DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
26.04.16
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-16.45

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Vara for sokneprest
Komm.repr i fellesrådet
Prost
Kirkeverge
Saksbehandler

Frode Berg
Ellen Katrine Hætta
Marie Sivertsen Basma
Mailiss Fløtten Andreassen
Kjell Hastad
Einar Aksel R. Fagerheim
Britt Slagtern
Cato Thunes (fratrådte ca kl 14.20)
Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Medlem

Wenche P. Kjølås
Kathrine Jahre

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest

Astrid Bye Ramberg
Aud Mathisen
Lisa Lind Brun
Mikael Aapro
Frank Emil Trasti
Audhild Kaarstad

Andre:

Saker til behandling:
Mr. sak 15/16 Godkjenning av innkalling
Mr. sak 16/16 Godkjenning av saksliste
Mr. sak 17/16 Godkjenning av protokoll fra 23.02.16
Fr. sak
5/16 Investeringsprosjekt Sandnes gravlund
Fr. sak
6/16 Investeringsbudsjett 2016
Fr.sak
7/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Fr.sak
8/16 Eventuelt
Mr.sak
18/16 Misjonsprosjekt
Mr.sak
19/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, utvalgene
Mr.sak
20/16 Eventuelt

Mhr. sak 15/16 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 16/16 Godkjenning av saksliste
Godkjent
Fr.sak 8/16 utgår og Mr.sak 20/16

Mhr. sak 17/16 Godkjenning av protokoll fra 23.02.16
Godkjent

Mr. sak 18/16 Offerfordeling - misjonsprosjekt, saksordfører Einar Aksel R. Fagerheim
Behandling:
Menighetsrådet vedtok den 08.12.15 offerfordeling for 2016. Det gjenstod da fire offer, og
menighetsrådet ønsket da å gi de siste ofrene til misjonsprosjekt innen miljø. Ragnhild Nesttun som
jobber som misjonskonsulent på bispedømmekontoret. Hun informerte om ulike misjonsprosjektene
menigheten kan velge å støtte i de resterende fire offermålene.
Hun trakk fram flere prosjekter som kan være gode alternativer.
- Normisjon (Steinindustri)
- Det norske Misjonsselkap.
o Landsbyutvikling i Madagaskar (Grønt prosjekt, urfolk, sanitærforhold,
analfebetisme, jordbruk)
o Biogassprosjekt
- Areopagos (Arbeid i Kina, blant annet jobber de med et senter for funksjonshemmede,
åndelighet, nyreligiøsitet, religionsdialog, jordbruk)
- Misjonsalliansen
- Israelsmisjonen (Bridgebuilders)
Innspill som kom under møtet var for eksempel at det er ønskelig med et misjonsprosjekt som har en
klar profil. Norsk misjonsselskap har en ansatt i Finnmark i en femti prosent stilling. Areopagos vil
også kunne sende folk til menigheten for å holde kurs. Flere av prosjektene kan være aktuell å bruke i
trosopplæringen i menigheten. Einar Aksel følger opp kontakten med prosjektet og ser til at det
skrives intensjonsavtale.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at de fire siste offer på offerfordelingslisten for 2016 går til
misjonsprosjekt Areopagos.

Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at de fire siste offer på offerfordelingslisten for 2016 går til
misjonsprosjekt Areopagos.

Fr. sak 5/16 Investeringsprosjekt Sandnes gravlund, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram dette prosjektet og rapporten som arkitektfirmaet Asplan Viak har lagt fram.
Målet med prosjektet er å fremskaffe planer for å sikre tilstrekkelig med tilgjengelige gravplasser for
befolkningen, og rehabilitering av gravlunden. Disse planene viser løsninger for å sikre gravplasser for
ca 10-15 år frem i tid. Sandnes gravlund er hovedkirkegården, det er en naturkirkegård. Det er tenkt
at linjene på gravlunden skal strammes inn, og at veiene skal legges med knust asfalt, slik at det ser
ut som grus.
Det er gjort grunnundersøkelser og det er gode forhold på denne gravlunden. Gravlunden skal ikke
sås til, men skal beholde sitt preg som naturkirkegård. Det er et kulturminne i området som legger
føringer for adkomsten. Dette framgår i rapporten. Kirkevergen og menighetsrådsleder har vært på
et møte med ordfører og rådmann, der ble planene og behovene for finansiering lagt fram.
Kommunen signaliserte at de har oppfattet at dette er viktige behov i samfunnet, og at det er ting
som må prioriteres. Det ble også enighet om å dele prosjektet inn i tre etapper som framstår som
hensiktsmessig både i forhold til finansiering, og praktisk gjennomførbarhet. Det som prioriteres i
første etappe medfører utgifter på kr 8 114 625,- og det mulig å gjennomføre i 2016. For å få dette til
må menighetsrådet vedta dette, det må søkes godkjenning fra biskopen, og det må igangsettes fra
kommunen. Det er Sør-Varanger kommune som har ansvar for å bevilge midler til gravplasser, og det
er menighetsrådets jobb å legge slike planer. Signalene fra møtet med kommunen er svært positiv,
og det ble signalisert låneopptak alternativ

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar gravlundsplan for Sandnes gravlund, utarbeidet av Asplan Viak.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det legges opp til trinnvis gjennomføring i tre etapper, og at det
i 2016 prioriteres etappe 1, beregnede kostnad på 8 114 625,-.

Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar gravlundsplan for Sandnes gravlund, utarbeidet av Asplan Viak.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det legges opp til trinnvis gjennomføring i tre etapper, og at
det i 2016 prioriteres etappe 1, beregnede kostnad på 8 114 625,-.

Fr. sak 6/16 Investeringsbudsjett 2016, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram forslag til investeringsbudsjett. Det er behov for endringer fra det
investeringsbudsjettet som menighetsrådet vedtok i for 2016. Vedrørende Bugøynes gravlund er det
nylig kommet signaler fra fylkesmannen om at det kommer til å komme informasjon om vern av
planten polarflokk, og det er grunn til å tro at det vil være hensiktsmessig å utsette prosjektet
Bugøynes gravlund. Videre ble de informert om prosjektene som måtte utsettes fra i fjor, og som
derfor må tas inn i 2016. I tillegg er det lagt inn behov for ekstrabevilgninger til rehabilitering og
utvidelser av Sandnes gravlund.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at følgende prioriteres i 2016:
Kong Oscar II’s kapell 1 500 000,Brannvern 130 000,Lastebil 1 676 100
Universell adkomst ferdigstillelse Kirkenes kirke 285 750,Totale kostnader 3 591 350,Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det i tillegg søkes om en ekstrabevilgning på totalt
8 114 625,- til igangsettelse av prosjektet rehabilitering og utvidelse av Sandes gravlund som har
en totalkostnad på kr 8 114 625 for etappe 1 som er tenkt gjennomført i 2016.
Fondsmidler til rullestolrampe på kr 72 228,- benyttes til ferdigstillelse av prosjektet universell
adkomst ved Kirkenes kirke.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at følgende prioriteres i 2016:
Kong Oscar II’s kapell 1 500 000,Brannvern 130 000,Lastebil 1 676 100
Universell adkomst ferdigstillelse Kirkenes kirke 285 750,Totale kostnader 3 591 350,Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det i tillegg søkes om en ekstrabevilgning på totalt
8 114 625,- til igangsettelse av prosjektet rehabilitering og utvidelse av Sandes gravlund som har
en totalkostnad på kr 8 114 625 for etappe 1 som er tenkt gjennomført i 2016.
Fondsmidler til rullestolrampe på kr 72 228,- benyttes til ferdigstillelse av prosjektet universell
adkomst ved Kirkenes kirke.

Mr. sak 19/16 og Fr sak 7/16
Informasjon fra sokneprest
- Det foreligger nå visitasmelding. Det ble informert om de fem punktene som biskopen trakk
fram: trosopplæring, tilbud for psykisk utviklingshemmede i kirken, diakoniplan,
kontorlokalene.
- Vurdere om det er behov for dugnad i forhold til rydding utenfor kirkene til konfirmasjon.
Dato for dugnad settes til 12. mai for Kirkenes, og ansvarlig for å møte opp å legge til rette er
Frode.
Informasjon fra kirkeverge
- Kirkevergen har vært delvis sykemeldt den siste perioden. Det betyr blant annet at utlysning
av kirketjenerstillingen har blitt satt litt på vent.
Informasjon fra leder
- Strategiplanen legges fram på neste møte i menighetsrådet. Dette dokumentet ble arbeidet
med på planleggingsdag for rådet, og videre er det arbeidet med den på planleggingsdag i
staben. Det er kommet en del justeringer underveis, og den vil sendes ut i god tid før det
neste menighetsrådsmøtet som skal være den 7. juni.
Informasjon fra prost
- Prosten informerer om situasjonen i prestetjenesten. Det informeres også at det skal spares
inn en 100% stilling i prestetjenesten. (Denne informasjonen ble gitt helt i starten av møtet
og prost Cato Thunes fratrådte møtet etter dette.)
Informasjon fra utvalgene
- Gudstjenesteutvalget har laget en liste over frivillige medhjelpere. Listen inneholder mest
navn fra Kirkenes, og det bes om innspill med frivillige medhjelpere også fra distriktene.
- Gudstjenesteutvalget jobber med å planlegge keltisk messe 19. juni og Johnny Cash
gudstjeneste. Neste møte i utvalget er 2. juni.
- Barne- og ungdomsutvalget har ikke hatt møte.
- Trosopplæringsutvalget jobber med utarbeidelse av plan
Informasjon fra rådets medlemmer
- Lurer på om det blir en arbeidersang på gudstjenesten 1. mai. Foreslås at dette legges fram
for forrettende prest.

Kirkenes 26.04.16
Elin Magga
Saksbehandler

