DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
12.12.17
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl. 15:00-17:30

Til stede:

Nestleder
Medlem
Sokneprest
Varamedlem
Vara kom.repr. i fr.

Wenche P. Kjølås
Marie Basma
Einar Aksel R. Fagerheim
Aud Mathisen
Frank Emil Trasti

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Jessen Dervola
Elin Magga

Forfall:

Leder
Medlem
Medlem
Kom.repr.i fr.
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Frode Berg
Kathrine Jahre
Ellen Katrine Hætta
Britt Slagtern
Astrid B. Ramberg
Kjell Hastad
Mikael L. F. Apro

Ikke innkalt:

Vara for sokneprest

Torbjørn Brox Webber

Saker til behandling:
Mr.sak 32/17 Godkjenning av innkalling
Mr.sak 33/17 Godkjenning av saksliste
Mr.sak 34/17 Godkjenning av protokoll fra 24.10.17
Fr.sak 26/17 Høring om ny lov for tros- og livssynssamfunn, saksordfører Frode Berg
Mr.sak 35/17 Informasjon de som deltok på ungdomstinget i NHBD
Fr.sak 27/17 Joik i kikene, saksordfører Frode Berg
Fr.sak 28/17 Utvidelse av Kirkenes kirke, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Fr.sak 29/17 Offerlisten for 2018, saksordfører Einar Aksel R. Fagerheim
Fr.sak 30/17 Informasjon fra sokneprest, Informasjon kirkeverge og leder
Fr.sak 31/17 Eventuelt
Mr.sak 36/17 Møteplan for 2018, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Mr.sak 37/17 Eventuelt
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Mr. sak.
Godkjent.

32/17 Godkjenning av innkalling

Mr. sak
33/17 Godkjenning av saksliste
Sak 35/17 Informasjon fra ungdomstinget utgår.
Eventueltsak: Høring

Mr. sak
Godkjent.

34/17 Godkjenning av protokoll fra 24.10.17

Fr. sak

26/17 Høring om ny lov for tros- og livssynssamfunn, saksordfører Einar Aksel R.
Fagerheim

Behandling:
Det er en betydelig mengde dokumenter til denne høringen. Spørsmål som bør drøftes er lagt fram i
et eget dokument, tema som organiseringen av fellesråd, menighetsråd, gravferd, vielser,
finansiering og tilskudd etc. trekkes fram som relevant å se nærmere på. Det er et høringsnotat på
over 230 sider. AU har behandlet saken, og har ikke utarbeidet en innstilling til uttalelse til denne
høringen. Menighetsrådet skal ta stilling til om det skal sendes inn høringsuttalelse til denne
høringen. Menighetsrådet kan velge å trekke ut enkelte tema man velger å uttale seg om. Flere
høringsinstanser har levert uttalelse basert på de 28 spørsmålene.
Menighetsrådets medlemmer uttrykker at det anses som betydningsfullt at det gjennom denne
lovendringsprosessen sikres trygg økonomi i framtiden. Det oppleves som litt bekymringsfullt at det
er litt kort tid til å ta ordentlig stilling til alle de store spørsmålene som reises i denne høringen. Det
anses også viktig å se på det som sies om alder på kirkebygg, lokale forhold må gjøres relevant, vi har
ikke mange kirkebygg fra før 1900 her i nord. Medlemstall og alder for tildeling av tilskudd kan man
også se på. Det kan være en løsning å sette sammen en arbeidsgruppe som kan arbeide med en
høringsuttalelse.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det etableres en arbeidsgruppe som utarbeider et høringssvar,
det skal være møte tirsdag 19. desember kl. 10. Menighetsrådets medlemmer bes sende inn skriftlig
innspill til kirkeverge og/eller sokneprest innen tirsdag, så det tas med i uttalelsen. Uttalelsen sendes
da til AU for godkjenning før den sendes inn.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det etableres en arbeidsgruppe som utarbeider et
høringssvar, det skal være møte tirsdag 19. desember kl. 10. Menighetsrådets medlemmer bes
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sende inn skriftlig innspill til kirkeverge og/eller sokneprest innen tirsdag, så det tas med i
uttalelsen. Uttalelsen sendes da til AU for godkjenning før den sendes inn.

