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Kort sammendrag: 
 Kommunens økonomiske ansvar overfor Sør-Varanger Menighet er regulert i Kirkeloven av 
7. juni 1996. Her bestemmes at kommunen skal utrede utgifter etter budsjettforslag fra 
kirkelig menighetsråd. I dette inngår utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, utgifter 
til anlegg og drift av kirkegårder, utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor 
ved hver kirke og til daglig leder av kirkelig menighetsråd. Her inkluderes og driftsutgifter for 
administrasjon og kontorhold, lokaler og utstyr for prester og konfirmasjonsundervisning 
m.m. Kommunens utgiftsdekning skal gi grunnlag for at det kan holdes de gudstjenester, at 
nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er 
tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.  

Etter avtale med kirkelig fellesråd/menighetsråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for 
særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Sør-Varanger kommune yter 
tjenester innenfor regnskap, renhold, IT og lokaler m.m.  
 
Rådmannen fremmer menighetsrådets budsjett for 2011 og investeringsplan 2011-14 til 
politisk behandling. Menighetsrådets budsjett og investeringsplan er vedtatt i 
menighetsrådsmøte den 14 september 2010.    
 
 
Faktiske opplysninger: 
Sør-Varanger menighet har utarbeidet et budsjett for 2011, en investeringsplan for 
planperioden samt en strategiplan for 2011, se vedlegg.  
 
Sør-Varanger menighet har bedt om et tilskudd fra kommunen på kr. 4 973 585,- for 2011. 
Dette er en økning på kr. 778 858,- fra 2010. I tillegg har vedtatt at investeringsplanen 
videreføres med vel 2,0 mill.kr i året i planperioden. Dette finansieres ved overføring fra 
kommunen, altså ved at kommunen betaler for investeringene.  
 
Rådmannen forslår at bevilgningen fra kommunen til Sør-Varanger menighet holdes på 
samme nivå som i 2010, kr. 4 200 000,-. Sør-Varanger kommune er inne i en utfordrende 
økonomisk tid og for å bringe kommunens økonomiplan i balanse må en foreslå kutt i 
kommunens øvrige tjenestenivå. Også den forholdsvis høye rente- og avdragsbelastningen 
bekymrer rådmannen. Rådmannen finner derfor ikke rom for å øke tilskuddet til Menigheten. 



Menighetsrådet må effektivisere og tilpasse sitt driftsnivå til de økonomiske realitetene og 
utfordringene på lik linje med kommunens øvrige virksomheter.  
 
Rådmannen vil allikevel forslå en videreføring av investeringsplan for menigheten for hele 
planperioden med 2,0 mill.kr for årene 2011-2013 og 1,6 mill.kr for 2014 slik menighetsrådet 
selv har vedtatt. En slik videreføring vil også medføre en merinntekt fra 
momskompensasjonsordningen til driftsregnskapet med kr. 345 000,- for 2011. Rådmannen 
foreslår at menigheten får beholde denne momskompensasjon som en økning av tilskuddet, 
slik at reelt tilskudd fra kommunene til Sør-Varanger menighet blir kr. 4 545 000,- for 2011.  
 
  
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 
 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
En økning av tilskuddet til Sør-Varanger menighet vil måtte medføre en reduksjon av 
kommunens øvrige driftsnivå. 
 
Alternative løsninger: 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar å bevilge et driftstilskudd på kr. 4 200 000,- til Sør-
Varanger menighet for år 2011. Tilskuddet innarbeides i kommunens budsjett for 2011.  
 
Behandling 03.11.2010 Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 
Saksordfører: Leif Astor Bakken. I saksordførers fravær orienterte ordfører Linda Beate 
Randal. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak i sak 133/10: 



Sør-Varanger kommunestyre vedtar å bevilge et driftstilskudd på kr. 4 200 000,- til Sør-
Varanger menighet for år 2011. Tilskuddet innarbeides i kommunens budsjett for 2011 
 
 
 
 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar å videreføre investeringsplan 2011-2014 for Sør-
Varanger menighet med investeringstilskudd på 2,0 mill.kr for årene 2011-2013 og 1,6 mill.kr 
for årene 2014. Bevilgningen finansieres ved låneopptak.  
 
Sør-Varanger menighet får selv beholde momskompensasjon fra sitt investeringsregnskap 
etter gjeldende regelverk.  
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Vår visjon: ”Åpne dører” 

Joh. Åp. 3,8  
”Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør 

– som ingen kan stenge.” 
 

 
 
 

 
 
 

  

Budsjett 2011  
Investeringsplan 2011-14 
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1.  Kirkevergens innledning 
 
 
Sør-Varanger menighetsråd ønsker i budsjettåret 2011, samt i hele planperioden 2011-2014, 
å videreføre og videreutvikle sin virksomhet med utgangspunkt i følgende 
kjernedokumenter:   
 

 Strategiplan for Sør-Varanger menighet 2010-2011 som omfatter vår samlede 
virksomhet (vedlagt). Strategiplanen danner igjen grunnlag for detaljerte 
Virksomhetsplaner der menighetens samlede ressurser både mht. økonomi, egne 
ansatte og frivillige sees i sammenheng og søkes utnyttet best mulig. 

 Tilstandsrapport for kirkegårdene (vedlagt). Rapporten er utarbeidet på oppdrag av 
menighetsrådet høsten 2010 for å oppnå forsvarlig drift og forvaltning av 
kirkegårdene. På bakgrunn av tilstandsrapporten har menighetsrådet utarbeidet et 
forslag til Investeringsplan for kirkegårdene 2011-2016 for å ta igjen det akkumulerte 
etterslepet mht. vedlikehold av kirkegårdene. 

 Tilstandsrapport for kirkebyggene (tidligere fremlagt). Dette arbeidet er nå gått i gang 
slik det fremkommer av Investeringsplan for perioden 2008-2011 vedtatt i 
kommunestyret.  
Som administrasjon og kommunestyret er vel kjent med kreves ytterligere midler 
bevilget ut over 2011 for å fullføre rehabiliteringen av kirkebyggene i hht. tidligere 
fremlagt Tilstandsrapport for kirkebyggene. Menighetsrådet har utarbeidet forslag til 
Investeringsplan for Kirkebygg 2011-2014 for å kunne ferdigstille det nødvendige 
rehabiliteringsarbeidet i hht. tilstandsrapport. 

 
For budsjettåret 2011 ber Sør-Varanger menighetsråd kommunen om et tilskudd til drift på 
kr 4 973 858,-.  
 
Vedlagte budsjettforslag gir menighetsrådet de rammer som trengs for å opprettholde og 
videreføre dagens drift i henhold til lover og forskrifter samt vedtatte planer.  
 
Detaljene over menighetens aktiviteter er nærmere beskrevet i menighetens årsrapport for 
2009, som ligger vedlagt. 
 
Investeringsplanen for kirkebygg 2011 – 2014 gjenspeiler i stor grad de økonomiske 
utfordringene som ligger i ferdigstillelse av den påbegynte rehabiliteringen av kirkebyggene i 
hht. tidligere fremlagte statusrapport utarbeidet av Barlindhaug 2007 på oppdrag fra 
menighetsrådet. 

 
Investeringsplanen for kirkegårdene 2011 – 2016 gjenspeiler i stor grad de økonomiske 
utfordringene som ligger i rehabilitering og utvidelse av kirkegårdene. Kirkegårdene har de 
senere år forfalt betydelig grunnet manglende bevilgninger til nødvendig vedlikehold.  
 
 

Wenche Dervola 
Kirkeverge 
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2.  Sør-Varanger menighet  
 
Kommunens ansvar og menighetens virksomhet reguleres i hovedsak av to lovverk: 

 Kirkeloven: gjelder for Den Norske Kirke (DNK) – statskirken 

 Gravferdsloven: gjelder alle gravferder uavhengig av trossamfunn 
Med unntak av prestestillingene, gir disse to lovverkene kommunene et finansielt ansvar og 
Menighetene i DNK et utøvende ansvar.  
 
