DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
20.09.16
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.15

Til stede:

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

Frode Berg
Wenche P. Kjølås
Ellen Katrine Hætta
Mailiss Fløtten Andreassen
Astrid Bye Ramberg
Aud Mathisen
Einar Aksel R. Fagerheim
Britt Slagtern

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Medlem

Kathrine Jahre

Ikke innkalt:

Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara komm. repr. i
fellesrådet

Marie Basma
Lisa Lind Brun
Kjell Hastad
Mikael Aapro
Frank Emil Trasti

Saker til behandling:
Mr. sak 28/16 Godkjenning av innkalling
Mr. sak 29/16 Godkjenning av saksliste
Mr. sak 30/16 Godkjenning av protokoll fra 07.06.16
Fr.sak
11/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Fr.sak
12/16 Eventuelt
Mr.sak
31/16 Diakoni
Mr.sak
32/16 Menighetsrådets besøksrunde
Mr.sak
33/16 Virksomhetsplan
Mr.sak
34/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, utvalgene
Mr.sak
35/16 Eventuelt

Mhr. sak 28/16 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 29/16 Godkjenning av saksliste
Saksnr er korrigert og første Mr sak er nr 28 og første Fr sak er sak 11/16
Et punkt under sak 11/16, ”Rapport fra KA” behandles først i dette møtet. Kirkeverge, sokneprest og
saksbehandler fratrådte møtet under behandlingen av denne saken.

Mhr. sak 30/16 Godkjenning av protokoll fra 07.06.16
Godkjent

Fr. sak 11/16
Informasjon fra sokneprest
- Stillinger. Per i dag er det kun Einar Aksel R. F. som er fast ansatt prest, og Einar Aksel er da
fungerende sokneprest. Det er to stillinger som er lyst ut, og dette skal behandles på
bispedømmerådsmøte 11. oktober. Det er ingen kvalifiserte søkere på kapellanstillingen, og det
er to søkere på soknepreststillingen. Det er også ledig stilling som prost, og det er to søkere på
denne stillingen. I tillegg er det en prostiprest/fengselsprest stilling ledig.
Det er prosedyrer for menighetsrådets deltakelse i tilsettingene, og man kan vente mer
informasjon om dette.
Informasjon fra kirkeverge
- Prosjektene: Kirkevergen orienterte om Kong Oscar IIs kapell, dette prosjektet kom ikke i gang i
2016. Universell Adkomst på Kirkenes kirke skal ferdigstilles i år. I 2015 ble det lagt skifer i
adkomsten til kirken. Det viste seg at skiferen var for svak, og vi valgte å bytte ut skiferen med
kjøresikre fliser som tåler kjøretøy som brøytebil og annet. Den ene sideveien rundt kirken er
ikke i tråd med tegningene i bestillingen. Brannvern: det monteres ny brannalarm på Bugøynes,
og det skal skiftes lås i dørene i Bugøynes, og muligens også i Neiden. Når det gjelder Sandnes
gravlund kom bevilgningene til dette prosjektet så seint. Saken ble behandlet i formannskapet i
Sør-Varanger kommune i juli, men det var for sent til å komme i gang med anbudsrunde i år.
Kommunen bevilger midlene til å komme i gang, så man tar sikte på å starte med dette
prosjektet så tidlig som mulig i 2017. Det kan være behov for å få etablert lys til de nye feltene
som tas i bruk, det er mulig det blir gjort midlertidige løsninger når det gjelder lys.

-

Stillinger. Det var ledig stilling som kirketjenervikar, og det kom inn en søknad på denne
stillingen. Det ble tilsatt vikar i 75% stilling ut året. På sikt er det tenkt å gjøre om de små vakante
kirketjenerstillingene til to stillinger, slik at de to kirketjenerne kan fungere som et team. På
grunn av vakante stillinger i 2016 er det lønnsmidler til å tilsette vikar ut året i 75 % stilling.
- Innbrudd. Det var innbrudd i to kirker i sommer, Neiden og Svanvik. Det ble tatt penger som
kirkeforeningen i Neiden hadde oppbevart i Neiden kirke, og for øvrig ble det ikke tatt noe. Det
ble kostnader til reparasjoner av byggene. Det skal ikke oppevares penger i kirkene.
Informasjon fra leder
- Dugnad. Det ble arrangert dugnad på Sandnes gravlund, og det møtte ca 30 personer. Det
nederste feltet ble ryddet for uønsket vegetasjon.
- Møte vedrørende gravferd. Menigheten hadde invitert til møte med andre tros og livssyn, det
møtte fire personer. Det tas sikte på å få til slike møter årlig.
- Permisjoner. Sekretær Turid Bjørhusdal har permisjon fra sin stilling til april 2017.

