DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

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

Menighetsrådet
28.04.15
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.00
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Komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest
Kirkeverge
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Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Tiril Birkeli Jerijærvi
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Audhild Kaarstad
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Elin Magga
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Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen
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Vara for komm.repr i fellesrådet
Vara for sokneprest

Bodil Dago
Liv Astrid Kvammen Soleng
Odd Valter Emanuelsen
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Einar Aksel Rånes Fagerheim
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Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 24.02.15
Investeringsbudsjett med endringer 2015
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, HMS
Eventuelt
Kirkevalg 2015
Høring kirke-stat
Utvalgene
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, Utvalgene
Eventuelt

Mhr. sak 6/15 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 7/15 Godkjenning av saksliste
Eventueltsak MR 13/15: Offer
Mhr. sak 8/15 Godkjenning av protokoll fra 24.02.15
Godkjent, med en liten korreksjon på saken informasjon, setning utdypes.

Fr. sak 5/15 Investeringsbudsjett 2015, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram forslag til investeringsbudsjett og orienterte om bakgrunnen for forslaget.
Deltaljbudsjett for investeringene ble også langt fram. På kirkebyggene foreslås det å prioritere
universell adkomst i Kirkenes kirke, samt brannverntiltak. Utformingen av den universelle adkomsten
ble vedtatt av menighetsrådet i 2010. På kirkegårder foreslås det å prioritere fullføring av utvidelsene
av Sandnes og Neiden kirkegård. Dette er et prosjekt som er igangsatt, arkitektfirmaet Asplan Viak
som er leid inn til å utarbeide kart og plantegninger fullførte ikke i 2014. Prosjektet må fullføres i
2015. I tillegg prioriteres ny lastebil til bruk i forbindelse med gravferd og vedlikehold av
kirkegårdene. Det framgår i investeringsbudsjettet at det skal overføres lønnsmidler fra investering til
drift for prosjektledelse.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet med en totalramme på kr
3 573 500,-.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet med en totalramme på kr
3 573 500,-.

Fr. sak 6/15
Informasjon fra sokneprest
- Ser fram til å få på plass kirketjener.
- Ser at det kan være hensiktsmessig å oppfordre menigheten til dugnad nå i forkant av
konfirmasjonene. Det foreslås kunngjøring i avisen, oppfordre til dugnad en ettermiddag før
Kristi himmelfartsdag. Foreslått dato tirsdag 12. mai kl 16-18. Målet er å rydde ute, rake og
koste. Enkel servering, pølser med brød. Ansvar for matlaging: Kathrine, Tiril. Elin ordner info
i menighetens annonse. Det kan også gjennomføres vindusvask i menighetssalen. Ta med
rive og kost, og evt. arbeidshansker.
- Ser fram til å få på plass trosopplærer.
- Gudstjenestelista planlegges, og det orienteres om at Einar Aksel skal ut i permisjon et halvt
år.
Informasjon fra leder
Informasjon fra kirkeverge
- Orienterer om stadig utvikling, framdrift og mange viktige ting blir gjennomført.
- En sykemelding, sekretær (25 % stilling) er sykemeldt.
- Menighetsrådet mangler rutiner på markering av fødselsdager. Dette vil følges opp.
HMS

-

Det er gjennomført ROS analyser i Sandnes kapell, Svanvik kirke, Neiden kirke, Bugøynes
kirke. Det som gjenstår er Kong Oscar II’s kapell. Neste steg er å utarbeide
internkontrollmapper til kirkebyggene.

Mr. sak 9/15 Kirkevalg 2015, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Pål Haldorsen gjennomgikk saksfremlegget, tidsfrister og valgstyrets ansvarsområder.
Menighetsrådet foretok en foreløpig fordeling av ansvar for gjennomføring av kirkevalg i de ulike
valgkretsene:
Bugøynes
Pål
Neiden
Harald Steinmo forespørres
Jakobsnes
Tiril
Jarfjord
Randi F. Andreassen forespørres
Pasvik
Kathrine
Sandnes
Randi Sneve Skeie forespørres
Bjørnevatn
Asbjørn
Hesseng
Ingar
Kirkenes
Pål
Skogfoss
Kathrine og Odd
Menighetsrådet drøftet informasjonsplan og om det skal utarbeides et valgbilag til Sør-Varanger avis.
Det foreslås at det på neste møte oppnevnes en redaksjonskomité, vi har allerede et navn. Det bør
oppnevnes en redaksjonskomité på tre personer. Leder forespør andre aktuelle personer, og holder
kontakt med lokalavisen og frivillige. Ingar tilbyr seg å kan bidra med å skrive.
Administrasjonen innhenter opplysninger om kandidatene til kandidatpresentasjon, og foretar
innrapportering til valgmodulen innen fristen.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd som er valgstyre vedtar at det gjennomføres forhåndsstemmegivning fra
den 10. august fram til den 11. september, på menighetskontoret i kontorets åpningstid. Valgstyret
vedtar den foreslåtte rangerte kandidatlisten framlagt av nominasjonskomiteen. Valgstyret vedtar at
det legges opp til gjennomføring av valg samme steder som kommunevalget.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd som er valgstyre vedtar at det gjennomføres forhåndsstemmegivning
fra den 10. august fram til den 11. september, på menighetskontoret i kontorets åpningstid.
Valgstyret vedtar den foreslåtte rangerte kandidatlisten framlagt av nominasjonskomiteen.
Valgstyret vedtar at det legges opp til gjennomføring av valg samme steder som kommunevalget.