Menigheten utøver sitt ansvar gjennom de valgte organene Fellesrådet og Menighetsrådet. 
Der menighetsgrenser og kommunegrenser er sammenfallende (som i Sør-Varanger) er 
fellesråd og menighetsråd ett og samme råd – heretter kun omtalt som menighetsrådet. 
 
Kommunen mottar midler i rammeoverføringen fra stat til kommune for å ivareta sitt 
finansielle ansvar i forhold til de to lovverkene. Overføringene er bestemt av antall 
medlemmer i DNK Sør-Varanger menighet og det forordnede årlige antall gudstjenester for 
sognet (forordnes i hht. Kirkeloven av biskopen).  
 
Kommunen kan utøve sitt ansvar enten gjennom direkte overføring av midler til 
menighetsrådet, som så ansetter det nødvendige personell til å løse oppgavene, eller ved 
inngåelse av tjenesteyteravtale med menighetsrådet der det inngås avtale om hvilke 
oppgaver kommunen sørger for gjennom bruk av eget personell.  
 
Tabellen under gir en oversikt over Sør-Varanger menighets lovpålagte aktiviteter og 
disponible personellressurser  
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3.  Sør-Varanger menighet - hovedoppgaver 
 
 
Sør-Varanger menighet jobber målrettet for å være en aktiv deltaker i lokalsamfunnet. I 
tillegg til kirkelige tjenester, ønsker menigheten å bidra bredt blant annet innenfor barne- og 
ungdomsarbeid og kultur. 
 
Vårt mål er å: 

 Være en åpen og inkluderende folkekirke i Sør-Varanger. 

 Arbeide for at kirken skal møte folk i Sør-Varanger på deres egne premisser. 

 Arbeide desentralisert i forhold til de lokale kapellene og i tråd med lokal kultur.  

 Gjennom gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter bidra til samarbeid 
med andre aktører.  

 Skape møteplasser for mennesker med åndelige og menneskelige behov. 

 Fortsette med å engasjere mennesker til frivillig innsats til beste for barn og unge, 
eldre og de som faller utenfor i samfunnet vårt. 

 

4.  Sør-Varanger menighetsråd og fellesråd – 
hovedoppgaver     

 
Sør-Varanger kommune er en såkalt ettsognskommune. Det vil si at Sør-Varanger 
menighetsråd (Menighetsrådet) også fungerer som fellesråd (Fellesrådet).  
  
Menighetsrådets oppgaver er i stor grad regulert av kirkelige organers vedtak, 
bestemmelser og lovverk forøvrig. Eksempelvis blir antall forordnede gudstjenester bestemt 
av biskopen. Menighetsrådets hovedoppgaver er blant annet tilrettelegging for 
gudstjeneste- og menighetsliv i forhold til trosopplæring, diakoni, kirkemusikalsk virksomhet, 
økumenikk og kirkelig handlinger for øvrig.  
 
Fellesrådets oppgaver er regulert av de til enhver tid gjeldene lover for offentlig forvaltning. 
Fellesrådets hovedoppgaver er:   
 

 Bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder 

 Drift av menighets- og prestekontor 

 Stille lokale, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring  

 Arbeidsgiveransvar  

 Budsjett og økonomiansvar  

 Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten 

 Ivareta soknets interesser i forhold til kommunen 
 
Fellesrådet har ansvaret for drift og forvaltning av 6 (8) kirkebygg og 8 kirkegårder.  
Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for 10 hele stillinger fordelt på 11 ansatte og 5 
deltidsstillinger i distriktene. Sør-Varanger kommune har ansvar for at innbyggerne har en 
verdig gravferdstjeneste, uavhengig av medlemskap i Den norske kirke.  Fellesrådet ivaretar 
denne oppgaven for Sør-Varanger kommune.   
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5.  Økonomiforvaltningen for kirkelig fellesråd og 
menighetsråd i Den norske kirke 

 
Økonomiforvaltningen for Den norske kirke er forankret i Kirkeloven av 7. juni 19961 og 
Graveferdsloven av 1. januar 19972 
 
Budsjettet for 2011 er inndelt i følgende avdelinger:  
 
Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon 
Under avdeling kirkelig administrasjon føres alle utgifter/inntekter som er relatert til driften 
av fellesrådet og tilhørende administrasjon, herunder lønn til daglig leder og administrativt 
personale for øvrig, kontorutgifter, møteutgifter mv. 
 
Avdeling 1200 Kirker  
Under avdeling kirker/annen kirkelig virksomhet føres alle utgifter/inntekter som har 
forbindelse med kirkebyggene og den gudstjenestelige virksomhet som foregår i kirken. Det 
gjelder utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, utgifter til stillinger for kateket, 
kirketjener, organist/kantor, utgifter til inventar og utstyr mv. Undervisning, diakoni, 
kirkemusikk og andre liknende tiltak. 
 
Avdeling 1300 Kirkegårder 
Under avdeling kirkegårder, føres alle utgifter og inntekter som har forbindelse med 
kirkegårdsdriften, utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, herunder gravkapell og lønn til 
kirkegårdsarbeidere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
1
 Lenke til: Lov om Den norske kirke 

2
 Lenke til: Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd 

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19960607-031.html&emne=kirkelov*&&
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19960607-032.html&emne=gravferd*&&
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6.  Budsjett 2011 
 
Menighetsrådet ønsker å opprettholde sitt tjenestetilbud ved å videreføre de godt etablerte 
rutinene rundt kirkelige handlinger og gudstjenesteliv, og på denne måten være en aktiv 
deltaker og bidragsyter i lokalsamfunnet.  
 
Det totale budsjettet for 2011 er på kr 6 406 608,- for å kunne videreføre en aktivitet på nivå med 
2010. 
 
Tilskuddet som menighetsrådet ber om å få fra kommunen i 2011 er på kr 4 973 585,-   
Dette er en økning på kr 778 858,- fra 2010. Denne økningen skyldes at menighetsrådet bevilget kr 
450 000,- av mindreforbruket i 2009 til budsjettåret 2010. Mindreforbruket i 2009 kom av 
tilbakeføring av moms på investeringer påløpt i 2009. 
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Avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON 
Budsjett 
2010 Endring 

Budsjett 
2011 

Utgifter:         

1011 Lønn faste stillinger 778 890 339 810 1 118 700 

1015 Lønnstillegg, faste stillinger 32 000 -2 168 29 832 

1021 Lønn, vikar 1 000 10 000 11 000 

1041 Lønn, overtid 3 000 0 3 000 

1081 Godtgjørelse folkevalgte 2 000 2 000 4 000 

1091 Pensjonsutgifter 86 000 41 879 127 879 

1095 Trekkpliktige fors.ordn. 16 000 7 250 23 250 

1101 Kontorutgifter 45 000 20 000 65 000 

1115 Bevertning 10 000 10 000 20 000 

1122 Annet forbruksmateriell 2 000 0 2 000 

1131 Telefon og datalinjer 1 000 11 000 12 000 

1134 Gebyrer 4 000 0 4 000 

1141 Annonser, reklame info 18 000 0 18 000 

1145 Representasjon og gaver 5 000 0 5 000 

1151 Opplæring og kurs 70 000 -20 000 50 000 

1152 Andre utgifter 6 000 0 6 000 

1153 Møteutgifter 5 000 0 5 000 

1155 Reiseutgifter 15 000 0 15 000 

1162 Kjøregodtgjørelse, oppg.pl.  8 000 2 000 10 000 

1165 Telefongodtgj, flyttegodt, oppgpl 1 500 0 1 500 

1185 Forsikring 23 000 1 000 24 000 

1195 Avgifter, gebyr og lisenser 40 000 0 40 000 

1201 Inventar og utstyr 74 000 -54 000 20 000 

1241 Serviceavtaler og reparasjoner 24 000 1 000 25 000 

1271 Revisjon av regnskap 15 000 0 15 000 

1391 Kalk.utg.kommunal tjenesteyting 0 0 0 

1429 Mva pliktig ansk. 54 500 850 55 350 

Sum  Utgifter 1 339 890 370 621 1 710 511 

Inntekter:         

