DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

Regler for utleie av vigslede kirkerom i Sør-Varanger
menighet
Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd:
Revidert av Sør-Varanger menighetsråd:

06.11.08
27.04.10, 14.06.11, 06.12.12, 04.04.17

§ 1 GENERELT
All utleie/utlån av kirkene foregår i tråd med ”Regelverk for bruk av kirker”, vedtatt
av Kirkemøtet i 1991 med hjemmel i kongelig resolusjon av 25. oktober 1991.
§ 2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
2.1
Kirken er innviet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger, og skal gjennom
sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse.
2.2

Gjennom forkynnelse av Guds ord, forvaltning av sakramentene og annen kirkelig
virksomhet, er kirken det sentrale samlingssted for menighetens gudstjenestelige og
religiøse liv.

2.3

Bruken av kirken er underlagt biskopens tilsynsmyndighet.

2.4

Kirken med tilbehør skal behandles forsvarlig og med respekt.

2.5

Kirken må ikke brukes til politisk møte eller virksomhet.

2.6

Kirken må ikke brukes til kommersielle formål.

§ 3 OM UTLEIE
3.1

Sør-Varanger sokn eier kirkebyggene.

3.2

Sør-Varanger menighetsråd avgjør etter søknad hvem som kan leie
kirkebyggene.

3.3

Som en hovedregel skal menigheten ha ansatte til stedet ved utleie. I spesielle tilfeller
kan leietaker motta brannopplæring og informasjon om internkontrollsystemet.

3.4

Eventuelle avslag på søknad om utleie kan påklages til biskopen jfr. ”regler for bruk
av kirken §8”.

3.5

Leieinntekter disponeres fritt av Sør-Varanger fellesråd.

§ 4 BETALING FOR UTLEIE
4.1

Det kreves ikke betaling for aktiviteter i menighetens regi.

4.2

Det kreves ikke betaling for ideelt barne- og ungdomsarbeid. Det forutsettes at
arrangementet ikke kan oppfattes som del av næringsvirksomhet.

4.3

Ved utleie av kirkebygg til profesjonelle eksterne arrangører til kulturelle
arrangementer kreves det en avgift på kr 6000,- i tillegg til 10% av billettinntektene.
Øving og rigging utenom konsertdagen medfører en avgift på kr 500,- per dag

4.4

Ved utleie av kirkebygg til lokale aktører til kulturelle arrangementer kreves det en
avgift på kr 3000,-. Dersom det tas inngangsbilletter kreves det i tillegg 10% av
billettinntektene. Øving og rigging utenom konsertdagen medfører en avgift på kr
500,-

4.5

Leie av kun menighetssalen medfører en avgift på kr 2000,- per dag.
Dersom man også skal benytte kjelleren medfører det et tillegg på kr 500,-

4.6

Arrangør kan sende begrunnet søknad om reduksjon av leie.

4.7

Organist til akkompagnement i seremoni utover de ordinære salmene, og orgelspill
utover det som følger av seremoniordningen, medfører en avgift på kr 500,-

§ 5 UTLEIE TIL KULTURELLE ARRANGEMENTER
5.1

Arrangører som ønsker å leie kirkebyggene må sende skriftlig søknad til Sør-Varanger
menighetsråd senest 1 måned før arrangementet finner sted.

5.2

Søknaden må inneholde informasjon om dato/tid, beskrivelse av arrangementet,
inkludert tekster og musikk som skal fremføres, og informasjon om eventuelt
billettsalg.

5.3

Leietaker skal sørge for at kirkebygget og inventar behandles forsvarlig og med
respekt.

5.4

Salg av billetter skal foregå i våpenhuset og ikke inne i selve kirkerommet.

§ 6 UTLEIE TIL OMVISNING
6.1

Det kreves ikke betaling fra skoleklasser som ønsker omvisning.

6.2

Aktører som har omvisning i kirkene som en del av næringsvirksomhet betaler en
avgift på kr 25,- per person. Gratis for barn under 16 år.

§ 7 UTLEIE TIL VIGSEL
7.1

Det kreves avgift på kr 4000,- for vielser i tilfeller der brudeparet ikke er folkeregistret
i Sør-Varanger kommune. Dersom prest skal ha utbetalt honorar vil dette komme i
tillegg.

§ 8 IKRAFTTREDELSE
8.1

Utleiereglementet trer i kraft fra 1. januar 2009.

