DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
06.12.16
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 15.00-17.45

Til stede:

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

Frode Berg
Wenche P. Kjølås
Ellen Katrine Hætta
Mailiss Fløtten Andreassen
Marie Basma
Astrid Bye Ramberg
Kjell Hastad
Einar Aksel R. Fagerheim
Britt Slagtern

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Medlem

Kathrine Jahre

Varamedlem
Varamedlem
Vara komm. repr. i
fellesrådet

Aud Mathisen
Mikael Aapro
Frank Emil Trasti

Forfall:

Ikke innkalt:

Saker til behandling:
Mr. sak 40/16 Godkjenning av innkalling
Mr. sak 41/16 Godkjenning av saksliste
Mr. sak 42/16 Godkjenning av protokoll fra 25.10.16
Fr sak
15/16 Regnskapsrapport
Fr.sak
16/16 Møteplan 2017
Fr.sak
17/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Fr.sak
18/16 Eventuelt
Mr.sak
43/16 Offerfordeling 2017
Mr.sak
44/16 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder, utvalgene
Mr.sak
45/16 Eventuelt

Mhr. sak 40/16 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr. sak 41/16 Godkjenning av saksliste
Godkjent
MR sak 43/16 behandles først, dernest FR sak 16/16 møteplan.
Eventueltsaker utgår.
Mhr. sak 42/16 Godkjenning av protokoll fra 25.10.16
Godkjent

Mr. sak 43/16 Offerfordeling 2017, saksordfører Einar Aksel Rånes Fagerheim
Behandling:
Soknepresten informerte om forslaget fra gudstjenesteutvalget. Det legges opp til samme fordeling
mellom offer til eksterne og til interne formål. Det foreslås at offer til søndagsskolen så langt det er
mulig går til søndagsskolens virksomhet i Finnmark. Gudstjenesteutvalget ser det som viktig å
informere mer om de ulike offerformålene. Menigheten har tidligere hatt betalingsterminal, men det
ble altfor kostbart, så den ble avviklet. Det kan være aktuelt å vurdere mulighetene for å tilby vips
eller tilsvarende betalingsmåte. Menighetsrådet ber administrasjonen utrede muligheten for å
etablere vips som betalingsmåte. Administrasjonen jobber videre med å synliggjøre konkrete
offerformål, slik at folk kan velge hva de vil gi til, for eksempel skille mellom kirkebygg og kirkegårder,
eller enda mer spesifikke offerformål internt i menigheten.
Soknepresten la fram gudstjenestelisten for våren 2017. Det planlegges messefall på grunn av at ikke
alle prestestillingene er besatt. Det legges opp til at det blir messefall i Kirkenes kirke en gang per
måned. Det foreslås Hellige tre kongers fest 8. januar, dersom menighetsrådet ønsker å gjennomføre
det. Det er også foreslått utegudstjeneste den 5. februar i Kirkenes, i forbindelse med samefolkets
dag. Dette følges opp av sokneprest i samarbeid med den offisielle komiteen for samefolkets dag.
Gudstjenestelisten vil legges ut på hjemmesiden.

Forslag til vedtak:

Internt arbeid

GUs
innstilling
2017

Endring/
Merknad

8
13
9
30

-2
-2
+4
-

Eksternt arbeid

GUs
innstilling
2017

Endring/
Merknad

Bibelselskapet

3
3
3
3
4
3
1
2
3
1
5
2
33

Menighetsarbeidet
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum

Barnehjem på Filippinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS i Tromsø
Søndagsskolen Norge, Finnmark krets
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Kirkens Bymisjon Tromsø
Det Norske Misjonsselskap
Areopagos’ arbeid i Nanjing (Nådehjemmet)
KFUK/KFUM global
Sum

Til kretsen

-1
+1

Menighetsrådet gir fullmakt til AU sammen med sokneprest/forrettende prest til å vedta spesialoffer
ved større katastrofer, lokalt eller globalt, via anerkjente nødhjelpsorganisasjoner.
Sør-Varanger menighetsråd tar gudstjenestelisten til etterretning.
Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Internt arbeid

