DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet
PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

Menighetsrådet
13.09.12
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 15.00-18.00

Til stede:

Nestleder
Medlem
Varamedlem
Sokneprest
Kommunestyrets representant i
Fellesrådet

Kathrine Jahre
Asbjørn Bernhardsen
Tiril Birkeli Jerijærvi
Jon Aalborg
Agnar Jensen

Andre

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Kommunestyrets vararepresentant i
Fellesrådet

Pål Haldorsen
Brede Nicolai Tellefsen
Randi Sneve Skeie
Ingar Brun
Julie Brattli Steinvik
Odd Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Soleng
Kjersti Rakvåg
Torild Ackermann

Saker til behandling:
Mhr. sak 23/12
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 24/12
Godkjenning av saksliste
Mhr. sak 25/12
Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 14.06.12
Fr. sak 17/12
Rehabilitering av Svanvik og Neiden kapell, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 18/12
HMS, saksordfører Elin Magga
Fr. sak 19/12
Møteplan, saksordfører Kathrine Jahre
Fr. sak 20/12
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Fr. sak 21/12
Eventuelt
Mhr. sak 26/12
Gudstjenestereformen, saksordfører Jon Aalborg
Mhr. sak 27/12
Informasjon fra sokneprest, Informasjon fra kirkeverge, Informasjon fra leder
Mhr. sak 28/12
Eventuelt

Mhr sak 23/12 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr sak 24/12 Godkjenning av saksliste
Fr.sak 21/12 Strykes
Mhr. sak 25/12 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 14.06.12
Godkjent

Fr. sak 17/12 Rehabilitering av Svanvik og Neiden kapell, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge informerte om arbeidet med utskifting av tømmer som gjøres på Svanvik kapell. De
avdekkede råteskadene er utbedret, dette tok litt tid, men samtidig var noe av det opprinnelig
planlagte arbeid ble mindre omfattende enn fryktet. Arbeidet har hatt god fremdrift, og
tidsrammene ser ut til å holde. Det øvrige arbeidet på kapellet er godt i gang og kirkeverge følger opp
det arbeidet som pågår.
Neiden kapell er ferdig og kirkeverge følger opp avslutningen av arbeidet som har vært utført der.
Den 20.juni behandlet kommunestyret menighetsrådets søknad om ekstrabevilgning på kr
1 375 000,-, og vedtok å bevilge kr 788 000,- av de omsøkte midlene. Dette innebar at heving av
terreng i tilknytning til universell adkomst utgår. Det som gjenstår er elektrisk arbeid, og
administrasjonen er i ferd med å vurdere hva man kan få utgjort for de midlene som er tilgjengelig
gjennom kommunens bevilgninger for 2012, og hva som må utsettes til 2013.
Forslag som kom under møtet:
Informasjonen tas til orientering.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Fr. sak 18/12 HMS, saksordfører Elin Magga
Behandling:
Saksbehandler la fram denne saken, som er en orienteringssak. AU har vedtatt endring av
sammensetningen av gruppen som skal jobbe med HMS. Gruppa har avtalt første møtet og skal i
gang med arbeidet.
AU vedtak 23.08.12
Kirkeverge forespør Asbjørn Bernhardsen til å delta i arbeidsgruppe for HMS, i stedet for Kathrine
Jahre, og innkaller til møte i gruppa i september. Gruppa blir da bestående av Ingar Brun og Asbjørn
Bernhardsen fra rådet, samt kirkeverge, og gruppas mandat blir å utarbeide forslag til mål for HMS,
samt fremdriftsplan for HMS arbeidet i Sør-Varanger menighetsråd.

Forslag som kom under møtet:
Informasjonen tas til orientering.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Fr. sak 19/12 Møteplan, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Det er klokkeslettene for menighetsrådsmøtene som skal vedtas.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at møtene skal starte kl 15.00 ut året 2012.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at møtene i menighetsrådet skal starte kl 15.00 ut året
2012.

