
DEN NORSKE KIRKE
Rønvik menighet

Rønvik menighetsråd
Protokoll

Dato: torsdag 16. juni
Til stede: Margrethe Riibe, Elisabeth Utz Savdal, Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Mari 
Grønbech, Svein Malmbekk, Ingeborg Overvoll (sekr.)
Forfall: Ståle Sårheim, Svein-Aril Olsen

Forfall bes meldt til møteinnkaller på mail eller telefon 90 77 51 82 snarest.

Saksnr.            Sak                                                                                            Arkivkode         

18/2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden
19/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 10. mars
20/2016 Orienteringssaker
21/2016 Rønvik kirke blir 20 år neste høst
17/2016 Registrering av verdigjenstander (utsatt fra forrige møte)
22/2016 Finansiering av stilling som praktisk medarbeider 
23/2016 Tur til Egypt med Stefanusalliansen
24/2016 Innspill til budsjett Kirkelig Fellesråd
25/2016 Forestillingen Mitt nabolag
26/2016 Møteplan for høsten



SAKSLISTE

18/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: innkalling og dagsorden godkjennes

19/16 Godkjenning av protokoll fra 10. mars

Vedtak: protokoll godkjennes

20/16 Orienteringssaker

a) Nytt fra Kirkelig fellesråd
- utbyggingsplanene i Domkirka
- pluss i regnskapet for 2015

b) Regnskapsrapport 
Urovekkende svikt i inntektene fra ofringer i Rønvik kirke.

c) Leirkonfirmanter
Fra kommende komfirmantår blir det et alternativ for konfirmantene å dra på 
leir til Soltun Folkehøyskole. De som velger dette opplegget vil konfirmeres i 
august.  

d) Medarbeiderkonferanse i Svolvær 23.-25. sept.
Informasjon spres gjennom oppslag, kunngjøringer og personlig oppfordring.

e) Eldreprest
Det er én kvalifisert søker til stillingen.

f) Diakoniplan
Rådet har fått den foreløpige planen til orientering. 

g) Gave fra sanitetsforeningen
Sanitetsforeningen har gitt menigheten midler til ny vaskemaskin. 

h) Ungdommens Kirketing
Sunniva Sande og Karoline Steinholt fra vår menighet har vært på Ungdommens 
Kirketing. Karoline ble i tillegg valgt inn i Ungdomsrådet.

Vedtak: sakene tas til orientering

21/16 Rønvik kirke blir 20 år neste høst



Det er tid for å sette ned en arbeidsgruppe som kan jobbe med feiring av jubileet 
høsten 2017. 

Tanker om markeringer:

- ved eventuelle skrifter bør flere trykkerier kontaktes. Forretningstrykk oppfattes 
som forholdsvis dyre.
- presentasjon av kunsten (hefte)
- presentasjon av aktiviteten (hefte)
- app med informasjon om kirka
- portretter (bilde og tekst), roll-up, AN
- knytte til seg Thomas Jentoft som fotograf fra starten av
- jubileumsgudstjeneste 1. søndag i advent starter jubileumsåret
- konsentrere feiringa om to uker – en rundt selve dagen og en på våren

Vedtak: Første arbeidsgruppe for jubileet: Svein Malmbekk, Anna-Helene Johnsen 
og Ståle Sårheim.

17/16 Registrering av verdigjenstander (utsatt fra forrige møte)

Det er igangsatt et stort arbeid rundt registrering av verdigjenstander i norske 
kirker. Kirkemøtet har gjort et vedtak på at dette er menighetsrådenes ansvar og 
det er utarbeidet en veileder for hvordan arbeidet skal gjøres. 

Vedtak: Ingeborg organiserer arbeidet. Ståle Sårheim fotograferer gjenstandene og 
vi kommer tilbake til omfang av arbeid av registreringen og dugnad rundt dette. Vi 
starter med kirkerommet. 

22/16 Finansiering av stilling som praktisk medarbeider

Det har i flere år vært snakket om behovet for en ansatt som kan ha praktisk ansvar 
rundt matlaging og organisering av frivillige. I forbindelse med 
medarbeidersamlingen i vår lagde soknepresten en betraktning rundt måltidets 
plass i vår virksomhet. Dette har blåst nytt liv i tankene rundt en ekstra stilling og 
rundt muligheter for å finansiere dette. 

- folkehelsemidler fra fylket
- samtaler med kommune/politikere
- definere innhold i fellesskapet i tillegg til mat
- kriterier for å delta (hvor mye pleie kan vi ta på oss?)

Vedtak: Arbeidet med prosjektbeskrivelse tenkes ferdig i løpet av høstsemesteret. 
Monica, Svein og Vigdis starter dette arbeidet.



23/16 Tur til Egypt med Stefanusalliansen

Stefanusalliansen, som Rønvik menighet støtter spesielt, inviterer sine støttespillere
til en rundreise i Egypt. Det blir besøk på ulike prosjekter og reisen varer fra 8.-14. 
oktober.

Vedtak: det er ønskelig at noen fra menighetsrådet deltar. Hvis det er interesse for 
dette, må rådet inn med betydelig sponsing.

24/16 Innspill til budsjett Kirkelig Fellesråd

Når det gjelder drift ønsker jeg (kirkevergen) at menighetsrådene tar en gjennomgang av 
situasjon og gir innspill tilbake hit på nye tiltak som er viktig for virksomheten. Dette gjelder
også innspill til vedlikeholdsplan og eventuelle endringer av betalingsregulativet. Hvis man 
ser at man kan innrette virksomheten på en annen måte for å oppnå bedre 
effektivitet/besparelser så er dette gull verdt.

Vedtak: Menighetsrådet i Rønvik har følgende innspill:

1) Utgang fra Kirkestua og platting bak kirka
2) Bjørketrærne ved parkeringsplassen er delvis skadde og døde
3) Kirkegårdsmur mot parkeringsplassen

25/16 Forestillingen Mitt nabolag

Fiolinist Christian Stejskal tilbyr en «bilde-musikk-forestilling» fra Kairos 
slumområder. Forestillingen koster kr. 8.000,-. Han skal vise forestillingen på Bodin 
Videregående skole 5. februar. 

«Mitt navn er Christian Stejskal, jeg er norsk fiolinist, fotograf og historie forteller med base 
i Kairo i Egypt. Jeg har fått kontakten deres fra Marianne Haugerud i Stefanus Alliansen, og 
jeg vil gjerne tilby menigheten din en multimedia forestilling om "Zabaleenerne"- 
Stefanusbarna i Kairo.»

Er dette en forestilling vi skal kjøpe? Saken forberedes av MR-leder og mer 
informasjon legges fram i møtet. 

Vedtak: Vi tar ikke imot tilbudet om forestillingen. 

26/16 Møteplan for høsten



Vedtak: møtedatoer for høsten blir

Torsdag 8. september (kaffe og åpning: Mari)
Torsdag 27. oktober (kaffe og åpning: Margrethe)
Torsdag 8. desember (kaffe og åpning: Kristine)


