DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
13.06.17
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl. 15:05-17:30

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Vara for sokneprest
Komm.repr i fellesrådet
Kirkeverge
Saksbehandler

Frode Berg
Wenche P. Kjølås
Ellen Katrine Hætta (tiltrådte kl. 15:30)
Mailiss Fløtten Andreassen
Marie Basma (tiltrådte kl. 15:30)
Astrid Bye Ramberg
Torbjørn Brox Webber
Britt Slagtern
Wenche Jessen Dervola
Elin Magga

Forfall:

Sokneprest
Medlem

Einar Aksel R. Fagerheim
Kathrine Jahre

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara komm.repr. i
fellesrådet

Aud Mathisen
Kjell Hastad
Mikael Aapro
Frank Emil Trasti

Andre:

Saker til behandling:

Mr. sak
Mr. sak
Mr. sak
Fr.sak
Fr.sak
Fr.sak
Fr.sak
Fr.sak
Mr.sak

18/17
19/17
20/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
21/17

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 09.05.17
Regnskapsrapport
Høring medlemsregister
Forebyggende tiltak mot innbrudd
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Eventuelt
Trosopplæringsplan
Side 1 av 5

Mr.sak
Mr.sak

22/17 Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder,
utvalgene
23/17 Eventuelt

Mr. sak 18/17 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mr. sak 19/17 Godkjenning av saksliste
Godkjent.
Ingen eventueltsaker.

Mr. sak 20/17 Godkjenning av protokoll fra 09.05.17
Godkjent

Fr. sak 15/17 Regnskapsrapport, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Kirkevergen la fram regnskapstallene og kommenterte avvikene som fremgår i regnskapsrapporten.
Enkelte av artene er tydelig budsjettert for lavt, og må økes ved neste budsjett. Det arbeides med å
kreve inn festeavgift, og det er et omfattende arbeid. Det er vanskelig å finne festere på flere av
gravene. Det er nå etablert Vipps som betalingsform, det er tre ulike betalings
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar orienteringen til etterretning.

Fr. sak 16/17 Høring medlemsregister, saksordfører Elin Magga
Behandling:
Saksbehandler orienterte om denne høringen hvor fellesrådet er høringsinstans. Det er gjort en
gjennomgang av høringsdokumentet i administrasjonen, og AU har behandlet saken. De endringer
som er foreslått ser ut til å være helt grei, og det anses ikke som nødvendig og kommentere dette i et
høringssvar. Forskriftene er en oppgradering og skriftliggjøring av de rutiner som allerede er innført,
og det vil ikke medføre større endringer for Sør-Varanger menighet.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å ikke delta på høring om forskrift til medlemsregister i Den
norske kirke.
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Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å ikke delta på høring om forskrift til medlemsregister i Den
norske kirke.

Fr. sak 17/17 Forebyggende tiltak mot innbrudd, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Det har vært innbrudd både i Neiden og i Svanvik kirke to år på rad. Politiet har etterforsket sakene,
men saken har blitt henlagt. Det anses som hensiktsmessig og nødvendig å gjøre forebyggende tiltak.
Overvåkningskamera er løftet fram som et tiltak som kan være aktuell. Neiden kirkeforening har
undersøkt litt omkring hvilken type kamera som er et godt alternativ. Ting som er verdt å drøfte
videre er kvaliteten på utstyret man bruker penger på, det er grunn til å se på hvor sensitiv sånn type
kamera er. Det kom også opp forslag på om det kan være et alternativ å knytte seg til et vaktselskap?
Det er et mål å beskytte eventuelle verdier og forebygge innbrudd og da må det rettes inn
hensiktsmessige tiltak for dette.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at saken må utredes ytterligere for å finne best mulig løsning for
forebygging av innbrudd i kirkebygg.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at saken må utredes ytterligere for å finne best mulig løsning
for forebygging av innbrudd i kirkebygg.

Fr. sak 18/17 og
Informasjon fra sokneprest
- Konfirmasjonene er gjennomført. Det har gått etter planen, og man kan si seg fornøyd med
gjennomføringen.
- Bemanning. Esther Lønmo har vært vikar i Sør-Varanger, og det var tenkt at hun skulle være
vikar en periode framover. Hun er nå sykemeldt til 1. september.
- Sommervikar. I sommer kommer det en vikar ca. 1 måned for å hjelpe til under ferieavvikling.
- Reformasjonsjubileet. Det planlegges tre ting som skal skje i Sør-Varanger, fagseminar om
reformasjonen den 28. oktober, eksklusjon til kloster i Petsjenga den samme helga, samt en
Transborder kafe med aktuelt tema. Tema som kan være aktuell er for eksempel brytning
mellom ordenteologi – skapelsesteologi. Det er også foreslått en reformasjonsgudstjeneste
den søndagen, det er tenkt en felles økumenisk profil på denne gudstjenesten. Det er også
tenkt at det kan være aktuelt med fokus på samisk kultur og kirkeliv i denne sammenhengen.
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Informasjon fra kirkeverge
- Investeringsprosjektene. Det er skrevet kontrakt på prosjektet utvidelse av Sandnes
gravlund. Der er planlagt oppstart 31. juli. Prosjektet Kong Oscar II kapell er midt i
anbudsrunden, der har det vært tilbudsbefaring, og det er anbudsfrist i neste uke.
- Investeringsbudsjett, bevilgninger fra kommunen. Det vil måtte gjøres noen endringer når
det gjelder bruk av mer av fondsmidlene og justering av kommunale bevilgninger. Det er
ventet at dette kommer som en sak til menighetsrådet etter at kommunen har behandlet
saken.
- Revisors beretning. Kirkevergen la fram revisors beretning. Konklusjonen er at årsregnskapet
og registrering og dokumentasjon er i tråd med lover og forskrifter. Det er påpekt at det bør
foreligge budsjettvedtak ved endringer i investeringsbudsjett så det samsvarer med
regnskap.
- Sykemeldinger. Det er noen sykemeldinger.
Informasjon fra leder
- Hyggelige tilbakemeldinger fra folk etter gjennomførte konfirmasjoner.
- Det er kommet svarbrev fra bispedømmet etter henvendelsen om bemanning.

Mr. sak 18/17 Trosopplæringsplan, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Sør-Varanger menighetsråd vedtok i 2016 og sendt til biskopen for godkjenning. Biskopen gav sine
tilbakemeldinger. Siden har trosopplæringsutvalget arbeidet gjennom hele planen, punkt for punkt
og fulgt opp de tilbakemeldingene som kom fra biskopen. Trosopplæringsutvalget har vært et ad.hoc
utvalg og har vært i drift gjennom hele arbeidet. Det har vært en del endringer i sammensetningen av
utvalget, og noen av medlemmene har falt fra og andre har kommet til. Av de frivillige vil vi trekke
fram Ane Marie Hjelm Solli som har vært med hele tiden, og gjort en betydelig innsats i arbeidet med
planen. Trosopplæringsplanen har vært sendt til vurdering hos mentor Øystein Lund i IKO. Det vil
foretas en siste kvalitetssikring av språket i planen før den sendes inn, men det vil ikke innebære
endring av tiltakene.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte trosopplæringsplanen og den sendes til
godkjenning til Biskopen.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte trosopplæringsplanen og den sendes til
godkjenning til Biskopen.

Mr.sak 19/17 Informasjon.
Viser til informasjon under FR sak 18/17

Kirkenes 13.06.17
Elin Magga
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Saksbehandler
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