DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet
PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:
Til stede:

Andre

Ikke innkalt:

Menighetsrådet
23.04.13
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 15.00-17.30
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Kommunestyrets
representant i
Fellesrådet
Sokneprest
Kirkeverge
Saksbehandler

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Randi Sneve Skeie
Ingar Brun
Asbjørn Bernhardsen
Brede Nicolai Tellefsen
Tiril Birkeli Jerijærvi
Bodil Dago

Varamedlem
Varamedlem
Kommunestyrets
vararepresentant i
Fellesrådet

Odd Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Soleng

Agnar Jensen
Jon Aalborg
Wenche Dervola
Elin Magga

Torild Ackermann

Saker til behandling:
Mhr. sak 9/13
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 10/13
Godkjenning av saksliste
Mhr. sak 11/13
Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 26.02.13
Fr. sak 7/13
Retningslinjer for bruk av politiattest, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 8/13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder.
Fr. sak 9/13
Eventuelt
Mhr.sak 12/13
Utvalgene, saksordfører Pål Haldorsen
Mhr.sak 13/13
Rekruttering av frivillige, saksordfører Jon Aalborg
Mhr. sak 14/13
Informasjon fra sokneprest, Informasjon fra kirkeverge, Informasjon fra leder
Mhr. sak 15/13
Eventuelt

Mhr sak 9/13 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr sak 10 /13 Godkjenning av saksliste
Eventuelt Mr.sak 15/13 Menighetsavis

Mhr. sak 11 /13 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 26.02.13
Godkjent

Fr. sak 7 /13 Retningslinjer for bruk av politiattest, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram forslaget fra arbeidsgruppen sammensatt av KA, bispedømmerådene og
kirkerådet, hvor det foreslås retningslinjer for bruk av politiattest for ansettelser og frivillige
medarbeidere. Hun orienterte også om behandlingen av saken i AU, hvor det henstilles til at man
parallelt bør jobbe med rutiner i forhold til det å forebygge overgrep. Menighetsrådet oppfatter at
denne saken har en stor effekt som et signal om menighetens holdning, like mye som et reelt
virkemiddel for å forhindre overgrep. Det bør legges til rette for at det skal være enkelt
gjennomførbart å skaffe denne attesten, nødvendige skjema skal være lett tilgjengelig.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar de fremlagte retningslinjene foreslått av arbeidsgruppen
bestående av KA, kirkerådet og bispedømmerådene. Det presiseres at politiattest skal legges frem av
ansatte og frivillige medarbeidere jfr. retningslinjene, uavhengig av om man har gjort dette tidligere
eller ikke.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar de fremlagte retningslinjene foreslått av arbeidsgruppen
bestående av KA, kirkerådet og bispedømmerådene. Det presiseres at politiattest skal legges frem
av ansatte og frivillige medarbeidere jfr. retningslinjene, uavhengig av om man har gjort dette
tidligere eller ikke.

Fr. sak 8/13
Informasjon fra sokneprest
- Uavklart situasjon i forhold til kateket, vikar er ikke på plass.
- Oppsigelse, Maren N.A. Lockertsen har sagt opp sin stilling. Det vil si at det i en periode vil
være 2 prester. Dette vil innebære noen endringer i tilbud.
- Det vil komme en sommervikar som skal være her i 5 uker i sommer.
Informasjon fra kirkeverge
- Oppstart av prosjektene som skal pågå i år jfr. investeringsplanen. Dette er hovedsaklig
heving av terrenget rundt Svanvik kirke, tilknytning til den universelle adkomsten der,
brannsikkerhet i kirkebyggene, taket i Kirkenes kirke, samt utvidelser av kirkegårdene i
Neiden og Sandnes.
- Informasjon omkring sykemelding,kateket, NAV er inne i saken.
- Kantor Henning Holm er sykemeldt frem til sommeren.

-

Dugnad på kirkegårdene. Det er kommet initiativ fra pensjonistforeningen til aktuelle datoer
for dette.
Informasjon fra leder
- Leder og nestleder har på vegne av rådet invitert staben til en sosial sammenkomst, middag
på Surf & Turf
- Menighetsrådet ønsker å støtte opp om dugnadene som skal i gang omkring på
kirkegårdene.