1711 Ref. sykepenger 0 0 0 

1729 Komp for mva, utg.ført i driftsr.  54 500 850 55 350 

1771 Refusjon fra andre 0 0 0 

1791 Kalk.innt.kommunal tjenesteyting 0 0 0 

1801 Tilskudd fra staten/statl.inst 0 0 0 

1831 Tilskudd fra komm/komm.inst. 1 175 390 469 771 1 645 161 

1850 Tilskudd fra mhr/arbmiljøtiltak 100 000 -100 000 0 

1901 Renteinntekter 10 000 0 10 000 

Sum Inntekter 1 339 890 370 621 1 710 511 
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Avdeling: 

 
1200 KIRKER 

Budsjett 
2010 Endring 

Budsjett 
2011 

Utgifter:     0   

1011 Lønn faste stillinger 1 634 000 192 664 1 826 664 

1013 Faste tillegg 50 000 2 000 52 000 

1015 Lønnstillegg faste stillinger 65 000 -17 782 47 218 

1021 Lønn vikarer 25 000 0 25 000 

1041 Lønn overtid 5 000 300 5 300 

1050 Honorarer prester 7 400 0 7 400 

1091 Pensjonsutgifter 179 000 33 430 212 430 

1095 Trekkpliktige forsikringsordninger 32 600 6 024 38 624 

1099 Arbeidsgiveravgift 10 000 0 10 000 

1101 Kontorutgifter 5 000 0 5 000 

1111 Aktivitetsrelatert forbruk 10 000 7 000 17 000 

1115 Bevertning 5 000 0 5 000 

1122 Annet forbruksmateriell 18 500 0 18 500 

1123 Salmebøker/min kirkebok 17 000 0 17 000 

1131 Telefon/datalinjer 15 000 0 15 000 

1134 Gebyrer 2 000 0 2 000 

1141 Annonser, reklame, info 12 000 0 12 000 

1151 Opplæring/kurs 15 000 0 15 000 

1152 Andre utgifter 10 000 0 10 000 

1155 Reisutg. opplæring, ikke oppgpl. 5 000 0 5 000 

1161 Utgifter/godtgj, reise, diett, bil 5 000 0 5 000 

1162 Kjøregodtgjørelse, oppgpl. 30 000 0 30 000 

1165 Telefon/flyttegodtgj, oppgpl. 5 500 0 5 500 

1181 Energi/strøm 185 000 0 185 000 

1185 Forsikring 90 000 0 90 000 

1191 Leie av lokaler og grunn 3 500 0 3 500 

1195 Avgifter, gebyr og lisenser 30 000 0 30 000 

1201 Inventar og utstyr 12 000 20 000 32 000 

1230 Vedlikehold kirkebygg 50 000 0 50 000 

1233 Vedlikehold teknisk anlegg 2 000 0 2 000 

1241 Serviceavtaler og reparasjoner 25 000 1 000 26 000 

1243 Snørydding 15 000 5 000 20 000 

1251 Vedlikehold orgel og piano 0 20 000 20 000 

1260 Renholdstjenester/vaskeritjenester 4 000 0 4 000 

1270 Konsulenttjenester 0 20 000 20 000 

1391 Kalk.utg. kommunal tjenesteyting 0 0 0 

1429 Mvapliktig anskaffelse 121 000 7 900 128 900 

Sum  Utgifter 2 700 500 297 536 2 998 036 
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Inntekter:     0   

1611 Egenandel konfirmaner       

1620 Inntekt, vigsler 16 000 0 16 000 

1631 Utleie av kirker 5 000 0 5 000 

1728 Komp for mva, utgiftsf. i inv.r.  480 000 -78 750 401 250 

1729 Komp for mva, utgi.ført i driftsr. 121 000 7 900 128 900 

1775 Tilskudd fra andre 0 0 0 

1791 Kalk.innt.kommunal tjenesteyting 0 0 0 

1801 Tilskudd fra staten/statlige inst.  450 000 0 450 000 

1831 Tilskudd fra kommunale institusjoner  1 213 500 711 386 1 924 886 

1901 Renteinntekter 20 000 0 20 000 

1951 Bruk av bundne fond 45 000 7 000 52 000 

1931 Overskudd, drift  350 000 -350 000 0 

Sum  Inntekter 2 700 500 297 536 2 998 036 

          

 
Avdeling: 

 
1250 KONFIRMASJON 

Budsjett 
2010 Endring 

Budsjett 
2011 

Utgifter:      0   

1101 Kontorutgifter 2 000 0 2 000 

1111 Forbruksmateriell 15 000 0 15 000 

1115 Bevertning 70 000 0 70 000 

1152 Andre utgifter 60 000 0 60 000 

1260 Renholdstjenester 2 000 0 2 000 

1340 Refusjon til andre (fellesråd) 25 000 0 25 000 

1429 Mva pliktig anskaffelser 37 250 0 37 250 

Sum Utgifter 211 250 0 211 250 

Inntekter:     0   

1611 Egenandel konfirmanter 120 000 0 120 000 

1729 Komp mva, utgf. i driftsr.  37 250 0 37 250 

1831 Tilskudd fra kommunale inst.  54 000 0 54 000 

Sum Inntekter 211 250 0 211 250 
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Avdeling:  

 
1300 KIRKEGÅRDER 

Budsjett 
2010 Endring 

Budsjett 
2011 

Utgifter:          

1011 Lønn faste stillinger 1 014 000 -296 666 717 334 

1015 Lønnstillegg faste stillinger 40 110 -31 522 8 588 

1017 Lønn gravere i distriktet 55 000 -55 000 0 

1021 Lønn vikarer 10 000 10 000 20 000 

1041 Lønn overtid 2 000 2 000 4 000 

1091 Pensjonsutgifter 112 000 -31 709 80 291 

1095 Trekkpliktige forsikringsordinger 20 000 -5 402 14 598 

1101 Kontorutgifter 10 000 0 10 000 

1122 Annet forbruksmateriell 10 000 0 10 000 

1131 Telefon og datalinjer 5 000 0 5 000 

1151 Opplæring/kurs 20 000 0 20 000 

1152 Andre utgifter 10 000 0 10 000 

1155 Reiseutg. oppl.ikke oppg.pl 10 000 0 10 000 

1161 Utg./ godtgj.  reise, diett, bil 0 0 0 

1162 Kjøregodtgjørelse, oppgpl. 5 000 0 5 000 

1165 Telefon/Flyttegodtj, oppg.pl 2 000 0 2 000 

1171 Driftsutgifter transportmidler avg.fri 30 000 0 30 000 

1181 Energi/strøm 50 000 0 50 000 

1185 Forsikring 25 000 0 25 000 

1195 Avgifter, gebyr og lisenser 40 000 0 40 000 

1201 Inventar og utstyr 10 000 0 10 000 

1210 Leie av transportmidler 10 000 0 10 000 

1231 Vedlikehold kirkegårder 198 000 0 198 000 

1241 Serviceavtaler og reparasjoner 4 000 1 000 5 000 

1242 Drift maskiner og utstyr 15 000 0 15 000 

1243 Snørydding 50 000 5 000 55 000 

1250 Vedlikehold, transpormidler 20 000 0 20 000 

1260 Renholdstjenester 5 000 0 5 000 

1391 Kalk.utg.kommunal tjenesteyting 0 0 0 

1429 Mva på anskaffelse 75 000 32 000 107 000 

Sum Utgifter 1 857 110 -370 299 1 486 811 

Inntekter:     0   

1630 Gravfesteavgift 30 000 0 30 000 

1711 Ref. sykepenger 0 0 0 

1729 Komp. For mva – utgiftsf. i driftsr.  75 000 32 000 107 000 

1791 Kalk.innt.kommunal tjenesteyting 0 0 0 

1831 Tilskudd fra kommunale inst. 1 752 110 -402 299 1 349 811 

Sum Inntekter 1 857 110 -370 299 1 486 811 

     

SUM BUDSJETT  6 108 750 297 858 6 406 608 
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SUM BUDSJETT  2010   2011 

