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Innledning
Sør-Varanger menighet er en aktiv lokalmenighet i Den norske kirke. Menigheten sammenfaller
geografisk med Sør-Varanger kommune og har en medlemsmasse på om lag 80 prosent av
befolkningen i kommunen. Da det bare er ett menighetsråd i kommunen ivaretar menighetsrådet
også fellesrådsfunksjonen.
Menigheten identifiserer seg med Den norske kirkes visjon ”Mer himmel på jord”.
Menighetsrådets lokale visjon lyder: Åpen for alle; I min Fars hus er det mange rom (Joh14,2) og
utdypes slik:
Vi ønsker å være en menighet som legger vekt på åpenhet, likeverd mellom mennesker,
respekt for mangfoldet og barmhjertighet.
Høsten 2015 begynte en flyktningstrøm over Storskog, og mange flyktninger var innom Kirkenes i
flere kortere og lengre perioder i månedene som fulgte. Flere av disse deltok på gudstjenester og
andre arrangement i kirken, både i Kirkenes og i Neiden, og kirkekaffen ble en viktig arena for
samtale, kulturutveksling og pusterom for mennesker i en presset situasjon. Når sitasjonen
tilspisset seg i januar 2016 kom tre personer til Kirkenes kirke og erklærte kirkeasyl. Kirkeasylet
varte én uke, og både ansatte og frivillige i menigheten mobiliserte for å ta best mulig vare på de
som hadde søkt tilflukt i kirken, og håndtere situasjonen.
2. - 7. februar 2016 var det bispevisitas i menigheten, ledet av biskop Olav Øygard. Tema var
«Gammel kirke i en ny tid». Gjennom samtaler, møter og besøk fikk biskopen se et bredt spekter
av livet i menigheten og samfunnet vi er den del av. Visitasen ble avsluttet med visitasgudstjeneste
i Kirkenes kirke med påfølgende visitasforedrag. Biskopen leverte også en egen visitasprotokoll.
Sommeren 2016 flyttet sokneprest Audhild Kaarstad og kapellan Stig Kaarstad, og resten av året
har vi hatt flere vikarer inne etter tur. Disse har gjort det mulig å opprettholde gjennomføring av
kirkelige handlinger. Samtidig har prestetjenestens deltagelse i øvrig menighetsarbeid lidd under
denne bemanningssituasjonen.
I august ble Kirkenes rammet av et tragisk dobbeltdrap. Koordinert med kommunalt kriseteam i
Sør-Varanger kommune var prestetjenesten til stede på Kirkenes skole, og Kirkenes kirke ble holdt
åpen i to dager, et tilbud svært mange benyttet seg av.
Menigheten har jobbet videre med planene om rehabilitering av kirkebygg og gravlunder. Det er
gjort tiltak på brannvern, den universelle adkomsten på Kirkenes kirke er i ferd med å ferdigstilles,
og det arbeides videre planleggingen av nye gravplasser på Bugøynes gravlund. I 2016 var det
planlagt rehabilitering av Kong Oscar II kapell, men prosjektet måtte utsettes på grunn av
saksbehandling i anbudsrunden. Det var også klart for igangsetting av utvidelser og rehabilitering
av Sandnes gravlund, men dessverre kom bevilgningene fra Sør-Varanger kommune så sent at det
ikke var tid til å igangsette der før høsten kom.
Året 2016 har vært et begivenhetsrikt år for menigheten.
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1. Menighetsrådet
Menighetsrådet ble valgt ved kirkevalg høsten 2015 for perioden 2015-2019
Menighetsrådet har i 2016 bestått av følgende medlemmer:
Frode Berg
Wenche Pedersen Kjølås
Ellen Katrine Hætta
Kathrine Jahre
Mailiss Fløtten Andreassen
Marie Sivertsen Basma
Astrid Bye Ramberg
Aud Alfild Mathisen
Lisa Irene Lind Brun
Kjell Hastad
Mikael Aapro
Britt Slagtern
Frank Emil Trasti
Audhild Kaarstad
Einar Aksel Rånes Fagerheim
Stig Kaarstad

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem (Permisjon fra aug. 2016 til nov. 2016)
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem (permisjon fra sept. 2016)
Varamedlem
Varamedlem
Fellesrådsrepresentant
Fellesråds vararepresentant
Sokneprest fram til juni 2016
Fungerende sokneprest fra mai 2016
Fast tilsatt sokneprest fra november 2016
Vara for sokneprest fram til juni 2016

Saker som har vært til behandling i løpet av 2016:










Trosopplæringsplan
Virksomhetsplan
Strategiplan
Diakoni
Menighetsrådets besøksrunde
Offerfordeling
Misjonsprosjekt
Investeringsprosjektene
Menighetsrådets utvalg
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Menighetsrådet har i 2016 hatt følgende underutvalg med delegert ansvar:
Forhandlingsutvalget:
Leder
Nestleder

Frode Berg
Wenche Kjølås

Administrasjonsutvalget:
Leder
Nestleder
Kirkeverge

Frode Berg
Wenche Kjølås
Wenche Dervola
Merete Johnsen
Elin Magga

Arbeidsutvalget:
Leder
Nestleder
Sokneprest
Sokneprest
Kirkeverge
(Sekretær

Frode Berg
Wenche Kjølås
Audhild Kaarstad (fram til juni 2016)
Einar Aksel Rånes Fagerheim (fra juni 2016)
Wenche Dervola
Elin Magga)

Samisk gudstjenesteutvalg:
Audhild Kaarstad (fram til juni 2016)
Einar Aksel Rånes Fagerheim (fra juni 2016)
Ellen Katrine Hætta (fra menighetsrådet)
Christina Henriksen
Lisbeth Johnskareng

