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Innledning
2010 har vært et innholdsrikt år for menigheten. Ny kapellan ble innsatt i august. Med alle
prestestillingene besatt ble det mulig å gjennomføre gudstjenestene som vedtatt, uten
messefall. I kirkene har det vært feiret 151 gudstjenester. 94 av disse var forordna
gudstjenester. Menigheten har døpt 78 stykker (også konfirmanter og voksne). 84
ungdommer ble konfirmert, 13 par ble vigde og 109 personer ble stedt til hvile. Stor innsats
ble lagt ned i arbeid med barn og unge, slik at menigheten kan spire og gro nedenfra. De
eldre i menigheten blir også godt ivaretatt på det ukentlige Seniortreffet.
Siste halvdel av året var preget av rehabilitering av 2 kirker, Kirkenes kirke og Svanvik
kapell. Disse var stengt i en periode på ca to måneder og innebar en omfattende
omorganisering av virksomhetene. Også i 2010 har staben vært preget av utskifting av
personale, men alle stillingene er besatt i utgangen av 2010, foruten kateketstillingen.
Et av menighetsrådets hovedmål har vært å styrke planprosessen i menigheten.
Virksomhetsplanen reflekterer hele menighetens arbeid, og er basert på menighetsrådets
strategiplan. Virksomhetsplanen beskriver hovedmål, delmål og tiltak for arbeidsområdene
i menigheten. Årsrapporten er bygget opp etter samme prinsipp, og skal gjenspeile
resultatene av målene på virksomhetsplanen.
Sør-Varanger menighet er flerkulturell og menigheten vektlegger i sitt arbeid å la dette få
prege vårt menighetsliv både under og utenfor rammene av høymessen. Særlig må
arbeidet som er gjort av medlemmene i samisk gudstjenesteutvalg og samisk
kirkesanggruppe trekkes frem.
Menighetsrådet har i 2010 lagt stor vekt på forvaltingsansvaret for kirkebyggene, og har
startet en prosess for å utbedre rutinene for utleie av kirkebygg. Målsettingen er å sikre en
god forvaltning av kirkebygg i tråd med vedtekter og strategiplan. Administrasjonen har
utarbeidet nye leiekontrakter, disse vil videreutvikles og tilpasses slik at man når
målsettingene.

Frivillige
Menighetens arbeid blir møtt med stor velvilje i lokalsamfunnet og det er mange frivillige
som utfører mye viktig arbeid i menigheten vår. I Kirkenes kirke er det eget korps med
frivillige som tar seg av tekstlesing/kirkekaffe. En del av de ”gamle” trofaste gjennom
mange år har flyttet, men nye navn blir stadig lagt til lista. I tillegg er både
ungdomsklubben/juniorungdomsklubben og søndagsskolen basert på frivillige ledere.
Kirkeforeningen i Neiden er meget velfungerende, og i tillegg til å arrangere kirkekaffe,
utfører de mye løpende vedlikehold på kapellet og kirkegården. De hjelper også til med å
holde kapellet åpent for besøkende om sommeren. Også på Bugøynes er det mye
engasjement og vilje til frivillig innsats, det ble blant annet gjennomført en omfattende
dugnadsinnsats på vedlikehold av kapellet sommeren 2010. På Bugøynes arrangeres det
kirkekaffe på eget initiativ etter hver gudstjeneste. Mye av vedlikeholdet på kirkegårdene i
distriktene gjøres på dugnad. Menigheten har egen Kirkens Nødhjelpskontakt, som bl.a. er
sterkt involvert i den årlige innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Fra høsten 2010 har
også Seniortreffet blitt drevet av en frivillig medarbeider, sammen med et frivillig
arbeidende styre.
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1. Menighetsrådet

Den 1.november 2009 trådte det gjeldende menighetsrådet i kraft og fellesrådet trådte i
kraft 1. desember 2009.
Menighetsrådet har i 2010 bestått av følgende medlemmer:
Tor Øystein Seierstad
Åshild Skjerping
Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Ingar Brun
Christina Henriksen
Eli Kristin Flåten
Astrid Andersen
Bodil Dago
Odd Emanuelsen
Pedro Torres
Nina Karin Skogan

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

I løpet av 2010 oppstod det endringer i menighetsrådet. To av varamedlemmene, Pedro
Torres og Nina Karin Skogan flyttet fra kommunen, og gikk derfor ut av menighetsrådet.
Menighetsrådet har avholdt 6 møter i løpet av 2010, og våren 2010 ble det gjennomført
menighetsmøter i alle kirkene der menighetene hadde mulighet til å komme med innspill til
menighetsrådets strategiplanlegging. Medlemmene i rådet deltok på samling for råd og
stab i januar, dette var også et ledd i menighetsrådets strategiplanlegging.