Sum Egenfinansiering/tilskudd 1 913 750 -481 000 1 432 750 

 1831 Tilskudd fra kommunen       

Sum Avd 1100 Administrasjon 1 175 390 469 771 1 645 161 

Sum  Avd 1200 Kirker 1 213 500 711 386 1 924 886 

Sum  Avd 1250 Konfirmasjon 54 000 0 54 000 

Sum  Avd 1300 Kirkegårder 1 752 110 -402 299 1 349 811 

SUM 1831 Tilskudd fra kommunen 4 195 000 778 858 4 973 858 

TOTALT BUDSJETT  6 108 750 297 858 6 406 608 

 

 

Budsjettkommentar - Samisk kirkeliv 

 
Et av satsningsområdene til Sør-Varanger menighetsråd og Den norske kirke for øvrig er å 
styrke det samiske kirkelivet. I 2006 fikk menighetsrådet tildelt kr 100 000 i prosjektmidler 
fra Nord-Hålogaland bispedømme til utvikling av dette arbeidet. Mye av midlene ble brukt til 
å engasjere organist med kompetanse på samisk språk, kirkemusikk og -tradisjoner. 
Prosjektet ble avsluttet i 2010.  
Prosjektet har blant annet resultert i at det er opprettet en samisk kirkesanggruppe som 
ivaretar samisk liturgi og salmesang i Sør-Varanger menighet. I tillegg er det innført 4 årlige 
samiske gudstjenester som en del av menighetens ordinære gudstjenester medtatt på 
biskopens forordnede gudstjenesteliste,.   
Sør-Varanger menighetsråd ønsker å videreføre dette viktige arbeidet og har i budsjettet for 
2011 tatt høyde for å videreføre ordningen med egen samisk kirkemusiker til en samlet 
årskostnad på kr 20 000 (frikjøp av stilling ved Sør-Varanger Kulturskole) hvorav menigheten 
bidrar med 25 % av kostnadene gjennom innsamlede midler mens de øvrige 75 % dekkes inn 
gjennom kommunens overføringer til SVM. 
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7.  Investeringsplan og -budsjett  
 

7.1 Investeringsplan og -budsjett for kirkebyggene 2011-2014 

 
Sør-Varanger sogn eier pr i dag 6(8) kirkebygg og 8 kirkegårder. Tre av byggene er listeført 
hos riksantikvaren.  
 
Det er en kulturell berikelse å ha slike kulturskatter i drift, men det følger en rekke 
utfordringer med dette. Forfallet er betydelig flere steder, og vi er i ferd med å få alvorlige 
og varige skader som følge av manglende vedlikehold. Rehabiliteringsbehovet er godt 
dokumentert i tilstandsrapporten, som ble utarbeidet for samtlige bygg i 2007. (foruten 
Sandnes kapell) 
 
Tilstandsrapporten beregnet rehabiliteringskostnadene for samtlige kirkebygg til 13,5 
millioner i 2007.  
I tilstandsrapporten ble kostnadene til renovering av Svanvik kapell estimert til 2,5 millioner. 
Senere befaring med riksantikvar og eksperter fra Norsk Bygningsvern, samt avdekking av 
ytterligere skader på tømmeret i forbindelse med oppstart av rehabiliteringsarbeidet høsten 
2010, gjør at kostnadene ved full rehabilitering av Svanvik Kapell er økt til 5 millioner 
(nærmere 50 % av tømmeret viser seg å være råteskadet og må skiftes ut). 
 
I 2007 ble det utarbeidet en investeringsplan for perioden 2008-2011 med en totalramme på 
8 millioner fordelt på 2 millioner per år vedtatt av kommunestyret.  
For å kunne ferdigstille det resterende nødvendige rehabiliteringsarbeidet i hht. 
tilstandsrapporten for kirkebyggene i Sør-Varanger er det utarbeidet en ny investeringsplan 
der investeringsperioden forlenges med ytterligere 3 år t.o.m. 2014. 
 
Investeringsplan for 2011-2014 ble vedtatt i menighetsrådet 14. september 2010. Denne 
baserte seg på opplysninger avgitt fra økonomiavdeling mht. forbruk så langt i prosjektet. 
14. oktober mottok vi imidlertid ny melding fra økonomiavdelingen om at forbruket i 
rehabiliteringsprosjektet viste seg å være 753 164 kroner høyere enn tidligere opplyst.  
Av denne grunn er det derfor nødvendig å fremme ny sak for menighetsrådet med 
godkjenning av en revidert investeringsplan for perioden 2011-2014. Denne vil bli oversendt 
så snart endelig vedtak i menighetsrådet foreligger etter neste møte den 28. oktober. 
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Svanvik kapell  
Svanvik kapell er oppført i 1934, og er listeført hos riksantikvaren.  
Kapellet skilte seg ut som det kapellet som har størst behov for rehabilitering. Det er 
avdekket store råteskader i tømmeret. Det kreves spesialkompetanse for å utføre 
rehabiliteringsarbeidet og menighetsrådet har engasjert kvalifiserte håndverkere. Arbeidet 
er tidkrevende og det kan bare tas en side pr år. Arbeidet på første side startet i september 
2010. Kapellet er planlagt ferdigstilt i 2014. 
 
Kirkenes kirke  
Kirkenes kirke er oppført i 1959. I 2009 ble kirken overflatebehandlet utvendig, tårnuret ble 
byttet ut og det ble lagt skifergulv inne i kirkerommet. Ytterdøren og en del belysning er 
skiftet og taket er tekket. Det gjenstår likevel mye arbeid i innvendig.   
 
Det er skrevet kontrakt med Fiskebeck Håndverk AS, de startet arbeidet i midten av 
september 2010 med vedlikehold og oppussing innvendig. 
 
Bygget er gammelt og VVS-anleggene bærer preg av det. En del utstyr er skiftet ut, noe av 
tiltakene krever en grundigere vurdering. Bygg i denne alderen kan inneholde asbest, slik at 
kartlegging av asbest er absolutt å anbefale.  
 
Hovedtavlen til det elektriske anlegget er byttet ut. Resten av oppgraderingen av det 
elektriske anlegget må ses i sammenheng med arbeidet/oppussingen forøvrig. 
Brannalarmanlegget må også utbedres til å gjelde hele kirkebygget. Dette arbeidet er 
planlagt utført i 2012 og 2013.  
 
Neiden kapell 
Kapellet i Neiden sto ferdig i 1902, og er listeført hos riksantikvaren.  Utvendig 
overflatebehandling er svært slitt, vindusrammer og vannbord likeså. Taktekkingen er slitt og 
trenger ny overflatebehandling. Takrenner fungerer tilfredsstillende, men det mistenkes at 
skader i grunnmur kommer av stor oppfukting ved taknedløp og dertil hørende frost- og 
teleproblem. 
Det elektriske anlegget ble skiftet ut i 2009. 
Rehabiliteringen av Neiden kapell er planlagt i 2011. 
 
Kong Oscar II kapell 
Kong Oscar II kapell sto ferdig i 1869, og er listeført hos riksantikvaren.  Utvendig må 
sprekker og hull i steinveggene tettes. All støpjern må overflatebehandles. Hoveddør, 
vindusslåer og vannbord er slitt og må fornyes. Takrennene er noe defekt og må fornyes. 
Det elektriske anlegget er gammelt og må skiftes ut. Sikringsskapet ble skiftet sommeren 
2009. Hovedrehabiliteringen av Oscar II er planlagt i 2013. 
 
Bugøynes kapell 
Bugøynes kapell er fra 1989. Bygningsmessig tilstand er generelt bra. Kapellet ble 
overflatebehandlet utvendig høsten 2010. Taktekkingen er bra, men det er en del hull og 
småskader som må tettes. Takrenner fungerer tilfredsstillende, men de bør renses med 
jevne mellomrom. Ytterdørene bør oppdateres med ruter av isolerglass slik at fuktskader 
unngås. Innvendig er tilstanden bra, men det bør settes av midler til generelt vedlikehold de 
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nærmeste årene. VVS og elektroteknisk anlegg er i bra stand. Pålegg i forhold til 
branntekniske mangler er utbedret i 2009. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i 2013. 
 
