DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
07.06.16
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.00

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Fungerende sokneprest
Komm.repr i fellesrådet

Frode Berg
Wenche P. Kjølås (fratrådte kl 16.20)
Kathrine Jahre
Marie Sivertsen Basma
Mailiss Fløtten Andreassen
Astrid Bye Ramberg
Einar Aksel R. Fagerheim (fratrådte kl
16.20)
Britt Slagtern

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler
Rådgiver KA

Wenche Dervola
Elin Magga
Tore Byfuglien

Forfall:

Medlem
Sokneprest

Ellen Katrine Hætta
Audhild Kaarstad

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara komm. repr. i
fellesrådet

Aud Mathisen
Lisa Lind Brun
Kjell Hastad
Mikael Aapro
Frank Emil Trasti

Ikke innkalt:

Saker til behandling:
Mr. sak 20/16 Godkjenning av innkalling
Mr. sak 21/16 Godkjenning av saksliste
Mr. sak 22/16 Godkjenning av protokoll fra 26.04.16
Fr. sak
8/16 Regnskapsrapport
Fr.sak
9/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Fr.sak
10/16 Eventuelt
Mr.sak
23/16 Strategiplan
Mr.sak
24/16 Trosopplæringsplan
Mr.sak
25/16 Menighetsmøter
Mr.sak
26/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, utvalgene
Mr.sak
27/16 Eventuelt

Mhr. sak 20/16 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 21/16 Godkjenning av saksliste
Orienteringssak v/ Tore Byfuglien KA
Eventueltsaker:
- Misjonsprosjekt (MR)
- Johnny Cash gudstjeneste (FR)

Orienteringssak v/ rådgiver Tore Byfuglien KA.
Tore Byfuglien orienterte om at han som rådgiver i Kirkelig arbeidsgiverforbund og
interesseorganisasjon jobber blant annet med arbeidsmiljø i menigheter, og i den forbindelse har han
besøkt Sør-Varanger menighet. Han orienterte om kirken som organisasjon, og om de ulike rollene i
kirken, menighetsråd, fellesråd, ansatte i de to arbeidsgiverlinjene. Han har hatt individuelle samtaler
med ansatte i menigheten, og han kommer til å utarbeide en rapport som vil inneholde råd om veien
videre. Rapporten vil blant annet inneholde råd om roller og om kommunikasjon. Dette vil følges opp
ved hjelp av KA til høsten.

Mhr. sak 22/16 Godkjenning av protokoll fra 26.04.16
Godkjent

Fr. sak 8/16 Regnskapsrapport, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen informerte om regnskapsrapporten fra 13.mai 2016. Det er avvikene fra det som er
forventet i mai som kommenteres i regnskapsrapporten. Det er ikke store avvik. Det som er verdt å
nevne er at kommunen ikke hadde overført de overføringene som kommunen skal gi i tilskudd til
drift, dette var uheldig, og kirkevergen har tatt dette opp med kommunen. Kirkevergen orienterer
om at vi på dette tidspunktet skal ligge på 42 % av det budsjetterte, og økonomien er under kontroll.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.

Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.

Fr. sak 9/16
Informasjon fra sokneprest
- Stillinger. Det har vært sykemelding, men nå er alle prestene i jobb. Inntil videre er Einar Aksel
fungerende sokneprest.
- Konfirmasjonene gjennomført.
- Skolebesøk.
- Høymessene er satt til kl 10.00 i sommersesongen. Dette er en midlertidig prøveordning.
Informasjon fra kirkeverge
- Prosjektene. Sandnes gravlund skal behandles i kommunestyret nå i juni. Kong Oscar IIs kapell er
lagt ut på anbud. Lastebilen er kommet, og det har vært litt reklamasjon. Dette følges opp, og ser
ut til å løse seg greit.
- Revisorberetningen er kommet, og legges her fram for rådet. Det er ikke noe å utsette på den,
revisorberetningen ser helt grei ut.
Informasjon fra leder
- Kirketjenerstillingene. Administrasjonsutvalget har jobbet med en utredning om
kirketjenerstillingene. Det er per i dag 141 % stillinger som kirketjener. Det utredes om det kan
være mer hensiktsmessig å ha to personer i litt større stillinger, i stedet for mange små stillinger,
og det bør etableres et kirketjenerteam. Fagorganisasjonene skal inn i denne prosessen, og det
er søkt veiledning fra KA. Det er også tenkt at på lang sikt skal det etableres et graverteam, og
disse to teamene skal kunne utfylle hverandre.
- Permisjonsøknad.
- Det var planlagt sosial sammenkomst for råd og stab i dag, men dette er utsatt til høsten.

Fr.sak 10/16 Eventueltsak: Johnny Cash gudstjeneste
Gudstjenesteutvalget har arbeidet litt med å planlegge en Johnny Cash gudstjeneste. Det er knyttet
en del kostnader til dette, og derfor løftes saken som en eventueltsak. Det kan bli aktuelt å hente inn
musikere fra andre deler av landet. Det kan også være et alternativ å benytte lokal kompetanse. Det
vil være naturlig at gudstjensteutvalget jobber videre med dette, og utarbeider en
prosjektbeskrivelse med budsjett. Prosjektbeskrivelse må være klar til behandling i AU.