Gudstjenesteutvalg:
Audhild Kaarstad (fram til juni 2016)
Einar Aksel Rånes Fagerheim (fra juni 2016)
Henning Holm (kantor)
Astrid Bye Ramberg (menighetsrådet)
Elin Gaasland
+ en representant fra menigheten

Barne- og ungdomsutvalget:
Einar Aksel Rånes Fagerheim (leder)
Marie Basma (menighetsrådet)
Mailiss Fløtten Andreassen
Kathrine Jahre (kateket)
+ to representanter fra menigheten
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Trosopplæringsutvalget:
Kathrine Jahre (kateket)
Wenche Kjølås (menighetsrådet)
Mikael Aapro (menighetsrådet) Einar Aksel Rånes Fagerheim (kapellan)
Henning Holm (Kantor)
Ane Marie Hjelm Solli (fra menigheten)
Berit Fjeld Trasti (fra menigheten) (fra høsten 2016)

Diakoniutvalget:
Astrid Bye Ramberg (menighetsrådet)
Lilly Jerijærvi (fra menigheten)
Einar Aksel Rånes Fagerheim (sokneprest)
Randi Fløtten Andreassen

Frivillige
Menighetens arbeid blir møtt med stor velvilje i lokalsamfunnet og det er mange frivillige som
utfører mye viktig arbeid i menigheten.
I menigheten er det en gruppe med 7 ungdomsledere. På høsten ble det holdt et lite lederkurs før
oppstart av aktivitetene. Disse ungdomslederne er en viktig ressurs i alt av barne- og
ungdomsarbeid i kirken. Lederne gjorde et godt arbeid både på Konfirmantleir, Lys Våken og på
klubben.
I kirkene våre har det jevnlig vært frivillige som har deltatt på gudstjenester som tekstlesere eller
med andre oppgaver. I 2016 har kirkekaffeansvaret i Kirkenes ligget på konfirmantene, og etter tur
har de bidratt med kaker og tilstelning og som medhjelpere i og rundt gudstjenesten. Dette har
fungert godt og har gjort at konfirmantene har blitt aktivisert og sett. I 2016 har menighetsrådets
gudstjenesteutvalg jobbet målrettet og aktivt for å få etablert en navneliste over frivillige som kan
medvirke i gudstjenestene.
Formiddagstreffet, samisk salmesanggruppe, barnegospel, Superonsdag og søndagsskolen og
konfirmantleirene er basert på stor innsats fra frivillige. Menigheten har egen Kirkens
Nødhjelpskontakt, som bl.a. er involvert i den årlige innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp.
Kirkeforeningen i Neiden er meget velfungerende, og i tillegg til å arrangere kirkekaffe, utfører de
mye løpende vedlikehold på kirken og gravlunden. De hjelper også til med å holde kirken åpent for
besøkende om sommeren. På Bugøynes har frivillige organisert en turnus hvor de bytter på å
arrangere kirkekaffe til alle gudstjenestene der. Mye av vedlikeholdet på gravlundene i distriktene
gjøres på dugnad.
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2. Menigheten som arbeidsplass
Ansatte i Sør-Varanger menighet i 2016
Sør-Varanger menighet hadde i 2016 ni hele stillinger fordelt på ti ansatte, av disse er seks kvinner
og fire menn. I tillegg er det flere deltidsstillinger som kirketjener og gravere i distriktene. To av
disse stillingene er fortsatt ikke besatt, ivaretas av de faste vikarene Gudrun Seipæjærvi som
fungerer som kirketjener på Bugøynes og Julie Bækø, som jobber i Kirkenes kirke når kirketjenerne
drar til distriktene. Vi hadde engasjert Monika Evensen som vikar for sykemeldte og for de
vakante deltidsstillingene høsthalvåret 2016. Det er registrert 6 sykemeldinger og 7 egenmeldinger
i løpet av året, som er en sykefraværsprosent på 4,5. Menigheten har forlenget IA avtalen
(Inkluderende Arbeidsliv) med NAV.

Stilling

Navn

Stillings%

Kirkeverge
Saksbehandler
Menighetssektretær
Menighetssektretær
Kantor
Kantor
Kateket
Kirketjenervikar
Kirketjenervikar
Fagarbeider
Fagarbeider

Wenche Dervola
Elin Magga
Turid Bjørhusdal (i permisjon)
Merete Johnsen
Henning Holm
Alla Sukhomlina
Kathrine Jahre
Janne Lundstrøm
Monika Evensen (fra september)
Roy Steinar Henriksen
Sten Birger Kjølås

100%
100%
25%
75%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%

Deltidsstillinger i distriktet
Fagarbeider
Fagarbeider/kirketjener

Karstein Weigama
Jarle Karikoski

5.10%
21.39

Ansatte som har Nord-Hålogaland bispedømme som arbeidsgiver
Sokneprest
Kapellan/Sokneprest
Kapellan
Prestevikar

Audhild Kaarstad (til juni 2016)
Einar Aksel Rånes Fagerheim
Stig Kaarstad (til juni 2016)
Torbjørn Brox Webber (S-V og i Varanger prosti)

Vikarer som har avløst hverandre i perioden juli-desember 2016:
Vikarprest
Fred Lyder Klungland
Vikarprest
Knut Sand Bakken
Vikarprest
Einar Hansen
Vikarprest
Ester Lønmo

100%
100%
100%
75 %

100 %
100 %
100 %
100 %
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Stabsmøter
Hver onsdag holdes andakt for staben. Den første onsdagen i måneden er det morgenmesse med
nattverd. Etter stabsandakten er det stabsmøte i menighetssalen. Agenda for stabsmøtene er for
det første å gjennomgå den siste uken, evaluere, og gjennomgang av aktivitetene som har blitt
gjennomført. Videre er det på agendaen å planlegge og koordinere , fordele ansvar og oppgaver
for de to neste ukene. Annonsen gjennomgås for å sikre at det som presenteres er korrekt.

