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Innledning
Sør-Varanger menighet er en aktiv lokalmenighet i Den norske kirke. Menigheten er identisk med
Sør-Varanger kommune i utstrekning. Ca. 80 prosent av befolkningen i Sør-Varanger kommune er
medlemmer i Den norske kirke, og dermed i menigheten. Det er menighetsrådets oppgave å legge
til rette for at alle medlemmene opplever seg inkludert.
Da det bare er ett sogn i Sør-Varanger kommune blir en ettsogns kommune. Det betyr at
menighetsrådet ivaretar også fellesrådsfunksjonen i tillegg til menighetsrådsfunksjonen.
Sør-Varanger menighetsråd dekker et geografisk stort område med flere små lokalsamfunn med
hvert sitt preg. Bygdene Bugøynes, Bugøyfjord, Neiden, Jarfjord, Grensen og Pasvikdalen
representerer hver sine kulturer, tradisjoner, språk og grupper, og det bymessige området i
Kirkenes-Hesseng-Sandnes-Bjørnevatn med handel, administrasjon, helse og industri er en
blanding av alt. Sør-Varanger menighet er så vidt vi vet den eneste menigheten utenom det
samiske forvaltningsområdet som holder faste forordnede samiske gudstjenester gjennom året.
Menigheten identifiserer seg med Den norske kirkes visjon ”I Livet – Nær Kristus.” Sammen med
menighetsrådets egen lokale visjon ”Åpne Dører” utfordrer det til å bygge ned terskler slik at alle
mennesker kan finne sin plass i kirkens fellesskap. Slik ønsker menighetsrådet å legge til rette for å
være til stede for folk og gjennom holdninger, ord og handlinger å vise til Kristus og det han står
for.
Menighetsrådet har fortsatt rehabiliteringen av kirkebyggene i tråd med investeringsplan for
kirkebygg og kirkegårder. I 2013 ble den universelle adkomsten i tilknytning til hovedinngangen
ved Svanvik kirke ferdigstilt. Det gjenstår noe beplantning og tilsåing som skal gjennomføres våren
2014.
En av de største oppgavene for rådet i 2013 har vært arbeidet med festeavgift og
gravferdsregistrering.
I kirkene har det vært feiret 140 gudstjenester. 102 av disse var forordnede gudstjenester. 57 av
menighetens barn er døpt (hvorav fem andre steder), 74 ungdommer ble konfirmert, 10 par ble
viet og 72 personer ble stedt til hvile.

1. Menighetsrådet
Menighetsrådet ble valgt ved kirkevalg høsten 2011 var det igjen kirkevalg, og det ble valgt nytt
menighetsråd som trådte i kraft 1. November 2011, og nytt fellesråd trådte i kraft 1.desember
2011.
Menighetsrådet har i 2013 bestått av følgende medlemmer:
Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Randi Sneve Skeie
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
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Brede N. Tellefsen
Tiril Birkely Jerijærvi
Odd Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Svaleng
Bodil Dago
Agnar Jensen
Torild Ackermann
Jon Aalborg
Øystein Mathisen
Einar Aksel Rånes Fagerheim

Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Fellesrådsrepresentant
Fellesråds vararepresentant
Sokneprest
Vara for sokneprest våren 2013
Vara for sokneprest høsten 2013

Menighetsrådet har avholdt 6 møter i løpet av 2013. Det har blitt avholdt ett menighetsmøte i
henholdsvis Kirkenes, der menighetene hadde mulighet til å komme med innspill til
menighetsrådets planlegging.

Spesielle saker som har vært til behandling i løpet av 2013:







Brannvern i kirkebygg
Revidering av kirkegårdsvedtekter
Rekruttering av frivillige
Bruk av politiattest for frivillige
Trosopplæringsmidler
Barnegospel

Menighetsrådet har i 2013 hatt følgende underutvalg med delegert ansvar:
Forhandlingsutvalget:
Leder Pål Haldorsen
Nestleder Kathrine Jahre

Administrasjonsutvalget:
Leder Pål Haldorsen
Nestleder Kathrine Jahre
Kirkeverge
Wenche Dervola
Merete Johnsen
Elin Magga

Arbeidsutvalget:
Leder
Nestleder
Sokneprest
Kirkeverge
Sekretær

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Jon Aalborg
Wenche Dervola
Elin Magga
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Samisk gudstjenesteutvalg:
Jon Aalborg
Liv Astrid Kvammen (menighetsrådet)
Christina Henriksen (fra sommeren 2013)
Lisbeth Johnskareng (fra sommeren 2013)
Tove Lill Labahå Magga (avtroppende)
Annemarie Kjeldsø (avtroppende)

Gudstjenesteutvalg:
Jon Aalborg (leder, sokneprest)
Henning Holm (kantor)
Asbjørn Bernhardsen (Menighetsrådet)
Elin Steigberg (Menigheten)