Mr. sak 23/16 Strategiplan, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Leder informerte om arbeidet som har vært gjort med utarbeidelse av strategiplan. Det ble gjort en
kort gjennomgang av strategiplanen i sin helhet, og punktet ”visjon” ble drøftet nøye.
Menighetsrådet ser seg fornøyd med strategiplanen og anser det som et godt arbeidsverktøy for de
kommende årene.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte strategiplanen, med korrigering under punkt 4.3.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at visjon for menigheten er
Åpen for alle
I min Fars hus er det mange rom (Joh14,2)
Vi ønsker å være en menighet som legger vekt på åpenhet, likeverd mellom mennesker, respekt for
mangfoldet og barmhjertighet.

Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte strategiplanen, med korrigering under punkt 4.3.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at visjon for menigheten er
Åpen for alle
I min Fars hus er det mange rom (Joh14,2)
Vi ønsker å være en menighet som legger vekt på åpenhet, likeverd mellom mennesker,
respekt for mangfoldet og barmhjertighet.

Mr. sak 24/16 Trosopplæringsplan, saksordfører Elin Magga
Behandling:
Kathrine Jahre erklæres som inhabil i behandlingen i denne saken, pga at hun er ansatt som
kateket/menighetspedagog.
Saksbehandler orienterte om arbeidet som har vært gjort med utarbeidelse av lokal
trosopplæringsplan. Det kan se ut til at det er behov for en del korrigeringer på faktaopplysninger i
teksten. Tiltakene slik de framstår i vedleggene er utarbeidet av trosopplæringsutvalget, og planen i
sin helhet er utarbeidet av trosopplærer etter innspill fra trosopplæringsutvalget.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte forslag til trosopplæringsplan, og den sendes til
biskopen, etter at administrasjonen har korrigert teksten i hoveddelen i tråd med innspill fra
menighetsrådets medlemmer. Sør-Varanger menighetsråd vedtar at de foreslåtte tiltakene er i tråd
med menighetens målsettinger for trosopplæring.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte forslag til trosopplæringsplan, og den sendes til
biskopen, etter at administrasjonen har korrigert teksten i hoveddelen i tråd med innspill fra
menighetsrådets medlemmer. Sør-Varanger menighetsråd vedtar at de foreslåtte tiltakene er i
tråd med menighetens målsettinger for trosopplæring.

Mr. sak 27/16 Eventueltsak: Misjonsprosjekt Areopagos
Behandling
Einar Aksel informerer om at det er behov for avklaring på en del datoer for å komme i gang med
dette misjonsprosjektet. Det må lages en avtale over en viss periode, og det skal gjennomføres
evaluering et halvt år før avtalen går ut. Dette ble også informert om dette da Ragnhild Nesttun
deltok på menighetsrådsmøtet.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at avtalen som gjøres med Areopagos gjøres innenfor rammen av
denne menighetperioden, dvs til 31.12.19, evalueringen gjøres innenfor denne perioden.
Votering:
Enstemmig
Vedtak
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at avtalen som gjøres med Areopagos gjøres innenfor rammen
av denne menighetperioden, dvs til 31.12.19, evalueringen gjøres innenfor denne perioden.

Einar Aksel og Wenche Kjølås fratrådte kl 16.20.

Mr. sak 25/16 Menighetsmøter, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen informerte om saken, det er fastsatt i loven at menighetsrådet skal invitere til
menighetsmøter. Målet med menighetsmøter er å informere om planer og økonomi, og samtidig få
innspill fra menigheten. Det har tidligere vært vanlig å legge opp til en litt uformell prat under
kirkekaffen etter gudstjenester. Menighetsrådet har tidligere sagt at det er ønskelig at
menighetsrådet viser seg for menigheten, besøker de ulike kirkene, og tatt imot innspill fra
menigheten. Menighetsrådet ser det som viktig å gi mulighet til å gi innspill, og det å informere.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det skal settes opp en plan for menighetsmøter i form av besøk
i de ulike kirkene under gudstjenester, hvor det legges opp til informasjon, orienteringssaker og
muligheter for innspill under kirkekaffen, og menighetsrådets medlemmer fordeler hvem som deltar
på de ulike gudstjenestene. Tidsplan legges fram på neste møte i menighetsrådet.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det skal settes opp en plan for menighetsmøter i form av
besøk i de ulike kirkene under gudstjenester, hvor det legges opp til informasjon, orienteringssaker
og muligheter for innspill under kirkekaffen, og menighetsrådets medlemmer fordeler hvem som
deltar på de ulike gudstjenestene. Tidsplan legges fram på neste møte i menighetsrådet.

Mr. sak 26/16
Informasjon fra utvalgene
- Det inviteres til keltisk messe 19. juni kl 18.00. Det vil være anledning til å komme kl 17 for å øve.

Kirkenes 07.06.16
Elin Magga
Saksbehandler

