DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

Menighetsrådet
09.02.12
Menighetssalen
Kl 15.30 – 18.00

Til stede:

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Sokneprest
Kommunestyrets representant i
Fellesrådet

Kathrine Jahre
Randi Sneve Skeie
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Brede Nicolai Tellefsen (fra kl 15.50)
Jon Aalborg

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler
Kappelan

Wenche Dervola
Elin Magga
Øystein Mathisen

Forfall:

Leder
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Kommunestyrets vararepresentant
i Fellesrådet

Pål Haldorsen
Tiril Birkeli Jerijærvi
Odd Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Soleng
Kjersti Rakvåg

Agnar Jensen

Torild Ackermann

Saker til behandling:
Mhr. sak 1/12
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 2/12
Godkjenning av saksliste
Mhr. sak 3/12
Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 13.12.11
Fr. sak 1/12
Bruk av Kirkenes kirke, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 2/12
Informasjon fra sokneprest, Informasjon fra kirkeverge, Informasjon fra leder
Fr.sak 3/12
Eventuelt
Mhr. sak 4/12
Utvalgene, saksordfører Wenche Dervola
Mhr.sak 5/12
Trosopplæringsplan, saksordfører Elin Magga
Mhr.sak 6/12
Vennskapsmenighet
Mhr. sak 7/12
Informasjon fra sokneprest, Informasjon fra kirkeverge, Informasjon fra leder
Mhr. sak 8/12
Eventuelt

Mhr sak 1/12 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr sak 2/12 Godkjenning av saksliste
Fr.sak 3/12 Eventuelt og mhr. sak 8/12 Eventuelt strykes.
Mhr. sak 61/11 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 13.12.11
Godkjent

Fr. sak 1/12 Bruk av Kirkenes kirke, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram forespørselen menigheten har fått fra organisasjonen Al-Anon, sett i sammenheng
med de ressurser menigheten har til rådighet.
Innspill fra AU:
AU foreslår at Al-Anon får tilbud om å benytte Kirkenes kirke mandager for en prøveperiode, og at det
utarbeides en låneavtale i tråd med menighetsrådets utleiereglement og bruksrutiner for Kirkenes
kirke.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at Al-Anon får tilbud om å benytte Kirkenes kirke mandager for en
prøveperiode, og at det utarbeides en låneavtale i tråd med menighetsrådets utleiereglement og
bruksrutiner for Kirkenes kirke.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at Al-Anon får tilbud om å benytte Kirkenes kirke
mandager for en prøveperiode, og at det utarbeides en låneavtale i tråd med
menighetsrådets utleiereglement og bruksrutiner for Kirkenes kirke.

Fr. sak 2/12
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra kirkeverge
- Regnskapet skal være vedtatt og sendt til revisjon innen 1.mars. Dette betyr at det må
være et ekstraordinært menighetsrådsmøte innen 1.mars. Tidspunkt blir 28.februar kl 14
til kl. 16
- Råds samling legges til to datoer, den 15.februar kl 16:00 til 20:00, og del to legges til den
28.februar kl 16 til kl 18.
Informasjon fra leder
- Det skal nå innføres betalingsterminal i Kirkene, og i første omgang vil dette tilbys i
Kirkenes kirke

Mhr. sak 24/12 Utvalgene, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram innspillene fra AU

Innspill fra AU:
AU anbefaler at økonomiutvalget utgår, og denne funksjonen ivaretas av arbeidsutvalget ved behov.
AU foreslår at menighetsrådet bør oppnevne forhandlingsutvalg.
AU foreslår at administrasjonsutvalg oppnevnes, og for den gjeldende perioden bør utvalget bestå av
kirkeverge, leder, sokneprest, i tillegg til to arbeidstakerrepresentanter. Vara for leder og sokneprest
bør være øvrige innvalgte representanter fra fellesrådet.
AU foreslår at Gudstjenesteutvalget bør bestå av sokneprest, en prest, en organist, en fra rådet, samt
representanter fra menigheten. AU foreslår at dette utvalget bør få et utvidet mandat, der det
spesifiseres at gudstjenesteutvalget skal lage forslag til lokal grunnordning som skal fremmes som en
sak til menighetsrådets siste møte før sommeren 2012. AU foreslår en utvidet sammensetning i
prosessen fram til iverksettelse av gudstjenestereformen 1.søndag i advent, og at i den perioden
oppnevnes representanter for distriktene.
AU foreslår at samisk gudstjenesteutvalg videreføres og medlemmene forespørres om de ønsker å
fortsette i utvalget, rådet oppnevner en ny representant til dette utvalget, samt at en prest
oppnevnes.
AU foreslår at trosopplæringsutvalget videreføres som et ad.hoc utvalg og utvalgets mandat blir å
utarbeide en lokal trosopplæringsplan jfr. trosopplæringsreformen. AU foreslår
trosopplæringsutvalget gis mulighet til å innhente kompetanse hos barne- og ungdomsutvalget
underveis i prosessen.
AU foreslår at kirkegårds og kirkebygg utvalget utgår.
AU anbefaler at eventuelle andre utvalg ikke etableres per i dag, men kan eventuelt vurderes ved en
senere anledning.
Forslag som kom under møtet:
Menighetsrådet vedtar at økonomiutvalget utgår, og denne funksjonen ivaretas av arbeidsutvalget
ved behov, og at kirkegårds og kirkebyggutvalget utgår.
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner forhandlingsutvalg bestående av leder, nestleder, samt
menighetsrådsmedlem Asbjørn Bernhardsen.
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner administrasjonsutvalg bestående av kirkeverge, leder,
sokneprest, i tillegg til to arbeidstakerrepresentanter. Vara for leder og sokneprest skal være
innvalgte representanter fra fellesrådet.
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner gudstjenesteutvalg bestående av sokneprest, en prest, en
organist, Asbjørn Bernhardsen som representant for rådet, samt at representanter fra menigheten i
distriktene og en ungdomsrepresentant forespørres og tiltrer utvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at gudstjenesteutvalget skal ha et utvidet mandat i prosessen
fram til iverksettelse av gudstjenestereformen 1. søndag i advent. Utvalgets mandat blir å lage
forslag til lokal grunnordning som skal fremmes som en sak til menighetsrådets siste møte før
sommeren 2012.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at Liv Astrid Kvammen forespørres å være menighetsrådets
representant i samisk gudstjenesteutvalg og de øvrige medlemmene forespørres om de ønsker å
fortsette i utvalget, samt at en prest oppnevnes.