Spesielle saker som har vært til behandling i løpet av 2010:











Rehabilitering av Kirkenes kirke og Svanvik kapell
Tilstandsrapport for kirkegårder
Visjon for Sør-Varanger menighet.
Strategiplan og virksomhetsplan
Avskjed med kateket Linda Rasmussen og kirketjener Odd Arne Rasmussen
Ansettelse av kapellan Maren Ninni A. Lockertsen
Utleiereglement
Gave til dåpsbarn
Menighetsrådets underutvalg
Konfirmantkapper for alle på konfirmasjonsdagen
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Menighetsrådet har i 2010 hatt følgende underutvalg med delegert
ansvar:
Forhandlingsutvalget:
Leder Tor Øystein Seierstad
Nestleder Åshild Skjeping

Administrasjonsutvalget:
Leder
Nestleder
Kirkeverge

Tor Øystein Seierstad
Åshild Skerping
Wenche Dervola
Merete Johnsen
Torgrim Bugge

Arbeidsutvalget:
Leder
Nestleder
Sokneprest
Kirkeverge
Saksbehandler

Tor Øystein Seierstad
Åshild Skjerping
Eli Kristin Flåten
Wenche Dervola
Elin Magga

Samisk gudstjenesteutvalg:
Eli Kristin Flåten (leder)
Christina Henriksen
Tove Lill Labahå
Kåre Kvammen
Annemarie Kjeldsø

Gudstjenesteutvalget:
Eli Kristin Flåten (leder)
Øystein Mathisen
Elin Steigberg
Vegard By
Katrine Jahre

Barne- og ungdomsutvalget:
Øystein Mathisen (leder)
Pedro Torres
Nina Karin Skogan
Tore Høyland
Da Pedro Torres og Nina Karing Skogan utgikk fra vervene sine, ble utvalget supplert med
følgende nye medlemmer:
Ingar Brun
Liv Reidun Haldorsen.
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Kirkegårds og kirkebyggutvalget:
Wenche Dervola (leder)
Pål Haldorsen
Leif Sommer
Odd Emanuelsen
Elin Magga (sekretær)

2. Menigheten som arbeidsplass
Ansatte i Sør-Varanger menighet i 2010
Sør-Varanger menighet hadde i 2010 ni hele stillinger fordelt på ti ansatte, av de er syv
kvinner og tre menn. I tillegg er det seks deltidsstillinger, fordelt på tre ansatte alle er
menn. To av de seks deltidsstillingene er fortsatt ikke besatt, men stillingene ivaretas på
en utmerket måte av de faste vikarene Haldis Marjavara på Bugøynes og Anna Lankinen
på Svanvik. Det er registrert 3 sykemeldinger og 6 egenmeldinger i løpet av året. Det har
ikke vært registrert eller rapportert melding om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Stilling

Navn

Stillings%

Kirkeverge
Saksbehandler
Menighetssektretær
Menighetssektretær
Kantor
Organist
Organist
Kateket
Kirketjener
Kirketjener
Fagarbeider
Fagarbeider
Barne- og ungsomsarbeid.

Wenche Dervola
Elin Magga (fra april)
Turid Bjørhusdal
Merete Johnsen
Vegard By (fra april)
Alla Sukhomlina (fra aug)
Katharina Bartsch (til aug)
Linda Rasmussen (til okt)
Odd Arne Rasmussen (til okt)
Anna Lankinen (fra okt)
Roy Steinar Henriksen
Torgrim Bugge
Tore Høiland

100%
100%
25%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15%

Deltidsstillinger i distriktet
Fagarbeider
Fagarbeider/kirketjener
Kirketjener

Karstein Weigama
Jarle Karikoski
Anna Lankinen (til okt)

5.10%
21.39
13%

Ansatte som har Nord-Hålogaland bispedømme som arbeidsgiver
Sokneprest
Kapellan
Kapellan
Vikar

Eli Kristin Flåten
Øystein Mathisen
Maren Ninni A. Lockertsen
Hanne Hoff (4 mnd)

100%
100%
100%
100%
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Permisjoner/Oppsigelser/Ansettelser
Alla Sukhomlina hadde permisjon og var borte fram til august. I denne perioden var
Kathartina Bartsch vikar. Øystein Mathisen hadde permisjon i 3 måneder, mars-mai og i
den perioden var Hanne Hoff vikar. Hun var også vikar i juli måned. Ny saksbehandler,
Elin Magga, tiltrådte i april og det samme gjorde ny kantor, Vegard By. I august begynnte
Maren Ninni A. Lockertsen som ny kapellan. Høsten 2010 gikk kateket Linda Rasmussen
og kirketjener Odd Arne Rasmussen av med pensjon. Det har ikke lyktes å ansette ny
kateket. Anna Lankinen er ansatt som ny kirketjener.

Stabsmøter
Hver onsdag holdes morgenbønn, med påfølgende stabsmøte i menighetssalen. På møtet
blir arbeidet for de neste 2 ukene koordinert, mens vi evaluerer forrige ukes arbeid. I 2010
ble stabsmøtene noe strukturert og lagt opp litt annerledes, dette som et ledd i
stabsutvikling. Det ble innført fast evaluering av virksomhetsplanen, og stabsmøtene ble
en arena for bevisstgjøring av ansattes roller som en del av staben.

Planleggingsdager
Det har vært avholdt en planleggingsdag for staben i løpet av året, denne ble gjennomført i
mai, og staben jobbet da med virksomhetsplanen.