Ledermøter
Soknepresten og kirkevergen har ledermøte hver tirsdag. Agenda er ledelse og drift av
menigheten. Dette møtet er en arena for samkjøring mellom de to arbeidsgiverlinjene,
soknepresten som leder for prestetjenesten og kirkevergen som ansvarlig for driften av
menigheten og leder for fellesrådsansatte.

Personalmøter
Det har vært avholdt 2 personalmøte for fellesrådsansatte i 2015.

Planleggingsdager
Det har vært avholdt to planleggingsdager for staben i løpet av 2016, en i mars og en i oktober
Planleggingsdagene ble brukt til utarbeidelse av rutiner, og planlegging av neste halvår.

Medarbeidersamtaler
Kirkevergen har ikke avviklet medarbeidersamtaler med fellesrådsansatte i 2016.
Prestene har hatt medarbeidersamtaler med prosten i 2016.

Kurs/seminar
Sten Kjølås deltok på et kurs i regi av fagforbundet.
Audhild Kaarstad, Stig Kaarstad og Einar Aksel Rånes Fagerheim har deltatt i ABV
(arbeidsveiledning) i regi av bispedømmet.
Einar Aksel Rånes Fagerheim har fullført et treårig «Innføringsprogram for nytilsatte prester» i regi
av Bispemøtet, november 2016.
Stabssamling i Jarfjord, stabsutvikling i regi av KA.
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3. Administrasjon
Økonomi
Regnskapsførte driftsinntekter utgjorde kr 7 702 231,94 de budsjetterte inntektene var på kr 7 527
656,- De totale driftsutgiftene var på til sammen kr 7 789 762,55 og de budsjetterte utgiftene var
på kr 7 430 839,- Brutto driftsresultat for 2016 utgjør kr – 87 530,61,- Driftsregnskapet for 2016
avsluttes med et netto merforbruk/underskudd på kr – 166 038.32
I investeringsregnskapet for 2016 var de totale utgiftene på kr 4 993 904,76. Av dette er det
investert for kr 2 658 614,28. Momskompensasjon er på kr 516 676,- Kr 2 312 086,48 er avsatt til
fond. Det var budsjettert med kr 11 706475,00 til investeringer. Totale inntekter i
investeringsregnskapet er på kr 4 921 676,76 av dette er kr 105 000,00 salg av buss og lastebil.
Refusjon på moms på kr 516 676,76 og tilskudd fra Sør-Varanger kommune på kr 4 300 000,-

Administrasjon
Hovedmålet for administrasjonen er å være et serviceorgan både internt og eksternt.
Administrasjonen har godt innarbeidede rutiner i forhold til tilrettelegging for kirkelige handlinger,
planlegging og gjennomføring av menighetsrådsmøter, oppfølging av vedtak i menighetsrådet og
generell saksbehandling. Administrasjonen tilrettelegger for og følger opp forvaltningen av
kirkebyggene og gravlundene, og iverksetter og administrerer rehabilitering og vedlikehold. Det
har vært stor fokus på innhenting av gravfesteavgift i 2016, og dette har vært et stort arbeid som
har tatt mye tid og ressurser. Det sendes ut fakturaer fortløpende, administrasjon og
gravertjeneste oppdaterer eldre gravfelt og det sendes ut fakturaer. Dette er en prosess som
kommer til å være svært tidkrevende, og må derfor gjøres over lengre perioder.
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4. Gudstjenestefeiring
Gudstjenestefeiringen er pusten i menighetens liv, hvor menigheten samles til fellesskap med Gud
og med hverandre. Det feires gudstjenester i hele kommunen, i alle seks kirkebyggene, samt på
institusjoner og med skoler og i barnehager før jul.
Normalt feires det gudstjeneste i hovedkirken Kirkenes hver søndag, og en gang i måneden i
kirkene i Bugøynes, Neiden og Svanvik. Sommerhalvåret også i Kong Oscar II’s kapell, men i 2016
har kapellet vært delvis stengt.
Oversikt:
KIRKE

GUDSTJENESTER
PÅ SØNDAGER
OG
HELLIGDAGER

GUDSTJENESTER
PÅ ANDRE DAGER

KIRKENES KIRKE

55

9

5511

1139

SANDNES KAPELL

2

1

161

18

NEIDEN KIRKE

11

2

338

99

6

BUGØYNES KIRKE

13

2

328

135

1

8

1

82

65

12

4

1005

246

3

-

253

-

1

-

30

15

1

-

11

-

1

2

240

40

1

107

21

7959

1757

57

BUGØYNES
OMSORGSSENTER
SVANVIK KIRKE
KONG OSKAR II’s
kapell
TÅRNET
SKOLEKAPELL
BUGØYFJORD
GRENDEHUS
Ute og andre
TOTALT

ANTALL
TILSTEDE

ANTALL TIL
NATTVERD

DÅP

Konf

Begrav

Vielser

36

63

7

6

51

2

1

9
4

10

10

3

4

9

4
1

1
-

-

-

78

81

13
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5. Statistikk
Dåp
Vielser
Begravelser
Konfirmasjon
Medl.tall pr okt

2008
85
21
68
97
-

2009
90
12
71
83
-

2010
78
13
109
84
-

2011
64
14
90
74
-

2012
72
10
77
72
7483

2013
57
10
72
72
7475

2014
75
14
94
79
7533

2015
66
19
99
72
7521

2016
57
13
89
73
7238

Dåp
I 2016 ble 57 barn døpt i Sør-Varanger, hvorav 7 tilhører andre sokn.

