DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
02.02.18
Menighetskjelleren, Kirkenes kirke
Kl. 12:00-13:00

Til stede:

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Fungerende sokneprest

Wenche P. Kjølås
Ellen Katrine Hætta
Kathrine Jahre
Mailiss Fløtten Andreassen
Marie Basma
Astrid B. Ramberg
Torbjørn Brox Webber

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler
Sokneprest (i permisjon)

Wenche Jessen Dervola
Elin Magga
Einar Aksel Rånes Fagerheim

Forfall:

Leder
Kom.repr.i fr.
Vara kom.repr. i fr.

Frode Berg
Britt Slagtern
Frank Emil Trasti

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Aud Mathisen
Kjell Hastad
Mikael L. F. Apro

Saker til behandling:
Mr.sak 1/18 Godkjenning av innkalling
Mr.sak 2/18 Godkjenning av saksliste
Mr.sak 3/18 Godkjenning av protokoll fra 12.12.17
Mr.sak 4/18 Kirkens oppfølging av Frode Berg saken
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Mr. sak.
Godkjent.

1/18

Godkjenning av innkalling

Mr. sak
Godkjent

2/18

Godkjenning av saksliste

Mr. sak
Godkjent.

3/18

Godkjenning av protokoll fra 12.12.17

Mr. sak
4/18 Kirkens oppfølging av Frode Berg saken, saksordfører
Behandling:
Frode Berg er fengslet i Russland, siktet for medvirkning til spionasje. Saken har skapt engasjement i
lokalsamfunnet. Fra kirkens side har presteskapet vært involvert i etablering av en støttegruppe og
fakkeltog. Det er sendt blomsterhilsen til Bergs kone Anita. Det planlegges solidaritetsgudstjeneste
12. februar kl 18:00. Det er sendt en søknad om støtte til besøkstjeneste for Frode Berg, dette er
sendt til OVF. Det er også sendt en invitasjon til et internt møte hvor Den norske kirke ved
mellomkirkelig råd er invitert til å delta, sammen med menighetsråd, prost, biskop og
sjømannskirken, dette møtet er i dag fredag 2. februar kl 13:00
Det bør gis en fullmakt til noen som kan følge opp saken, og det vil være naturlig at AU tar den
oppgaven.
Menighetsrådet skal drøfte hva menighetsrådet kan gjøre. Det foreslås at menighetsrådet skal drøfte
hva man kan gjøre for å holde saken varm, og for å hindre at folk til folk samarbeidet ikke blir
skadelidende. Menighetsrådet ønsker å holde fokus på følgende målsettinger:
1. Human behandling
2. Rettferdig rettergang, rettsikkerhet.
3. Fri rettshjelp
4. Få ham hjem
Menighetsrådet ser det som viktig å ha fokus på det å sørge for en human behandling for Frode Berg.
Menighetsrådet ser det også som viktig å opprettholde og videreføre det gode folk til folk
samarbeidet og et godt forhold til nabolandet Russland. Det foreslås å sende en hilsen fra
menighetsrådet til Frode Berg i fengslet, og den sendes til ambassaden.
Det utarbeides en pressemelding med en uttalelse som går ut etter dette menighetsrådsmøtet.
Pressemelding:
«Sør-Varanger menighetsråd ber russiske og norske myndigheter å sørge for at Frode Berg får en
human behandling og at han får en rettssikker og rettferdig rettergang. Dette innebærer blant annet
fri rettshjelp, som er vanlig for norske fanger i utlandet. Det er viktig at folk-til-folk samarbeidet ikke
blir skadelidende.»
Menighetsrådet vedtar at det er Wenche Kjølås som uttaleler seg på vegne av rådet, og det er Astrid
Bye Ramberg som kan bistå henne ved behov.
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Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det sendes en hilsen til Frode Berg i fengselet i Russland, og
den utarbeides av AU og sendes til ambassaden. Menighetsrådet sender ut følgende uttalelse i
etterkant av møtet: «Sør-Varanger menighetsråd ber russiske og norske myndigheter å sørge for at
Frode Berg får en human behandling og at han får en rettssikker og rettferdig rettergang. Dette kan
blant annet innebære fri rettshjelp, som er vanlig for fengslede nordmenn i utlandet. Det er viktig at
folk-til-folk samarbeidet ikke blir skadelidende.» Det er for øvrig nestleder Wenche Kjølås som
uttalelser på vegne av menighetsrådet i denne saken.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det sendes en hilsen til Frode Berg i fengselet i Russland, og
den utarbeides av AU og sendes til ambassaden. Menighetsrådet sender ut følgende uttalelse i
etterkant av møtet: «Sør-Varanger menighetsråd ber russiske og norske myndigheter å sørge for at
Frode Berg får en human behandling og at han får en rettssikker og rettferdig rettergang. Dette
kan blant annet innebære fri rettshjelp, som er vanlig for fengslede nordmenn i utlandet. Det er
viktig at folk-til-folk samarbeidet ikke blir skadelidende.» Det er for øvrig nestleder Wenche Kjølås
som uttalelser på vegne av menighetsrådet i denne saken.

Kirkenes 02.02.18
Elin Magga
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