Prestestua, Grense Jakobselv 
Bygget er opprinnelig fra 1869 og er vernet. Utvendig overflatebehandling er svært slitt, 
vindusrammer og vannbord likeså. Taket er inntakt, men det bør sørges for bedre 
bortledning av taknedløp fra grunnmur. Det er ikke større setninger eller skader i grunnmur. 
Det er stor slitasje på innvendige overflater. Bygget har hverken VVS eller elektroteknisk 
anlegg. Hovedrehabiliteringen er planlagt i 2014. 
 
Kirkenes Gravkapell 
Bygningen er opprinnelig fra 1932. Mange har sterk følelsesmessig tilknytning til 
gravkapellet, fordi det ble brukt til kirkelige handlinger i perioden 1944 til 1959, da Kirkenes 
var uten sin hovedkirke. Utvendig overflatebehandling er svært slitt. Vinduene bør skiftes. 
Taket er inntakt, men mangler takrenner og nedløp. Det er funnet omfattende 
setningsbevegelser og store skader i grunnmuren. Det er svært stor slitasje og fuktskader på 
innvendige overflater. For at gravkapellet skal kunne tas i bruk på sikkert vis, er det påkrevd 
med omfattende utbedringer av grunnmur og betongdekke. Hovedrehabiliteringen er 
planlagt i 2014. 
 
Sandnes kapell  
Sandnes kapell ble bygget i 2001 og innviet til kirkelig bruk 27. februar 2002. De fleste 
begravelser holdes fra dette kapellet. Det er også tilrettelagt for at det kan holdes 
livssynsnøytrale begravelser der. Kapellet benyttes også til gudstjenester og kirkelige 
handlinger for øvrig.  
Kapellet har utvendig kledning i sibirsk lerk, et treslag som er ekstremt motstandsdyktig mot 
sopp og råte, og som derfor ikke trenger overflatebehandling. Bygget er i generelt bra stand, 
men det bør settes av midler til generelt vedlikehold. Planlagt vedlikehold ferdigstilles i 
2014. 
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7.2 Investeringsplan og -budsjett for kirkegårdene 2011-2016 

 
Det siste året har menigheten hatt sterkt fokus på å styrke planprosessene i menigheten, 
også i forhold til drift og forvaltning av kirkegårdene. Resultatene av dette arbeidet begynner 
nå å vises, og det er høsten 2010 utarbeidet tilstandsrapporter for alle kirkegårdene 
(vedlagt).  
 
Kirkegårdene bærer til dels betydelig preg av flere års etterslep på generelt vedlikehold. 
Av større investeringer/arbeid kan nevnes: 

 Kirkegården i Bugøynes er på det nærmeste fullsatt og arbeidet med etablering av ny 
kirkegård haster (nye arealer må finnes og reguleres til formålet) 

 Kirkegården på Sandnes er full og i behov av utvidelse med tilhørende utfordringer 
knyttet til oppmåling, inngjerding og adkomstvei. 

 Kirkegården i Tårnet krever utbedring/ny drenering 
 
Gjennomgående er det stort behov for utskiftning og vedlikehold av gjerdene rundt samtlige 
kirkegårder for å hindre dyr fra å forårsake ødeleggelse på kirkegårdene.  
Det er også behov for oppgradering av belysning og elektrisk anlegg, vannposter og benker, 
samt at en del av kirkegårdsbyggene trenger rehabilitering.  
Maskinene og utstyret (bl.a. gravemaskin og lastebil) som brukes til drift av kirkegårdene er 
gammelt og slitt.  
 
Samlet behov for investeringer knyttet til kirkegårdene og kirkegårdsforvaltningen slik de 
fremkommer av tilstandsrapporten er i 2010 kostnadsberegnet til 8,1 millioner NOK. 
Utvalget for kirkegårder har fremlagt et forslag til investeringsplan over 6 år (2011-2016) 
som skal opp til behandling i menighetsrådet 28. oktober. Investeringsplan vil bli ettersendt 
så snart den er ferdigbehandlet av menighetsrådet. 
 
 
 
Maskiner og utstyr 

Menighetsrådet har en gravemaskin og en lastebil. Gravemaskinen brukes til åpning og 
lukking av graver og i forbindelse med vedlikehold. Lastebilen er helt nødvendig til å frakte 
gravemaskinen til de forskjellige kirkegårdene i kommunen.  Begge disse maskinene er 
gammel og slitt, og må skiftes ut i nærmeste fremtid.  
 
Bugøynes kirkegård 
Det er ikke lenge til at det ikke kan gravlegges flere på den eksisterende kirkegården på 

Bugøynes. Det er ikke mulig å utvide kirkegården, på grunn av bebyggelse rundt kirkegården. 

Oppstart av dette prosjektet er derfor lagt inn i investeringsplanen allerede i 2011. 

Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til kirkegård og at slikt areal reguleres 

etter kap.VII i plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77. Det er svært viktig at 

planarbeidet kommer i gang i 2011 og iverksettes i 2012, for å være klar til bruk i løpet av 

2014.  
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Sandnes kirkegård 
Sandnes kirkegård er hovedkirkegården i Sør-Varanger. Her gravlegges i hovedsak alle som 
sokner til Kirkenes, Hesseng, Sandnes og Bjørnevatn. Det er ca 100 begravelser i året i Sør-
Varanger og ca 85 prosent av disse blir lagt ned på Sandnes kirkegård. Det er stort behov for 
generelt vedlikehold i forhold til oppgradering av vei, gjerder, belysning, strøm og 
vanntilførsel. Sandnes kirkegård er godt plassert i landskapet og det bør ses på om det er 
mulighet til å få bruke mer av området rundt til dette formålet. Sandnes kirkegård er 
planlagt oppgradert i 2012. 
 
Neiden kirkegård 
Gjerdet rundt Neiden kirkegård har blitt lappet på i flere år, fronten på gjerdet ble skiftet ut i 
2006. Det resterende gjerdet må skiftes ut. Det er også stort behov for generelt vedlikehold, 
dette arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2011. 
 
Kirkenes kirkegård 
Kirkenes kirkegård er full og brukes kun til begravelser der det er satt av feste, og til 
urnenedsettelser i eksisterende gravsted. Grunnforholdene er dårlig og lite egnet som 
kirkegård. Det er meget kostnadskrevende å gjennomføre sommervedlikehold på denne 
kirkegården. Den bærer også preg av flere års etterslep på generelt vedlikehold. Mange av 
gravstøttene er usikret, og menighetsrådet har derfor sett seg nødt til å legge ned noen av 
disse for å unngå alvorlige ulykker. Planlagt ferdigstilt i 2016. 
 
Tårnet kirkegård 
Dreneringen på denne kirkegården fungerer ikke som den skal og dette må utbedres. 
Gjerdet og uthusene er i dårlig forfatning og trenger vedlikehold. Tårnet kirkegård er 
planlagt ferdigstilt i 2013.  
 
Pasvik kirkegård (96-høyden) 
Generelt bra stand, men gjerdet er i dårlig forfatning og trenger vedlikehold. Det er behov 
for å rydde skog, og kirkegårdsbyggene bør rehabiliteres og endres noe. Planlagt ferdigstilt i 
2014. 
 
Grense Jakobselv kirkegård  
Gjerdet er helt ødelagt og må skiftes. Det er stort behov for generelt vedlikehold. Utedo og 
bod må overflatebehandles. Planlagt ferdigstilt i 2015. 



