DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

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

Menighetsrådet
12.09.17
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl. 15:00-16:30

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Sokneprest
Varamedlem
Kirkeverge
Saksbehandler

Frode Berg
Wenche P. Kjølås
Ellen Katrine Hætta
Kathrine Jahre
Marie Basma
Einar Aksel R. Fagerheim
Kjell Hastad
Wenche Jessen Dervola
Elin Magga

Forfall:

Medlem
Komm.repr i fellesrådet

Mailiss Fløtten Andreassen
Britt Slagtern

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara komm.repr. i
fellesrådet
Vara for sokneprest

Astrid Bye Ramberg
Aud Mathisen
Mikael Aapro
Frank Emil Trasti

Andre:

Torbjørn Brox Webber

Saker til behandling:

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

23/17
24/17
25/17
19/17
20/17
21/17
26/17
27/17

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 13.06.17
Investeringsbudsjett 2017 med endringer
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, utvalgene
Eventuelt
Menighetsmøte
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder,
utvalgene
28/17 Eventuelt
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Mr. sak 23/17 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mr. sak 24/17 Godkjenning av saksliste
Godkjent.
Ingen eventueltsaker.

Mr. sak 25/17 Godkjenning av protokoll fra 13.06.17
Godkjent

Fr. sak 19/17 Investeringsbudsjett 2017 med endringer, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Behandling:
Denne saken må behandles på nytt. Siste endring ble gjort 9. mai 2017. Årsaken til at saken må
behandles på nytt er endringer i bevilgninger fra kommunen ut fra det som først var informert.
Kommunen hadde ikke bevilget de 10,2 millionene slik det fremgår i protokollen fra
kommunestyremøtet i desember. Kirkevergen anbefaler derfor at det bes om en tilleggsbevilgning. I
tillegg er det nå foreslått å sette av penger til arkitekttegninger av utvidelse av Kirkenes kirke.
Kommunen fikk behov for de kontorlokaler hvor menighetskontoret var. På bakgrunn av det ble
ideen om å få tegnet kontorlokaler i forbindelse med Kirkenes kirke aktualisert. Dette er en ide som
har vært løftet tidligere, og tanken er ikke ny, men ble aktualisert på grunn av behovet for
kontorarealer. Ideen kom gjennom dialog med kommunen, som signaliserte at de anbefalte å gå i
gang med prosessen. De øvrige prosjektene er som tidligere beskrevet der er ikke større endringer i
tall og innhold.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet med endringer.
Menighetsrådets investeringer i 2017 blir da som følger:
Kong Oscar II kapell kr 3 000 000,Brannverntiltak 100 000,Sandnes gravlund 16 000 000
Bugøynes kirkegård kr 600 000,Kirkenes kirke kr 300 000,Sør-Varanger menighetsråd vedtar å benytte kr 5 900 000,- fra investeringfond.
Sør-Varanger menighetsråd ber om en tilleggsbevilning på kr 689 000,- fra Sør-Varanger kommune,
til investeringsprosjekter i 2017.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte investeringsbudsjettet med endringer.
Menighetsrådets investeringer i 2017 blir da som følger:
Kong Oscar II kapell kr 3 000 000,Side 2 av 4

Brannverntiltak 100 000,Sandnes gravlund 16 000 000
Bugøynes kirkegård kr 600 000,Kirkenes kirke kr 300 000,Sør-Varanger menighetsråd vedtar å benytte kr 5 900 000,- fra investeringfond.
Sør-Varanger menighetsråd ber om en tilleggsbevilning på kr 689 000,- fra Sør-Varanger
kommune, til investeringsprosjekter i 2017.