Medarbeidersamtaler
Kirkevergen avviklet medarbeidersamtaler med de fellesrådsansatte i løpet av året, og
leder har hatt medarbeidersamtale med kirkevergen.
Prestene har hatt medarbeidersamtaler med prosten.

Kurs/seminar
I januar deltok staben og menighetsrådet på en fellessamling.
I mai ble det gjennomført planleggingsdag for staben.
Kirkevergen deltok på lederkurs for proster og kirkeverger i Tromsø i september.
Hele staben deltok på ”Stabsutvikling” v/Tore Byfuglien 29-30.september.
Fagarbeiderne deltok på fagdager for kirkegårdsarbeidere i Danmark i september.
Kantor Vegard By deltok på fagdager for kirkemusikere i Tromsø i oktober.
Kapellan Maren N. A. Lockertsen og kapellan Øystein Mathisen deltok på
trosopplæringskonferanse i Tromsø i oktober. Øystein Mathisen deltok i tillegg på
trosopplæringskonferanse i Oslo.
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3. Administrasjon
Økonomi
Sør-Varanger menighet fikk en rammeoverføring fra Sør-Varanger kommune på kr
4 195 000.
De totale driftsutgiftene i 2010 var budsjettert til kr 6 008 750.
Sør-Varanger kommune bevilget kr 2 000 000 i øremerkede midler til rehabilitering av
kirkebygg. (se detaljer under punkt 4.)
Reelle driftsutgifter for 2010 var i hht. regnskap kr 7 905 371.

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. Den planlagte innføringen av
gravferdsavgiften ble ikke iverksatt i 2010.
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4. Gudstjenestefeiring
Gudstjenestearbeidet er selve grunnfjellet i arbeidet til en menighet. Derfor bør dette
viktige arbeidet gjennomtenkes med jevne mellomrom for å avdekke om man arbeider på
best mulig måte. Dette har ikke vært gjort i vår menighet siden 1997. Det har vært ført
grundig statistikk over menighetens gudstjenestearbeid siden 1997, og menigheten har
derfor et godt grunnlag for å gjøre eventuelle endringer.

Gudstjenester med nattverd
I 2010 var det til sammen 94 gudstjenester med nattverd.
Palmesøndag var det høymesse ute i Namdalen hos Linda og Odd-Arne Rasmussen.
Antall kirkegjengere som går til nattverd er liten; kun ca en fjerdedel av alle som deltar på
gudstjenesten går til nattverd. Dette er noe vi bør legge oss på sinnet, og forsøke å
undervise/snakke om nattverden på en måte slik at mennesker forstår at Guds nåde er for
alle!

Andre gudstjenester
Med ”andre gudstjenester” menes alle gudstjenester som ikke foregår på søndag og i
høytidene (de forordna som biskopen har pålagt oss å ha), for eksempel
samtalegudstjenester før konfirmasjon, skole- og barnehagegudstjenester m.m.
Det har vært holdt 57 andre gudstjenester.

Forsøksordning med ny liturgi og veien videre
Sør-Varanger menighet ble i 2009 utpekt som en av flere forsøksmenigheter til utprøving
av ny liturgi i Den norske kirke. Menigheten jobbet en del med dette i 2009, men i 2010 ble
det hele lagt på vent, i påvente av at Kirkemøtet i april 2011 skal vedta den nye og
endelige ordningen. Sør-Varanger må da arbeide for å implementere sin nye og lokale
grunnordning fra 2009 i den nye liturgien.
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5. Kirkelige handlinger
Dåp
I 2010 døpte vi 78 barn. Det er et ganske lavt antall sammenlignet med de siste år. Det var
9 barn fra menigheten som ble døpt i andre sokn.

Vielser
Det var 13 vielser i Sør-Varanger menighet i 2010.

Begravelser
Det var gravlagt 109 personer i Sør-Varanger menighet i 2010.

Konfirmasjon
Våren 2010 ble 84 ungdommer konfirmert. Alle disse har i tillegg til den ordinære
konfirmasjonsundervisningen, deltatt på konfirmantleir en hel helg på Svanhovd, arrangert
Ung Messe, Varangernatta (GSV) og vært med på Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon.

Tabell 5.
Dåp
Vielser
Begravelser
Konfirmasjon

2007
81
34
92
77

2008
85
21
68
97

2009
90
12
71
83

2010
78
13
109
84
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6. En flerkulturell kirke
Samiske gudstjenester
Det er etablert 4 samiske gudstjenester som del av vår gudstjenesteordning. Disse pleier å
være på Samefolkets dag (6. februar), på Palmesøndag, en Høsttakkefest tidlig på høsten,
og Allehelgens dag. Samisk gudstjenesteutvalg står for planleggingen av disse
gudstjenestene, sammen med forrettende prest. I flere år har den oppsatte høymessen
Palmesøndag kollidert med Menighetens dag og utegudstjeneste i Namdalen. Dette er
sterkt beklagelig. Påskehøytiden er den mest sentrale av de kirkelige høytidene i det
samiske kirkeliv. Sør-Varanger menighet ønsker å understøtte denne tradisjonen ved at
påskehøytiden også markeres med en samisk høymesse. Stab og menighetsråd vil i
samråd med samisk gudstjenesteutvalg bidra til at den innarbeidede tradisjon med samisk
høymesse Palmesøndag kan videreføres som en av de 4 forordnede samiske
gudstjenestene i menigheten, og menighetens hovedgudstjeneste den dagen.

