DEN NORSKE KIRKE
Hammerfest menighet

Møtebok for Hammerfest menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

03.05.2019
kl. 13:30
Kirken (Kirkestua)

Tilstede:
Hans Arne Dahl, Seija Piri , Berit Oskarsen, Even Lund, Hans M Ellingsen, Knut Harald Karlsen, Pål Blix
Johansen, Wenche Britt Enochsen, Jon Atle Birkeland, Tom Kritian Tommen Hermo, Ellen Birgitta
Johansen.
Meldt forfall:
Haldis Olsen, Leif Georg Småbach.

Saker
Sak 017/19 Godkjenning av liste til menighetsrådsvalget
Frist for nominasjonskomiteen å levere liste til menighetsrådsvalget er 30.04.19 kl. 12:00 til kirkekontoret.
Nominasjonskomite ble oppnevnt i menighetsrådsmøtet 29.01.19 og består av Berit Oskarsen, Even Lund og
Knut Harald Karlsen.
Valgstyret som består av menighetsrådet har frist til 06.05.19 å godkjenne valglister til menighetsrådsvalget.
Forslag til valgliste legges ut til ettersyn når den er kommet inn. Menighetsrådet får tilsendt forslag til
valgliste etter at den er levert inn.
Nominasjonskomiteen liste:

1. Even Hermann Lund
2. Grete Holmgren Kiil
3. Kjell Kristoffersen
4. Heidi Sætermo Daae
5. Odd Arnfinn Oskarsen
6. Wenche Britt Enochsen
7. Hans Mathias Ellingsen
8. Frøydis Arnhild Murberg
9. Runar Enoksen
10. Rigmor Karin Solheim
11. Tina Anneli Navdal
12. Knut Harald Karlsen
13. Roger Mortensen-Hansen
14. Odd Arne Guttormsen
15. Vigleik Johannes Østnes
16. Tor Magne Olsen
17. Ivar Løkken
18. Kim Adrian Zahl
19. Hans Kristian Østvik
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Forslag til vedtak:
Nominasjonskomiteen legger frem forslag til vedtak.

Møtebehandling:
Nominasjonskomiteen informerer om arbeidet med lista som er levert innenfor frist. Det er ikke kommet inn
flere forslag til lister. Det kommer i møtet forslag om å tilføye Tom-Kristian Tommen Hermo på lista på
20.plass.

Vedtak:
Lista fra nominasjonskomiteen godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn på Hammerfest menighetsråds
hjemmeside. Tom-Kristian Hermo tilføyes lista på 20.plass. Følgende liste er godkjent:

1. Even Hermann Lund
2. Grete Holmgren Kiil
3. Kjell Kristoffersen
4. Heidi Sætermo Daae
5. Odd Arnfinn Oskarsen
6. Wenche Britt Enochsen
7. Hans Mathias Ellingsen
8. Frøydis Arnhild Murberg
9. Runar Enoksen
10. Rigmor Karin Solheim
11. Tina Anneli Navdal
12. Knut Harald Karlsen
13. Roger Mortensen-Hansen
14. Odd Arne Guttormsen
15. Vigleik Johannes Østnes
16. Tor Magne Olsen
17. Ivar Løkken
18. Kim Adrian Zahl
19. Hans Kristian Østvik
20. Tom-Kristian Tommen Hermo
Sak 018/19 Regnskap 2018
Regnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på kr. 227.800,-. Mindreforbruket skyldes i hovedsak
(kr. 191.000,-) ansvar 745 Trosopplæring da vi ikke klarte å gjennomføre planlagte tiltak i henhold til
trosopplæringsplanen for 2018. Dette er midler som er øremerket fra Bispedømmerådet og som vil bli
trukket tilbake ved neste års bevilgning. Resterende beløp er innsamlede midler ansvar 743 og 744.
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
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Forslag til vedtak:
Regnskap for 2018 godkjennes. Overforbruk på kr. 227.000,- fordeles på følgende:
Kr. 180.000,- overføres drift ansvar 745 trosopplæring 2019 i henhold til vilkår for tildeling.
Kr. 55.800,- settes til bundne fond Hammerfest menighet.

Møtebehandling:
Møtet støtter forslag til vedtak.

