rapporten pr 15.08 viser et mindreforbruk på 12045 kr. Vi har ikke betalt for sommerens organistvikar eller 
strømregninger for august. Tar vi hensyn til det, går vi med et lite underskudd for perioden. Det vil også 
være større utgifter enn budsjettert til kirketjenere for hele året.

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet tar kirkevergens rapport til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:
Menighetsrådet tar kirkevergens rapport til orientering.

Sak 018/19 Toalett ved Torsken kirke, etter uttalelse fra fylkeskonservator
Området rundt Torsken kirke er fredet. Fylkeskonservator i Troms har derfor stanset arbeidet med utgraving 
av vannledning fra bårehus til vei. Det må søkes riksantikvaren om tillatelse til å gjennomføre dette. 
Riksantikvaren vil da kreve arkeologisk utgraving av området, noe som menigheten må bekoste. 
Merkostnadene til det blir antakeligvis så store at man ikke vil ha midler til å etablere toalett i bårehuset.
Vi kan gå videre i prosessen og håpe på at riksantikvaren ikke krever arkeologisk. Et annet alternativ kan 
være å etablere forbrenningstoalett i bårehuset, og ha våtservietter/antibac desinfeksjon til hygiene. Et tredje 
alternativ er transportabelt toalett. 
Det er 210.000kr avsatt til Torsken kirke/etablering av toalett.

Forslag til vedtak:
Ingen forslag.
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Møtebehandling:
Vi bør gi informasjon som viser at det er lite sannsynlig at man støter på fornminner i forbindelse med 
gravearbeidet.

Vedtak:
Det søkes riksantikvaren om tillatelse til å grave mellom bårehuset og veien. Kirkevergen lager et utkast til 
søknad, som menighetsrådet gir tilbakemelding på over epost.

Sak 019/19 Trosopplæring
Øyvind har laget en skisse for hvordan han tenker at trosopplæringen kan organiseres på bakgrunn av at 
Torsken mennighet får 90.000 kr i tilskudd fra bispedømmet i 2019:

 Vi trenger 300 per gang til legoklubb. Dvs ca 2000 totalt til servering m.m. Vi avslutter semesteret 
med pizza eller pølser og kaker. Det koster noe mer: ca 1500. Midler til event supplement av flere 
legoklosser, 2000. Totalt ca 6000.

 Vi trenger 4000 per konfirmant. Det går til bøker, servering under undervisningen, Midtnatta, Leir 
på Tømmerneset. Så kommer det i tillegg en egenandel på 700 vedtatt av men.råd. Antall 
konfirmanter varierer fra år til år. Men legger vi til grunn 4-5 konfirmanter per år, blir det ca 20000 
årlig

 Bokutdelinger til 2, 4 og 6-åringer. Stor variasjon i antall. Men i snitt 4 barn per årskull, utgjør da 12 
barn. Hver bok koster ca 200. Dvs totalt ca 3000 per år.

 Så trenger vi midler til løpende drift. Vi bruker tegneutstyr til barn i gudstjenestene. Det må være 
midler til bl.a. innkjøp av noe utstyr og materiell (fargeblyanter, fargede ark til klipping, kort m.m. 
vanlige tegne ark, porto, konvolutter, blekk til skrivere etc)

 Det kommer alltid endel uforutsett. Utstyr som må fornyes, innkjøp av amteriell.

Mulig vi kan avsette halvdelen av tildelt beløp, ca 45.000 til en trosopplærer. Dette beløpet inkluderer da 
løpende utgifter og drift og tilsvarende. Det må inkludere lønn, arb.giver avgift, sos.avgifter, 
kjøregodtgjøring, utgifter til materiell, m.m.
TROSOPPLÆRER. AKTUELLE arbeidsoppgaver for trosopplærer
Jeg tenker at en trosopplærer kunne ha ansvar for konkrete tiltak. Dvs at vi ikke tilsetter i en stillingsprosent. 
Men at vi lar trosopplæreren arbeide med et par (?) tiltak som skissert under

 Mulig oppstart av et barnekor i sørbygdene? I nordbygdene er det et kor knyttet til skolen. Derfor 
tenker jeg sør. Dette står ikke i trosopplæringsplanen, men jeg mener det ber et viktig og aktuelt 
tiltak som ville bety mye i menigheten og for barn.

 Følge opp besøk til døpte etter 1 og 2 år. Besøk og kontakt med familiene. Her kunne en 
trosopplærer ha ansvar for besøk en gang per år og dele ut en bok. Mulig vi kunne kjøpe inn 
dåpsopplæringsprogram som bl.a. IKO har utarbeidet.

 Lys våken opplegget. 1 gang annethvert år hhv sør og nord.
 Tårnagent opplegget. 1 gang annethvert år hhv sør og nord.

ANDRE TILTAK FRA TROSOPPLÆRINGSPLANEN som driftes av prest og frivillige.
 Konfirmasjon. Presten er ansvarlig for undervisningen. Tenker det fortsetter slik. 
 Legoklubb. Basert på frivillige. Randi Ropstad og Ingunn Minnesjord. Og andre. Det fortsetter slik. 

En trosopplærer kunne være med og føre det videre den dagen det blir aktuelt. 
 Bokutdelinger. Presten og Randi er ansvarlige. Det fortsetter slik. En trosopplærer kunne være med 

og føre det videre den dagen det blir aktuelt
 Barnedåp. Presten er ansvarlig.
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Forslag til vedtak:
Ingen forslag.

Møtebehandling:
Det er viktig med aktiviteter i kirkene utenom gudstjenestene. Barnekor er populært. Det har blitt 
gjennomført besøksgrupper på sykehjem, møte mellom unge og gamle. Dette kan være noe å prøve igjen.

Vedtak:
Legoklubb vil bli gjennomført i høst. Foreldre på legoklubbene vil bli forespurt om man i tillegg skal satse 
på andre aktiviteter i kirkene. Saken tas opp igjen på neste møte.

Sak 020/19 Kirkevalg 2019 - valgting - valg av menighetsråd og bispedømmeråd
Torsken menighet har seks stemmesteder på valgdag mandag 9. september. Vi må ha en stemmestyrer på 
hvert sted:
Gryllefjord bibliotek: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
Stemmestyrer: Gro Leithe Andersen
Torsken grendehus: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
Stemmestyrer: Brith Kathe Sørensen
Sifjord sykehjem: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
Stemmestyrer: Harriet Olaug Hansen
Flakstadvåg grendehus: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
Stemmestyrer: Solveig Flakstad
Medby skole: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
Stemmestyrer: Anita Nygård
Grunnfarnes grendehus: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
Harriet Olaug Hansen

Opptelling av stemmesedlene foregår på menighetskontoret. Det er ønskelig at Gro Leithe Andersen og Brith
Kathe Sørensen utfører dette arbeidet.

Forslag til vedtak:
Torsken menighet har seks stemmesteder på valgdag mandag 9. september. Vi må ha en stemmestyrer på 
hvert sted:
Gryllefjord bibliotek: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
Stemmestyrer: Gro Leithe Andersen
Torsken grendehus: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
Stemmestyrer: Brith Kathe Sørensen
Sifjord sykehjem: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
Stemmestyrer: Harriet Olaug Hansen
Flakstadvåg grendehus: Mandag 9.september fra kl. 11.00 til kl. 20.00
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