Sámi girkosearvi
Sámi girkosearvi har hatt jevnlige salmesangkvelder. Disse avholdes i menighetssalen i
Kirkenes kirke.

Finsk julegudstjeneste i Kirkenes kirke
Det ble holdt en egen finsk julegudstjeneste i Kirkenes kirke.
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7. Opplæring og vekst i den kristne tro
Trosopplærings fasearbeid (0-18 år)
Menigheten har måttet gjøre noen endringer på grunn av at det ikke har vært kateket fra
oktober 2010. Menigheten har hatt følgende opplegg for trosopplæring i aldersgruppen 0 til
18 år i 2010:
- Distribuering av brosjyrene ”Orientering om dåpen” og ”Til fadderen” på norsk og samisk.
- Distribuering av hilsen til 1., 2., og 3. dåpsdag (til kateketen slutta etter sommerferien)
- Utdeling av 4-årsbok
- 6 til 10 årsfasen dekkes av søndagsskolen og skolegudstjenestene
- 11-årsfasen – ”Lys våken” arrangement med overnatting i kirka og presentasjon av
Den levende boka, med 38 deltakere.
- 12-årsfasen dekkes av skolegudstjenestene
- 14 og15-årsfasen dekkes av konfirmasjonsopplæring og skolegudstjenestene
(for detaljer om konfirmasjonsopplæring se under ”Kirkelige handlinger”)
- 16-årsfasen dekkes av minilederkurs (MILK), skolelag og skolegudstjeneste (se
detaljer under)
- 17-årsfasen dekkes av minilederkurs (MILK)
- 18-årsfasen er forsøkt dekket ved kontakt med videregående skole/folkehøyskole

Søndagsskolen
Det arrangeres søndagsskole jevnlig i forbindelse med gudstjenester i Kirkenes kirke.
I 2010 var det ti samlinger i regi av Kirkenes søndagsskole, hvorav en av samlingene var
Søndagsskolens dag den 6. juni, der hele menigheten var invitert til
søndagsskolegudstjeneste med påfølgende middag, leker og konkurranse. Dette året har
søndagsskolebarna vært med til både Bugøynes og Strand og kjørt med
menighetsbussen. I gjennomsnitt er det ca ti barn med på hver samling.
Søndagsskolebandet har opptrådt ved flere gudstjenester. Søndagsskolen drives i
hovedsak av frivillige, men ligger inn under menighetens undervisningsledelse.

Familiemesser
Det ble holdt 14 familiemesser i 2010. Èn hver måned i hovedkirka, og to andre steder.

Husfelleskap
Husfellesskapet er en gruppe personer som har møte annenhver tirsdag til samvær og
bibellesning. Gruppen møtes hjemme hos hverandre. Det er økende oppslutning og på
det meste kan det være 15-16 personer i alderen 20 til 40 år.
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8. Diakoni
Det diakonale arbeidet lider under at vi ikke har egen diakonstilling i menigheten. Behovet
for diakon er godt dokumentert. Det ble startet en dialog med Sør-Varanger kommune,
hjemmebasert omsorg, og med rådmannen med tanke på å få opprettet en diakonstilling,
men dette arbeidet har ikke blitt videreført etter at sokneprest Trond Gran sluttet.

Seniortreff
For tredje året på rad arrangeres det Seniortreff i menighetssalen, hver torsdag fra klokka
11 til 13. Det serveres kaffe og vafler, det er sang og musikk, loddsalg, quiz o.s.v. En gang
i blant er det andakt, og i blant kommer det noen utenfra og snakker om et tema som er
relevant for de eldre; f.eks medisinbruk. Antall eldre på hvert treff er stabilt, i underkant av
25. En gang i året drar Seniortreffet på tur med buss og spiser middag et koselig sted.
I forbindelse med jul og påske inviteres alle eldre på institusjonene til Eldres Kirkedag,
med gudstjeneste og kaffe. Da er Seniortreffet ansvarlig for kirkekaffen.
I mangel på diakon drives treffet på fortreffelig vis av en frivillig medarbeider og et styre,
som trår til når det er behov. Soknepresten er ansvarlig for seniortreffet i påvente av
diakon. Organist og kirketjener er også gode støttespillere når det gjelder å drive dette
tiltaket.

Andakt ved institusjonene
På grunn den ubesatte stillingen som prest i menigheten vårhalvåret har det vært
vanskelig å få gjennomført andakter på institusjonene. Det har vært avholdt enkelte
andakter når prestene har hatt kapasitet til dette. Da ny prest var på plass i august ble
turnusen med andakter på institusjonene startet opp igjen. Det viste seg at institusjonene
syntes det var for mye med en andakt i uka, det passet bedre med annenhver uke. I tillegg
ble det avholdt julegudstjeneste lille julaften på de fire institusjonene i Kirkenes.
En gang per måned er det andakt/gudstjeneste på omsorgssenteret i Bugøynes.