Barne- og ungdomsutvalget:
Øystein Mathisen (leder) (fram til juli 2013)
Ingar Brun (menighetsrådet)
Brede Tellefsen (menighetsrådet)
Liv Reidun Haldorsen.
Karen Elise Breivik
Marit Skjerping Dahl

Trosopplæringsutvalget:
Maren N. A. Lockerstsen (leder) (fram til juni 2013)
Karen Elise Breivik
Ane Marie Hjelm Solli
Per Oscar Jerijærvi
Randi Sneve Skeie

Frivillige
Menighetens arbeid blir møtt med stor velvilje i lokalsamfunnet og det er mange frivillige som
utfører mye viktig arbeid i menigheten vår.
I Kirkenes kirke har det alltid vært et eget korps med frivillige som tar seg av tekstlesing/kirkekaffe.
En del av de ”gamle” trofaste gjennom mange år har flyttet, men nye navn blir stadig lagt til lista.
Arbeidet med frivillige gudstjenestemedarbeidere har ligget nede mens Gudstjenestereformen ble
gjort ferdig og implementert. Dette arbeidet vil bli tatt opp igjen og reorganisert i 2014. I tillegg er
formiddagstreffet, samisk salmesanggruppe, barnegospel ungdomsklubben/ juniorklubben og
søndagsskolen basert på stor innsats fra frivillige ledere. Menigheten har egen Kirkens
Nødhjelpskontakt, som bl.a. er involvert i den årlige innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp.
Kirkeforeningen i Neiden er meget velfungerende, og i tillegg til å arrangere kirkekaffe, utfører de
mye løpende vedlikehold på kirken og kirkegården. De hjelper også til med å holde kirken åpent
for besøkende om sommeren. På Bugøynes arrangeres det kirkekaffe på eget initiativ etter hver
gudstjeneste. Mye av vedlikeholdet på kirkegårdene i distriktene gjøres på dugnad.
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2. Menigheten som arbeidsplass
Ansatte i Sør-Varanger menighet i 2013
Sør-Varanger menighet hadde i 2013 ni hele stillinger fordelt på ti ansatte, av disse er syv kvinner
og tre menn. I tillegg er det seks deltidsstillinger, fordelt på tre ansatte alle er menn. To av de seks
deltidsstillingene er fortsatt ikke besatt, men stillingene ivaretas på en utmerket måte av de faste
vikarene Haldis Marjavara som fungerer som kirketjener på Bugøynes og Julie Bækø, som jobber i
Kirkenes kirke når kirketjener Anna Lankinen drar til distriktene. Kathrine Jahre har dessuten vært
vikar under gudstjenestene på Strand skolekapell. Det er registrert 11 sykemeldinger og 9
egenmeldinger i løpet av året. Menigheten har inngått IA avtale (Inkluderende Arbeidsliv) med
NAV.

Stilling

Navn

Stillings%

Kirkeverge
Saksbehandler
Menighetssektretær
Menighetssektretær
Kantor
Kantor
Kateket
Kirketjener
Fagarbeider
Fagarbeider

Wenche Dervola
Elin Magga
Turid Bjørhusdal
Merete Johnsen
Henning Holm
Alla Sukhomlina
Karen Elise Breivik
Anna Lankinen
Roy Steinar Henriksen
Sten Birger Kjølås

100%
100%
25%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Deltidsstillinger i distriktet
Fagarbeider
Fagarbeider/kirketjener

Karstein Weigama
Jarle Karikoski

5.10%
21.39

Ansatte som har Nord-Hålogaland bispedømme som arbeidsgiver
Sokneprest
Kapellan fram til juli 2013
Kapellan fram til juni 2013
Kapellan fra august 2013

Jon Aalborg
Øystein Mathisen
Maren Ninni A. Lockertsen
Einar Aksel Rånes Fagerheim

100%
100%
100%
100%

Stabsmøter
Hver onsdag holdes morgenbønn, med påfølgende stabsmøte i menighetssalen. På møtet blir
arbeidet for de neste 2 ukene koordinert, mens staben evaluerer forrige ukes arbeid. Stabsmøtene
er en arena hvor det er mulighet til å ta opp alle ting både personalsaker og saker knyttet til
virksomheten.
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Personalmøter
Det har vært avholdt fire personalmøter for fellesrådsansatte i 2013.

Planleggingsdager
Det har vært avholdt to planleggingsdager for staben i løpet av 2011, en i mai og en i oktober.
Planleggingsdagene ble brukt til planlegging av aktiviteter og til HMS arbeid.

Medarbeidersamtaler
Pga sykemelding har kirkevergen ikke avviklet medarbeidersamtaler med de fellesrådsansatte i
2013
Prestene har hatt medarbeidersamtaler med prosten høsten 2013.