Mr. sak 10/15 Høring kirke-stat, saksordfører Elin Magga
Behandling:
Saksbehandler orienterte om denne høringen og AU sitt vedtak i denne saken. Menighetsrådet
drøftet litt omkring noen av spørsmålene på side 10 og 11 i høringsnotatet, og spørsmål som ble
trukket fram var 2,3,4,5,6,7,10. Det var ikke kommet inn konkrete forslag til høringsinnspill.
Menighetsrådet ser det som viktig å benytte muligheten til å gi innspill.
Forslag som kom under møtet:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar at menighetsrådet medlemmer gis anledning til å komme med
konkrete skriftlige forslag til høringssvar, sendes til administrasjonen innen den 10. mai. Forslagene
legges fram for AU, som gis fullmakt til å vedta høringssvar på vegne av Sør-Varanger menighetsråd.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at menighetsrådet medlemmer gis anledning til å komme med
konkrete skriftlige forslag til høringssvar, sendes til administrasjonen innen den 10. mai.
Forslagene legges fram for AU, som gis fullmakt til å vedta høringssvar på vegne av Sør-Varanger
menighetsråd.

Mr. sak 11/15 Utvalgene, saksordfører Kathrine Jahre
Behandling:
Kathrine Jahre la fram bakgrunnen for denne saken, og behandlingen av saken i AU. Menighetsrådets utvalg er
oppnevnt med representanter, og mandater. Det har vært lite virksomhet i gudstjenesteutvalget, særlig etter
at arbeidet med gudstjenestereformen ble avsluttet. Dette har hatt sammenheng med personalsituasjonen,
spesielt i prestetjenesten. Sokneprest og kapellan har lagt fram et forslag til endring av mandatet til
gudstjenesteutvalget. Dette tok AU til etterretning i sin behandling av saken og AU så det som viktig at disse
innspill tas med videre til grunnlag for videre refleksjon og utvikling av utvalgene. AU drøftet ulike
sammensetninger av gudstjenesteutvalget, og AU har innstilt til en utvidelse av gudstjenesteutvalget i form av
at antallet medlemmer fra menigheten økes. Leder legger vekt på at når det kommende menighetsrådet skal i
gang med sitt arbeid har de tilgjengelig en gruppe frivillige som er klar til å bidra. Menighetsrådet gir innspill til
gudstjenesteutvalget at de ser det som hensiktsmessig å få i gang utvalget, gjerne invitere til idedugnad eller
hente inn innspill fra personer som kan bidra. Et forslag kan være å invitere til et fellesmøte mellom flere av
utvalgene. Forslag til personer som kan forespørres: Åshild S Dahl, Atle Stålesen, Elin Gaasland, Aud Mathisen,
Ingar Brun. Soknepresten forespør de foreslåtte personene. Soknepresten redegjorde for forslag til å endre
navn på det samiske gudstjenesteutvalget, til samisk kirkelivsutvalg. Bakgrunnen for dette forslaget ligger i
dette utvalgets mandat.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar følgende sammensetningen av gudstjenesteutvalget:
1 repr. fra menighetsrådet, Asbjørn Bernhardsen
2 repr. fra menigheten,
1 repr. fra kirkemusikerne, kantor
1 repr. fra prestetjenesten, sokneprest
Soknepresten forespør de foreslåtte personene om de vil være menighetens representanter i
gudstjenesteutvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å endre navnet fra Samisk gudstjenesteutvalg til Samisk
kirkelivsutvalg.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar følgende sammensetningen av gudstjenesteutvalget:
1 repr. fra menighetsrådet, Asbjørn Bernhardsen
2 repr. fra menigheten,
1 repr. fra kirkemusikerne, kantor

1 repr. fra prestetjenesten, sokneprest
Soknepresten forespør de foreslåtte personene om de vil være menighetens representanter i
gudstjenesteutvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å endre navnet fra Samisk gudstjenesteutvalg til Samisk
kirkelivsutvalg.

Mr. sak 12/15
Informasjon fra leder
- Positivt at nominasjonskomiteen har jobbet godt, og har vært i kontakt med veldig mange
personer som vil bidra.
Informasjon fra sokneprest
- Samisk kirkelivskonferanse 28. og 29. mai. Påmelding snarest.
- Pilgrimsvandring for klima. Det skal være en pilgrimsvandring som skal starte i Finnmark og
ende opp i Paris. Oppstart den 7. mai. Menighetspedagogen har noen forslag til hvordan man
kan jobbe med dette.
Informasjon fra kirkeverge
Informasjon fra barne- og ungdomsutvalget.
- Det har ikke vært gjennomført møter. Dette utvalget skal opp å gå og det vil bli innkalt. Einar
Aksel er leder for utvalget
Informasjon fra trosopplæringsutvalget
- Det fungerer godt å ha en møteplan, og det har vært kontinuerlig virksomhet i dette
utvalget. Av prestene er det Stig som sitter i trosopplæringsutvalget. Det er tilsatt
trosopplærer og hun vil starte i stillingen i juni.

Mr. sak 13/15 Eventuelt: Offer
Behandling:
Leder fremmer forslag om å endre offer den førstkommende gudstjenesten, fra offer til innkjøp av
Norsk salmebok til offer til Nepal. Bakgrunnen for dette forslaget er katastrofen i Nepal som vi er blitt
gjort kjent med via media.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at offer søndag den 3. mai i Kirkenes og Neiden kirke går til
Kirkens nødhjelp, merket Nepal.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at offer søndag den 3. mai i Kirkenes og Neiden kirke går til
Kirkens nødhjelp, merket Nepal.

Kirkenes 28.04.15
Elin Magga,
Saksbehandler