Eldres kirkedag
Det har vært avholdt 2 kirkedager for eldre på institusjonene. Menigheten henter da i
samarbeid med Frivillighetssentralen de eldre som ønsker det, til gudstjeneste i Kirkenes
kirke. Gudstjenesten er spesielt tilrettelagt for eldre.

Kirkebussen
Menigheten eier en egen buss som disponeres av Frivillighetssentralen. I tillegg har
menigheten 3 ansatte som har minibussertifikat. Bussen blir brukt ved utflukter foretatt av
seniortreffet, søndagsskolen, korene og stab/råd.
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9. Ung i kirken
Skole-/barnehagegudstjenestene
I 2010 ble det gjennomført til sammen 13 skolegudstjenester og 6 barnehagegudstjenester
i perioden 30. november til 19. desember. Tilbakemeldingene på disse gudstjenestene er
veldig gode og skolene er svært fornøyd med opplegget slik vi har det. Samtlige av
kommunens mange skoler og barnehager valgte å benytte se av tilbudet både til jul og
påske. Det ble også gjennomført en årlig gudstjeneste på Pasvik folkehøgskole.

Juniorklubb
Det arrangeres juniorklubb annenhver fredag ettermiddag. Våren 2010 hadde
menighetens ungdomsarbeider Tore Høiland ansvar for juniorklubben sammen med Nina
Karin Skogan fra Ungdomsutvalget. Deltakelsen på klubben har gått noe opp og ned, men
tok seg opp mot sommeren, og på klubbens utflukt til Elvenes grensestasjon var vi ca 20
deltakere.
På høsten 2010 har det vært stabilt godt besøkt. Pga restaurering av kirka høsten 2010
har vi leid lokaler hos Smyrna til klubb, og det fungerte veldig bra.
Det er menighetens ungdomsarbeider Tore Høiland, samt prest Øystein Mathisen som er
faste ledere. I tillegg er miniledere og andre frivillige voksne involvert. Ungdomslederne tar
mye av ansvaret for de forskjellige aktivtitene før samlingsstunden med andakt. (spill,
biljard, fortball, bibeloppgaver, bordtennis osv.) Det er også selvbetjent kiosk med salg av
brus og godter.

Ungdomsklubb
Det arrangeres ungdomsklubb annenhver fredagskveld. De faste lederne er Øystein
Mathisen, menighetens ungdomsarbeider Tore Høiland, Øystein Sandnes og Per Oskar
Jerijærvi. Det er fortsatt stort behov for kvinnelige ledere/ungdomsledere til
ungdomsklubben, da det er stadig flere jenter som kommer til klubben.
Her samles ungdommene til felles aktiviteter som bordtennis og diverse spill.
Ungdommene driver egen kiosk hvor det praktiseres selvbetjening. Det er fast andakt hver
gang, og ansvaret for den går på rundgang mellom lederne. Noen ganger er andakten
oppe i kirkerommet hvor det brukes litt mer tid til stillhet og lystenning. På en vanlig
klubbkveld er det gjerne 15-20 stykker innom kirkekjelleren. Menighetsrådet bevilget kr
20 000 til å fornye utstyret på klubbene. Midlene står inntil videre på fond og er ikke
benyttet. I tillegg har klubben fått 5000 kr av Odd Fellow, og 1000 kr av Inner Wheel Club.
Det er nå forholdsvis store behov for utskiftning av Hi-Fi utstyret og også møblene i
kirkekjelleren. Begge klubbene er viktige arenaer for formidling av tro, der det gis
anledning til å snakke om tro i en trygg og uformell ramme.

Minilederkurs (MILK)
MILK er en del av en godt etablert lederutdanning for unge. Kursene kjøres i samarbeid
med hele prostiet, og går over 3 helger. Kurset er rettet mot ungdom i alderen 14-15 år. 2
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ungdommer fra vår menighet fullførte kurset våren 2010. Høsten 2010 startet det opp nytt
kurs, denne gangen med 3 nye deltakere. I tillegg fortsatte 1 av de som var ferdig våren
2010 på MILK2, som er et videregående kurs som kjøres parallelt med MILK1.
Disse ungdommene får god anledning til å bruke sin lederutdanning i praksis på klubbene
og på arrangementer i forbindelse med konfirmantutdanningen, og ikke minst
Varangernatta. Dessuten er det etter hvert en god del ungdommer som har deltatt på kurs
tidligere som har fortsatt å være ledere. Blant annet hadde vi nå januar 2011 med oss hele
8 unge ledere, en god blanding av nye og erfarne ungdomsledere.

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. Alle korene
øver fram mot, og deltar på flere gudstjenester i løpet av et år, og ved ulike anledninger
deltar andre aktører musikalsk i gudstjenester, både som frivillige og som innleide
musikere. Tusen takk til alle disse! Menighetens kirkemusikere arbeider for at det skal
være musikalsk medvirkning utenom de fast ansatte på flest mulig gudstjenester. Dersom
noen har lyst til å bidra, eller kjenner noen de tror kan tenke seg å bidra er det flott om
dere sier fra til noen i staben.