Kurs/seminar
Kirkeverge deltok på landskonferansen for kirkeverger i Tønsberg i oktober.
Fellesrådsansatte (sekretærer, saksbehandler, fagarbeidere og kirketjener) deltok på kurset ”Møte
med mennesker” i regi av KA.
Sokneprest deltok på samling for prester i samiske områder i oktober.
Sokneprest deltok på fagdager i Tromsø i november, i regi av bispedømmet.
Kirkemusikerne deltok på fagdager for kirkemusikere i Tromsø i november, i regi av bispedømmet.
Sokneprest Jon Aalborg har deltatt i ABV (arbeidsveiledning) i regi av bispedømmet.

9

3. Administrasjon
Økonomi
Sør-Varanger menighet fikk en rammeoverføring fra Sør-Varanger kommune på kr 5 008 890,- for
2013. De totale driftsutgiftene i 2013 var budsjettert til kr 7 117 596,Sør-Varanger kommune bevilget kr 2 000 000,- i øremerkede midler til rehabilitering av kirkebygg.
Det ble investert for 3 566 546,25
Driftsregnskapet for 2013 viser totale driftsutgifter på kr 7 796 023,-

Administrasjon
Hovedmålet for administrasjonen er å være et serviceorgan både internt og eksternt.
Administrasjonen har godt innarbeidede rutiner i forhold til tilrettelegging for kirkelige handlinger,
planlegging og gjennomføring av menighetsrådsmøter, oppfølging av vedtak i menighetsrådet og
generell saksbehandling. Administrasjonen har også i 2013 jobbet med rutinene for utleie av
kirkebygg til konserter og turismevirksomhet, det er utfordrende å utarbeide gode rutiner for
utleie av kirkebygg til reiselivsnæringen. Administrasjonen tilrettelegger for og følger opp
forvaltningen av kirkebyggene og kirkegårdene, og iverksetter og administrerer rehabilitering og
vedlikehold. Det har vært stor fokus på innføringen av gravferdsavgift i 2013. Administrasjonen og
gravertjenesten har deltatt på kurs i bruk av dataprogram og det har vært jobbet med
gravferdsregistrering. Høsten 2013 ble de første fakturaene sendt ut, og tekniske utfordringer
gjorde at prosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Det vil sendes ut fakturaer fortløpende, og
administrasjon og gravertjeneste vil i tillegg oppdatere eldre gravfelt og sende ut fakturaer. Dette
er en prosess som vil være svært tidkrevende, og må derfor gjøres over lengre perioder.
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4. Gudstjenestefeiring
Gudstjenestearbeidet er selve grunnfjellet i arbeidet til en menighet. Det er det som skaper
rytmen i menighetens liv, hvor vi samles til fellesskap med Gud og med hverandre.
Vi feirer gudstjenester i hele kommunen, i alle våre seks kirkebygg, samt friluftsgudstjenester og
skole- og barnehagegudstjenester før jul. Hver søndag har det vært gudstjeneste i hovedkirken i
Kirkenes, og en gang i måneden i kirkene i Neiden, Bugøynes og Svanvik. Om sommeren holdes det
gudstjeneste månedlig i Kong Oskar IIs kapell, og noen ganger i året i Sandnes kapell. Vi har også
gudstjenester med ulikt preg og stil. Høymessen er den vanligste, men vi har jevnlige
familiemesser, ungdomsgudstjeneste, eldres kirkedag og andre gudstjenester, for eksempel i
forbindelse med faste og høytider. Fire ganger i året arrangerer menigheten samisk gudstjeneste.

Gudstjenester
I 2012 var det til sammen 102 forordnede gudstjenester og 38 andre gudstjenester, herunder
samtalegudstjenester, gudstjeneste på omsorgsboligen i Bugøynes og eldres kirkedager i Kirkenes.
Det var i 2012 ett messefall pga. tett program i julen.

Andre gudstjenester
Med ”andre gudstjenester” menes gudstjenester som ikke er forordnet av biskopen, dvs alle
gudstjenester som ikke foregår på søndag og i høytidene. Det inkluderer blant annet
samtalegudstjenester, skole- og barnehagegudstjenester, askeonsdag, eldres kirkedag m.m. Vi har
også gått bort fra å telle samtalegudstjenestene som forordnede gudstjenester. Det har vært
avholdt 38 «andre gudstjenester» i 2013, med til sammen rundt 2300 til stede. De fleste av disse
gudstjenestene er på institusjon, mens de fleste deltagerne stammer fra skolegudstjenester i
forbindelse med jul og fra samtalegudstjenestene før konfirmasjonene.
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Statistikk
KIRKE

FORORD
GUDSTJ

ANDRE
GUDSTJ

ANTALL
GUDSTJ
BESØK

DÅP

KONF

NATTVGJESTER

BEGRAV

VIELSER

KIRKENES

57

15

7697*)

32

61

1341

3

3****)