Vielser
Det ble gjennomført 13 vielser i Sør-Varanger menighet i 2016.

Begravelser
Det ble totalt gravlagt 89 personer i Sør-Varanger kommune i 2016. Av disse er 81 personer
gravlagt med seremoni fra Den norske kirke.

Konfirmasjon
Våren 2016 ble 73 ungdommer konfirmert. I tillegg til den ordinære konfirmasjonsundervisningen
har konfirmantene deltatt på konfirmantleir på Svanhovd og vært med på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon.
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6. En flerkulturell kirke
Samiske gudstjenester
Det er forordnet fire samiske gudstjenester i året som del av vår gudstjenesteordning.
Med «samisk gudstjeneste» forstår vi gudstjenester innenfor disse fire kategoriene:
1. Samiskdominert (samiskspråklig) gudstjeneste (med norske innslag)
2. Samisksdominert tospråklig (samisk-norsk) gudstjeneste
3. Norskdominert tospråklig (norsk – samisk) gudstjeneste
4. Norskdominert (norskspråklig) gudstjeneste (med samiske innslag)
Ansvarlig liturg velger kategori ut fra tilgjengelige ressurser.
I 2016 hadde vi tre samiske gudstjenester i vår menighet. Samefolkets dag ble markert i Kirkenes
kirke, og palmesøndagsgudstjenesten og Allehelgensdag var begge i Sandnes kapell. På
gudstjenesten Allehelgensdag var stiftskapellan for nordsamer Karl Yngve Bergkåsa liturg og
predikant. Utover de samiske gudstjenestene har det i 2016 blitt jobbet jevnlig med å ta i bruk
enkelte liturgiske ledd på samisk i hovedgudstjenesten.

Samisk salmesangkveld
Sør-Varanger menighet har hatt en samisk salmesanggruppe i mange år. I 2016 har de hatt jevnlige
salmesangkvelder onsdager i menighetssalen i Kirkenes kirke i forkant av årets tre samiske
gudstjenester. Gruppa har planlagt de samiske gudstjenestene i samarbeid med prest og kantor,
og øvd på salmene. Dette er en arena hvor det er fokus på det samiske språket, og uttale på lokal
dialekt. Det er lagt opp til sosialt samvær, trivsel og omsorg. Det er organisert slik at forrettende
prest ser til at det blir satt av tid til salmesangøvelse, og at det blir annonsert. Prest og organist
deltar på øvelsene og det er åpent for alle.

Finsk gudstjeneste i Kirkenes kirke
I desember 2016 ble det holdt en egen finsk gudstjeneste i Sør-Varanger menighet, Kirkenes kirke,
ved prest Anssi Elenius. Sangkoret Fossekallen bidro med sang. I tillegg blir finsk brukt på
gudstjenester i Bugøynes ved at en eller flere salmer kan synges fra den finske salmeboken.

Flerkulturell menighet
Det legges til rette for et tilbud basert på den samiske eller finsk/kvenske kulturen der det er
naturlig. Eksempel kan være samisk eller finsk/kvensk velsignelse i begravelser eller tekstlesing,
enkelte salmer.
I Kirkenes kirke er det tilgjengelig bibel eller nytestamente på flere språk, gudstjenestepogram på
engelsk, og så langt det lar seg gjøre prøver vi å tilby oversettelse for mennesker som ikke forstår
norsk. I forbindelse med flyktningstrømmen i kommunen bidro flere frivillige med oversettelse, og
arabiske bibeloversettelser ble kjøpt inn og tilgjengeliggjort i kirken.
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7. Opplæring og vekst i den kristne tro
Trosopplæringsreformen
I 2014 ble Varanger prosti innlemmet i den nasjonale trosopplæringsreformen. Det innebærer at
menighetene mottar trosopplæringsmidler fra Nord-Hålogaland bispedømme, og disse midlene
skal benyttes utelukkende til trosopplæringstiltak. Det er satt klare rammer for hvilke tiltak som
kommer inn under denne reformen, og det er kjørt kursing av stab og menighetsråd.
I 2016 var det i perioder engasjert en prosjektmedarbeider i 50 % stilling som trosopplærer.
Trosopplæreren har sammen med trosopplæringsutvalget utarbeidet trosopplæringsplanen. I
2016 er det benyttet trosopplæringsmidler til å kjøpe inn noe utstyr, undervisningsmateriell og
lønnsmidler.
I 2016 ble Trosopplæringsplan for Sør-Varanger menighet utarbeidet av Trosopplæringsutvalget og
planen ble vedtatt av Menighetsrådet den 13.06.16, og planen ble sendt biskopen for godkjenning.
Høsten 2016 kom den tilbake med merknader, og ny frist for innsending til biskopen er satt til 1.
juni 2017.
Menighetens kontinuerlige tilbud innen trosopplæring har i 2016 i hovedtrekk bestått i følgende:
- Dåpssamtale
- Utdeling av 4-årsbok. I forbindelse med utdeling av 4-års bok inviterte vi 4 åringer med
familie på samling og undervisningsopplegg i forkant.
Det ble delt ut 18 bøker
- Tilbudet til 11-årsfasen – ”Lys våken” som er et arrangement med overnatting i kirka.
Det var 6 deltagere.
- Konfirmantundervisning og konfirmantleir.
- Superonsdag
- Barnegospel

