DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Andre:

Forfall:

Menighetsrådet
08.12.15
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.20
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara for komm.repr i fellesrådet
Kirkeverge
Saksbehandler
Tidligere leder
Tidligere medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Wenche P. Kjølås
Kathrine Jahre
Mailiss Fløtten Andreassen
Marie Sivertsen Basma
Britt Slagtern
Audhild Kaarstad
Astrid Bye Ramberg
Aud Mathisen (fratrådte kl 17)
Kjell Hastad
Mikael Aapro (tiltrådte kl 14.30)
Frank Emil Trasti
Wenche Dervola
Elin Magga
Pål Haldorsen
Asbjørn Bernhardsen
Ellen Katrine Hætta
Frode Berg
Lisa Brun

Saker til behandling:
Mr. sak 30/15 Godkjenning av innkalling
Mr. sak 31/15 Godkjenning av saksliste
Mr. sak 32/15 Godkjenning av protokoll fra 22.10.15
Mr. sak 33/15 Konstituering/valg av møteleder
Fr. sak
16/15 Møteplan 2016
Fr. sak
17/15 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge
Mr. sak 34/15 Høring dåpsliturgi
Mr. sak 35/15 Offerfordeling 2016
Mr.sak
36/15 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene

Mhr. sak 30/15 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 31/15 Godkjenning av saksliste
Godkjent
Mhr. sak 32/15 Godkjenning av protokoll fra 22.10.15
Godkjent
Mr. sak 33/15 Konstituering/valg av møteleder, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkevergen orienterte om saken konstituering og gjennomføringen av dette første møtet i
menighetsrådet. Kathrine Jahre ble valgt til møteleder for dette møtet
De som har stemmerett er Wenche P. Kjølås, Kathrine Jahre, Mailiss F. Andreassen, Marie S. Basma,
Audhild Kaarstad, Astrid Bye Ramberg, Aud Mathisen. De øvrige har tale og forslagsrett.
Det skal foretas konstituering og valg av leder og nestleder. Det er to av de faste representantene
som har meldt forfall i dag. Menighetsrådet har anledning til å utsette konstitueringen til neste møte.
Det ble også informert om menighetsrådets utvalg, og at det skal foretas en oppnevning av disse
utvalgene.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å utsette saken konstituering og valg av leder og nestleder til det
neste møtet i januar 2016. Oppnevning av utvalg blir også behandlet som en egen sak på det neste
møtet.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å utsette saken konstituering og valg av leder og nestleder til
det neste møtet i januar 2016. Oppnevning av utvalg blir også behandlet som en egen sak på det
neste møtet.

Fr. sak 16/15 Møteplan 2016, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kathrine Jahre informerte om saken. Det skal tas avgjørelse om hvilken ukedag møtene skal være,
hvilket klokkeslett. Det har vært vanlig med menighetsrådsmøter hver 6. uke. Det gjøres
oppmerksom på at man som representant i menighetsrådet har rett til permisjon fra jobben.
Forslag til vedtak:
Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2016
Måned
Utvalg Dato
Kl
Merknader
Januar
MR
19. januar
Februar
AU
16. februar
MR
23.februar
April
AU
12. april
MR
26. april

Mai
Juni
August
September
Oktober
November
Desember

AU
MR
AU
MR
AU
MR
AU
MR

24. mai
7. juni
30. august
13. september
11. oktober
25. oktober
22. november
6. desember

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2016
Måned
Utvalg Dato
Kl
Merknader
Januar
MR
19. januar
Februar
AU
16. februar
MR
23.februar
April
AU
12. april
MR
26. april
Mai
AU
24. mai
Juni
MR
7. juni
August
AU
30. august
September MR
13. september
Oktober
AU
11. oktober
MR
25. oktober
November
AU
22. november
Desember
MR
6. desember

Fr. sak 17/15
Informasjon fra sokneprest
- Bemanningssituasjonen blant prestene i desember. Det er en prest som er ute i permisjon og er
tilbake i januar 2016, og vikaren har studiepermisjon i deler av desember.
- Bispevisitas 3.-7. februar. Det er laget en visitasmelding og et program, dette vil bli sendt ut til
medlemmene i menighetsrådet. Det er lagt opp til et møte med menighetsrådet den 2. februar,
og middag den 5. februar. Det er også sendt forespørsel til kommunen ang program for
samefolkets dag, som er den 6. februar.
Informasjon fra kirkeverge
- Menighetsrådet skal utarbeide en strategiplan. Videre skal staben delta i utarbeidelsen av
virksomhetsplan. Menighetsrådet skal ta stilling til hvordan dette arbeidet skal foregå.
Kirkevergen anbefaler at menighetsrådet setter av tid etter visitasen, for å gjøre dette arbeidet.

