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

Andre:

Menighetsrådet
04.06.13
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-16.00
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Sokneprest
Komm. repr. i fellesrådet
Kirkeverge
Saksbehandler

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Asbjørn Bernhardsen
Tiril Birkeli Jerijærvi (tiltrådte kl 14.40)
Jon Aalborg
Agnar Jensen
Wenche Dervola
Elin Magga

Medlem
Medlem
Medlem

Ingar Brun
Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Komm. vararepr. i fellesrådet

Odd Valter Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Soleng
Bodil Dago
Torild Ackermann

Forfall:

Ikke innkalt:

Saker til behandling:
Mhr. sak 17/13
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 18/13
Godkjenning av saksliste
Mhr.sak 19/13
Godkjenning av protokoll fra 23.04.13
Fr.sak 9/ 13
Økonomirapportering
Fr.sak 10/ 13
Orientering om prosjektene
Fr.sak 11/ 13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Fr.sak 12/ 13
Eventuelt
Mhr.sak 20/13
Gudstjenesteplan
Mhr.sak 21/13
Utvalgene
Mhr.sak 22/13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Mhr. sak 23/ 13
Eventuelt

Mhr. sak 17/13 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 18/13 Godkjenning av innkalling
Ingen eventueltsaker

Mhr. sak 19/13 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 23.04.13
Godkjent

Fr. sak 9/13 Økonomirapportering , saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram regnskapstallene per 6. mai 2013.
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet tar regnskapsrapport per 06.05.13 til orientering.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet tar regnskapsrapport per 06.05.13 til orientering.
Fr. sak 10/13 Orientering om prosjektene, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram status for de ulike investeringsprosjektene som er satt i gang i 2013. Når det
gjelder heving av terrenget som er ferdigstillelse av den universelle adkomsten som ble bygget i
2012, er det sendt ut forespørsel om tilbud, og ved fristen var det kommet inn ett tilbud som hadde
en pris i tråd med det menighetsrådet hadde budsjettert til dette prosjektet. Kirkeverge skal sette i
gang arbeidet med reparasjoner av taket på Kirkenes kirke i nær fremtid. Det er bestilt oppdrag fra et
anbefalt firma som skal utbedre brannvernsystemene i flere kirkebygg, og lukke avvikene
menigheten har fått ved tilsyn. Det er også igangsatt utvidelser av kirkegårdene på Sandnes og
Neiden kirke, hvor det er etablert avtale med et arkitektfirma som skal tegne kart for utvidelsene.
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet tar informasjonen om prosjekter 2013 til orientering.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet tar informasjonen om prosjekter 2013 til orientering.

Fr. sak 11/13
Informasjon fra kirkeverge
- HMS. I etterkant av spørreundersøkelse i stab og utvalgene har det vært planleggingsdag for
staben. På bakgrunn av spørreundersøkelsen var samspillsregler satt opp som tema på

planleggingsdagen. HMS utvalget ved Asbjørn og Ingar var til stede på denne planleggingsdagen.
Følges opp i utvalget og i staben.
- Frivillige. Menigheten har en tradisjon for å invitere de frivillige på en fest, for å markere at deres
innsats settes pris på. Når på året denne markeringen skal være har vært oppe til diskusjon på
planleggingsdagen, det må drøftes videre.
- Sykemeldinger. Kateketen er fortsatt sykemeldt, og det jobbes nå med å få en vikar som kan
avhjelpe en del oppgaver for en periode, dette avklares i løpet av sommeren. Kantor Henning
Holm er sykemeldt 75% og jobber med administrative oppgaver for en periode.
Informasjon fra sokneprest
- Prestestillingene i menigheten: Stillingen til Maren N. A. Lockertsen er lyst ut, og det har vært
gjennomført intervju med en søker. Søkeren har vært på besøk i Sør-Varanger. Det skal være
møte i bispedømmerådet om en uke, og det kan ventes en avklaring i løpet av sommeren.
Øystein Mathisen har sagt opp sin stilling. Det kan se ut til at han slutter over sommeren, og
stillingen blir lyst ut med mulig tilsetting i den stillingen i høst. Det kommer en vikar som skal
være her i sommer, Jill Kjølås Sæterbø. Det vil også komme en vikar for å avhjelpe i
overgangsperioden, Ragnar Petersson.
Informasjon fra leder
- Dugnad på Bugøynes, det skal organiseres en dugnad for å fullføre arbeidet som ble startet i
2011 på Bugøynes kirke.
- Det jobbes med å vurdere mulighetene for utbedring av gjerdet i Neiden.
- Leder har vært i kontakt med Atle Stålesen og vurdert mulighetene for eventuell avis, målet er
informasjon om menigheten.