Konfirmasjon
Det tilbys konfirmasjon i alle kirkebygg og i alle distriktene i menigheten. I 2016 var det
konfirmasjonsundervisning i Pasvik, Bjørnevatn og Kirkenes. Det var konfirmasjonsgudstjeneste i
Kirkenes kirke for konfirmantene fra Kirkenes og fra Bjørnevatn, det var
konfirmasjonsgudstjeneste i Neiden, Pasvik og i Kong Oscar II kapell.
Hver konfirmant tilbys 60 obligatoriske undervisningstimer, herunder ulike typer opplegg knyttet
til konfirmasjonen. Alle konfirmantene deltar på en konfirmasjonsleir. Menigheten gjennomfører
to konfirmasjonsleirer, som foregår på Svanhovd. Konfirmantene får konfirmantbibelen i gave fra
menigheten, denne deles ut i starten av konfirmantåret, på presentasjonsgudstjenesten. I 2016
var det 73 konfirmanter i Sør-Varanger menighet. Konfirmantene deltok i kirkens nødhjelps
fasteaksjon.
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8. Diakoni
I 2016 ble det utnevnt et diakoniutvalg av menighetsrådet, som har som hovedmålsetning å
utarbeide en lokal plan for diakoni. Utvalget hadde sitt første møte i 7. desember 2016. Diakoni er
både en holdning i alt kristelig arbeid med mennesker og konkrete tiltak for å møte, ivareta og
støtte mennesker i alle livssituasjoner. I 2016 har følgende konkrete tiltak vært vektlagt og
gjennomført:

Formiddagstreff
Det arrangeres Formiddagstreff i menighetssalen, ca. annenhver fredag fra klokka 11 til 13. Det
starter vanligvis med musikkandakt i kirkerommet, som en innledning til formiddagstreffet. Etter
andakten samles alle i menighetssalen, hvor det serveres kaffe og vafler, det er sang og musikk,
loddsalg, quiz. Noen ganger kommer det personer og snakker om et aktuelt tema. Antall eldre på
hvert treff er stabilt, mellom 10 og 25. Formiddagstreffet har tradisjoner som påskelunsj og
julelunsj hvor kantor vanligvis deltar med musikk. I 2016 var Formiddagstreffet på en utflukt til
Porotila, Toini Sanila i Kirakkajärvi. Formiddagstreffet drives av frivillige medarbeidere, i samarbeid
med staben. De frivillige er ansvarlige for treffet og prest og/eller kantor deltar med andakt.
Kirketjener og andre i staben er også gode støttespillere når det gjelder å drive dette tiltaket.

Superonsdag
Den første onsdagen hver måned ble menighetssalen fylt av barn, ungdom og voksne som samles
til Superonsdag. De rundt 30 deltakerne på samlingene har laget mat og spist middag sammen.
Det har vært en samlingsstund for barna og en andakt for de voksne, og så har en sunget sammen
i kirken som en avslutning. Barnefamiliene ved superonsdag har også deltatt som familiekor med
sang ved to familiegudstjenester. Superonsdag er ment å være et bredt tilbud på tvers av
generasjonene, drevet av frivillige.

Andakt ved eldreinstitusjoner
I Kirkenes besøker vi Prestøyhjemmet og Wesselborgen annenhver onsdag, og motsvarende
onsdager Tangenlia og Eldresenteret. Siste halvår av 2016 ble andaktene på Tangenlia fordelt på to
avdelinger etter ønske fra institusjonen. Andaktene følger en fast ordning med syndsbekjennelse,
trosbekjennelse, tekstlesing, salmesang og andakt. Noen ganger har dette blitt byttet ut med
musikkandakt hvor kantor leder salmesang og instrumentalmusikk, andre ganger med at en prest
har besøkt avdelinger og snakket med beboere der.
På Bugøynes omsorgssenter holdes gudstjenester med nattverd i forkant av gudstjenestene i
Bugøynes kirke, ca. én gang i måneden.

Eldres kirkedag
«Eldres kirkedag» ble gjennomført to ganger i 2016; i forkant av påske og i forkant av jul. Dette er
en gudstjeneste som er spesielt tilrettelagt for eldre med påfølgende kirkekaffe i kirkerommet.
Gjennomføringen er avhengig av den gode innsatsen fra frivillighetssentralen som skysser de eldre
mellom kirken og institusjonene. I 2016 stilte frivillig engasjerte fra formiddagstreffet opp og
forberedte og gjennomførte kirkekaffen.
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Sognebud, sykebesøk og samtale
Etter forespørsel besøker menighetens prester sykehus og institusjoner for individuelle besøk og
samtaler, og tilbyr nattverd til alle som måtte ønske det. Prestene tar også jevnlig imot mennesker
til samtale og sjelesorg på kontoret.

9. Ung i kirken
Søndagsskolen
I 2016 ble det første halvår gjennomført søndagsskole ca. én gang i måneden i Kirkenes kirke i
tilknytning til gudstjenesten. I gjennomsnitt var det ca. ti barn med på hver samling.
Søndagsskolen drives av frivillige, men ligger inn under menighetens undervisningsledelse.

Kontakt med skoler og barnehager
Kirkebyggene er en stor læringsressurs for å bli kjent med kristen tro og tradisjon. I 2016 ble det
gjennomført klassebesøk i både Kirkenes kirke og Sandnes kapell under ledelse av prest og kantor.
Fokuset for besøket var kirkerommets oppbygning, symboler og bruk, og herunder har
omvisningen i kirkeorgelet i Kirkenes kirke vært et høydepunkt for mange.
I høst fikk skoler og barnehager tilbud om gudstjenester før jul. Det er ønskelig at barna blir kjent i
«sin» kirke, men der det ikke lot seg gjøre å flytte på elevene kom prest og kantor til skolen og
gjennomførte gudstjeneste der. Det jobbes for at det skal være verdifullt for alle som deltar og at
det bidrar til å styrke kunnskap og kjennskap til kristen tro hos barn og voksne.