Musikkandakter
Ettersom alle prestestillingene nå er besatt er vanlig rytme i institusjonsandaktene
reetablert. Behovet for musikkandakt som erstatning er derfor bortfalt. Menighetens
kirkemusikere deltar på de ordinære andaktene.

Salmekvelder
I løpet av 2010 ble det tilbudt 4 salmekvelder, 2 i Kirkenes og 2 i Neiden. St. Cecilia
barnekor og Kirkenes kirkekor har deltatt på 2 av disse.

Choral Evensong / aftensang etter anglikansk tradisjon
For å fremme salmesang og gi tilbud til salmesang på forskjellige språk, til blant annet
turister, ble det arrangert en Choral Evensong i Oscar II kapell den 31.07.09
på kvelden. Både liturgi og salmer var på engelsk. En ad hoc-oktett under ledelse av
Katharina Bartsch var det bærende musikalske element.
Som en avskjed for Odd Arne Og Linda Rasmusen ble det holdt en lignende, men
norskspråklig kveldsgudstjeneste i Sandnes kapell 17. oktober. Der var kirkekoret det
bærende musikalske element, ungdomskoret og de eldste fra St. Cecilia deltok også.
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Konserter
Det har vært 21 musikkarrangementer i menighetens regi i 2010, derav 14 lunsjkonserter.
Av øvrige konserter kan nevnes konsert med Varanger vokalensemble under Barents
spektakel, tårnkonsert med saksofon ved Tore Ljøkjel, samt minnekonsert for Joy og
Øystein Moen. Kirkene har vært utleid til 15 musikkarrangement, herunder flere konserter
både i kirkerommet og fra kirketårnet i Kirkenes under kirkenesdagene.

Lunsjmusikk
Det har vært 14 lunsjkonserter (kalt ”lunsjmusikk”) onsdager kl 11.00 i tidsrommet mai til
september. Konsertene varer om lag 20 minutter og har hovedsakelig vært ved
menighetens kirkemusikere, men to besøkende musikere har også deltatt. Oppmøtet har
variert mellom 5 og 40, snitt på om lag 18.
Det har kommet mye positiv respons fra publikum, både fra fastboende og fra turister.
Sistnevnte gruppe uttrykker ofte en positiv overraskelse over at et slikt tilbud finnes oppe i
isødet.

St. Cecilia barne- og jentekor:
St. Cecilia barnekor har vært i drift hele året, med øvelser onsdagskvelder. Koret har ikke
vært delt i to separate kor, derfor har ikke jentekornavnet vært i bruk. Koret ble ledet av
Gina Gade-Lundlie i samarbeid med Katharina Bartsch fram til april. Da tok Vegard By
over ansvaret. Alla Sukhomlina er med som akkompagnatør på mange øvelser og alle
opptredener utenom gudstjenester, hvor hun er opptatt med gudstjeneste andre steder.
Koret deltok i flere gudstjenester, på ”Vi synger julen inn”, to salmekvelder, og har holdt
minikonsert i Sandnes kapell og på Wesselborgen. Selv om det ikke er to separate kor har
øvelsene i varierende grad vært delt inn etter aldergrupper. Medlemstallet har vært mellom
10 og 15, flere medlemmer ønskes veldig velkommen!

Ungdomskoret
Katharina Bartsch samlet noen ungdommer til et ungdomskor våren 2010.
Etter at hun sluttet i stillingen i menigheten har hun hatt enkelte øvelser med ungdommene
på frivillig basis. De deltok på noen av sangene under kirkekorets konserter med ”Little
jazz mazz”, på aftensang/avskjed for Linda og Odd Arne Rasmussen, og på en av
gudstjenestene julaften. Ungdomskorets framtid er høyst uviss.

Kirkekoret
Kirkekoret hadde i 2010 om lag 25 medlemmer og deltok jevnlig på gudstjenester hele
året. Grupper fra koret deltok også som forsangere under konfirmasjonsgudstjenestene.
Koret hadde konsert i Kirkenes 13. mai kalt ”Little jazz mass”. Den konserten ble også tatt
med på en miniturne til Tana og Vadsø i september, og høstet mange lovord. Katharina
Bartsch var dirigent til og med disse konsertene, deretter overtok Vegard By det
musikalske ansvaret.

Seniorkoret
Seniortreffet på torsdagene har etter Joy Moens bortgang ikke hatt sitt eget kor.
De synger imidlertid mye på treffene, og hovedansvarlig for dette er Alla Sukhomlina.
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Orgelelev
Våre organister har en gang i uken orgelundervisning av en elev i Kirkenes kirke.
Han har også medvirket på flere familiemesser.

Samarbeid med kulturskolen
Våren 2010 spilte kulturskolens messingsensemble under ledelse av Ole Arnt Bye på en
gudstjeneste i juni. Det ble et oppløftende musikkinnslag og det er ønske om at dette
samarbeidet fortsetter.