Investeringsplan for kirkebygg

Kirkebygg 2011 2012 2013 2014
Svanvik kapell 1500000 1500000 1500000 250000
Kirkenes kirke 875000 225000
Neiden kapell 800000
Oscar II kapell 540000
Bugøynes kapell 240000
Prestestua, Grensen 211000
Kirkenes gravkapell 1580000
Sandnes kapell 89000
Sum investeringer 2300000 2375000 2505000 2130000
Mva 575000 593750 626250 532500
Mva kompensasjon tilbake til invest 230000 356250 501000 532500

Investeringsbudsjett for kirkebygg 2011 2012 2013 2014
Finansieringsbehov 2300000 2375000 2505000 2130000
Tilskudd SVK 2000000 2000000 2000000 1600000
Overført fra tidligere år 97000 27000 8250 4250
Mva tilbake til invest 230000 356250 501000 532500
Overføres til neste år 27000 8250 4250 6750

Investeringsbudsjett for kirkebygg
Finansieringsbehov
Tilskudd SVK
Overført fra tidligere år
Mva tilbake til invest
Overføres til neste år





 

Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no  

 

 
 

Strategiplan 2010-11 

 

 

 

 

 

Vedtatt i menighetsrådsmøte 27. April 2010 
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1.   Visjon for Den norske kirke  
 

I Kristus, nær livet 

 
- en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke 

 
 

 Bekjennende ved å dele og gi videre troen på den treenige Gud. 

 Misjonerende ved å vitne om Jesus Kristus lokalt og globalt sammen med den verdensvide kikre 

 Tjenende ved å vise omsorg gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for 

rettferdighet og vern om skaperverket 

 Åpen ved å utvikle fellesskap som verdsetter mangfold og respekterer ulikheter 
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2.  Visjon for Sør-Varanger menighet 
 

 

Åpne dører 

Joh. Åp. 3,8 ”Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør – som ingen kan stenge.” 

 

  



S i d e  | 5 

 

3.   Satsningsområder, mål og strategi for Sør-Varanger menighet 
 

3.1  Gudstjenestefeiring 

 

3.1.1  Vi vil en kirke der Gudstjenesten er det sentrale og naturlige fellesskap for ALLE i menigheten 

 
Mål:  Vi vil legge til rette for at det hver søndag og på alle høytidsdager feires Gudstjeneste i menigheten. 
  
Strategi: 

- Vi vil nå vårt mål ved å avholde gudstjeneste hver søndag i hovedkirken og regelmessig, minst en 
gang i måneden, i de ulike kapellene fordelt på: 

 Høymesse  
 Familiemesse 
 Ung messe 
 Alternative gudstjenester (Taizè messe, Thomasmesse m.fl.) 

     

3.1.2 Vi vil en Gudstjeneste der menigheten medvirker i planlegging og gjennomføring sammen med 

 våre prester og organister 

 
Mål: Vi vil legge til rette for medvirkning i og samhandling omkring gudstjenestefeiringen  
 
Strategi: 

- Vi vil nå våre mål gjennom  
 Etablere gudstjenesteutvalg  
 Invitere til tjeneste som tekstlesere 
 Invitere til tjeneste som kirkevert 
 Legge til rette for tjeneste som nattverdsmedhjelper 
 Invitere til deltakelse i kor og forsangergrupper 

 
 

3.2 En flerkulturell kirke 

 

3.2.1   Vi vil en kirke som rommer og synliggjør menighetens lokale mangfold i språk og kultur 

 

Mål: Vi vil legge til rette for at medlemmer med ulikt språk og kulturell tilhørighet, med særlig vekt på det 
 samiske og finske, inkluderes i og bidrar til å prege menighetens arbeid. 
 
Strategi: 

- Vi vil nå våre mål gjennom arbeid i 
 Samisk gudstjenesteutvalg 
 Samisk kirkesanggruppe 
 Inkludere deler av samiske gudstjenesteliturgi i flere av menighetens ordinære 

gudstjenester 
 Regelmessig avholde egne samiske gudstjenester/høymesser 
 Tekstlesning på norsk, samisk og finsk under våre ordinære gudstjenester 
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 Salmesang på norsk, samisk og finsk under våre ordinære gudstjenester både 
familiemesser og ordinære høymesser 

 Avholde egne finske gudstjenester 
 Salmesangkvelder, egne messer eller gudstjenestelige samlinger på eget språk for 

grupperinger i menigheten med tilhørighet i andre språklige kulturer 
 Kirkemusikk, korsang og konserter på ulike språk 

 

3.2.2 Vi vil en kirke som samarbeider med og regelmessig møter de andre menigheter i kommunen og 

 våre nabokommuner i Finland og Russland 

 
Mål: Vi vil invitere til økumeniske samlinger i egne kirker og delta når vi inviteres til slike samlinger  
 i de andres menigheter lokalt her i Sør-Varanger og i våre nabokommuner i Finland og i  
 Russland.  
 
Strategi: 

- Vi vil nå være mål gjennom samarbeid med: 
 De Gresk ortodokse menighetene i kommunen og i Sevettijärvi 
 De Russisk ortodokse menighetene i kommunen og i Nikel/Sapoljarni/Murmansk 
 Den Romersk katolske menigheten i Sør-Varanger 
 Frelsesarmeen  
 Pinsemenigheten Smyrna  
 Adventistkirken 

 
 

3.3  Opplæring og vekst i den kristne tro 

 

3.3.1 Trosopplæring og vekst i den kristne tro 0 - 18 år 

 
Mål: Vi vil, i dialog med de øvrige menighetene i Varanger prosti, utarbeide en målrettet   
 trosopplæringsplan for Sør-Varanger menighet i tråd med DNK`s plan for trosopplæring for  
 alle døpte i alderen 0-18.   
 
Strategi: 

- Utarbeide en plan som uavhengig av funksjonsevne:  
 vekker og styrker kristen tro ved at vi DELER tro og undring 
 gir kjennskap til den treenige Gud ved at vi DELER kristne tradisjoner og verdier 
 bidrar til kristen livstolkning og livsmestring ved at vi DELER opplevelser og fellesskap 
 utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv ved at vi DELER håp og 

kjærlighet 

3.3.2 Trosopplæring og vekst i den kristne tro for voksne 

 
Mål: Vi vil en kirke som vekker og styrker den kristne tro hos menighetens voksne medlemmer  
  
Strategi: 

- Legge til rette for undervisning og forkynnelse gjennom: 
 gudstjenesten 
 møte- og undervisningsserier 
 husfellesskap 
 bibelgrupper 
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3.4  Diakoni 

 

3.4.1 Inkludere de som faller utenfor 

 
Mål: Vi vil en kirke som inkluderer og bryr seg om også de som pga. funksjonshemming, rus, sykdom eller 
 av andre årsaker opplever seg forhindret fra å delta i menighetens fellesskap. 
 
Strategi: 

- Vi vil nå våre mål gjennom å:  
 etablere diakoniutvalg 
 arbeide for å få opprettet stilling som diakon i menigheten  
 samarbeide med hjemmebasert omsorg, tjenesten for funksjonshemmede, psykisk 

helsevern og rusomsorgen i Sør-Varanger kommune 
 samarbeide med andre organisasjoner og frivillige virksomheter i kommunen 

 

3.4.2  Skape møteplasser  

 
Mål: Vi vil en kirke som møter, inviterer inn og samler til fellesskap og glede omkring Guds ord  
 
Strategi: 

- Vi vil nå våre mål gjennom arbeid med 
 videreføring og utvikling av seniortreffet 
 andakter og salmesamlinger på institusjonene 
 kirkekorene 
 aktiv bruk av kirkebussen 

 

  



S i d e  | 8 

 

3.4.3 Oppsøke de som ikke selv våger eller kan ta del menighetens fellesskap 

 
Mål: Vi vil en kirke som oppsøker de som selv ikke våger eller kan oppsøke menighetens fellesskap 
   
Strategi: 

- Vi vil nå våre mål gjennom 
 etablering av besøkstjeneste 
 sognebud i regi av menighetens prester 
 sykebesøk i regi av menighetens prester (også for innlagte fra andre menigheter på 

Kirkenes sykehus) 
 
 

3.5  Ung i kirken 

 

3.5.1 Kirken som møteplass for unge 

 
Mål: Vi vil en kirke som holder våre gudshus åpne og inviterer inn de unge i Sør-Varanger   
 til kristent fellesskap og samvær i trygge men utfordrende rammer. Vi vil en kirke som   
 legger til rette for at ungdommene i kommunen får mulighet til å påvirke og skape sine egne  
 kristne fellesskap i menigheten. Vi vil en kirke hvor de unge opplever å få påvirke og føler seg  
 velkomne inn i menighetens gudstjenestefeiring.  
 
