DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

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

Menighetsrådet
09.12.14
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.00

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Fungerende sokneprest

Pål Haldorsen
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Einar Aksel Rånes Fagerheim

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Varamedlem
Medlem
Medlem
Komm. repr. i fellesrådet

Kathrine Jahre
Tiril Birkeli Jerijærvi
Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen
Agnar Jensen

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara for komm.repr i fellesrådet

Bodil Dago
Odd Valter Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Soleng
Torild Ackermann

Saker til behandling:
Mr. sak
40/14
Mr. sak
41/14
Mr. sak
42/14
Fr. sak
17/14
Fr. sak
18/14
Fr. sak
19/14
Fr. sak
20/14
Fr. sak
21/14
Mr. sak
43/14
Mr. sak
44/14
Mr. sak
39/14
Mr. sak
40/14

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 30.10.14
Prosjektene 2014
Bruk av kirkebygg
Møteplan 2015
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, HMS
Eventuelt
Kirkevalg 2015
Offerfordeling
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, Utvalgene
Eventuelt

Mhr. sak 40/14 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 41/14 Godkjenning av saksliste
Godkjent. Eventueltsakene utgår.
Mhr. sak 42/14 Godkjenning av protokoll fra 30.10.14
Godkjent
Fr. sak 17/14 Prosjektene 2015, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram økonomi og status i de ulike investeringsprosjektene. Svanvik er så godt som
ferdigstilt. Det som vil komme om noen år er behov for å male innvendige dører, og en liten
utbedring av prekestolen. Når det gjelder brannvern var det budsjettert med kr 170 713,- inkl mva.
Regnskapet pr 17.11.14 viser en utgift på kr 98 684,- inkl. mva. Det kommer utgifter utover dette,
disse utgiftene er knyttet til pålegg fra brannvesenet. Når det gjelder utvidelser på Sandnes og
Neiden vil det i slutten av året påløpe ytterligere utgifter til arkitekt på kr 250 000,-. Etablering av ny
kirkegård på Bugøynes er et prosjekt som er under planlegging. Det er ikke fakturerte utgifter, men i
dette prosjektet har medført kostnader til administrasjonen i form av prosjektering. Utgiftene er
beregnet til kr 15 000,- Kommunen har overført kr 2 500 000,- til Sør-Varanger menighet for 2014.
Investeringsregnskapet for 2014 viste pr 17.11.14 totalt kr 1 964 849,- eks mva.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.

Fr. sak 18/14 Bruk av kirkebygg, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen informerte om forespørsel om å gjennomføre borgelig eller humanetisk vielse i Sandnes
kapell. Kirkevergen har undersøkt med KA og de gir tilbakemelding om at det er mulig å åpne for en
slik type vielse. Det er også gjort undersøkelser av det juridiske grunnlaget og det skal ikke være noe i
veien for å åpne for slike vielser. Menighetsrådet må ta stilling til dette spørsmålet, dette er et tema
som ikke tidligere har vært aktuelt. Det er ønskelig med tydelige rammer.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det gjøres mulig å leie Sandnes kapell for vigselsseremonier
utenom den norske kirke, utført av person med vigselsrett. Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det
fastslås i vedtektene at det skal være kirketjener til stede under vigselsseremonier utenom Den
norske kirke, og det innebærer en utgift på kr 4000,- Sør-Varanger menighetsråd vedtar å endre
tittelen på utleiereglementet fra ”Regler for utleie av vigslede kirkerom i Sør-Varanger menighet” til
”Sør-Varanger menighetsråds vedtekter for utleie av kirkebygg”
Votering:
Enstemmig

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det gjøres mulig å leie Sandnes kapell for vigselsseremonier
utenom den norske kirke, utført av person med vigselsrett. Sør-Varanger menighetsråd vedtar at
det fastslås i vedtektene at det skal være kirketjener til stede under vigselsseremonier utenom Den
norske kirke, og det innebærer en utgift på kr 4000,- Sør-Varanger menighetsråd vedtar å endre
tittelen på utleiereglementet fra ”Regler for utleie av vigslede kirkerom i Sør-Varanger menighet”
til ”Sør-Varanger menighetsråds vedtekter for utleie av kirkebygg”