Fr. sak 20/17 Informasjon
Informasjon fra sokneprest
- Bemanning. Den tredje kapellanstillingen kommer ikke til å bli utlyst på en stund. Ut
september er Knut Sand Bakken vikar, og deretter kommer Richard Olsen Svane, som skal
være vikar ut året.
- Åpning av bro på Elvenes. Planleggingen er i gang, og det er tenkt en form for kirkelig
seremoni på broen i forbindelse med åpningen. Der er det tenkt at både ortodoks og luthersk
kirke skal delta, og detaljene omkring dette er i ferd med å avklares. Foreløpig dato er
torsdag 28. september. Så vidt vi vet deltar samferdselsminister fra Norge, og minister fra
Russland.
Informasjon fra kirkeverge
- Prosjekt Kong Oscar II kapell. Kulturminnecompagniet utfører arbeidet der, og Multiconsult
har prosjektledelsen. Det gjennomføres byggemøter ukentlig. Prosjektet går som planlagt.
- Utvidelse av Sandnes gravlund. Asplan Viak har prosjektledelse og Oscar Sundquist AS utfører
arbeidet der. Prosjektet er veldig stort, det skal investeres for 16 millioner der. Det har vært
behov for å informere befolkningen om det pågående arbeidet og saken har vært omtalt i
avisen flere ganger. Arbeidet går etter planen.
- Bugøynes kirkegård. Det arbeides med å avklare mer detaljer rundt det å gjennomføre
begravelser uten at det går ut over den fredede planten.
- Bemanning. Vi har en sykemelding, og vi venter avklaringer på dette. Det avventes utlysning
av kirketjenerstillingen. Det er vikar inne i stillingen nå.
- Pasvik gravlund. Det har vært omtale av det ødelagte gjerdet i media og i sosiale medier.
Planen nå er å fjerne det ødelagte gjerdet. Det er behov for å legge inn kostnader til nytt
gjerde i budsjettet for 2018.
- Møteplan, møtet i desember skal være tirsdag den 12. desember.
Informasjon fra leder
- Åpningsseremoni for kapell i Petchenga. Dato er 7. oktober. De som er meldt på fra
menigheten er Einar Aksel, og Torbjørn.

Mr. sak 26/17 Menighetsmøte, saksordfører Frode Berg
Behandling:
Menighetsrådet har ansvar for å arrangere menighetsmøte en gang per år. Menighetsrådet må ta
stilling til hva de ønsker å oppnå, hva de ønsker å formidle, hvilke tema de ønsker innspill omkring, og
hvem som er målgruppen. AU har foreslått at det skal avholdes menighetsmøte søndag den 26.
november i Kirkenes kirke, og menighetsrådet er enig i dette forslaget. Menighetsrådet må fordele
oppgaver og sette opp saksliste til møtet, eventuelt sette sammen en komite som følger dette opp.
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Det kom forslag om at man kunne ha besøkt distriktene i forkant av menighetsmøtet, at noen av
menighetsrådets medlemmer deltar på gudstjenestene rundt i distriktene i løpet av november. Det
avklares på epost hvem som besøker de ulike distriktene, og det kan være greit at to fra
menighetsrådet besøker hvert sted.
Saker som kan være aktuell på menighetsmøtet er for eksempel misjonsprosjektet Areopagos,
trosopplæring, gudstjenesteplanlegging.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å avholde menighetsmøte søndag den 26. november i Kirkenes
kirke, og møtet kunngjøres med annonse i avisen med en invitasjon til å komme med innspill til saker
som skal tas opp. Menighetsrådet vil besøke distriktene i forkant, hvor det er ønskelig å ha dialog
med menigheten om hva som skal tas opp på menighetsmøtet.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å avholde menighetsmøte søndag den 26. november i Kirkenes
kirke, og møtet kunngjøres med annonse i avisen med en invitasjon til å komme med innspill til
saker som skal tas opp. Menighetsrådet vil besøke distriktene i forkant, hvor det er ønskelig å ha
dialog med menigheten om hva som skal tas opp på menighetsmøtet.

Mr.sak 21/17 Informasjon.
Informasjon fra sokneprest
- Facebook/hjemmesiden. Det er ønskelig å få tatt et bilde av menighetsrådet slik at det kan
legges ut på facebook. Det er ønskelig å informere om menighetsrådet, og et bilde vil hjelpe.
- Søndagsskole. Det er planlagt søndagsskole for høsten.
- Samisk gudstjeneste. Det var samisk utegudstjeneste i Sandnesdalen, med høsttakkefest. Der
deltok ca 20. Det er lagt opp til samisk medvirkning i form av salmesangøvelser i forkant, men
det er ikke så godt besøkt.
- Økumenisk gudstjeneste. Siste helga i oktober er det planlagt markering av reformasjonen,
med samling i forkant. Dette er under planlegging og ikke helt fastsatt enda.
- Transborder cafe. Onsdagen i uke 44 planlegges det en cafe, og det er tenkt at bildet av Igor
Filipov skal være tema. Der arbeides med å få kunstneren til å komme å delta.
Informasjon fra leder
- Det er kommet en invitasjon til deltakelse på tur til Kina i forbindelse med misjonsprosjekt
Areopagos. Sendes ut på e-post.
Informasjon
- Menighetspedagogen informerte om barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring og
konfirmasjon. Det er ikke kommet tilbakemelding på trosopplæringsplanen.
Informasjon fra utvalgene
- To ungdommer er spurt om å sitte i Barne- og ungdomsutvalget, det ventes svar.
- Diakoniutvalget er i gang, og arbeider.

Kirkenes 12.09.17
Elin Magga
Saksbehandler
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