Klubb
Det har vært fem klubbkvelder i Kirkenes kirke. Det var ca 10 barn hver gang
For at menigheten skal kunne tilby denne aktiviteten for barn og unge i aldersgruppen 10-12 år er
man avhengig av personalressurser i stab og blant frivillige. Ungdomslederne er viktige
nøkkelpersoner for å gjennomføre klubb.

Minilederkurs (MILK)
MILK er en del av en godt etablert lederutdanning for unge.
I 2016 har menigheten ikke avholdt Minilederkurs, men ungdom som tidligere har deltatt på
kursene spiller fortsatt en viktig rolle i forbindelse med konfirmantleirene og forberedelsene til
oppstart av klubb i Kirkenes kirke. Høsten 2016 ble fjorårets konfirmanter invitert til et
informasjonsmøte om det å være ungdomsleder i menigheten. Det var ingen av fjorårets
konfirmanter som deltok.
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10. Musikk og kunst i kirken
Musikk i gudstjenester
Sør-Varanger menighets strategiplan sier at ” Vi vil en kirke der Gudstjenesten er det sentrale og
naturlige fellesskap for ALLE i menigheten”.
Mye av menighetens musikalske aktivitet er naturlig knyttet til gudstjenester. Mange aktører i
menigheten, Kirkekoret, barnegospel og frivillige øver fram mot, og deltar på flere gudstjenester i
løpet av et år. Ved ulike anledninger har menigheten et tett samarbeid med eksterne aktører, for
eksempel sangkoret Fossekallen – Allehelgensdag, finsk og samisk gudstjeneste, Nils Otto Pleym
(fiolin) – Julaftengudstjeneste.

Musikkandakter
Menighetens kirkemusikere deltar på de fleste andaktene på institusjonene, Wesselborgen,
Eldresenteret, Tangenlia, Prestøyhjemmet, Bugøynes omsorgssenter. Enkelte av andaktene er lagt
opp som musikk andakter. Alle andaktene gjennomføres i et tett samarbeid mellom prest og
organist.

Konserter
Det har vært avholdt følgende musikkarrangementer i menighetens regi i 2015.
o Torsdag 21. januar, Kirkenes kirke: Operakonsert. Arr.: Scene Finnmark
o Barents spektakel , Kirkenes kirke: Lunsjkonserter fra onsdag 10. til fredag 12. februar ved
menighetens kantorer og Vegard By (fredag).
o Søndag 14. februar, Kirkenes kirke: Jubileumskonsert – orglet 10 år. Kirkenes kirkekor, Kira
Lankinen, Vegard By og menighetens kantorer.
o Torsdag 9. juni, Bugøynes kirke: Konsert med Henning Holm.
o Fredag 16. september, Kirkenes kirke: Konsert med Hannu Musakka.
o Tirsdag 27. september, Kirkenes kirke: Konsert med Maria Aredando, Torstein Sødal og
Kirkenes kirkekor.
o Søndag 27. november, Neiden kirke: Adventskonsert med Kirkekoret og sangkoret
Fossekallen.
o Søndag 11. desember, Kirkenes kirke: «Vi synger julen inn» med Kirkenes Damekor, Do-ReMi og Fa-So-La, Kulturskolen, Sangkoret Crescendo, Sangkoret Fossekallen, Seniorkoret og
Kirkenes kirkekor.
o Tirsdag 13. desember, Svanvik kirke: «Vi synger julen inn» med lokale krefter.
o Torsdag 15. desember, Kirkenes kirke: Førjulskonsert med lokale musikere under ledelse av
Steinar Kyrrø.

Lunsjmusikk
I 2016 har det vært 32 lunsjkonserter (kalt ”lunsjmusikk) torsdager kl. 10.30 i tidsrommet februar –
november. Konsertene varer om lag 20 minutter og har hovedsakelig vært ved menighetens
18

kirkemusikere. Oppmøtet har variert mellom 2 og 57, totalt antall besøkende var 735 personer.
Det har kommet mye positiv respons fra publikum – spesielt fra turister. Sistnevnte gruppe
uttrykker ofte en positiv overraskelse over at et slikt tilbud finnes så høyt mod nord.
Det var tilbudt lunsjkonserter under Barents spektakel og under Kirkenesdagene.

Kirkekoret
Korsang er en av de største frivillige virksomhetene innafor kirken og er et kjerneområde i det
kirkemusikalske livet i soknet. Gjennom regelmessige øvinger, gudstjenester og konserter gir koret
i menigheten rom for en opplevelsesorientert, skapende og interaktiv trosopplæring for barn,
unge og voksne. Kor som medvirker i gudstjenesten, tilfører en kunstnerisk og estetisk erfaring
som åpner for kommunikasjon og deltakelse. Koret er og en arena for sosialt felleskap og en
øvelse i samspill. Kirkenes kirkekor hadde stabilt øvelser i løpet av 2016, og har deltatt på flere
gudstjenester i kirkene i 2016. Visitasgudstjeneste, påskenatt, keltisk messe, 17. mai,
konfirmasjonsgudstjenestene, avskjedsgudstjeneste for prester, allehelgensdag, innsettelse av ny
sokneprest.
Kirkekoret hadde i 2016 to store prosjekter, ”Orgel spektakel” under Barents spektakel februar
2016 og konsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal i september 2016.
Orgel Spektakel var en jubileumskonsert, arrangert i Kirkenes kirke. Der deltok tidligere kantorer
Kira Lankinen og Vegard By. Arrangementet var avslutningen på Barents spektakel 2016.