Fr. sak 19/14 Møteplan 2015, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Leder la fram forslag til møteplan og løftet muligheten for endring av ukedag og tidspunkt.
Menighetsrådet hadde ingen innvendinger mot forslaget.
Forslag til vedtak:
Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2015
Måned
Utvalg Dato
Kl
Merknader
Januar
AU
13.januar
14.00-16.00
MR
27.januar
14.00-17.00
Februar
AU
10.februar
14.00- 16.00
MR
24.februar
14.00- 17.00
Mars
AU
03.mars
14.00- 16.00
MR
24.mars
14.00- 17.00
April
AU
14.april
14.00- 16.00
MR
28.april
14.00- 17.00
Mai
AU
26.mai
14.00- 16.00
Juni
MR
09.juni
14.00- 17.00
September AU
1.september
14.00- 16.00
MR
15.september
14.00- 17.00
Oktober
AU
13.oktober
14.00- 16.00
MR
27.oktober
14.00- 17.00
November
AU
24.november
14.00- 16.00
Desember
MR
8.desember
14.00- 17.00

Votering:
Enstemmig

Vedtak:

Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2015
Måned
Utvalg Dato
Kl
Merknader
Januar
AU
13.januar
14.00-16.00
MR
27.januar
14.00-17.00
Februar
AU
10.februar
14.00- 16.00
MR
24.februar
14.00- 17.00
Mars
AU
03.mars
14.00- 16.00
MR
24.mars
14.00- 17.00
April
AU
14.april
14.00- 16.00
MR
28.april
14.00- 17.00
Mai
AU
26.mai
14.00- 16.00
Juni
MR
09.juni
14.00- 17.00
September AU
1.september
14.00- 16.00
MR
15.september
14.00- 17.00
Oktober
AU
13.oktober
14.00- 16.00
MR
27.oktober
14.00- 17.00
November
AU
24.november
14.00- 16.00
Desember
MR
8.desember
14.00- 17.00

Fr. sak 20/14
Informasjon fra sokneprest
- Ny salmebok tatt i bruk på Bugøynes.
Informasjon fra kirkeverge
- Personale: en fagarbeider er 100% sykemeldt, og saksbehandler er 50% sykemeldt.
- Det har vært en periode med utfordringer i bemanningssituasjonen spesielt i prestetjenesten
knyttet til gjennomføringer av begravelser, dette har vært belyst i media. Det har vært tre tilfeller
hvor det har vært nødvendig å gå utover de ti virkedagene, hvorav en av disse var etter ønske fra
de pårørende. Situasjonen er nå bedre, og det etterstrebes til enhver tid å fortløpende gi et
tilfredsstillende tilbud til folket.
Informasjon fra leder
- Sør-Varanger menighetsråds budsjett for 2015 skal behandles i kommunestyret den 10.12.14.
HMS
- Det vedtatte internkontrollsystemet for Kirkenes kirke er i ferd med å innarbeides.
- Brannvesenet holder på å gjennomføre tilsyn, og målet for menigheten er å kunne dokumentere
at bruken av Kirkenes kirke er innenfor reglement og forskrifter. De ulike aktivitetene skal i gang
med å lage planer og implementere dette internkontrollsystemet.

Mr. sak 43/14 Kirkevalg 2015, saksordfører Kathrine Jahre
Behandling:
Leder orienterer om at Varanger prosti har foreslått representanter til nominasjonskomite, Pål
Haldorsen, Steinar Refsti og Mona Lill Jessen. Disse kandidatene skal rangeres og en velges. Lek
kirkelige ansatte har oppnevnt Wenche Jessen Dervola og Johannes Langvatn.
Når det gjelder oppnevning av Sør-Varanger menighetsråds nominasjonskomité for kirkevalg 2015.
Ingar Brun er foreslått oppnevnt fra menighetsrådet, samt at staben skal oppnevne en. AU er i gang
med å forespørre tre personer fra menigheten, to har sagt ja: Randi Fløtten Andreassen og Ruth Else

Salmi. Det er ønskelig å få til en jevn fordeling på kjønn, geografi, alder osv. AU fortsetter arbeidet
med å etablere nominasjonskomité. Alle medlemmer i menighetsrådet bør være oppmerksom på
rekruttering, og bes spille inn aktuelle personer som kan nomineres til å være
menighetsrådsrepresentanter, til nominasjonskomiteen når den er oppnevnt.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen om nominasjonskomité til etterretning, og saken
behandles på menighetsrådsmøte i januar 2015.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen om nominasjonskomité til etterretning, og saken
behandles på menighetsrådsmøte i januar 2015.