Menighetsarbeidet
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum

GUs
innstilling
2017

Endring/
Merknad

8
13
9
30

-2
-2
+4
-

Eksternt arbeid

GUs
innstilling
2017

Bibelselskapet

3
3
3
3
4
3
1
2
3
1
5
2
33

Barnehjem på Filippinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS i Tromsø
Søndagsskolen Norge, Finnmark krets
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Kirkens Bymisjon Tromsø
Det Norske Misjonsselskap
Areopagos’ arbeid i Nanjing (Nådehjemmet)
KFUK/KFUM global
Sum

Endring/
Merknad

Til kretsen

-1
+1

Menighetsrådet gir fullmakt til AU sammen med sokneprest/forrettende prest til å vedta
spesialoffer ved større katastrofer, lokalt eller globalt, via anerkjente nødhjelpsorganisasjoner.
Sør-Varanger menighetsråd tar gudstjenestelisten til etterretning.

Fr. sak 16/16 Møteplan 2017, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Leder informerte om behandlingen av saken i arbeidsutvalget, og inviterte til drøfte ukedag og
klokkeslett for møtene.

Forslag til vedtak:
Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2017
Måned
Utvalg Dato
Kl
Merknader
AU
7. februar
14.00-16.30
Februar

Mars
April
Mai
Juni
August
September

MR
AU
MR
AU
MR
AU
MR
AU
MR

28. februar
14. mars
4. april
25. april
9. mai
30. mai
13. juni
22. august
12. september

15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30

Oktober
November
Desember

AU
MR
AU
MR

10. oktober
24. oktober
14. november
13. desember

14.00-16.30
15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30

Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2017
Måned
Utvalg Dato
Kl
Merknader
AU
7. februar
14.00-16.30
Februar

Mars
April
Mai
Juni
August
September
Oktober
November
Desember

MR
AU
MR
AU
MR
AU
MR
AU
MR
AU
MR
AU
MR

28. februar
14. mars
4. april
25. april
9. mai
30. mai
13. juni
22. august
12. september
10. oktober
24. oktober
14. november
13. desember

15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30
14.00-16.30
15.00-17.30

Fr. sak 15/16 Regnskapsrapport, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram regnskapsrapport pr 11.11.16. Av kostnader som gir avvik i regnskapet trekkes
blant annet følgende fram: bispevisitas og stabssamling, lys og oblater, det er økte utgifter i drift på
grunn av full stab og full drift. En del av utgiftene kan det komme refusjoner på, for eksempel
utgiftene til reise for intervju av prost, og stabssamlingen med KA. Det har vært høye utgifter til
snørydding, det gjøres en gjennomgang av noen av avtalene om snørydding. Kirkevergen anslår at
man kan forvente at årsregnskapet ikke vil vise store avvik. Det er en utfordring at det er et gammelt
underskudd på 130 000,- som er søkt dekt fra Sør-Varanger kommune. Det var budsjettert med
inntekter fra investeringsprosjektene til å dekke administrative utgifter, men da ikke alle
investeringsprosjektene er gjennomført vil det ikke komme inntekter fra prosjektene som forventet.
Kirkevergen ser fram til at man kommer mer i gang med trosopplæringstiltak.