SANDNES

1

2

Ukjent

3

-

-

47

1

NEIDEN

10

1

385

2

-

86

5

1

BUGØYNES

14

12

653

3

3

251

1

0
2

SVANVIK

14

4

999

5

6

103

7

KONG OSKAR

4

3

Ukjent

6

2

Ukjent

1

3

TÅRNET

1

-

4

-

-

-

3

-

-

-

BUGØYFJORD
TOTALT

1
103

37

48

-

-

-

9734**)

52**)

72

1781

72
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*) Unntatt gravferder, musikkandakter og vielser. **) Inkludert fem utensokns. ***) I tillegg ca. 2300 på gudstjenester
utenom kirkene (hovedsakelig skolegudstjenester), totalt ca. 12034.. ****) Inkludert én på institusjon.
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5. Kirkelige handlinger
Tabell 5 Statistikk
Dåp
Vielser
Begravelser
Konfirmasjon

2008
85
21
68
97

2009
90
12
71
83

2010
78
13
109
84

2011
64
14
90
74

2012
72
10
77
72

2013
57
10
72
72

Dåp
I 2013 døpte vi 57 barn, og 5 av disse ble døpt i andre sokn.

Vielser
Det var 10 vielser i Sør-Varanger menighet i 2010.

Begravelser
Det ble gravlagt 72 personer i Sør-Varanger menighet i 2013.

Konfirmasjon
Våren 2013 ble 72 ungdommer konfirmert. I tillegg til den ordinære konfirmasjonsundervisningen
har konfirmantene deltatt på ulike trosopplæringsaktiviteter, som for eksempel konfirmantleir på
Svanhovd, arrangert Ung Messe, og vært med på Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon.
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6. En flerkulturell kirke
Samiske gudstjenester
Det er etablert 4 samiske forordnede gudstjenester som del av vår gudstjenesteordning. Disse
pleier å være på Samefolkets dag (6. februar), på Palmesøndag, en Høsttakkefest tidlig på høsten,
og Allehelgensdag. Det har tidligere vært slik at samisk salmesanggruppe har planlagt disse
gudstjenestene sammen med forrettende prest. Denne måten å jobbe på er nå inne i en
endringsprosess, hvor kirkelige ansatte og administrasjon skal ta over mye av ansvaret som før har
vært hos frivillige i samisk salmesanggruppe. Samisk gudstjenesteutvalg sikrer samisk
medbestemmelse i menigheten og skal jobbe på et overordnet nivå.

Samisk salmesanggruppe
Sør-Varanger menighets samiske salmesanggruppe har jevnlige salmesangkvelder onsdager i
menighetssalen i Kirkenes kirke. De øver på salmer i forkant av de fire forordnede samiske
gudstjenestene, og har fokus på det samiske språket, og uttale på lokal dialekt. Det er lagt opp til
sosialt samvær, trivsel og omsorg.

Finsk gudstjeneste i Kirkenes kirke
I desember 2013 ble det holdt en egen finsk gudstjeneste i Sør-Varanger menighet, Kirkenes kirke,
ved prest Carita Jansson. I tillegg ble det finske språket brukt på en del gudstjenester i Bugøynes
ved at vi sang salmer på to språk, og på julaften ble juleevangeliet lest på norsk og finsk.
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7. Opplæring og vekst i den kristne tro
Trosopplærings fasearbeid (0-18 år)
Menighetens tilbud innen trosopplæring bar i 2013 preg av at kateketen var sykemeldt i en
periode og at det også var utskiftninger innen prestetjenesten. Menigheten har likevel forsøkt å
opprettholde opplegget for trosopplæring i aldersgruppen 0 til 18 år. I hovedtrekk består tilbudet
i følgende:
- Dåpssamtale
- Utdeling av 4-årsbok
- 6 til 10-årsfasen dekkes av søndagsskolen og skolegudstjenestene
- 12-årsfasen dekkes av skolegudstjenestene
- 14 og15-årsfasen dekkes av konfirmasjonsopplæring og skolegudstjenestene
(for detaljer om konfirmasjonsopplæring se under ”Kirkelige handlinger”)
- 16-årsfasen dekkes av minilederkurs (MILK), skolegudstjeneste (se
detaljer under)
- 17-18-årsfasen dekkes av minilederkurs (MILK)
Tilbudet til 11-årsfasen – ”Lys våken” arrangement med overnatting i kirka utgikk pga av sykdom i
staben.

Søndagsskolen
Det arrangeres søndagsskole jevnlig i forbindelse med gudstjenester i Kirkenes kirke.
I 2013 var det søndagsskolesamlinger i regi av Kirkenes søndagsskole samtidig som gudstjenesten
ca en gang i måneden. I gjennomsnitt er det ca ti barn med på hver samling. Søndagsskolen drives
i hovedsak av frivillige, men ligger inn under menighetens undervisningsledelse.
.
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8. Diakoni
Det diakonale arbeidet lider under at vi ikke har egen diakonstilling i menigheten. Behovet for
diakon er godt dokumentert. Ansvaret for diakoni ligger i dag under prestetjenesten.