Sør-Varanger menighetsråd vedtar trosopplæringsutvalget videreføres som et ad.hoc utvalg og
utvalgets mandat blir å utarbeide en lokal trosopplæringsplan jfr. trosopplæringsreformen. SørVaranger menighetsråd oppnevner Randi Sneve Skeie som rådets representant i
trosopplæringsutvalget
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar at økonomiutvalget utgår, og denne funksjonen ivaretas av
arbeidsutvalget ved behov, og at kirkegårds og kirkebyggutvalget utgår.
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner forhandlingsutvalg bestående av leder, nestleder,
samt menighetsrådsmedlem Asbjørn Bernhardsen.
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner administrasjonsutvalg bestående av kirkeverge,
leder, sokneprest, i tillegg til to arbeidstakerrepresentanter. Vara for leder og sokneprest
skal være innvalgte representanter fra fellesrådet.
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner gudstjenesteutvalg bestående av sokneprest, en
prest, en organist, Asbjørn Bernhardsen som representant for rådet, samt at
representanter fra menigheten i distriktene og en ungdomsrepresentant forespørres og
tiltrer utvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at gudstjenesteutvalget skal ha et utvidet mandat i
prosessen fram til iverksettelse av gudstjenestereformen 1. søndag i advent. Utvalgets
mandat blir å lage forslag til lokal grunnordning som skal fremmes som en sak til
menighetsrådets siste møte før sommeren 2012.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at Liv Astrid Kvammen forespørres å være
menighetsrådets representant i samisk gudstjenesteutvalg og de øvrige medlemmene
forespørres om de ønsker å fortsette i utvalget, samt at en prest oppnevnes.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar trosopplæringsutvalget videreføres som et ad.hoc
utvalg og utvalgets mandat blir å utarbeide en lokal trosopplæringsplan jfr.
trosopplæringsreformen. Sør-Varanger menighetsråd oppnevner Randi Sneve Skeie som
rådets representant i trosopplæringsutvalget

Mhr. sak 5/12 Trosopplæringsplan, saksordfører Elin Magga
Behandling:
Saksbehandler presenterte utvalgets arbeid og den framlagte kartleggingsrapporten
AU vedtak:
AU vedtar at kartleggingsrapporten fremlagt av trosopplæringsutvalget tas opp til vedtak i
menighetsrådet. AU mener at menighetsrådet bør vedta et mål for arbeidet med innføring av
trosopplæringsreformen lokalt, og det bør settes en tidsramme for når neste steg skal være sluttført.
AU anbefaler at trosopplæringsutvalget suppleres og videreføres, og at dette utvalget bør jobbe
videre med lokal trosopplæringsplan.
Forslag som kom under møtet:
Sør Varanger menighetsråd vedtar at trosopplæringsutvalget skal utarbeide en lokal
trosopplæringsplan i tråd med Plan for trosopplæring fra Den Norske Kirke. Trosopplæringsutvalget

skal innen sommeren 2012 legge frem for menighetsrådet en framdriftsplan for arbeidet og angi
tidspunkt for når den lokale trosopplæringsplanen skal være ferdig.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør Varanger menighetsråd vedtar at trosopplæringsutvalget skal utarbeide en lokal
trosopplæringsplan i tråd med Plan for trosopplæring fra Den Norske Kirke.
Trosopplæringsutvalget skal innen sommeren 2012 legge frem for menighetsrådet en
framdriftsplan for arbeidet og angi tidspunkt for når den lokale trosopplæringsplanen skal
være ferdig.
Mhr. sak 6/12 Vennskapsmenigheter, saksordfører Jon Alborg
Behandling:
Soknepresten presenterte invitasjonen som er kommet fra bispedømmet om å være med på et
prosjekt med mål å etablere vennskapsmenigheter med menigheter i Russland. I den forbindelse
inviteres det til å delta på en tur til Murmansk i mai 2012.
AU vedtak:
AU foreslår at menighetsrådet bør vurdere om det er aktuelt å gå inn i dette prosjektet og om en fra
rådet skal delta på denne turen.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at Julie Brattli Steinvik skal representere rådet på turen til
Russland. På turen som er i regi av bispedømmerådet er det et mål å Sør-Varanger menighetsråd å få
avklart hva dette prosjektet vil innebære for menigheten i form av økonomiske og personalmessige
ressurser.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at Julie Brattli Steinvik skal representere rådet på turen
til Russland. På turen som er i regi av bispedømmerådet er det et mål å Sør-Varanger
menighetsråd å få avklart hva dette prosjektet vil innebære for menigheten i form av
økonomiske og personalmessige ressurser.
Mhr. sak 7/12
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra kirkeverge
- Rådssamling blir to ettermiddager, den 15.februar og den 28.februar. Målet med samlingene
er å jobbe med strategiplanen
Informasjon fra leder

Kirkenes, 9.februar 2012,
Elin Magga