”Prøv nå”
Arrangement for barn, omvisning av orgel, og en liten konsert med kirkemusiker med fokus på
barn. Det ble gjennomført to slike opplegg, et i Sandnes kapell og et i Kirkenes kirke

Formiddagstreff
Salmesang er et vesentlig innslag på Formiddagstreffet som menigheten har annenhver fredag i
menighetsalen. Menighetens organister deltar på dette så langt det lar seg gjøre.
Formiddagstreffet starter med en kort andakt i kirken, der en av prestene og en av kirkemusikerne
deltar – dersom det lar seg gjøre.

Samisk salmesangøvelse
(Se avsnittet under punkt 6. En flerkulturell kirke.)

Salmesangkveld
I 2016 var det en salmesangkveld i Neiden kirke i regi av Neiden kirkeforening. I tillegg har
menigheten hatt fire salmesangkvelder i Kirkenes kirke. Dette er et tilbud som er oppstått på
initiativ og under ledelse av frivillige i menigheten.

Samarbeid med lokale musikkaktører
Menighetens kirkemusikere samarbeider iblant med lokale musikere. Kari Hodnefjell (trompet)
har for eksempel spilt i Keltisk gudstjeneste og i juleskolegudstjeneste, sammen med sin
kulturskoleelev (kornet). På gudstjenesten i Kirkenes kirke julaften deltok Nils Otto Pleym på
trompet.
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11. Drift og forvaltning av kirkebygg
Kirker og kapeller
Sør-Varanger menighet hadde i 2016 to åpne kirker om sommeren for turister og
lokalbefolkningen. Kirkenes kirke ble holdt åpen daglig fra 09.00 til 14.00. I Neiden kirke sørget
kirkeforeningen for å ha kirken åpent fra kl 11.00 til 14.00 i perioden 15. juni til 26. juli. Både
hovedkirken og Neiden kirke er veldig godt besøkt. Menigheten prioriterer dette og det er
ønskelig at kirkene og kapellene er åpne i sommermånedene for de som vil avlegge et besøk der,
så fremt det er ressurser til dette.

Vedlikehold av orgel og piano
Det har ikke vært utført stemming av orgler og pianoer i 2016. Pianoet bør stemmes hvert år, men
det har ikke latt seg gjøre å få tak i pianostemmer i 2016. Det var ikke planlagt orgelvedlikehold i
2016, det skal gjennomføres i 2017.

Internkontroll/HMS
Det har vært fokus på menighetens internkontrollsystem og HMS også i 2016. Menighetsrådets
vedtatte internkontrollsystem er i ferd med å innarbeides. Det har vært kurs for staben med
innføring i systemet og det har vært jobbet med opplæring av frivillige og andre som bruker
bygget. Både administrasjonen og kirketjenerne arbeider med internkontroll og det tas sikte på å
få ferdig menighetens overordnede HMS system i 2017.

Tilgjengelighet til kirkebyggene
Menighetsrådet har som et av sine hovedmål å gjøre kirkebyggene tilgjengelig for flest mulig. I
2011 ble det hentet inn tilbud på plantegninger av universell adkomst, og menighetsrådet valgte å
benytte tilbud fra arkitektfirmaet Re-Arkitektur. Arkitekter fra firmaet var høsten 2011 på befaring
i tre kirkebygg, Neiden, Kirkenes og Svanvik kirke, og i 2012 ble det etablert universell adkomst på
Svanvik kirke. I 2013 ble den universelle adkomsten på Svanvik kirke ferdigstilt og tatt i bruk. I
2014 ble terrenget i tilknytning til den universelle adkomsten ferdigstilt, med beplantning. I 2015
ble det etablert universell adkomst til Kirkenes kirke, og i 2016 ble gelender montert, og
beplantning ferdig, og en del av stenene på fremsiden byttet ut med sterkere sten som tåler vekt
av bilder. Det gjenstår noe på gelender og sten på den ene sideadkomsten, det ferdigstilles i 2017.
Det neste kirkebygget hvor det planlegges etablering av universell adkomst er Neiden kirke i 2019.

Rehabilitering av kirkebyggene
Sør-Varanger menighetsråd arbeider målrettet med rehabiliteringsarbeid på kirkebyggene, og har
på grunnlag av tilstandsrapporten fra 2007 utarbeidet følgende prioriteringsliste for rehabilitering
av byggene.
1. Svanvik kirke
2. Kirkenes kirke
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3. Neiden kirke
4. Kong Oscar II kapell
5. Bugøynes kirke
6. Prestestua, Grense Jakobselv
7. Kirkenes Gravkapell

Svanvik kirke
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på Svanvik kirke i 2016.

Kirkenes kirke
Det er ikke utført planmessig vedlikehold i Kirkenes kirke i 2016.

Neiden kirke
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold i Neiden kirke i 2016. Kirkeforeningen har i
samarbeid med kirkevergen utført noe mindre vedlikehold av kirken og har lagt planer for det
videre arbeidet som skal gjøres der. Det meste av dette arbeidet omfatter for øvrig gravlunden.

Kong Oscar II’s kapell
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på kong Oscar II’s kapell i 2016.

Bugøynes kirke
Det har vært utbedret en del på det elektriske i Bugøynes kirke i 2016. Det har ut over det ikke
blitt utført planmessig vedlikehold i denne kirken.

Sandnes kapell
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på Sandnes kapell i 2016.

Prestestua, Grense Jakobselv
Prestestua har stor slitasje, innvendig og utvendig. Det er et vernet bygg fra 1869. Bygget er ikke i
bruk.