Formiddagstreff
For fjerde året på rad arrangeres det Formiddagstreff i menighetssalen, ca. annenhver torsdag fra
klokka 11 til 13. Det serveres kaffe og vafler, det er sang og musikk, loddsalg, quiz o.s.v. En gang i
blant er det andakt, og noen ganger kommer det personer utenfra og snakker om et tema. Antall
eldre på hvert treff er stabilt, mellom 10 og 25. I 2013 var Formiddagstreffet på en utflukt til
Neiden, der de spiste på Neiden kro og hørte på et foredrag om Neidens historie. Turen gikk videre
til Näätämö i Finland. I forbindelse med jul og påske inviteres alle eldre på institusjonene til Eldres
Kirkedag, med gudstjeneste og kaffe. Da er Formiddagstreffet ansvarlig for kirkekaffen.
Formiddagstreffet drives av frivillige medarbeidere, formalisert som et styre. De er ansvarlige for
treffet og innkaller prest ved behov. Organist og kirketjener er også gode støttespillere når det
gjelder å drive dette tiltaket.

Andakt ved institusjonene
Det har i 2013 vært andakter på Prestøyhjemmet og Wesselborgen annenhver onsdag, og
annenhver onsdag på Tangenlia og Eldresenteret. De fleste andaktene foregår som ordinær andakt
som en liten gudstjeneste med syndsbekjennelse, trosbekjennelse, salmesang og andakt. En
mindre del er musikkandakt, hvor det meste av fokuset er på salmesang og instrumentalmusikk.
Andaktene er en viktig del av vårt diakonale tilbud. I 2013 var det også andakt på Hurtigruten
Julaften. En gang per måned er det andakt/gudstjeneste på omsorgssenteret i Bugøynes,
organisert slik at prest og organist drar dit kl 10.30 og har andakt hver gang det er gudstjeneste i
Bugøynes kirke.

Eldres kirkedag
Det har vært avholdt 2 kirkedager for eldre på institusjonene. Frivillighetssentralen tilbyr skyss til
de eldre som bor på institusjonene, til gudstjeneste i Kirkenes kirke. Gudstjenesten er spesielt
tilrettelagt for eldre.

Kirkebussen
Menigheten eier en egen buss som disponeres av Frivillighetssentralen. Bussen blir brukt ved
utflukter foretatt av seniortreffet, søndagsskolen, korene og stab/råd. Det er vedtatt at bussen
skal selges.
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9. Ung i kirken
Skole-/barnehagegudstjenestene
I 2013 ble det gjennomført til sammen 14 skolegudstjenester og 6 barnehagegudstjenester i
perioden frem til jul.
Tilbakemeldingene på disse gudstjenestene er gode og skolene er fornøyd med tilbudet. Vi mener
også at det er verdifullt for alle som deltar og at det bidrar til å styrke kunnskap og kjennskap til
kristen tro hos barn og voksne

Juniorklubb
Våren 2013 ble det arrangert Juniorklubb annenhver fredag ettermiddag. Prestetjenesten har vært
ansvarlig for juniorklubben, sammen med miniledere (”MILK-ere”) og frivillige voksne. Kateketen
var i denne perioden sykemeldt. På grunn av ressursmangel har det ikke vært ungdomsklubb i
denne perioden. Høsten 2013 har det ikke vært klubb på grunn av brannsikkerhetstiltak i kjelleren
i Kirkenes kirke. Det tas sikte på å åpne for klubb igjen i 2014.

Minilederkurs (MILK)
MILK er en del av en godt etablert lederutdanning for unge. Kursene kjøres i samarbeid med hele
prostiet, og går over 3 helger. Kurset er rettet mot ungdom i alderen 14-15 år Disse ungdommene
får god anledning til å bruke sin lederutdanning i praksis på klubbene og på arrangementer i
forbindelse med konfirmantutdanningen, og ikke minst konfirmantleirene. Dessuten er det etter
hvert en god del ungdommer som har deltatt på kurs tidligere som har fortsatt å være ledere.
Disse ungdomslederne er svært viktige for oss, og vi søker å rekruttere nye etter hvert som de blir
eldre og mange flytter. Vi vil forsøke å få til et samarbeid med de øvrige menighetene i prostiet
om en ny runde MILK i løpet av skoleåret 2014-15.
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10. Musikk og kunst i kirken
Musikk i gudstjenester
Sør-Varanger menighets strategiplan sier at ” Vi vil en kirke der Gudstjenesten er det sentrale og
naturlige fellesskap for ALLE i menigheten”.
Mye av menighetens musikalske aktivitet er naturlig knyttet til gudstjenester. Mange aktører i
menigheten, Kirkekoret, barnegospel og frivillige øver fram mot, og deltar på flere gudstjenester i
løpet av et år. Ved ulike anledninger har menigheten et tett samarbeid med eksterne aktører, for
eksempel sangkoret Fossekallen, Nils Otto Pleym (fiolin), Anna Lankinen (fløyte), med musikalske
bidrag i gudstjenester.