Flyttet til Sandnes kapell i en periode
I forbindelse med oppussing av Kirkenes kirke ble gudstjenester, konserter og korøvelser
holdt i Sandnes kapell to måneder om høsten. Dette fungerte greit. Pianoet fra
menighetssalen ble flyttet til Sandnes i denne perioden.
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11. Drift og forvaltning av kirkebygg
Kirker og kapeller
Sør-Varanger menighet hadde i 2010 to åpne kirker om sommeren for turister og
lokalbefolkningen. Kirkenes kirke ble holdt åpen daglig fra 09-15. I Neiden kapell sørget
Kirkeforeningen for å ha kapellet åpent fra kl 16 – 19 i juli måned. Både hovedkirken og
Neiden kapell er veldig godt besøkt. Menigheten prioriterer dette og mener det er viktig at
kirken og kapellene er åpne i sommermånedene for de som vil avlegge et besøk der, så
fremt det er ressurser til dette. I 2010 møtte menigheten på noen uforutsette utfordringer i
kirkebyggene. Det var et lynnedslag i Sandnes kapell som krevde reparasjon av elektrisk
anlegg, og rengjøring av sot og støv i etterkant. Det var også en overspenning i hele
strømnettet i kommunen som innebar ødeleggelser av orgelet i Kirkenes kirke, og
kirkeklokkene i Kirkenes kirke og Sandnes kapell. Dette ble utbedret i etterkant av
overspenningen.

Vedlikehold av orgel og piano
Menigheten har inngått avtale med Ryde & Berg orgelbyggeri om orgelvedlikehold i alle
kirker i Sør-Varanger menighet annen hvert år.
Vedlikeholdet skulle vært utført i 2009, men Ryde & Berg ønsket å forskyve det til
begynnelsen av 2010. Det var et poeng at det skulle være vinterklima når de kom,
ettersom det er enkelte problemer med orglene som kun oppstår om vinteren. Deretter ble
vedlikeholdsbesøket på ny utsatt fra orgelbyggers side, til høsten 2010. I slutten av
november kom en sveitsisk orgelbygger på oppdrag fra Ryde & Berg, samt en lærling fra
Ryde & Berg på et todagers opphold hvor de gikk over orglene i Bugøynes og Sandnes
kapell, samt gjorde enkelte justeringer på orgelet i Kirkenes. Besøk av Jan Ryde for videre
oppfølging av orgelet og luftfukter i Kirkenes kirke ble planlagt til januar 2011.
Begge pianoene skal stemmes regelmessig, de ble stemt i januar og i juli.

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 kapell
2. Kirkenes kirke
3. Neiden kapell
4. Kong Oscar II kapell
5. Bugøynes kapell
6. Prestestua, Grense Jakobselv
7. Kirkenes Gravkapell
Sør-Varanger kommune bevilget kr 2000 000 i 2010 i øremerkede midler til
rehabiliteringsarbeid.
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Internkontroll/HMS
Det har vært økt fokus på internkontroll og HMS også i forhold til kirkebyggene. I 2010 ble
alle elektriske anlegg igjen kontrollert, det ble satt i verk tiltak på alle avvik.
Brannvernutstyret ble gått igjennom og oppdatert. Kirkevergen har nå satt ned en gruppe
bestående av kirketjener, vara brannsjefen og kirkevergen som skal vurdere og etablere
rutiner for brannvern i alle kirkebygg.

Tilgjengelighet til kirkebyggene
Menighetsrådet har som et av sine hovedmål å gjøre kirkebyggene tilgjengelig for flest
mulig. De har vedtatt at dette skal knyttes til det øvrige rehabiliteringsarbeidet.
Kirkebyggkonsulenten Ove Morten Berge i Kirkerådet ble kontaktet, og han har vært på
befaring for å se på mulige løsninger. Han vil komme med innspill til det videre arbeidet
med utforming mulige adkomster til kirkebyggene.

Svanvik kapell
Arbeidet startet opp i september 2010. Prosjektet ble ledet av Norsk Bygningsvern AS, ved
Tor Haugen og Hans Marumsrud, fra Barest AS deltok Pål Ballo også som leder.
Deltakerne på rehabiliteringskurset er Valerij Thorsen og Stig Rune Fagerli fra Barest AS,
og Trond Johansen og Aslak Jonne Sarre fra Firma Øystein Hansen. De har byttet ut deler
av de seks nederste stokkene på siden mot sør. Rehabiliteringsprosjektet skulle være
avsluttet i uke 44 men ble avsluttet to uker før. Kapellet ble tatt i bruk igjen etter
rehabiliteringen den 21.11.2010. Dette arbeidet vil gå over 3 år, 6 til 8 uker hvert år og er
beregnet avsluttet i 2012.

Kirkenes kirke
I Kirkenes kirke ble det utført et betydelig rehabiliteringsarbeid i 2010. Hele kirken ble
pusset opp innvendig, bortsett fra menighetssalen og gulvet i kirkerommet, disse var
utbedret i 2009. Oppussingen gikk etter planen, og da arbeidet skulle vært ferdigstilt
gjensto det noe, men dette utføres etter avtale. Arbeidet ble utført av Fiskebeck håndverk,
etter anbudsrunde ledet av Barlindhaug.