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

Fr. sak 17/16 og Mr. sak 39/16
Informasjon fra sokneprest
- Per i dag er Einar Aksel Rånes Fagerheim ansatt som sokneprest i 100% stilling, Ester Lønmo er
vikar i 100% stilling fram til påske. Torbjørn Brox Webber jobber 75% i Sør-Varanger, og 25% i
prostiet (i Berlevåg). De ledige stillingene er ikke lyst ut.
- Prostestillingen. Denne stillingen var utlyst og søkeren som var aktuell for stillingen har takket
nei. Det vil si at denne stillingen lyses ut på nytt.
- Endringer i Den Norske kirke. Det vil skje en overdragelse den 01.01.17 da prestene ikke lenger
vil være tilsatt i staten lenger. Organiseringen av den nye arbeidsgiveren er ikke ferdigstilt men
det vil avklares. Kirken går dermed ett steg videre i avviklingen av statskirken.
Søndag 11. desember skal det være innsettelse av ny sokneprest. Kirkekoret deltar og
menighetsrådets leder skal delta.
Informasjon fra kirkeverge
- Prosjektene. Den universelle adkomsten ved Kirkenes kirke, det mangler et rekkverk. Det har
vært en reklamasjon på døra i våpenhuset til toalettet. Utformingen på veien ble litt endret etter
tilbakemelding fra menigheten. Døren er defekt, skal være utbedret, og håndtaket skal være
byttet. Leverandøren har brukt lengre tid enn planlagt.
- Kirketjenerstillingene. Det har vært to kirketjenere i høst, og da har det i perioder vært anledning
til å prøve ut en modell med to kirketjenere i stedet for flere små stillinger. Det planlegges
utlysning av kirketjenerstilling, saken skal behandles på møte i administrasjonsutvalget den 12.
desember. Det vil vurderes om kirketjenerne kan ta en større del av renholdet i kontorlokalene
og for å få det til må det gjøres endringer i tjenesteytingsavtalen med kommunen, dette kan frigi
lønnsmidler for å få en høyere stillingsprosent i kirketjenerstillingene.
Kontorlokalene. Kommunen har behov for mer kontorlokaler og det har vært et par runder i
høst hvor flere alternativer har vært vurdert. Sør-Varanger kommune har lagt kontorlokaler til
menigheten ut på anbud, og det ser nå til at vi skal flytte til KIMEK. Det er ønskelig å få etablert
kontorlokaler i Kirkenes kirke. Det vil gi mulighet til å legge om driften til å bli en menighet som
er mer til stede for folk, mer åpen kirke og gi et bredere tilbud, både for innbyggerne i
kommunen og for turister. Det er signalisert at det vil ta om lag 6 uker å bygge om lokalene på
KIMEK.
- Kirkevergen og sokneprest har arbeidet litt med en ide om et kunstverk som kan være aktuell for
menigheten. Dersom det blir aktuelt for menighetsrådet vil dette legges fram som en sak. Inntil
videre jobber kirkevergen med å videreutvikle denne ideen i samarbeid med staben.
- Lydanleggene i kirkebyggene. Kirkevergen informerte om man er i ferd med å skaffe oversikt
over behovene for utbedringer av lydanleggene i de ulike kirkebyggene. Det er også sendt
søknad om støtte til ubedring av lydanlegg til OVF.
Informasjon fra leder
Menighetsrådets besøksrunde. Det bør markedsføres og annonseres tydeligere neste gang. Det
kan også avtales nærmere om tekstlesing og annonsering av menighetsrådets besøk under
gudstjenestene. Forbedringspotensiale. Det var positivt å møte menigheten og ta imot innspill,
det gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet.

-

Astrid Bye Ramberg har deltatt på regionalt kontaktmøte i regi av KA (kirkelig
arbeidsgiverorganisasjon).
Marie Basma informerte fra Lys våken og Hallo venn.
Når det skal være innsettelsesgudstjeneste for soknepresten har menighetsrådet ansvar for
kirkekaffen. Leder sender ut informasjon og forespørsel om ansvarsfordeling.

Informasjon fra utvalgene
- Sammensetning av utvalgene. Berit Fjeld Trasti har sagt ja til å sitte i Barne- og ungdomsutvalget.
Samisk kirkelivsutvalg: Torbjørn har sagt ja til å tre inn der. Leder gjorde en kort gjennomgang og
det vil sendes ut en oppdatering av status for utvalgene, settes opp som sak på neste møte.
- Gudstjenesteutvalget. Utvalget har hatt møte hvor de behandlet offerfordeling og frivillighet. Det
vil gjøres en behandling av lokal grunnordning i løpet av vinteren. Det planlegges Johnny Cash
gudstjeneste 28. mars. Det jobbes videre med rekruttering av frivillige til tekstlesing og
deltakelse i gudstjenestene.
- Diakoniutvalget skal ha sitt første møte onsdag 7. desember.
- Samisk gudstjenesteutvalg har ikke hatt møte.
Informasjon fra rådsmedlemmene
- Forespørsel om det vil etableres et stille rom på sykehuset. Vi får bekreftet at det vil bli etablert
et seremonirom på det nye sykehuset.
Kirkenes 06.12.16
Elin Magga
Saksbehandler