Musikkandakter
Menighetens kirkemusikere deltar på de fleste andaktene på institusjonene, Wesselborgen,
Eldresenteret, Tangenlia, Prestøyhjemmet, Bugøynes omsorgssenter. Enkelte av andaktene er lagt
opp som musikk andakter. Alle andaktene gjennomføres i et tett samarbeid mellom prest og
organist. I 2013 har det i en periode vært bare en kirkemusiker i stedet for to, på grunn av
sykemelding. I denne perioden var tilbudet ved andakter noe redusert.

Konserter
Det har vært avholdt følgende musikkarrangementer i menighetens regi i 2013:
Under Barents Spektakel var det en konsert i Kirkenes kirke, i samarbeid med Pikene på broen. Det
var eksterne aktører som gjennomførte konserten.
Menighetens kirkemusikere stod som arrangør av ”Vi synger julen inn” i Kirkenes kirke desember
2013. Denne gangen deltok: Pasvikdalens Skole- og Ungdomskorps, Kirkenes Skolekorps, Kirkenes
Hornmusikk og Kirkenes kirkekor.
Menighetsrådet var arrangør av ”Vi synger julen inn” i Svanvik kirke, og stilte med kirketjener.
Arrangementet var i samarbeid med frivillige lokale aktører.

Lunsjmusikk
I 2013 har det vært 13 lunsjkonserter (kalt ”lunsjmusikk”) onsdag kl. 11.00 i tidsrommet april september. Konsertene varer om lag 20 minutter og har hovedsakelig vært ved menighetens
kirkemusikere. Oppmøtet har variert mellom 8 og 49, totalt antall besøkende var 316 personer.
Det har kommet mye positiv respons fra publikum – spesielt fra turister. Sistnevnte gruppe
uttrykker ofte en positiv overraskelse over at et slikt tilbud finnes så høyt mod nord. Det var også
lunsjkonsert hver dag under Barents spektakel i februar, og under Kirkenesdagene i august.

Kirkekoret
Kirkekoret hadde pause i en periode, og startet opp igjen den 15. august 2013. Kirkekoret deltok
på: avskjedsgudstjeneste for Øystein Mathisen den 25. august, ordinasjonsgudstjeneste for ny
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kapellan den 15.september, den 3.november – Allehelgensdagsgudstjeneste, ”Vi synger julen inn”
den 15. desember og den 25.desember – Julegudstjeneste. Koret fungerer veldig bra.

Formiddagstreff
Salmesang er et vesentlig innslag på det ukentlige seniortreffet som menigheten har torsdager i
menighetssalen. Menighetens organister deltar på dette så langt det lar seg gjøre.

Babysang
Høsten 2013 har menigheten i samarbeid med Frelsesarmeen hatt noen samlinger med
mødre/fedre med barn som deltakere. På frelsesarmeen har vi formidlet sangglede, trygghet og
tro. Menigheten har stilt med kateket som leder for samlingene og Frelsesarmeen har ved Solfrid
Kristiansen stilt med frivillige medhjelpere. Dette er et tilbud som utgår etter 2013, da kateketen
som drev dette arbeidet har sluttet å jobbe i menigheten i desember 2013.

BarneGospel
Sør-Varanger menighetsråd startet opp med barnegospel i november 2011, med kateket Karen
Elise Breivik som ansvarlig for drift av barnegospel, i samarbeid med frivillige ansvarlige ledere LivReidun Haldorsen, Ingrid Thomassen og Olav Thomassen. Koret ønsker å gi barn i Kirkenes og
omegn et musikalsk tilbud der sangglede og fellesskap står i sentrum, og gjennom dette formidle
tro og tilhørighet. Det musikalske uttrykket har vært pop noe som både fenger og engasjerer. I
2013 har koret vært drevet av de frivillige, da kateketen har vært sykemeldt i store deler av året.

Samisk salmesanggruppe
Samisk salmesanggruppe møtes noen onsdager i menighetssalen, Kirkenes kirke, i forkant av de
fire samiske gudstjenestene. De øver da til de samiske gudstjenestene og jobber med salmene
både musikalsk og med det samiske språket. Denne gruppen fungerer som forsangere under de
samiske gudstjenestene og ulike arrangementer, i tillegg har de hatt salmesang på institusjoner.
Dette har vært drevet av frivillige, men det er et mål at menigheten skal ha mer ansvar for å drive
det samiske kirkelivet. Menighetens kirkemusikere deltar på disse øvingene.
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11. Drift og forvaltning av kirkebygg
Kirker og kapeller
Sør-Varanger menighet hadde i 2013 to åpne kirker om sommeren for turister og
lokalbefolkningen. Kirkenes kirke ble holdt åpen daglig fra 09-15. I Neiden kirke sørget
Kirkeforeningen for å ha kirken åpent fra kl 16 – 19 i juli måned. Både hovedkirken og Neiden kirke
er veldig godt besøkt. Menigheten prioriterer dette og mener det er viktig at kirken og kapellene
er åpne i sommermånedene for de som vil avlegge et besøk der, så fremt det er ressurser til dette.