Vedtak:
Regnskap for 2018 godkjennes. Overforbruk på kr. 227.000,- fordeles på følgende:
Kr. 180.000,- overføres drift ansvar 745 trosopplæring 2019 i henhold til vilkår for tildeling.
Kr. 55.800,- settes til bundne fond Hammerfest menighet.

Sak 019/19 Årsmelding 2018
Årsmeldingen sendes som vedlegg til møteinnkallingen.

Forslag til vedtak:
Årsmeldingen godkjennes.

Møtebehandling:
Møtet støtter forslag til vedtak.

Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes.

Sak 020/19 Høring - Forslag til felles liturgi for Hammerfest, Kvalsund og Kokelv
Den kirkelige fellesnemnda har nedsatt arbeidsgruppe for kirkelige handlinger. Arbeidsgruppen har fått i
oppdrag å vurdere felles liturgi for alle soknene i nye Hammerfest kommune. Temagruppen består av
sokneprestene og organistene.
Temagruppen har utarbeidet et forslag som nå sendes ut til høring til menighetsrådene. Hovedfokuset har
vært å lage en felles liturgi som er gjenkjennelig for kirkegjengerne i alle 3 sokn og som favner
gudstjenestelivet i Kvalsund, Kokelv og Hammerfest. Liturgiforslaget tar sikte på å gjære minst mulig
forandringer. Det er ikke foreslått noen endringer i liturgisk musikk. Det er foreslått noen justeringer i
forhold til gudstjenestens gang. Gruppen har foreslått å bevare mest mulig av de vellykkede elementene i
hvert sokns grunnordninger.
Forslaget til felles liturgi ligger vedlagt møtepapirene.

Forslag til vedtak:
Legges frem uten forslag til vedtak.
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Møtebehandling:
Møtet drøfter innspill som er kommet fra Jon Arne Tandberg:
Hammerfest sokn har behov for å revidere sine liturgier for hovedgudstjenesten i kraft av å arbeide med
revisjon av lokal grunnordning. Lokal grunnordning i Hammerfest sokn er på flere felt utdatert og det er helt
nødvendig å justere den opp mot dagens praksis og realitet i soknet. Forslaget om ny felles liturgi vil være et
innspill i dette arbeidet. Forøvrig har det ikke vært noen fellesmøter/fagmøter i staben i Hammerfest
vedrørende endringer i liturgien som foreslås. En eventuell høring som avleveres av menighetsrådet er derfor
ikke forankret i staben i Hammerfest sokn. Menighetsrådet kan da vurdere å enten utsette saken eller vurdere
å gi høring som eventuelt baserer seg på sokneprestens vurderinger gitt i punktene nedenfor.
Kommentarer til forslaget om ny felles liturgi:
 Når det gjelder utskiftning av liturgisk musikk må dette vurderes opp mot ny liturgisk musikk for
Den norske kirke som er vedtatt av kirkemøte. Forøvrig er det viktig at det er menigheten gjennom
menighetsråd og menighetsmøte som har et ønske om å skifte liturgisk musikk. For eksempel
gjelder dette Agnus Dei/Du Guds lam hvor vi i dag har en annet variant i Hammerfest sokn enn det
som foreslås i felles liturgi.


Det bør stå hvilke sokn man bruker ny eller gammel Fadervår.



Etter ‘Troens mysterium…’ bruker man i Hammerfest sokn videre formelen: «Kristus døde, Kristus
sto opp, Kristus skal komme igjen, ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden.»
Dette er innarbeidet og bør videreføres.



Under punkt 23 bør det stå hvilke sokn man har takkoffer under nattversalmen.



Hammerfest sokn har i dagens lokale grunnordning en egen gudstjenesteordning for gudstjeneste
med trosopplæring. Dette er det fortsatt behov for å ha i Hammerfest sokn med dagens
hovedgudstjeneste med trosopplæring trenger å revideres. Det er særlig behovet for å tilrettelegge
for barnas aktiviteter i gudstjenesten som må arbeides med og videre at denne gudstjenesten har den
nødvendige fleksibilitet for å favne bredden i trosopplæringsarbeidet i Hammerfest sokn.



Hammerfest sokn har i dagens lokale grunnordning egen gudstjenesteordning for Tro og lys. Denne
må vurderes om skal videreføres for å kvalitetssikre at de særlige momenter som kjennetegner Tro
og lys – gudstjenester videreføres.

