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

Menighetsrådet
10.06.14
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-16.00

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Vara for sokneprest
Komm. repr. i fellesrådet

Kathrine Jahre
Pål Haldorsen
Ingar Brun
Tiril Birkeli Jerijærvi
Einar Aksel Rånes Fagerheim
Agnar Jensen

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Medlem
Medlem
Medlem
Sokneprest

Randi Sneve Skeie
Asbjørn Bernhardsen
Brede Nicolai Tellefsen
Jon Aalborg

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Odd Valter Emanuelsen
Bodil Dago
Liv Astrid Kvammen Soleng

Saker til behandling:
Mhr. sak 13/14
Mhr. sak 14/14
Mhr.sak
15/14
Fr. sak
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Fr.sak
8/14
Fr.sak
9/14
Mr. sak
16/14
Mr.sak
17/14
Mr.sak
12/14
Mr.sak
13/14

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 29.04.14
Prosjektene
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Eventuelt
Trosopplæringsutvalg
150 års jubileum som prestegjeld
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Eventuelt

Mhr. sak 13/14 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 14/14 Godkjenning av saksliste
Eventueltsakene utgår.
Mhr. sak 15/14 Godkjenning av protokoll fra 29.04.14
Godkjent

Fr. sak 7/14 Prosjektene, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram status og framdrift i de ulike investeringsprosjektene, og la fram forslag til
detaljbudsjett for investeringsprosjektene. Hun orienterte om revisors beretning om menighetens
regnskap, og kommunens bevilgninger som er en del av bakgrunnen for detaljbudsjettet. Når det
gjelder kirkegården på Bugøynes vil utgiftene ikke bli så høye som tidligere beregnet for 2014.
Arbeidet med denne kirkegården pågår, og det vil komme endringer etter hvert når det foreligger
oversikt over de reelle kostnadene. Når det gjelder taket på Kong Oscar II’s kapell vil dette bli litt
dyrere enn først antatt. Etter at sakspapirene til dette møtet ble sendt ut er det kommet inn anbud
på arbeidet og det viste seg å bli dyrere enn først budsjettert.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte detaljbudsjett for investeringsprosjektene i 2014,
med en totalramme på kr 4 224 679,- inkl mva. Investeringene skal finansieres slik: Tilskudd fra SørVaranger kommune kr 2 500 000,- Bruk av fond for investeringer kr 903 743,- og mva kr 820 936,Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte detaljbudsjett for investeringsprosjektene i 2014,
med en totalramme på kr 4 224 679,- inkl mva. Investeringene skal finansieres slik: Tilskudd fra
Sør-Varanger kommune kr 2 500 000,- Bruk av fond for investeringer kr 903 743,- og mva kr 820
936,-

Fr. sak 8/14
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra kirkeverge
- Personalsituasjon. Det er en 100% sykemeldt kantor, og en 50 % sykemeldt kantor. Det er litt
utfordringer med å skaffe vikarer for kantorene, men det ser ut til å løse seg i sommer.
- Festeavgift. Det er store utfordringer med leveransen av det datoprogrammet som skal være
verktøyet for å kreve inn festeavgift. Leverandøren av dataprogrammet kan ikke utbedre feilene
før i uke 33. Disse utfordringene har medført at det ikke har vært mulig å hente inn de
inntektene som var budsjettert.
- Kateketstillingen. Stillingen er lyst ut for andre gang, med søknadsfrist den 25. juni 2014.
- Oppvaskmaskinen i Kirkenes kirke er defekt. Den har vært reparert flere ganger, og nye
reparasjoner vil medføre kostnader på ca 10 000,-. Det betyr at det må benyttes pappkopper
inntil videre. Det gjøres undersøkelser om hvilke krav det er til temperatur på oppvaskmaskin
eller steamer, og det må vurderes i forhold til praktiske behov.

Informasjon fra leder
- Kirkevalg 2015. Alle medlemmene i menighetsrådet oppfordres til å begynne å tenke over den
kommende nominasjonsprosessen som vil komme i forkant av kirkevalget 2015. Det må
oppnevnes en nominasjonskomité når den tid kommer, men alle oppfordres til å være bevisst.

Mr. sak 16/14 Trosopplæringsutvalg, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Leder informerte om at Sør-Varanger menighetsråd nå er innlemmet i Den Norske Kirkes
trosopplæringsreform, og at det derfor er behov for å komme raskt i gang med arbeidet med
trosopplæringsplan. Det er innkalt til et oppstartsmøte fredag den 13. juni kl 13. Agenda for dette
møtet er å komme i gang med arbeidet.
Forslag til vedtak:
Sammensetning av trosopplæringsutvalget:
2 repr. fra menighetsrådet: Randi Sneve Skeie og Pål Haldorsen
2 repr. fra menigheten: Ane Marie Hjelm Solli og Per Oscar Jerijærvi.
Kateket
Kantor: Henning Holm
1 repr. fra prestetjenesten: Einar Aksel Rånes Fagerheim
Andre som bistår ved behov: Kirkeverge Wenche Jessen Dervola og saksbehandler Elin Magga
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sammensetning av trosopplæringsutvalget:
2 repr. fra menighetsrådet: Randi Sneve Skeie og Pål Haldorsen
2 repr. fra menigheten: Ane Marie Hjelm Solli og Per Oscar Jerijærvi.
Kateket
Kantor: Henning Holm
1 repr. fra prestetjenesten: Einar Aksel Rånes Fagerheim
Andre som bistår ved behov: Kirkeverge Wenche Jessen Dervola og saksbehandler Elin Magga