Vedlikehold av orgel og piano
Det er ikke utført planmessig vedlikehold av orgel og piano, utover vanlig vedlikehold.

Internkontroll/HMS
Det har vært økt fokus på internkontroll og HMS også i 2013. Kirkevergen har iverksatt tiltak hvor
målet er å etablere rutiner skal gjøre at ansvaret for HMS i menigheten ivaretas. Menighetsrådet
har opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med HMS og gruppen skal jobbe frem en HMS plan
for menigheten. Arbeidsgruppen består av to representanter fra menighetsrådet, samt kirkeverge
og saksbehandler fra administrasjonen. I 2013 har det vært stort fokus på arbeidsmiljø og på
brannsikkerhet. Menighetsrådet har fått utarbeidet brannteknisk risikovurdering på kirkebyggene,
og HMS utvalget skal jobbe med den organisatoriske delen av dette. Utvalget tar sikte på å være
ferdig med hms plan i løpet av 2014.

Tilgjengelighet til kirkebyggene
Menighetsrådet har som et av sine hovedmål å gjøre kirkebyggene tilgjengelig for flest mulig. I
2011 ble det hentet inn tilbud på plantegninger av universell adkomst, og menighetsrådet valgte å
benytte tilbud fra arkitektfirmaet Re-Arkitektur. Arkitekter fra firmaet var høsten 2011 på befaring
i tre kirkebygg, Neiden, Kirkenes og Svanvik kirke, og i 2012 ble det etablert universell adkomst på
Svanvik kirke. I 2013 ble den universelle adkomsten på Svanvik kirke ferdigstilt og tatt i bruk.

Rehabilitering av kirkebyggene
Sør-Varanger menighetsråd arbeider målrettet med rehabiliteringsarbeid på kirkebyggene, og har
på grunnlag av tilstandsrapporten fra 2007 utarbeidet følgende prioriteringsliste for rehabilitering
av byggene.
1. Svanvik kirke
2. Kirkenes kirke
3. Neiden kirke
4. Kong Oscar II kapell
5. Bugøynes kirke
6. Prestestua, Grense Jakobselv
7. Kirkenes Gravkapell
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Svanvik kirke
Svanvik kirke ble ferdigstilt etter rehabilitering i 2012, og våren 2013 ble det utført noe etterarbeid
i tilknytning til rehabiliteringen. For øvrig ble terrenget hevet, slik at den universelle adkomsten
kunne tas i bruk.

Kirkenes kirke
I 2013 ble det lagt nytt tak på Kirkenes kirke, på spiret og de øverste takene. Dette ble gjort av
firmaet Alta skiferlegging nord. Skiferen på taket ble skiftet ut. Det viste seg at man ikke kunne
benytte det eksisterende kobberet, så det ble kjøpt nytt kobber.

Neiden kirke
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold i Neiden kirke i 2013. Kirkeforeningen har i
samarbeid med kirkevergen utført vedlikehold av kirken og har lagt planer for det videre arbeidet
som skal gjøres der. Det meste av dette arbeidet omfatter for øvrig kirkegården.

Kong Oscar II kapell
I 2013 ble det oppdaget at behovene for rehabilitering er mer prekær enn man tidligere har
dokumentert. Det vil være nødvendig å utbedre taket så snart som mulig. På sensommeren ble det
avdekket et tyveri i kirken, den syvarmede lysestaken ble stjålet, og gavebøssa var forsøkt brutt
opp. Forholdet er anmeldt til politiet.

Bugøynes kirke
Det har ikke vært utført planmessig vedlikehold på Bugøynes kirke i 2013.

Sandnes kapell
Det har vært problemer med avløpsanlegget i Sandnes kapell, og feilene som har oppstått er blitt
utbedret. Det har for øvrig ikke vært utført planmessig vedlikehold på Sandnes kapell i 2013.

Prestestua, Grense Jakobselv
Prestestua har stor slitasje, innvendig og utvendig. Det er et vernet bygg fra 1869. Bygget er ikke i
bruk.