Fr. sak 27/17 Joik i kirkene, saksordfører Wenche Kjølås
Behandling:
Det er fra tid til annen aktuelt å drøfte hvordan menighetsrådet forholder seg til joik i kirkene, dette i
sammenheng med konsertforespørsler. Samisk kirkelivsutvalg har behandlet saken, gir noen råd til
håndtering av dette spørsmålet. Samisk kirkelivsutvalg har gjort et vedtak som sier «Samisk
kirkelivsutvalg ønsker at SVM skal bidra til å styrke den samiske salmesangtradisjonen. Joik er ikke en
del av denne tradisjonen. Joik i kirka vil fortsatt oppfattes som provoserende og krenkende blant
mange samer. Samisk kirkelivsutvalg ser ingen grunnlag for å provosere rundt dette. På bakgrunn av
dette ber vi SVM om ikke å tillate joik i kirka nå, men det bør i fremtiden kunne vurderes utfra
kontekst og repertoar.» AU har også behandlet saken og heller ikke de anbefaler at det nå gjøres et
prinsippvedtak for eller mot joik i kirken. Dette spørsmålet om joik i kirkene blir aktuelt i
sammenheng med utleie av kirkebyggene. Da er det rutine på å godkjenne repertoar og det gjelder
alt som skal fremføres i kirkebyggene. Menighetsrådet drøftet spørsmålene som reises, og
innspillene fra AU og samisk kirkelivsutvalg. Menighetsrådets medlemmer slutter seg til de innspill
som kom fra samisk kirkelivsutvalg
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at menigheten skal bidra til å styrke den samiske
salmesangtradisjonen. Joik er ikke en del av denne tradisjonen. Joik i kirka vil fortsatt kunne
oppfattes som provoserende og krenkende blant mange samer. Menighetsrådet ser ingen grunnlag
for å provosere rundt dette. På bakgrunn av dette ønsker menighetsrådet ikke å gjøre et prinsipielt
vedtak for eller mot joik i kirka nå, men spørsmålet vurderes utfra kontekst og repertoar fra gang til
gang der dette er aktuelt. Menighetsrådet opprettholder dagens praksis med at søknader om
formidling av kunst og kultur i kirkene behandles i tråd med det gjeldende utleiereglementet.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at menigheten skal bidra til å styrke den samiske
salmesangtradisjonen. Joik er ikke en del av denne tradisjonen. Joik i kirka vil fortsatt kunne
oppfattes som provoserende og krenkende blant mange samer. Menighetsrådet ser ingen grunnlag
for å provosere rundt dette. På bakgrunn av dette ønsker menighetsrådet ikke å gjøre et
prinsipielt vedtak for eller mot joik i kirka nå, men spørsmålet vurderes utfra kontekst og repertoar
fra gang til gang der dette er aktuelt. Menighetsrådet opprettholder dagens praksis med at
søknader om formidling av kunst og kultur i kirkene behandles i tråd med det gjeldende
utleiereglementet.

Fr. sak 28/17 Utvidelse av Kirkenes kirke, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram saken, behovet for utvidelse av kirken oppstod i sammenheng med at vi måtte
bytte kontorlokaler. Kirkevergen informerte også hva som gjenstår av plan for rehabilitering av
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kirken. Det har også oppstått flere rehabiliteringsbehov etter at tilstandsrapporten ble utarbeidet i
2007. Hvis personalet får arbeidssted i kirken åpner det for mange nye muligheter for bruk og
aktiviteter. Tanken om å ha kontorlokaler i tilknytning til Kirkenes kirke er ikke en ny tanke, men det
har ikke vært behandlet i rådet tidligere. Kirkevegen samarbeider med kirkebyggkonsulenten i denne
saken. Det er behov for at menighetsrådet tar stilling til spørsmålet om utvidelse av Kirkenes kirke,
for å etablere kontorlokaler der. Menighetsrådet har vært kjent med dette spørsmålet siden det ble
aktuelt i forbindelse med at menighetsrådets stab måtte bytte kontorer, men saken har ikke vært
behandlet som en egen sak.
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet ønsker en utvidelse av Kirkenes kirke og ber kirkevergen om å utarbeide forslag til
løsninger.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet ønsker en utvidelse av Kirkenes kirke og ber kirkevergen om å utarbeide forslag til
løsninger

Fr. sak 29/17 Offerlisten for 2018, saksordfører Einar Aksel R. Fagerheim
Behandling:
Soknepresten la fram offerlisten. Det foreslås at det blir færre offer til salmebøker og at
menighetsrådet så snart som mulig finner plass i budsjettet til å kjøpe inn salmebøker til alle kirkene.
Det foreslås også å øke antall offer til menighetsarbeidet og til barne- og ungdomsarbeidet.
Gudstjenestelisten legges ved til orientering. Det ble drøftet fordelingen mellom eksternt og internt
arbeid, og det ble besluttet å følge gudstjenesteutvalgets forslag.

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet vedtar den framlagte offerliste for 2018.
Internt arbeid

Fordeling
2018

Menighetsarbeidet

10
15
5
30

Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum
Eksternt arbeid

Fordeling
2018

Bibelselskapet

3
3
3
3
4

Barnehjem på Filippinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS i Tromsø
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Søndagsskolen Norge, Finnmark krets

3
1
2
3
1
5
2
33

TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Kirkens Bymisjon Tromsø
Det Norske Misjonsselskap
Areopagos’ arbeid i Nanjing (Nådehjemmet)
KFUK/KFUM global
Sum

Menighetsrådet gir fullmakt til AU sammen med sokneprest/forrettende prest til å vedta spesialoffer
ved større katastrofer, lokalt eller globalt, via anerkjente nødhjelpsorganisasjoner.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar den framlagte offerliste for 2018.
Internt arbeid
Menighetsarbeidet
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
Spesialoffer til innkjøp av salmebøker
Sum
Eksternt arbeid
Bibelselskapet
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
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Fordeling
2018
10
15
5
30
Fordeling
2018
3
3
3
3
4
3
1
2
3
1
5
2
33

Menighetsrådet gir fullmakt til AU sammen med sokneprest/forrettende prest til å vedta
spesialoffer ved større katastrofer, lokalt eller globalt, via anerkjente nødhjelpsorganisasjoner.