Fr. sak 20/12
Informasjon fra sokneprest
- Refleksjoner rundt arbeidsmiljø.
Informasjon fra kirkeverge
- Skal i gang med medarbeidersamtaler i tida framover.
- Staben er i gang med å utarbeide virksomhetsplan
- I tråd med menighetsrådets strategiplan skal rådet avklare et punkt i virksomhetsplanen, pkt
9, rolleavklaring for menighetsrådet, inklusive rollen som menighetsrådets representant i
utvalgene.
- Julie Brattli Steinvik og Kjersti Rakvåk har bedt om å fratre fra vervet, da de har flyttet fra SørVaranger. Dette betyr at Tiril Birkely Jerijærvi blir første vara i stedet for Julie, og Tiril
oppfordres til å stille opp på alle møtene. De øvrige vararepresentantene vil kunne bli innkalt
oftere.
- Kronerulling for kirkegårdene. Kirkenes pensjonistforening har satt i gang kronerulling for
kirkegårdene. Det skal monteres en port på kirkegården på Kirkenes kirkegård. Denne har
tidligere vært tatt ned pga skader, men den har blitt utbedret. Utgiftene til oppmontering av
denne porten tas fra kronerullingen. Det kan være et alternativ at menighetsrådet kan gå ut
med en oppfordring til hvordan man bør opptre på en kirkegård.
- Betalingsterminal er nå tatt i bruk i første omgang i Kirkenes kirke. Staben er i ferd med å
etablerere rutiner for bruk at bankterminal, og det er ønskelig at også frivillige kirkeverter
kan få opplæring i å betjene terminalen, i tillegg til staben.
Informasjon fra leder
- Menighetsrådet har hatt utfordringer med lite oppmøte på møtene og andre anledninger.
Nestleder oppfordrer til at alle medlemmene i menighetsrådet prioriterer møtene og

engasjerer seg i det som er knyttet til det vervet de har. Det er også viktig at alle som ikke har
mulighet til å delta på møtene melder forfall når man mottar innkallingen. For ordens skyld
bes det om at man melder forfall skriftlig selv om man kanskje har informert muntlig ved en
tidligere anledning. Dette for å sikre at vara blir innkalt.

Mhr. sak 26/12 Gudstjenestereformen, saksordfører Jon Aalborg
Behandling:
Soknepresten informerte om arbeidet som det utvidede gudstjenesteutvalget har gjort med å
utarbeide forslag til lokal grunnordning. Det forslaget som gudstjenesteutvalget har kommet fram til
har vært forsøkt i menigheten og det har også vært invitert til menighetsmøte hvor alle har hatt
mulighet til å komme med innspill. Sokneprest la fram det endelige forslaget. Forslaget er i tre deler,
familiemesse, agende for liturg og agende for menighet. Det er lagt inn mulighet for å legge inn
samiske ledd i gudstjenesten og man kan velge samisk eller finsk på enkelte ledd.
Prosessen med gudstjenestereformen har skapt stort engasjement fra både utvalgets medlemmer og
fra menigheten for øvrig. Gudstjenesteutvalget får veldig mye skryt for arbeidet som er gjort. Det
utvidede gudstjenesteutvalget er dermed ferdig med sin oppgave. Det opprinnelige
gudstjenesteutvalget fortsetter fra nå av det vanlige arbeidet ifølge sitt mandat.
Forslaget fra Sør-Varanger menighetsråd sendes til bispedømmet for godkjenning og skal etter alt og
dømme da iverksettes fra og med første søndag i advent.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar gudstjenesteutvalgets forslag til lokal grunnordning jfr.
gudstjenestereformen.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar gudstjenesteutvalgets forslag til lokal grunnordning jfr.
gudstjenestereformen.

Mhr. sak 27/12
Informasjon fra sokneprest
- Det er behov for å utvikle et bedre system og rutiner for kirkeverter til gudstjenestene.
Informasjon fra kirkeverge
Informasjon fra leder

Mhr.sak 28/12 Eventuelt
Organisering av kirkeverter
Soknepresten har hatt som sin arbeidsoppgave å organisere kirkeverter. Han vil nå utfordre
menighetsrådet til å overta denne oppgaven, det er enighet på møtet at det kan sees å være mer
naturlig at det skal være rådet som gjør dette. Det vil da være gudstjenesteutvalget som får denne

oppgaven, og rådet oppfordres til å iverksette dette i praksis. I tillegg oppfordres til å være aktiv og
bevisst i rekruttering av nye frivillige, spesielt til å være kirkeverter og tekstlesere.

Kirkenes, 13. september 2012,
Elin Magga

