DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
22.09.15
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-16.30

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest

Pål Haldorsen
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Agnar Jensen
Audhild Kaarstad

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara for komm.repr i fellesrådet

Kathrine Jahre
Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen
Tiril Birkeli Jerijærvi
Liv Astrid Kvammen Svaleng
Bodil Dago
Odd Valter Emanuelsen
Torild Ackermann

Saker til behandling:
Mr. sak
21/15
Mr. sak
22/15
Mr. sak
23/15
Fr. sak
10/15
Fr. sak
11/15
Fr. sak
12/15
Mr. sak
24/15
Mr. sak
25/15
Mr. sak
26/16

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 09.06.15 og 15.09.15
Internkontrollsystem HMS
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, HMS
Eventuelt
Kirkevalg 2015
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, Utvalgene
Eventuelt

Mhr. sak 21/15 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 22/15 Godkjenning av saksliste
Eventuelt: Orienteringssak fra prost Cato Thunes.
Mhr. sak 23/15 Godkjenning av protokoll fra 09.06.15 og 15.09.15
Godkjent.

Fr. sak 10/15 Internkontrollsystem HMS, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Internkontrollsystemer for alle kirkebygg ble lagt fram, og innholdet ble presentert i grove trekk.
Internkontrollsystemene skal være grunnlaget for å ivareta forpliktelsene i forhold til lover og
forskrifter knyttet til HMS. Dokumentene er ment å være levende, og skal videreutvikles. I
saksdokumentene som var sendt ut til menighetsrådets medlemmer lå det internkontrollsystemer
for alle kirkebygg. Det ble gjort en gjennomgang av internkontrollsystemet for et av kirkebyggene, og
oppsettet, det vil si rekkefølgen på kapitlene, er endret litt i forhold til det som ble sendt ut.
Branninnstruksene for alle kirkebyggene ble gjennomgått, og maksimumsgrensen for personer i
kirkene ble justert noe. Alle de vedtatte dokumentene vil være vedlegg til protokollen.

Forslag som kom under møtet:
Internkontrollsystemene for Kirkenes kirke, Sandnes kapell, Bugøynes kirke, Neiden kirke, Svanvik
kirke og Kong Oscar II’s kapell vedtas som framlagt, med det oppsettet gjennomgått på møtet.
Dokumentene er rammeverk som skal være levende, og det skal kunne gjøres endringer underveis,
endringer dokumenteres.
De fremlagte branninnstruksene for Kirkenes kirke, Sandnes kapell, Bugøynes kirke, Neiden kirke,
Svanvik kirke og Kong Oscar II’s kapell vedtas med følgende maksimums antall personer i byggene:
Sandnes kapell 190 personer.
Kirkenes kirke 350 personer i kirkerommet, 10 på galleri og 80 i kjeller.
Kong Oscar II’s kapell 140 personer
Neiden kirke 215 personer
Bugøynes kirke 230 personer i 1.etg, 150 personer i kjeller, og 10 på galleri.
Svanvik kirke 210 personer og 10 på galleri.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Internkontrollsystemene for Kirkenes kirke, Sandnes kapell, Bugøynes kirke, Neiden kirke, Svanvik
kirke og Kong Oscar II’s kapell vedtas som framlagt, med det oppsettet gjennomgått på møtet.
Dokumentene er rammeverk som skal være levende, og det skal kunne gjøres endringer underveis,
endringer dokumenteres.
Branninnstruksene for Kirkenes kirke, Sandnes kapell, Bugøynes kirke, Neiden kirke, Svanvik kirke
og Kong Oscar II’s kapell vedtas med følgende maksimums antall personer i byggene:
Sandnes kapell 190 personer.
Kirkenes kirke 350 personer i kirkerommet, 10 på galleri og 80 i kjeller.

Kong Oscar II’s kapell 140 personer
Neiden kirke 215 personer
Bugøynes kirke 230 personer i 1.etg, 150 personer i kjeller, og 10 på galleri.
Svanvik kirke 210 personer og 10 på galleri.

Fr. sak 11/15
Informasjon fra sokneprest
- Transittmottak for flyktninger, soknepresten er med i kommunens kriseteam og har deltatt på
informasjonsmøte vedrørende dette. Det kan komme forespørsler til menigheten, følges opp av
soknepresten.
- Lydanlegg i Kirkenes kirke. Nytt lydanlegg, gode tilbakemeldinger.
- Konfirmantkull, konfirmantene er presentert og konfirmantåret er i gang.
- Dåpsliturgi: tilbakemeldinger om at denne liturgien er for lang, og det er ønskelig å gjøre
endringer på denne, gjøre den kortere eller mer hensiktsmessig. Soknepresten ønsker at dette
skal behandles i menighetsrådet, og videre sendes til godkjenning hos biskopen.
Informasjon fra leder
Informasjon fra kirkeverge
- Ny lastebil. Den nye lastebilen er bestilt og kommer i starten av oktober.
- Universell adkomst: arbeidet går etter planen. Etter å hatt ute på Doffin, kom det tilbud fra en
entreprenør, og det ble inngått kontrakt med Antons Hagesenter.
- Sandnes og Neiden kirkegård. Arkitektfirmaet Asplan Viak som har utarbeidet nye tegninger til
disse kirkegårdene. Arbeidet leveres snart, og det har blitt gjort et svært omfattende arbeid i
dette prosjektet.
- Ny kirkegård på Bugøynes. Det er prosesser i gang og flere aktører er inne. Kirkevergen har vært
på møter med fylkesmann, KA og kommunen for å gjøre avklaringer. Saken ligger nå hos
fylkesmannen. Det er spørsmål om den fredede planten ”Polarflokk” og hvordan denne planten
skal ivaretas. Løsninger som er aktuell er
- Kirketjener Anna Lankinen har sagt opp sin stilling, og det er vikar i hennes stilling fram til 1.
mars. Kirketjenerstillingene skal gjennomgås av menighetsrådet, og inntil det er behandlet av
rådet vil det ikke tilsettes noen andre i denne stillingen.