Fr. sak 30/17
Informasjon fra sokneprest
Bemanning: Richard Olsen Svane blir vikar fram til sommeren 2018. Einar Aksel er innvilget
63 dager studiepermisjon våren 2018
Gudstjenestelisten er planlagt for våren 2018. Det er lagt inn dåpsgudstjeneste noen
lørdager.
Trosopplæringsplan. Planen er nå kommet tilbake fra biskopen og det mangler en del timer
på rammen av timetallet som tilbys. Trosopplæringsutvalget ved sokneprest og
menighetspedagog er invitert til Tromsø på et møte for å ferdigstille planen.
Informasjon fra kirkeverge
Prosjekt Kong Oscar II kapell:
Ferdigstilt og overlevert på datoen det skulle. Det som gjenstår der er brannalarmsystem og
belysning/spotlight. Kapellet skal være klar til konfirmasjon.
Prosjekt Sandnes gravlund: prosjektet vil bli ferdigstilt til våren. Det som gjenstår er
asfaltering og beplantning.
Prosjekt Bugøynes kirkegård:
Spørsmålet om gjenbruk av graver er til behandling hos fylkesmannen nå.
Bemanning: To sykemeldinger i ca. 8 uker, en på 50% og en på 100%
Utlysning av 50% trosopplærer og 75% kirketjener vil skje i 2018.
Informasjon fra leder
Menighetsmøte. Det var menighetsmøte søndag 26. november. Der ble det gjennomgått
flere saker, regnskap, budsjett, strategiplan, virksomhetsplan, trosopplæring, rehabilitering
av kirkebygg og kirkegårder, informasjon om gudstjenestelista, informasjon fra
diakoniutvalget. Spørsmål som ble reist: Informasjon, og bruk av den nye informasjonstavla.
Klage festeavgift. Det er en klagesak for betaling av feste av grav. Saken har vært behandlet i
arbeidsutvalget, og klagen ble ikke tatt til følge, saken sendes til bispedømmet.

Mr. sak 36/17 Møteplan for 2018, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram forslag til møteplan for 2018.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalg vedtar forslaget til møteplan 2018.
Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2018
Måned

Utvalg Dato

Kl.

Merknader

Februar

AU

30. januar

14.00-17.00

MR

27. februar

14.00-16.30
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Mars

AU

20. mars

14.00-17.00

April

MR

10. april

14.00-16.30

Mai

AU

15.mai

14.00-17.00

Juni

MR

12. juni

14.00-16.30

August

AU

21. august

14.00-17.00

September

MR

11. september

14.00-16.30

Oktober

AU

9. oktober

14.00-17.00

MR

30. oktober

14.00-16.30

November

AU

20. november

14.00-17.00

Desember

MR

11. desember

14.00-16.30

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar den framlagte møteplanen for 2018.
Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2018
Måned

Utvalg Dato

Kl.

Merknader

Februar

AU

30. januar

14.00-17.00

MR

27. februar

14.00-16.30

Mars

AU

20. mars

14.00-17.00

April

MR

10. april

14.00-16.30

Mai

AU

15.mai

14.00-17.00

Juni

MR

12. juni

14.00-16.30

August

AU

21. august

14.00-17.00

September

MR

11. september

14.00-16.30

Oktober

AU

9. oktober

14.00-17.00

MR

30. oktober

14.00-16.30

November

AU

20. november

14.00-17.00

Desember

MR

11. desember

14.00-16.30
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Mr. sak 37/17 Eventuelt
Behandling:
Ressursutvalg for bispedømmet har levert sin rapport, og det omhandler bemanning i bispedømmet.
Saken er sendt ut på høring. Et nytt utvalg skal se på prosti og soknegrenser på et senere tidspunkt.
Menighetsrådet kan delta på denne høringen, fristen er satt til 28. januar 2018.

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet foreslår at det settes opp en arbeidsgruppe, og forslag til personer som kan sitte i
denne gruppen er:
Frode Berg, leder
Ellen Katrine Hætta, medlem i rådet.
Sten Kjølås, fagarbeider
En prest.
Kathrine Jahre, menighetspedagog.
Disse forespørres og kirkevergen følger opp dette i samarbeid med AU.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar at det settes opp en arbeidsgruppe, og forslag til personer som kan sitte i
denne gruppen er:
Frode Berg, leder
Ellen Katrine Hætta, medlem i rådet.
Sten Kjølås, fagarbeider
En prest.
Kathrine Jahre, menighetspedagog.
Disse forespørres og kirkevergen følger opp dette i samarbeid med AU.

Kirkenes 12.12.17
Elin Magga
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