Mr. sak 17/14 150 års jubileum prestegjeld, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Leder la fram saken. Det er 150 års jubileum for Sør-Varanger som prestegjeld. Leder la fram ideene
som har vært luftet i forbindelse med at det er 150 års jubileum som prestegjeld. Det er ikke
budsjettert med utgifter til markeringen, og en utvidet kirkekaffe anses som en gjennomførbar type
markering i forhold til de rammer man har å forholde seg til. Den 30. mai 1864 ble det bestemt at
Sør-Varanger skulle være eget prestegjeld fra 1. oktober samme året. Det foreslås derfor en
markering i forbindelse med en gudstjeneste i tilknytning til den 1. oktober. Det kan være aktuelt å
invitere historielaget eller museet til å bidra med et lite historisk tilbakeblikk, forutsatt at dette ikke
medfører kostnader. Det foreslås å invitere til en frivillighetsfest, og invitere barnegospel til å delta,
samt formiddagstreffet og samisk salmesanggruppe. Fungerende sokneprest skal se på
gudstjenestelista, og få tilpasset til en slik type markering. Prestene bør annonsere dette under
kunngjøringene i forkant, og det kan sendes invitasjoner per epost.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd foreslår at 150 års jubileum for Sør-Varanger som eget prestegjeld
markeres under en utvidet kirkekaffe i Kirkenes kirke den 5. oktober 2014. Følges opp av forrettende
prest, kirkeverge og menighetsrådets leder.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd foreslår at 150 års jubileum for Sør-Varanger som eget prestegjeld
markeres under en utvidet kirkekaffe i Kirkenes kirke den 5. oktober 2014. Følges opp av
forrettende prest, kirkeverge og menighetsrådets leder.

Mr. sak 18/14
Informasjon fra sokneprest
- Vigsling av kantor den 29. juni 2014, hvor prost og biskop skal delta i seremonien. Alle er
velkommen.
- Bispevalg. Til og med den 12. juni er det mulig å nominere kandidater. Menighetsrådet kan
nominere ved å skaffe 100 signaturer, hentet inn fra minst 3 ulike prosti. De endelige
kandidatene blir presentert den 20. juni, og det vil være avstemming fra den 20. juni til 20.
august. Det ligger ute mer informasjon om kandidatene og prosessen på www.kirken.no
- Personalsituasjon. Soknepresten er fortsatt sykemeldt, og Einar Aksel R. Fagerheim er
fungerende sokneprest. Vikar Magne Bildøy er i menigheten ut juni. Det kommer også en
sommervikar.
Informasjon fra kirkeverge
- HMS arbeidet. Arbeidet med HMS er tenkt intensivert, og ros analysene for kirkebyggene må
gjennomføres. Det er ikke sikkert at hele utvalget trenger å delta på alt arbeidet, det kan fordeles
litt mer mellom medlemmene i utvalget. Utvalget skal også utarbeide rutiner for bruk av
kjelleren for å kunne ta i bruk kjelleren igjen.
- Vigsling av kantor. Det er vigsling av kantor Alla Sukhomlina den 29. juni. Dette er midt i
ferieavviklingen og det må avklares at det er folk representert fra menighetsrådet.
Informasjon fra leder
- Det må være et menighetsrådsmøte i avstemmingsperioden, og leder foreslår at det innkalles til
et ekstraordinært menighetsrådsmøte den 19. august kl 15.00.
- Høring NOU 2-2014. Elin skal undersøke om vi kan bestille flere eksemplarer av NOU’en. Leder
poengterer at alle medlemmene av menighetsrådet må sette seg inn i innholdet i denne NOU’en.
Det vil være hensiktsmessig å legge fram også denne saken på det ekstraordinære
menighetsrådsmøtet den 19. august.
- Det er menighetsrådet som er ansvarlig for kirkekaffen under vigslingen. Leder ber om frivillige til
å være kirkeverter og til kakebaking: Tiril Jerijærvi ordner en kake, Ingar Brun baker ostekake, og
det trengs i tillegg frivillige til å være kirkeverter. Ingar Brun oppnevnes som representant for
menighetsrådet under denne markeringen.

Kirkenes, 10. juni 2014
Elin Magga