Mhr. sak 20/13 Gudstjenesteplan, saksordfører Jon Aalborg
Behandling:
Sokneprest la fram en sak som har vært til behandling i gudstjenesteutvalget, og det er justeringer i
gudstjenesteplanen. Det har fremmet seg et behov for en bedre organisering av
ettermiddagsgudstjenester i forhold til gudstjenester i hovedkirken og i distriktene. Endringen som er
foreslått er at det settes opp en ettermiddagsgudstjeneste per måned, og den legges opp samtidig
som det er gudstjeneste på Svanvik. En slik endring kan også tenkes å bidra til innsparinger i
ressursbruk. I gudstjenesteutvalget ble det også drøftet mulighetene for å legge opp til alternativt
innhold på disse ettermiddagsgudstjenestene.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det i gudstjenesteplanen legges opp til
ettermiddagsgudstjenester i hovedkirken en gang per måned, i hovedsak de helgene det er
gudstjeneste i Svanvik kirke, og når det gjelder innhold vises det til gudstjenesteutvalgets forslag av
28.05.13 for høsten 2013.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det i gudstjenesteplanen legges opp til
ettermiddagsgudstjenester i hovedkirken en gang per måned, i hovedsak de helgene det er
gudstjeneste i Svanvik kirke, og når det gjelder innhold vises det til gudstjenesteutvalgets forslag
av 28.05.13 for høsten 2013.

Mhr. sak 21/13 Utvalgene, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Saken var til behandling på siste menighetsrådsmøte, og leder gjør en kort oppsummering av hva
som har skjedd siden sist møte. Barne- og ungdomsutvalget, og trosopplæringsutvalget har ikke
meldt noe til dette møtet. Sokneprest har allerede informert litt fra gudstjenesteutvalget under
forrige sak. Leder orienterte at samisk gudstjenesteutvalg er utvidet med Christina Henriksen. Når
det gjelder trosopplæringsutvalget vil videre utvikling i dette utvalget avhenge av ansettelse av prest.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at prosessen med utvalgene videreføres, og at saksbehandler
sender ut en påminnelse om at saken skal behandles i utvalgene, og utvalgene bes legge fram sin
status og innspill på menighetsrådsmøte 10. september.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at prosessen med utvalgene videreføres, og at saksbehandler
sender ut en påminnelse om at saken skal behandles i utvalgene, og utvalgene bes legge fram sin
status og innspill på menighetsrådsmøte 10. september.

Mhr. sak 22/13
Informasjon fra sokneprest
- Nytt konfirmantkull. Det foreslås konfirmantpresentasjon fra 15. september. Det jobbes med
igangsettelse av nytt konfirmantår, og i første omgang å få ut informasjon om påmelding.
- Prestestillinger. Det planlegges nå eventuelle datoer for avskjedsgudstjenester,
velkomstgudstjenester og det som hører med i forbindelse med de ventede utskiftinger i staben.
Informasjon fra kirkeverge
- Dugnader på kirkegårdene: Det er planlagt dugnad på de aller fleste kirkegårdene. Henry
Håkonsen inviterer menighetsrådet til å delta på dugnad i Grensen
- Bedehuskapellet i Bugøyfjord. Bedehuskapellforeningen i Bugøyfjord har sendt et brev til
menighetsrådet om at bedehuset skal avvikles. Dette reiser en rekke praktiske spørsmål som
følges opp av kirkeverge og sokneprest. Sokneprest har sendt en forespørsel til bispedømmet
vedr avvigsling av bygget.
Informasjon fra leder
- Positivt at menighetsrådet var tatt med i prosessen med ansettelse av kapellan.

Kirkenes, 4. juni 2013,
Elin Magga