Neiden kapell
Det har ikke vært utført planmessig vedlikehold på Neiden kapell i 2010.

Kong Oscar II kapell
Kong Oscar II kapell ligger utsatt til værmessig. Ovnene som ble montert i 2009 ble skadet
av rust på grunn av at det kom fukt via skruehullene i veggen slik at festene rustet og
ramlet ned. Det ble sommeren 2010 montert nye ovner i kapellet.
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Bugøynes kapell
Bugøynes kapell ligger utsatt til for vær og vind. Sommeren 2010 ble det gjennom en
betydelig dugnadsinnsats utført vedlikeholdsarbeid på kapellet. Kapellet ble da malt
utvendig.

Sandnes kapell
Det har ikke vært utført planmessig vedlikehold på Sandnes kapell i 2010. Et lynnedslag
sommeren 2010 krevde reparasjon i det elektriske anlegget, og rundvask på grunn av
støvpartikler av sot.

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.
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12. Drift og forvaltning av kirkegårder
Generelt
Menighetsrådets har i 2010 nedsatt et utvalg for kirkebygg- og kirkegårder. Utvalget består
av kirkeverge Wenche Dervola, Leif Sommer, Pål Haldorsen og Odd Emanuelsen. I løpet
av 2010 har utvalget gjennomført befaring av samtlige kirkegårder i menigheten og dette
har resultert i en tilstandsrapport for kirkegårdene. Generelt konstaterer rapporten at det
trengs utbedringer av gjerder og porter på de aller fleste kirkegårdene, og noen av
kirkegårdene lider under prekær plassmangel, og trenger utvidelser. Det vil også være
nødvendig med utbedring av elektrisk anlegg på flere av kirkegårdene. Rapporten med
kostnadsoverslag er oversendt kommunen. Det er nå kjøpt inn minnesteiner til samtlige
kirkegårder, de siste vil bli montert opp i løpet av våren 2011. Det er mange som besøker
minnesteinene i løpet av året.

Maskiner og utstyr
Menigheten har egen gravemaskin til åpning og lukking av graver. Menigheten har også
egen lastebil som blant annet brukes til å frakte gravemaskinen når det skal åpnes og
lukkes graver i distriktene. Lastebilen er 16 år og gravemaskinen er 18 år gammel.
Maskinene er slitne og krever ofte reparasjoner, noe som hindrer forutsigbarheten i forhold
til begravelser.

Kirkenes kirkegård
Det er mye opparbeidet jord på denne kirkegården og det krever mye vedlikehold på
sommerhalvåret. Sommervedlikeholdet, inkl tynning av busker, ble utført av teknisk
avdeling ved Sør-Varanger kommune. Det ble gjennomført med godt resultat. På
kirkegården har det også blitt utført dugnadsarbeid av idrettslaget Søril. Sommeren 2010
sto porten endelig ferdig. Stolpene er oppført av Kirkenes byggservice. Portene som ble
levert til yrkesskolen i 2008 for reparasjon, ble fraktet til Kimek, som gjennomførte
sandblåsing, oppretting og lakkering og montert opp igjen. Kirkenes byggsørvis. I løpet av
våren og sommeren 2010 var det utfordrende å vedlikeholde denne kirkegården, da
gjerdet ved to anledninger har blitt kjørt ned av biler. Dette har vært ressurs og tidkrevende
for menigheten.

Sandnes kirkegård
Sandnes er en naturkirkegård som ikke krever fullt så mye vedlikehold. Vedlikeholdet
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.
I 2010 er det installert nye lykter på det nye feltet. Det er også ryddet en del skog.
Minnesteinen på kirkegården er mye brukt.
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Neiden kirkegård
Den gamle delen av gjerdet rundt Neiden kirkegård er i svært dårlig forfatning og må
byttes ut. Det er satt ut nye punktfester for nytt gravfelt.
Vedlikeholdet på kirkegården utføres av kirketjener/graveren i Neiden.
Kirkeforeningen i Neiden inviterer bygdefolket til dugnad på våren.

Bugøynes kirkegård
Vedlikeholdet der utføres av graveren. Det er snart slutt på gravplasser ved denne
kirkegården. Nytt gravfelt må planlegges.

Tårnet kirkegård
Sommervedlikeholdet ble utført av en skoleelev fra bygda. Det er utført en del vedlikehold
på gjerdet sommeren 2010. Videre er det fjernet småskog og kratt langs hele gjerdet.

Pasvik kirkegård
Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne. Det har vært gjort stor dugnadsinnsats av
lokalbefolkningen, hvor det ble ryddet skog og kirkegården ble stelt.

Grense Jakobselv kirkegård
Kirkegården i Grense Jakobselv ligger litt skjermet med mye småkratt rundt. Gjerdet er i
dårlig forfatning. Det er ikke utført planmessig vedlikehold på denne kirkegården
sommeren 2010.
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