-

-

-

Den strategiplanen som har vært fra 2011-2015 er grei å ta utgangspunkt i når man skal i gang
med dette arbeidet.
Økonomirapportering. Kirkevergen orienterer om regnskap slik det ser ut per i dag.
Årsavslutningen er ikke gjort opp. Det er lagt opp til et svært marginalt budsjett og derfor kan
endringer som for eksempel sykemeldinger eller andre uventede endringer gi stort utslag.
Investeringsprosjektene.
o Det er kjøpt inn ny lastebil, denne vil leveres 17. desember. Kostnadene er innenfor det
budsjetterte.
o Etablering av universell adkomst har gått stort sett etter planen, og vil ferdigstilles til
våren. Det er ikke kommet kostnader, men det vil komme snart. Dette prosjektet er
innenfor det budsjetterte.
o Når det gjelder ny kirkegård på Bugøynes er det bevilget midler til dette prosjektet, men
på grunn av at man venter på en utredning fra fylkesmannen er det ikke kommet så langt
at det er kommet utgifter på dette prosjektet. Det er to alternativer på Bugøynes, det er
å etablere ny kirkegård på tyttebærsletta. Det andre alternativet som utredes nå er
gjenbruk av den gamle kirkegården. Det vokser en fredet blomst på denne kirkegården,
polarflokk. Det er fylkesmannen som har ansvar for denne blomsten, og det ventes en
rapport om forvaltning av denne planten. Når denne rapporten foreligger vil den
framlegges for menighetsrådet.
o Utvidelser av Sandnes og Neiden kirkegård. Det er engasjert en arkitekt som har
utarbeidet planer for utvidelse av hovedkirkegården på Sandnes og kirkegården i Neiden.
I planene inngår vannposter, beplantning og vegetasjon, strøm, vei, adkomst og
gjerdene. Disse prosjektene vil være i fokus framover og må prioriteres.
o Brannvern. Det er gjort utbedringer og utskifting av alarmsystem i Kirkenes kirke og
andre mindre brannverntiltak.
Budsjett 2016. Det avtroppede menighetsrådet inviterte kommunestyrepolitikerne til et
informasjonsmøte. MR ber om 5,5 millioner. Rådmannen hadde foreslått kutt på 500 000 fra det
beløpet som menighetsrådet fikk i 2015. Dette vil si at det er foreslått en bevilgning som er 1
million mindre enn det som menighetsrådet har budsjettert med. Dette er ganske alvorlig og helt
urealistisk. Det er ikke tatt høyde for en omstillingsprosess. Det er helt nødvendig å få den
samme bevilgningen som vi fikk i 2015, det vil si 5 millioner. Dette skal behandles i
kommunestyret den 16. desember.

Mr. sak 34/15 Høring dåpsliturgi, saksordfører Audhild Kaarstad
Behandling:
Sokneprest la fram forslaget fra gudstjenesteutvalget, behandlingen av høringsspørsmålene og
bakgrunnen for forslaget.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd slutter seg til gudstjenesteutvalgets høringssvar, men spørsmål nr 13, nr
16 og nr 21 omformuleres litt. Dette renskrives av sokneprest og saksbehandler, i tråd med
innspillene fra menighetsrådet.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd slutter seg til gudstjenesteutvalgets høringssvar, men spørsmål nr 13,
nr 16 og nr 21 omformuleres litt. Dette renskrives av sokneprest og saksbehandler, i tråd med
innspillene fra menighetsrådet.

Mr. sak 35/15 Offerfordeling 2016, saksordfører Audhild Kaarstad
Behandling:
Sokneprest la fram forslaget som er utarbeidet av gudstjenesteutvalget. Da gudstjenesteutvalget
ønsker å opprettholde frekvensen med å ha ca halvparten av ofrene til eget arbeid, men fordi
powerpoint fungerer godt i Kirkenes, vil vi på de fleste gudstjenester og alle store bruke det og derfor
foreslo gudstjenesteutvalget å gi flere offer til menighetsarbeidet og mindre til innkjøp av
salmebøker. Gudstjenesteutvalget foreslår at de kommende ofrene som har dette formål går til å
kjøpe salmebøker til distriktene. Gudstjenesteutvalget ønsker videre å samle inn offer til et
misjonsprosjekt som handler om å ta vare på klima og miljø og overlot til sokneprest å legge fram
forslag på ulike prosjekt som handlet om dette. Det var også et ønske om å gi to offer til KFUK/KFUM
globalt. Menighetsrådet slutter seg til gudstjenesteutvalgets forslag.
Forslag til vedtak:
Internt arbeid
Menighetsarbeidet
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum

Forslag
2016

10
15
5
30

Eksternt arbeid

Forslag
2016

Bibelselskapet

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

Barnehjem på Filippinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Norsk Søndagsskoleforbund
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Kirkens Bymisjon Tromsø
Det Norske Misjonsselskap
Misjonsprosjekt som handler om miljø
KFUK/KFUM global
Sum

Votering:
Enstemmig

Vedtak:
Internt arbeid
Menighetsarbeidet
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum

Forslag
2016

10
15
5
30

Eksternt arbeid

Forslag
2016

Bibelselskapet

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

Barnehjem på Filippinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Norsk Søndagsskoleforbund
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Kirkens Bymisjon Tromsø
Det Norske Misjonsselskap
Misjonsprosjekt som handler om miljø
KFUK/KFUM global
Sum

Mr. sak 36/15
Informasjon fra sokneprest
- Inviterer til Hellige tre kongers fest 3. januar.
Informasjon fra kirkeverge
Barne- og Ungdomsutvalget
- Det jobbes med planlegging av aktiviteter, og det inviteres til superonsdag.
Trosopplæringsutvalget
- Trosopplæringsutvalget jobber med utarbeidelse av lokal trosopplæringsplan og det er ansatt en
person i en prosjektstilling som holder på å skrive planen. Dette utvalget følger opp arbeidet og
det skal være møte den 10. desember.
Gudstjenesteutvalget
- Referat fra gudstjenesteutvalget er sendt ut sammen med saksdokumentene.

Kirkenes 08.12.15
Elin Magga
Saksbehandler