Møtet blir enige om at saken må behandles i gudstjenesteutvalget med en frist i september for en uttalelse på
lokal gudstjenesteordning og forslag til felles gudstjenesteordning i det nye fellesrådsområdet. Soknepresten
får i oppdrag å innkalle til det første møtet.

Vedtak:
Saken må behandles i gudstjenesteutvalget med en frist i september for en uttalelse på lokal
gudstjenesteordning og forslag til felles gudstjenesteordning i det nye fellesrådsområdet. Soknepresten får i
oppdrag å innkalle til det første møtet.
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Sak 021/19 Felles gudstjeneste ved Slettnes kapell
Hammerfest og Kvalsund kommuner skal slå seg sammen fra 01.01.20. Hammerfest får etter sammenslåing
3 sokn, Hammerfest, Kvalsund og Kokelv. Dette er 3 forskjellige sokn som styres med hvert menighetsråd.
Fra 2020 kommer disse soknene til å ha et fellesråd og det er viktig med godt samarbeid. Godt samarbeid
krever at vi kjenner hverandre og at vi har forståelse for hverandres utfordringer. Kirkelig fellesnemd har
vurdert hvordan soknene kan jobbe for å blir bedre kjent. Et av forslagene er å finne felles møteplasser hvor
menighetene kan møtes. Gudstjenesten i Slettnes kapell er et årlig arrangement som Hammerfest menighet
har. Kirkelig fellesnemd har derfor sendt forespørsel til Hammerfest menighet om de kan benytte dette
arrangementet som et kulturbyggende treffpunkt hvor menighetene i Kvalsund og Kokelv blir invitert med.
Kirkelig fellesnemnd dekker eventuelle merkostnader som transport og mat.

Forslag til vedtak:
Hammerfest menighet inviterer menighetene i Kvalsund og Kokelv til gudstjeneste i Slettnes kapell
21.07.19. Det settes ned en egen arbeidsgruppe som jobber frem mot arrangementet. Forslag til
sammensetning i arbeidsgruppen:
Prest
1 fra menighetsrådet
1 fra kirkekontoret

Møtebehandling:
Møtet støtter kirkelig fellesnemnds forslag til felles arrangement for å bli bedre kjent i det nye
fellesrådsområdet, og inviterer menighetene i Kvalsund og Kokelv til gudstjeneste på Slettnes. Det opprettes
en gruppe som jobber med arrangementet.

Vedtak:
Hammerfest menighet inviterer menighetene i Kvalsund og Kokelv til gudstjeneste i Slettnes kapell
21.07.19. Det settes ned en egen arbeidsgruppe som jobber frem mot arrangementet med følgende
medlemmer:
Aileen Zahl, prestevikar
Wenche Britt Enochsen fra menighetsrådet
Berit Oskarsen fra kirkekontoret
Et medlem fra bygdelaget

Sak 022/19 Gjennomføring av kirkevalg 2019
Kirkevalget skal foregå i tidsrommet 10.august til 9.september 2019. Det skal tilrettelegges for
forhåndsstemming i perioden 10.august – 06.september. Selve valgdagene er det kommunestyret som
fastsetter valgtidspunkt. Kirkevalget følger kommunens vedtak.

Forslag til vedtak:
Kirkevalget i Hammerfest sokn foregår til de tider som kommunestyret vedtar. Valgsteder er Rådhuset og
Fjordtun skole.
Forhåndsstemmingen foregår på kirkekontoret 13.08, 20.08, 27.08 og 03.09 fra kl. 12:00 – 13:30. Det legges
til rette for forhåndsstemming på offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner samtidig med kommunens
forhåndsstemming.
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Møtebehandling:
Møtet støtet forslag til vedtak.

Vedtak:
Kirkevalget i Hammerfest sokn foregår til de tider som kommunestyret vedtar. Valgsteder er Rådhuset og
Fjordtun skole.
Forhåndsstemmingen foregår på kirkekontoret 13.08, 20.08, 27.08 og 03.09 fra kl. 12:00 – 13:30. Det legges
til rette for forhåndsstemming på offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner samtidig med kommunens
forhåndsstemming.

For Hammerfest menighetsråd
Ellen B Johansen
Kirkeverge