Mr. sak 24/15 Kirkevalg 2015, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Valget er gjennomført og det var mulig å avgi sin stemme i 10 valgkretser på valgdagene, i tillegg til
forhåndsstemmegiving. Det var 6320 stemmeberettige. 18% valgdeltakelse på menighetsrådsvalget.
Det ble avgitt 1117 stemmer til menighetsrådsvalget, og 905 stemmer til bispedømmerådsvalget.
Nytt valgt menighetsråd består av:
Faste:
Wenche Pedersen Kjølås
1419
Ellen Katrine Hætta
1383
Frode Berg
1295
Kathrine Jahre
1288
Mailiss Fløtten Andreassen
1278
Marie Sivertsen Basma
1239

Vara:
Astrid Bye Ramberg
Aud Alfrid Mathisen
Lisa Irene Lind Brun
Kjell Hastad
Mikael Luis Fernando Aapro

1231
1195
1190
1182
1171

Menighetsrådet gjør en liten gjennomgang, følgende innspill kom under møtet:
- Det var behov for flere stemmeavlukker på Hesseng (bør være 2) og Kirkenes (bør være 3).
- Oppsett og organisering av valglokalet kan utbedres flere steder: Bjørnevatn, litt upraktisk å være
i sentralhallen. Bør være et annet rom. Sandnes: litt upraktisk å være i garderoben.
- Det bør printes ut flere plakater, minst 3 større plakater per valgkrets.
- Veldig dårlig informasjon fra bispedømmet om bispedømmerådsvalget, kandidater og lister.
Dette bør bispedømmet få tilbakemelding om. Upraktisk med et hefte på 30 sider.
- Kunne vært enda mer informasjon om hva menighetsrådet er i forkant, hvilke oppgaver
menighetsrådet har. Informasjonsplanen kunne vært mer bearbeidet og detaljert.
- Menighetsrådet bør behandle stemmer avgitt i særskilt omslagskonvolutt på et tidligere
tidspunkt. Det er et alternativ at behandlingen av de særskilte stemmene skjer rett etter at valget
er avsluttet. Særskilte omslagskonvolutter må ikke legges i urnene.

Forslag til vedtak:
Orientering om kirkevalg tas til etterretning.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Orientering om kirkevalg tas til etterretning.

Mr. sak 25/15
Informasjon fra kirkeverge
- Det er ikke felt noen ekorn i Svanvik kirke, kirken skal sikres og ekornene i første omgang stenges
ute.
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra leder
- Det er kommet en henvendelse fra Lions klubben og de lurte på om det er noen aktuelle formål
de kunne gitt gave til menigheten. Forslag: gravkapell, høytaleranlegg, diverse matter,
kirkeklokker Kirkenes kirke, orgel på Svanvik. Leder følger opp.
Informasjon fra barne- og ungdomsutvalget
- Det skal være møte for planlegging av søndagsskolen.
- Superonsdagene i oktober, november og desember skal planlegges.
Informasjon fra Trosopplæringsutvalget
- Det skal være møte 1. oktober. Det jobbes nå med kartlegging, og det er god framdrift.

MR sak 26/16 Eventuelt: Orientering fra prost Cato Thunes
Bispevisitas
Det skal være bispevisitas i Sør-Varanger menighet den 3.-7. februar 2016. Menighetsrådet
orienteres om dette, og får informasjon om hva det innebærer menighetsrådet.
Det er gjort en del planlegging av tema og innhold, drøftet litt rundt hvilke perspektiv og tanker det
kan rettes fokus mot.
Tema som har vært luftet er gruvedrift, samisk kirkeliv, industriutbygging, oljeomlasting,
transittmottak, skolebesøk, reindriftsnæring og industri, Sør-Varangers befolkning.
Programmet er ikke satt opp enda. Menighetsrådet må legge inn i sitt budsjett de kostnader visitasen
innebærer, for eksempel en middag.
Menighetsrådet bes se på det foreslåtte programmet og innhold, og gi innspill tilbake til prosten.
Følges opp av AU. Det sittende rådet deltar i planleggingen, men det er det nyvalgte menighetsrådet
som skal være deltakende og medvirkende i denne visitasen og ha en rolle der.
Menighetsrådet inviteres til å planlegge visitasen og det legges opp til planleggingsmøte den 29.
september kl 14.30. De som skal delta på dette møtet er i utgangspunktet hele rådet. Invitasjon til
dette møtet sendes til alle i rådet. Det settes av 1,5 time til dette møtet.

Kirkenes 22.15.15
Elin Magga
Saksbehandler