Strategi: 

- Vi vil nå våre mål gjennom arbeid med 
 Barn- og ungdomsutvalg 
 Juniorungdomsklubb 
 Ungdomsklubb 
 Week-ender for unge lagt til distriktene i samarbeid med stedets ungdommer 

 

3.5.2 Konfirmasjonstiden – en tid for egne valg 

 
Mål: Vi vil en kirke som gjennom konfirmanttiden viser vei frem mot en egen tro og legger til  
 rette for at de unge blir trygge i og tør bekjenne sin kristne tro i hverdagen. Vi vil en kirke som 
 involverer konfirmantene i menighetens arbeid og gudstjenestefeiring: 
 
Strategi: 

- Vi vil nå våre mål gjennom arbeid med: 
 Strukturert og temabasert undervisning i den kristne tro 
 Medhjelpere under gjennomføring av gudstjenesten (ministranter) 
 Forsangergrupper/kor  
 Medledere i ungdomsklubb eller søndagsskole 
 Besøkstjeneste 
 Konfirmantleir lagt til en av kirkene i distriktene 
 Ung messe 
 Varangernatta 
 Samtaler om tro med andre troende – individuelt og/eller i grupper 
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3.6 Musikk og kunst i kirken 

 

3.6.1 Forkynnelse og menighetsbygging gjennom sang og musikk 

 
Mål: Vi vil en kirke hvor det gis rom for og oppmuntres til bekjennelse, forkynnelse og deling av  
 den kristne tro og kulturarv gjennom sang og musikk av alle slag som en naturlig del av vår  
 gudstjenestefeiring. Vi vil en kirke som aktivt bruker menighetens musikere, ulike kor, band  
 og enkeltmedlemmer til å skape gode trosopplevelser og kristent fellesskap i menigheten.  
 
Strategier: 

- Bruk av egne og inviterte kor og forsangergrupper under feiring av gudstjenesten 
- Salmesangkvelder i alle kirker på norsk, finsk og samisk  
- Kirkemusikalske konserter og messer i hovedkirken og i distriktene i samarbeid med kirkemusikere 

fra våre nabomenigheter 
 

3.6.2 Kulturkirke med konsert- og opplæringsvirksomhet 

 
Mål: Vi vil en kirke som åpner dørene for konserter og andre kulturelle uttrykk så lenge den kunstneriske  
 forestillingen tar hensyn til kirkens bygg og respekterer kristen symbolikk og tradisjoner. Vi vil en  
 kirke som tilbyr interesserte opplæring i liturgi, sang og orgelspill. 
 
Strategier: 

- Lunsjkonserter i sommersesongen 
- Åpne for at lokale og tilreisende musikere, kor, dansere og teatergrupper gis anledning til å leie våre 

kirker til sine fremføringer 
- Tilby undervisning i sang og orgelspill i samarbeid med kulturskolen i Sør-Varanger kommune 

 

 

3.7 Kirkebygg og kirkegårder 

 

3.7.1 Løpende vedlikehold, renovering og utvidelser 

 
Mål: Vi vil en kirke som fremstår med åpne og innbydende Gudshus og kirkegårder. Vi vil en kirke som 

 ivaretar sine kirkebygg og kirkegårder slik at de fremstår velholdte og innbydende i respekt for Vår 

 Herre og alle som oppsøker dem, enten det er i glede eller sorg, for stille meditasjon, for deltakelse i 

 gudstjenestefeiring og konserter, eller søken etter berikelse og inspirasjon gjennom kirkenes 

 utsmykning og  interiør. 

Strategier: 
- Utvalg for kirkebygg og kirkegårder 
- I samarbeid med kommunen etablere og følge opp plan for forefallende vedlikehold 
- I samarbeid med kommunen etablere og følge opp plan for renovering av kirkebyggene 
- I samarbeid med kommunen etablere og følge opp plan for renovering og utvidelse av kirkegårdene 
- I samarbeid med kommunen, museet, fylkeskonservator og riksantikvar vurdere og evt. planlegge for 

restaurering av gravkapellet i Kirkenes innen 75-årsjubileet i 2012 (13?) 
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3.7.2 Kirkekunst og kirketekstiler 

 
Mål: Vi vil en kirke som har oversikt over, ivaretar og fornyer sin kirkekunst og sine kirketekstiler og 

 tilgjengeliggjør disse for menigheten og besøkende. 

Strategier: 
- Skaffe oversikt over og dokumentere kunst og kirketekstiler i alle kirkebygg 
- Kartlegge behov for vedlikehold og evt. utskiftning av kunst og kirketekstiler i alle kirkebygg 

 

3.7.3 Dokumentasjon og informasjon 

 
Mål: Vi vil en kirke som tar vare på og levendegjør historien og fortellingene knyttet til de enkelte 
 kirkebygg og kirkegårder i menigheten  
 
Strategier: 

- I samarbeid med historielag, kirkeforeninger, lokalavisene og enkeltpersoner samle tidligere 
publikasjoner og skrifter knyttet til våre kirkebygg og kirkegårder 

- I samarbeid med historielag, kirkeforeninger og enkeltpersoner redigere og supplere historien 
knyttet til våre kirkebygg, utsmykningen av disse i form av kunst og kirketekstiler samt historien 
knyttet til våre kirkegårder. 

 

3.8 Menigheten som arbeidsplass 

 
Mål: Vi vil en kirke som ivaretar sine ansatte på en god og forsvarlig måte i tråd med arbeidslivets lover og 
 bestemmelser. Vi vil en kirke som inspirerer og utfordrer våre ansatte til å bringe Guds ord videre  
 gjennom ord, handling og de daglige gjøremål knyttet til den enkeltes stilling. Vi vil en kirke som  
 gir rom for den enkelte medarbeiders initiativ og ønske om utvikling i en åpen dialog med 
 kirkeverge og menighetsråd. Vi vil en kirke der alle ansatte jobber for å gjøre hverandre gode. 
 
Strategier: 

- Oppdaterte stillingsinstrukser for alle ansatte i menigheten 
- Oppdatert HMS system 
- Etiske retningslinjer og samspillregler for ansatte i menigheten 
- Åpen dialog, fortløpende og på faste møtepunkter, mellom menighetsråd, stab og prestskap 
- Inkludere ansatte i utvikling og utforming av menighetsarbeidet 

 
 

3.9  Kommunikasjon 

 
Mål:  Vi vil en kirke som kommuniserer og informerer om sin virksomhet 
 
Strategi:  

 Hjemmeside 
 Lokalavis 
 Menighetsavis 
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Innledning 
Menighetsrådet har oppnevnt kirkegård og kirkebyggutvalg. I Sør-Varanger menighet er det 8 

kirkegårder fordelt over hele kommunen. For å ivareta kirkegårdene bestemte menighetsrådet 

at det skulle utarbeides en tilstandsrapport for kirkegårdene. Utvalget kartla behovene for 

vedlikehold og rehabilitering og legger frem tilstandsrapporten basert på denne kartleggingen. 

Rapporten er bygd opp slik at behov for utbedringer på hver kirkegård beskrives, med 

kostnadsoverlag, og det gis en beskrivelse av hva som må utbedres snarest mulig, og hvilke 

områder som kan vente.  

 

Befaringene av alle de 8 kirkegårdene i Sør-Varanger menighet ble gjennomført i mai og juni 

i 2010. Målet med befaringene var å kartlegge den tekniske tilstanden på følgende områder: 

elektrisk anlegg, gjerder, kirkegårdsbygg, vannposter, benker, graving/drenering, 

utvidelser/planer. Neste steg var å lage en helhetlig og detaljert oversikt over behov for 

utbedringer, og kostnadsoverslag, og ut fra denne lage en fremdriftsplan. Målet med prosessen 

er at kirkegårdene skal settes i forskriftsmessig stand, og at kirkegårdene skal ivaretas på best 

mulig måte. Denne tilstandsrapporten skal være et verktøy for å nå målet. 