Kirkenes Gravkapell
Gravkapellet brukes som lager. Fagarbeiderne benytter, i mangel av noe bedre, gravkapellet til
verksted for å utføre nødvendige reparasjoner av gjerder og lignende. Gravkapellet er i så dårlig
forfatning at det trolig aldri kan komme i bruk igjen uten omfattende renovering/nybygg.
Kirkeklokken fra dette kapellet har vært i Bugøyfjord bedehuskapell. Da Bugøyfjord bedehuskapell
nå er avvigslet er klokkene fraktet tilbake, og oppbevares inne i gravkapellet.
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12. Drift og forvaltning av gravlunder
Generelt
Menighetsrådet utarbeidet i 2010 en tilstandsrapport for gravlundene. Rapporten dokumenterer
at det på grunn av mange års etterslep når det gjelder vedlikehold trengs større utbedringer av
gjerder og porter, vannposter og elektrisk anlegg på de aller fleste gravlundene, og noen av
gravlundene lider under prekær plassmangel, og trenger utvidelser. Det vil også være nødvendig
med utbedring av elektrisk anlegg på flere av gravlundene.

Maskiner og utstyr
Menigheten har egen minigravemaskin til åpning og lukking av graver, menigheten kjøpte ny
minigraver i 2011. I tillegg til gravemaskinen har menigheten en lastebil, som i hovedsak brukes til
å frakte minigraveren. I 2016 kjøpte menigheten ny lastebil. Det formelle rundt kjøp av ny lastebil
ble utført i 2015, men den nye lastebilen ble ikke levert før i starten av 2016. De øvrige maskinene
som for eksempel gressklippere er så preget av slitasje at noe av utstyret snart kan kasseres. Det
ble tatt service på gravemaskinen og lastebilen i mars og november.
Det er behov for gravomramming, stempelutstyr og teletiner. Det er planlagt innkjøp av dette i
2017.

Kirkenes gravlund
Sommervedlikeholdet utføres av Barentshallene, det vil si klipping av gress. Barentshallene har
også fjernet en del trær på gravlunden.
Menighetsrådet tok initiativ til og gjennomførte ryddedugnad på gravlunden rundt Kirkenes
hovedkirke sommeren 2016.

Sandnes gravlund
Sandnes gravlund er en naturgravlund, og vedlikeholdet her omfatter bortkjøring av
overskuddsmasse, fjerning av småskog, kratt og ugress i tillegg til etterfylling av graver.
Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne som har sin base ved Sandnes kapell. Menighetsrådet tok
initiativ til dugnad på det nedre feltet sommeren 2016, og det ble blant annet ryddet busker, kratt
og ugress. Gravlunden skal utvides, og kommunen bevilget i 2016 midler til rehabilitering og
utvidelse, men midlene kom så sent at det ikke var mulig å igangsette prosjektet i 2016.

Neiden gravlund
Den gamle delen av gjerdet rundt Neiden gravlund er i svært dårlig forfatning og må byttes ut. Det
er satt ut nye punktfester for nytt gravfelt.
Vedlikeholdet på gravlunden utføres av kirketjener/fagarbeideren i Neiden, samt i samarbeid med
fagarbeiderne fra Sandnes som har utført noe arbeid der, for eksempel fjerning av trær og
overskuddsmasse.
Kirkeforeningen i Neiden inviterer bygdefolket til dugnad på våren, i tillegg har privatpersoner i
kirkeforeningen utført betydelig vedlikehold på eget initiativ.
Gravlunden må utvides ytterligere, og behovet er meldt til kommunen, som skal legge til rette for
utvidelse. Det er kjøpt tjenester på utarbeidelser av kart på Neiden gravlund fra arkitektfirmaet
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Asplan viak i Tromsø. Det foreligger plantegninger over gravlunden der strøm, vann, adkomst og
vei, nye graver og utvidelser inngår, og menighetsrådet planlegger å gjennomføre rehabilitering og
utvidelser i Neiden i 2018 og 2019.

Bugøynes gravlund
Vedlikeholdet der utføres av fagarbeider. Det er kjørt vekk overskuddsmasse. Det er snart slutt på
gravplasser ved denne gravlunden og det er behov for nye gravplasser. Det er to alternative
løsninger, gjenbruk av den gamle delen på den eksisterende gravlunden, eller ny gravlund der
plasseringen må bli utenfor bygda. I dialog med Sør-Varanger kommune pågår planlegging av
etablering av ny gravlund, og kommunen har satt i gang prosessen med å legge til rette arealer til
dette. Det jobbes videre med de ulike alternative løsningene for ny gravlund på Bugøynes.

Tårnet gravlund
Helselaget gjennomførte den årlige dugnaden våren 2016 på Tårnet gravlund.
Sommervedlikeholdet ble utført av Barentshallene AS. I 2016 startet fagarbeiderne arbeidet med å
etablere ny vannledning til Tårnet gravlund. Det gjenstår å grave fra gravlunden og ned til veien
og langs fylkesveien bort til skolen. Dette må gjøres av eksterne entreprenører. Det er kjøpt inn ny
vannpost, den kobles til når vannledningen er klar.

Pasvik gravlund
Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne, det er blant annet fjernet trær på et felt. Det har også
vært gjort stor dugnadsinnsats av lokalbefolkningen, hvor det ble ryddet skog og gravlunden ble
stelt. Fagarbeiderne har utført forefallende vedlikehold.

Grense Jakobselv gravlund
Gravlunden i Grense Jakobselv ligger litt skjermet med mye småkratt rundt. Gjerdet er i dårlig
forfatning. I 2016 ble det ryddet en god del skog og kratt på gravlunden.
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