Mhr. sak 12 /13 Utvalgene, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Leder la fram saken, og tok en rask gjennomgang av status og sammensetning i utvalgene. Ingar
gjorde oppmerksom på at det har vært et møte i barne- og ungdomsutvalget i perioden mens leder
Øystein Mathisen har vært borte. Leder ber om en liten runde med statusoppdatering fra de ulike
utvalgene.
Barne- og ungdomsutvalget:
Ingar Brun sier litt om status i dette utvalget. Ser at det er behov for å være tydeligere i forhold til
hva man ønsker med de ulike sakene, om de skal fremmes for menighetsrådet, og evt forslag til
vedtak. Kan også drøfte rollene og hvem som skriver referat og hvem som er leder, og hvem man
representerer. Menighetsrådet oppfordrer utvalget til å drøfte grundig arbeidsfordeling, og roller, og
hvordan utvalget konstituerer seg, og fremmer saker til menighetsrådet.
Samisk gudstjenesteutvalg:
Sokneprest informerte fra dette utvalget. Det er litt stillstand i dette utvalget, men leder og
sokneprest har fått noen innspill fra AU om personer man kan forespørre til å sitte i dette utvalget.
Informerer for øvrig at organisasjonen ved navn samisk kirkeforening/ sami girkosearvi har vært en
organisasjon ved siden av menigheten, men har bestått av flere av de samme personene som i
salmesanggruppa og samisk gudstjenesteutvalg. Denne organisasjonen er nå vedtatt nedlagt.
Gudstjenesteutvalget:
Sokneprest informerer. Utvalget skal i gang igjen. Menighetsrådet har snakket litt om å få inn en
ungdomsrepresentant i dette utvalget i tillegg til de som er der i dag. Brede er foreslått, og det vil
være heldig å ha en som sitter i rådet.
Trosopplæringsutvalget:
Randi S. Skeie informerer om arbeidet som er gjort. Det siste møtet var i høst. Det er mange gode
prosesser i gang, mange forslag, men det er stoppet litt opp nå når Maren skal slutte.
Det er et godt grunnlag for å jobbe videre
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at trosopplæringsutvalget skal bestå av
En representant fra prestetjenesten
Kateket.
En representant fra menighetsrådet: Randi Sneve Skeie
Vara for Randi: Tiril Birkeli Jerijærvi
To representanter fra menigheten: Ane Marie Hjelm Solli og Per Oscar Jerijærvi.
Utvalget konstituerer seg selv, og velger leder.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at utvalgene fortsetter sin gjennomgang av mandat og rutiner i
mai måned, og saken legges frem for menighetsrådet i juni 2013.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at trosopplæringsutvalget skal bestå av
En representant fra prestetjenesten
Kateket.
En representant fra menighetsrådet: Randi Sneve Skeie
Vara for Randi: Tiril Birkeli Jerijærvi
To representanter fra menigheten: Ane Marie Hjelm Solli og Per Oscar Jerijærvi.
Utvalget konstituerer seg selv, og velger leder.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at utvalgene fortsetter sin gjennomgang av mandat og rutiner i
mai måned, og saken legges frem for menighetsrådet i juni 2013.

Mhr. sak 13 /3 Rekruttering av frivillige, saksordfører Jon Aalborg
Behandling:
Sokneprest informerte om behovet for frivillige på mange områder i menighetens arbeid. I første
omgang har det vært fokusert på frivillige til gudstjenestene. Det har vært ønskelig fra soknepresten
at menighetsrådet skulle ta en mer aktiv del i rekruttering av frivillige. Dette skal i første omgang skje
gjennom gudstjenesteutvalget. For øvrig er det utarbeidet et skjema hvor man kan krysse av hvilken
frivillig innsats man ønsker å bidra med. Tiltak som er foreslått i tillegg umiddelbart er at det lages en
liste hvor man kan skrive seg opp på ulike oppgaver på de ulike datoene. Sokneprest utarbeider en
slik liste etter innspill fra menighetsrådet. Menighetsrådet kommer med innspill om at det er viktig
med en forutsigbarhet i form av en liste over kaffevert. Menighetsrådet er innstilt på at det er viktig
med rekruttering og informasjon, for eksempel på facebook.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråds medlemmer går aktivt ut for å rekruttere nye frivillige medarbeidere til
gudstjenestene.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråds medlemmer går aktivt ut for å rekruttere nye frivillige medarbeidere
til gudstjenestene.

Mhr. sak 14 /13
Informasjon fra kirkeverge
- Planleggingsdag for staben den 8. mai. Rådsmedlemmer er velkommen til å ta en tur innom.
Informasjon fra leder

-

Avslutningsgudstjeneste for Maren, menighetsrådet hadde ansvar for kirkekaffen. Mange
gode bidrag gjorde det til en flott gudstjeneste, prost, milk’ere, kirkekoret, Kåre Kvammen
m.flere.
Informasjon fra sokneprest

Mhr.sak 15/13 Eventuelt, Menighetsavis
Det foreslås å jobbe for å utgi menighetsavis, gjerne årlig. Leder kontakter personer som kan være
aktuelle til å jobbe med dette.

Kirkenes, 26.februar 2013,
Elin Magga