Mr. sak 44/14 Offerfordeling 2015, saksordfører Einar Aksel R. Fagerheim
Behandling:
Fungerende sokneprest la fram forslag til offerfordeling for 2015. Det er i utgangspunktet
gudstjenesteutvalget som skal behandle offersøknadene og legge fram forslag for menighetsrådet.
Denne gangen har dette blitt gjort i form av telefonmøte. Det foreslås å videreføre offerfordelingen
fra 2014.
Forslag til vedtak:
Internt arbeid

Vedtak for
2014
5
15
10
30

Forslag
2015

Eksternt arbeid

Vedtak for
2014

Forslag
2015

Bibelselskapet

3
3
3
3
4
3
1
2
4
5
2

3
3
3
3
4
3
1
2
4
5
2

Menighetsarbeidet
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum

Barnehjem på Filippinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Norsk Søndagsskoleforbund
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Kirkens Bymisjon Tromsø
Nabohjelp i Petchenga
KRIK (Kristen Idrettskontakt)

5
15
10
30

Sum

33

33

Sør-Varanger menighetsråd gir fullmakt til AU sammen med sokneprest/forrettende prest til å
vedta spesialoffer ved større katastrofer, lokalt eller globalt, via anerkjente
nødhjelpsorganisasjoner.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Internt arbeid
Menighetsarbeidet
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum
Eksternt arbeid
Bibelselskapet
Barnehjem på Filippinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Norsk Søndagsskoleforbund
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Kirkens Bymisjon Tromsø
Nabohjelp i Petchenga
KRIK (Kristen Idrettskontakt)
Sum

Fordeling 2015

5
15
10
30
Fordeling 2015

3
3
3
3
4
3
1
2
4
5
2
33

Sør-Varanger menighetsråd gir fullmakt til AU sammen med sokneprest/forrettende prest til å
vedta spesialoffer ved større katastrofer, lokalt eller globalt, via anerkjente
nødhjelpsorganisasjoner.

Mr. sak 45/14
Informasjon fra Sokneprest.
- Innsettelse av nye prester skal være den 15. februar 2015. Menighetsrådet har ansvar for
kirkekaffen i slike anledninger og deres rolle blir da å være til stede, se til at det er tilstrekkelig
med kaker, ha ansvar som kirkeverter. Audhild Kaarstad er ny sokneprest og Stig Kaarstad er
kapellan.
Informasjon fra kirkeverge
Informasjon fra leder

-

Litt mediefokus. Leder, nestleder og kirkeverge gikk ut i media med litt informasjon til folket om
drift og faktaopplysninger. Det har kommet positive tilbakemeldinger.
- Ser at det har vært en periode med mye trykk, og ser at det er mange som har stilt opp og stått
på for å få driften til å gå rundt.
Informasjon fra barne- og ungdomsutvalget.
- De som skal starte opp med klubb har hatt to møter, og det planlegges oppstart av
ungdomsklubb 12. desember. Det planlegges oppstart av juniorklubb etter jul. Det har vært en
superonsdag, var opprinnelig planlagt en til før jul, men det ser ikke ut til å bli gjennomført. Det
har ikke vært møter i BUU.
Informasjon fra trosopplæringsutvalget
- Det har vært to møter i trosopplæringsutvalget. Det har vært noe utfordrende med lavt oppmøte
på møtene. Det er bestilt inn materiell til bruk i trosopplæring. Det har vært lyst ut en 50%
prosjekt stilling, og det har blitt gjennomført intervju, og det er nå andre gangs utlysning med
frist den 16. desember. Menighetsrådets medlemmer bes være bevisst på å oppfordre aktuelle til
å søke på denne stillingen. Generelt er utvalget godt i gang med å tenke helhetlig på fasene i
trosopplæringen. Menigheten har mottatt 320 000,- i 2014 og midlene som ikke benyttet skal
returneres.