Kirkenes Gravkapell
Gravkapellet brukes som lager. Fagarbeiderne benytter, i mangel av noe bedre, gravkapellet til
verksted for å utføre nødvendige reparasjoner av gjerder og lignende. Gravkapellet er i så dårlig
forfatning at det trolig aldri kan komme i bruk igjen uten omfattende renovering/nybygg.
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12. Drift og forvaltning av kirkegårder
Generelt
Menighetsrådet utarbeidet i 2010 en tilstandsrapport for kirkegårdene. Rapporten dokumenterer
at det på grunn av mange års etterslep når det gjelder vedlikehold trengs større utbedringer av
gjerder og porter, vannposter og elektrisk anlegg på de aller fleste kirkegårdene, og noen av
kirkegårdene lider under prekær plassmangel, og trenger utvidelser. Det vil også være nødvendig
med utbedring av elektrisk anlegg på flere av kirkegårdene.

Maskiner og utstyr
Menigheten har egen gravemaskin til åpning og lukking av graver, menigheten kjøpte ny
minigraver i 2011. I tillegg til gravemaskinen har menigheten en lastebil, som i hovedsak brukes til
å frakte minigraveren. Lastebilen er preget av slitasje, og det er usikkert hvor lenge den kan være i
drift. De øvrige maskinene som for eksempel gressklippere er så preget av slitasje at noe av
utstyret snart kan kasseres. I 2013 ble det kjøpt inn ny snøfreser til den universelle adkomsten på
Svanvik kirke. Det ble også kjøpt inn en ny gressklipper.

Kirkenes kirkegård
Det er mye opparbeidet jord på denne kirkegården og det krever mye vedlikehold på
sommerhalvåret. Sommervedlikeholdet, inkl tynning av busker, ble utført av teknisk avdeling ved
Sør-Varanger kommune. På kirkegården har det også blitt utført betydelig dugnadsarbeid av
Kirkenes pensjonistforening. Det har ved flere anledninger de siste årene vært påkjørsler av
gjerdet rundt kirkegården, og dette skjedde også 2012. Skadene ble reparert i 2013. I 2013 ble det
kjørt ut 27 tonn fyllmasse for etterfylling av graver. Noe arbeid med etterfylling av graver gjenstår,
det er planlagt utført i 2014.

Sandnes kirkegård
Sandnes er en naturkirkegård som ikke krever fullt så mye vedlikehold. Vedlikeholdet omfatter
bortkjøring av overskuddsmasse, fjerning av småskog, kratt og ugress i tillegg til etterfylling av
graver. Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne som har sin base ved Sandnes kapell. Det er
montert lyspunkter på det nye feltet. Vedlikeholdet der utføres av fagarbeiderne. Kirkegården må
utvides ytterligere, og behovet er meldt til kommunen, som skal legge til rette for utvidelse. Det er
kjøpt tjenester på utarbeidelser av kart på Sandnes kirkegård fra arkitektfirmaet Asplan viak i
Tromsø.

Neiden kirkegård
Den gamle delen av gjerdet rundt Neiden kirkegård er i svært dårlig forfatning og må byttes ut. Det
er satt ut nye punktfester for nytt gravfelt.
Vedlikeholdet på kirkegården utføres av kirketjener/fagarbeideren i Neiden, samt i samarbeid med
fagarbeiderne fra Sandnes har utført noe arbeid der.
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Kirkeforeningen i Neiden inviterer bygdefolket til dugnad på våren, i tillegg har privatpersoner i
kirkeforeningen utført betydelig vedlikehold på eget initiativ.
Kirkegården må utvides ytterligere, og behovet er meldt til kommunen, som skal legge til rette for
utvidelse. Det er kjøpt tjenester på utarbeidelser av kart på Neiden kirkegård fra arkitektfirmaet
Asplan viak i Tromsø.

Bugøynes kirkegård
Vedlikeholdet der utføres av fagarbeideren. Det er snart slutt på gravplasser ved denne
kirkegården. Det er i dialog med Sør-Varanger kommune satt i gang planlegging av ny kirkegård, og
kommunen har satt i gang prosessen med å legge til rette arealer til dette. Kirkeverge har deltatt
på befaringer og møter med plan og utviklingsavdelingen i Sør-Varanger kommune angående
egnet areal og prosessen omkring etablering av ny kirkegård.

Tårnet kirkegård
Sommervedlikeholdet ble utført av en lokal sommervikar. For øvrig er det ikke utført planmessig
vedlikehold på kirkegården utover vanlig forefallende arbeid.

Pasvik kirkegård
Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne.. Det har også vært gjort stor dugnadsinnsats av
lokalbefolkningen, hvor det ble ryddet skog og kirkegården ble stelt. Fagarbeiderne har utført
forefallende vedlikehold.

Grense Jakobselv kirkegård
Kirkegården i Grense Jakobselv ligger litt skjermet med mye småkratt rundt. Gjerdet er i dårlig
forfatning. Det ble gjort et betydelig dugnadsarbeid ved kirkegården ved hjelp av pensjonistene fra
Kirkenes pensjonistforening i 2012. I 2013 ble det kun utført noe forefallende vedlikehold.
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