Mr. sak 31/16 Diakoni, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Leder orienterte om forslag til vedtak og innstillingen fra behandlingen i AU. Astrid blir spurt om hun
vil sitte i dette utvalget, og det sier hun ja til, dette er en sak hun er engasjert i. Einar Aksel som den
eneste fast tilsatte presten foreslås som prestenes representant inntil tilsettingene er gjennomført,
og det kan bli aktuelt å bytte denne representanten. Når representanter fra menigheten skal
oppnevnes må aktuelle personer forespørres før oppnevning. Det foreslås å forespørre Berit
Jacobsen som en av menighetens representanter, og det vil være naturlig å legge det fram på
kirkekaffen for å se om det er noen som har interesse av å sitte i dette utvalget. Det kan også være
hensiktsmessig å ta dette med på menighetsrådets besøksrunde.
Det tas sikte på å oppnevne de frivillige representantene på enten førstkommende eller neste
menighetsrådsmøte. Astrid og Einar Aksel får i oppgave å komme fram til aktuelle personer som kan
oppnevnes. Menighetsrådet kan også benytte seg av kompetansen til Heidi Nordby på bispedømmet.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner diakoniutvalg med følgende sammensetning:
1 fra menighetsrådet (leder), Astrid Bye Ramberg
1 prest (fagansvarlig fra stab), Einar Aksel Rånes Fagerheim
2 fra menigheten
Menighetsrådet vedtar at diakoniutvalget har følgende mandat:
Gjennom kartlegging av eksisterende diakonale tiltak skal diakoniutvalget utarbeide en lokal
diakoniplan som skal legges fram til behandling og vedtak i menighetsrådet. Det er et mål at
diakoniutvalget skal være menighetsrådets forlengede arm for å nå målsettingene innen diakoni i
den daglige virksomhet. Utvalget skal informere menighetsrådet og kan legge fram saker til
behandling i menighetsrådet ved behov. Menighetsrådet vedtar at diakoniutvalget skal være et
koordinerende organ for den lokale menighets diakoniarbeid, og være et bindeledd mellom de ulike
aktører i diakoni.

Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd oppnevner diakoniutvalg med følgende sammensetning:
1 fra menighetsrådet (leder), Astrid Bye Ramberg
1 prest (fagansvarlig fra stab), Einar Aksel Rånes Fagerheim
2 fra menigheten
Menighetsrådet vedtar at diakoniutvalget har følgende mandat:
Gjennom kartlegging av eksisterende diakonale tiltak skal diakoniutvalget utarbeide en lokal
diakoniplan som skal legges fram til behandling og vedtak i menighetsrådet. Det er et mål at
diakoniutvalget skal være menighetsrådets forlengede arm for å nå målsettingene innen diakoni i
den daglige virksomhet. Utvalget skal informere menighetsrådet og kan legge fram saker til
behandling i menighetsrådet ved behov. Menighetsrådet vedtar at diakoniutvalget skal være et
koordinerende organ for den lokale menighets diakoniarbeid, og være et bindeledd mellom de
ulike aktører i diakoni.

Mr. sak 32/16 Menighetsrådets besøksrunde, saksordfører Frode Berg
Behandling:
AU har lagt opp til forslag til ulike datoer hvor det kan planlegges besøk fra menighetsrådet på de
ulike gudstjenestene. Det er dessuten foreslått høsttakkefest på Svanvik, hvor frivillige og ansatte
inviteres av menighetsrådet og det legges opp til en litt utvidet kirkekaffe hvor man gjør litt stas på
alle som gjør en frivillig innsats gjennom året. Menighetsrådet vurderte om de vil gjennomføre denne
høsttakkefesten, og kom fram til at det er hensiktsmessig å organisere en komité til
gjennomføringen. Det har tidligere vært litt varierende tradisjon på lokalitet og tid for
høsttakkefesten. Astrid, Mailiss, Aud og Wenche melder seg til denne komiteen. Administrasjonen
undersøker om det kan være mulig å ha frivillighetsfesten på kafeen på Svanvik. For øvrig ble det
enighet om at alle sjekker kalenderen sin og gir tilbakemelding om hvilken gudstjeneste de vil delta
på.

Forslag som kom under møtet:
Menighetsrådet vedtar tidsplan for besøksrunde og ansvarlige navn føres på i løpet av kommende
uke. Menighetsrådets medlemmer som skal delta på de ulike gudstjenestene kan gjerne bidra med
små enkle liturgiske oppgaver under gudstjenesten etter avtale med forrettende prest.
Menighetsrådet tar sikte på at det på besøksrunden skal gis litt informasjon, orienteringssaker og
aller viktigst at menigheten gis anledning til å komme med innspill. Menighetsrådets medlemmer gir
tilbakemelding til Frode om hvem som har anledning til å delta på de ulike gudstjenestene, pr e-post.
Datoer for gjennomføring av besøk/møter i menigheten:
Dato
Sted:
Prest:
02. 09. 23. 30.okt
Kirkenes
Einar Hansen
2. oktober
16. oktober

Bugøynes
Svanvik

Knut S Bakken
Einar Hansen

30. oktober
13. november

Tårnet
Neiden

Einar Hansen
Lars Henrik Haugan

Deltakende fra MR:
Ellen Katrine kan den 9
okt
Wenche, Aud
Mailiss, Wenche, Ellen
Katrine, Frode, Astri
Ellen Katrine, Mailiss
Aud og Ellen Katrine

Merknad
Samisk 2.okt

Høsttakkefest

Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar tidsplan for besøksrunde og ansvarlige navn føres på i løpet av kommende
uke. Menighetsrådets medlemmer som skal delta på de ulike gudstjenestene kan gjerne bidra med
små enkle liturgiske oppgaver under gudstjenesten etter avtale med forrettende prest.
Menighetsrådet tar sikte på at det på besøksrunden skal gis litt informasjon, orienteringssaker og
aller viktigst at menigheten gis anledning til å komme med innspill. Menighetsrådets medlemmer
gir tilbakemelding til Frode om hvem som har anledning til å delta på de ulike gudstjenestene, pr epost.
Datoer for gjennomføring av besøk/møter i menigheten:
Dato
Sted:
Prest:
Deltakende fra MR:
02. 09. 23. 30.okt
Kirkenes
Einar Hansen
Ellen Katrine kan den 9
okt
2. oktober
Bugøynes Knut S Bakken
Wenche, Aud
16. oktober
Svanvik
Einar Hansen
Mailiss, Wenche, Ellen
Katrine, Frode, Astri
30. oktober
Tårnet
Einar Hansen
Ellen Katrine, Mailiss
13. november
Neiden
Lars Henrik Haugan Aud og Ellen Katrine

Merknad
Samisk 2.okt

Høsttakkefest

Mr. sak 33/16 Virksomhetsplan, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling
Virksomhetsplanen ble gjennomgått og noen punkter ble drøftet. Menighetsrådet skal fram til neste
møte jobbe med virksomhetsplanen og kan komme med endringer på de punktene som bør ses
nøyere på. HMS planen skal også sendes ut til rådets medlemmer. Virksomhetsplanen skal også
arbeides med i staben.
Forslag som kom under møtet:
Forslag til virksomhetsplan sendes ut og menighetsrådets medlemmer kan komme med
endringsforslag og innspill, før saken tas opp til behandling på neste menighetsrådsmøte.
Votering:
Enstemmig
Vedtak
Forslag til virksomhetsplan sendes ut og menighetsrådets medlemmer kan komme med
endringsforslag og innspill, før saken tas opp til behandling på neste menighetsrådsmøte.

Mr. sak 34/16
Informasjon fra sokneprest
- Johnny Cash gudstjeneste utsettes til 2017.
- Avtalen med Areopagos skal signeres i forbindelse med gudstjeneste den 13. november i
Kirkenes kirke. En representant fra Areopagos deltar på dette.
- 6. november i forbindelse med allehelgensgudstjenesten den 6. november kommer Karl Yngve
Bergkaasa til Sør-Varanger, og det inviteres da til et minikurs i samisk liturgisk språk lørdag 5.
november. Alle er velkommen til å delta, og tips gjerne andre personer som kanskje har lyst til å
delta.
- I sommer mottok sokneprest en henvendelse med ønske om et tverrkirkelig samarbeid rundt en
leir i Vestre Jakobselv 7. -9. oktober som skulle planlegges i løpet av sommeren. Kristent
fellesskap, Pinsemenigheten, Indremisjonen og Frelsesarmeen står nå som arrangører. Et formelt
samarbeid med Sør-Varanger menighet må bety mer enn at presten personlig er med. Med
bakgrunn i slike henvendelser kan det være hensiktsmessig å utnevne en økumenisk
ansvarlig/økumenisk kontaktperson i menighetsrådet som kan svare på henvendelser mellom
møtene om hvilke tverrkirkelige samarbeid menighetsrådet ønsker å delta i. Menighetsrådets
medlemmer utfordres til å tenke på om noen ønsker å være en slik kontaktperson.
- Lyd i Kirkenes kirke. Det kan være hensiktsmessig å vurdere om det kan være aktuelt å invitere
sponsorer til å bidra til å få etablert et ordentlig lydanlegg i Kirkenes kirke. Menighetsrådets leder
eventuelt nestleder kan gjerne sende henvendelse om dette til aktuelle aktører. Det er grunn til å
kartlegge og utbedre lydanleggene i flere av kirkebyggene.
Informasjon fra kirkeverge
- brev om kandidater til samisk kirkeliv, det er frist på å komme med forslag til kandidater den 23.
september. Dersom noen har forslag sendes det på e-post til saksbehandler eller kirkeverge
innen den 23. sept.
Informasjon fra leder
- Det er kommet inn en søknad om permisjon, og det ventes en til søknad. De som er under på
listen vil da rykke opp et hakk.
Informasjon fra utvalgene
- Barne- og ungdomsutvalget
- Gudstjenesteutvalget
- Trosopplæringsutvalget
- Samisk kirkelivsutvalg

Kirkenes 20.09.16
Elin Magga
Saksbehandler