 

 

Hovedkonklusjon 
Kirkegårdene preges av manglende vedlikehold, gjennom mange år. På alle kirkegårdene 

kreves betydelige utbedringer av de elektriske anleggene, slik at disse kan oppnå et nivå som 

er forskriftsmessig og i tråd med brannsikkerhetsnormer. Generelt trengs det utbedringer av 

gjerder og porter på de aller fleste kirkegårdene, og noen av kirkegårdene lider under prekær 

plassmangel, og trenger utvidelser.  

 

Utvalg for kirkebygg og kirkegårder anbefaler at man fokuserer på å sette i stand gjerdene på 

alle kirkegårdene først. Nye gjerder på kirkegårdene i Grense Jakobselv, Tårnet, Neiden og 

Pasvik vil komme til å koste kr 1 300 000,- Basert på tilstanden på de ulike kirkegårdene 

anbefaler utvalget at man utbedrer en og en kirkegård i følgende rekkefølge: 

Neiden, Sandnes, Tårnet, Pasvik, Grense Jakobselv, Bugøynes, Kirkenes. 

 

 

Tidsrom Kirkegård Kostnader 

 Neiden kirkegård 557 500,- 

 Sandnes kirkegård 3 579 800,- 

 Tårnet kirkegård 412 800,- 

 Pasvik kirkegård 645 700,- 

 Grense Jakobselv 287 000,- 

 Bugøynes kirkegård 2 019 300,- 

 Kirkenes kirkegård hovedkirken 263 300,- 

 Kirkenes kirkegård 301 300,- 

 Totale kostnader 8 066 700,- 
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Tilstand og estimerte kostnader 

Tilstandsrapport for Neiden kirkegård 

 

Innledning 

Bygda Neiden ca 40 km fra Kirkenes og i Neiden er det en veldrevet kirkeforening. 

Kirkeforeninga bidrar med kontinuerlig dugnadsinnsats og bidrar også økonomisk til at denne 

kirkegården er velholdt.  

 

Følgende områder bør utbedres snarest mulig: 

Det er nye porter, men stolpene har skader som bør utbedres. 

Minnestenen står skjeft montert, dette er vedlikehold som kirketjener kan ordne snarest mulig.  

Den gamle delen av gjerdet må byttes ut, stolpene er råteskadet. Gjerdet i front ved 

hovedinngangen er ny. Deler av dette gjerdet må overflatebehandles og repareres der det er 

skadet. Det må monteres nye lyktestolper, og det trengs stativ til nye lyskastere. Det elektriske 

anlegget må gjennomgås. I løpet av 2011 må alt det hvite på kirken males. Nye felt må tegnes. 

 

Følgende områder bør utbedres: 

Det kan plasseres en ny benk midt på kirkegården. Vannposten må fornyes, og det trengs et 

praktisk og estetisk vannkannestativ. Redskapshuset trenger betydelig rehabiliteringsarbeid, 

overflatebehandling, det må skiftes dør og vindu, det må monteres ny trapp.  

 

Kostnader Neiden Kirkegård 

 

Tiltak Tidsrom Kr. 

Elektrisk anlegg 
Nye lyktestolper Snarest 9 000,- 

Lyskastere Snarest 1000,- 

Gjennomgang av elektrisk anlegg Snarest 5 000,- 

Vannposter 
Oppgradering av vannposter (pris eks. moms) Kan vente 15 000,- 

Kannestativ (pris eks. moms) Kan vente 1 800,- 

Gjerder og porter 

Oppretting og reparasjoner av gjerder. Snarest 5 000,- 

Overflatebehandling av gjerder Snarest 1 000,- 

Nytt gjerde (den gamle delen av gjerdet byttes ut) Snarest 500 000,- 

Kirkegårdsbygg 
Overflatebehandling Kan vente 700,- 

Ny dør Kan vente 3 000,- 

Nytt vindu Kan vente 2 500,- 

Ny trapp Kan vente 1 000,- 

Benker 
Ny benk  Kan vente 4 500,- 

Utvidelser, planer og annet. 

Arkitekt  Snarest 8 000,- 

Totalsum Neiden kirkegård:  557 500,- 
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Tilstandsrapport for Sandnes kirkegård 

 

Innledning 

Sandnes kirkegård er en naturkirkegård som ligger utenfor tettstedet Sandnes, 15 km fra 

Kirkenes. Sør-Varanger menighets to fagarbeiderne har hovedbase på denne kirkegården. En 

arkitekt jobber med å utarbeide forslag til nye planløsninger som blant annet skal beskrive ny 

innfartsvei og infrastruktur for kirkegården. Arkitekten skal også tegne oppdatert kart. 

 

Følgende områder bør utbedres snarest mulig: 

Gjerdene må utbedres i stor grad. Både nettinggjerdet og stakittgjerdet må repareres og 

overflatebehandles der det er skadet. Det trengs nye beslag og gjerdet må rettes opp der det 

ligger nede. Deler av gjerdet må dessuten flyttes og gjerdet må utvides rundt nytt felt. 

 

Det elektriske anlegget må gjennomgås, og oppgraderes. Det trengs nye lys til begravelser, og 

det bør lages en helhetlig plan for belysning. Det trengs nye strømuttak til tinere på alle felt.  

Det vil være hensiktsmessig å koble seg fra pumphuset og over til det kommunale 

vannanlegget.  

 

Det er behov for bygninger til oppbevaring og vedlikehold av maskiner, samt personalrom for 

kirkegårdsarbeiderne. Det må lages en plan for ny adkomst og utvidelse og utbedring av 

driftsbygg og garasje på kirkegården. Garasjen som står på kirkegården må 

overflatebehandles, veggene og vannbord må males. Det må ryddes rundt garasjen.  

 

Følgende områder bør utbedres på sikt: 

Portene er i god stand, men innen et par år bør de overflatebehandles. Det bør lages en 

helhetlig plan for belysning. Her mener utvalget man kan tenke seg en type standardbelysning 

for kirkegårder, lik den som finnes på Neiden kirkegård.  

 

Det bør også lages en plan for oppgradering av det elektriske anlegget. Det elektriske anlegget 

i garasjen må også utbedres. 

 

Utvalget mener man bør gjøre noen grep for å stramme opp geometrien på kirkegården. For å 

avgrense veien bør det plantes trær langs veien, eventuelt plassere belysning langs veien. 

 

Kirkegården mangler depot for overskuddsmasse, samt depot for sne om vinteren. 

De 4 vannpostene er av eldre dato og bør fornyes. Det trengs dessuten kannestativ i 

tilknytning til vannpostene. 

 

Benkene som er på kirkegården bør overflatebehandles og det trengs nye benker. Her bør man 

vurdere å legge fast dekke under benkene, og eventuelt om benkene skal være fast eller 

flyttbare. Det må også vurderes fast dekke foran inngangen til kapellet. 

 

Det går en høyspentlinje rett over kirkegården. Dette er ikke heldig og linjen bør flyttes. 
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Kostnader Sandnes kirkegård 

 

Tiltak Tidsrom Kr. 

Elektrisk anlegg 
Lyskastere til begravelser à kr 350,- Snarest 1 400,- 

Gjennomgang av elektrisk anlegg Snarest 5 000,- 

Lage helhetlig plan for belysning Kan vente 10 000,- 

Oppgradering av elektrisk anlegg Snarest 100 000,- 

Vannposter 
Oppgradering av vannposter Kan vente 80 000,- 

Kannestativ à kr 1600,- eks moms Kan vente 7 200,- 

Gjerder og porter 
Oppretting og reparasjoner av gjerder. Snarest 70 000,- 

Beslag Snarest 2 000,- 

Utvidelse av gjerdet rundt nytt felt. Snarest 100 000,- 

Overflatebehandling av porter Kan vente 40 000,- 

Kirkegårdsbygg 

Overflatebehandling av garasje. Snarest 3 000,- 

Graving, drenering og lignende 
Opprette depot for overskuddsmasse Snarest 5 000,- 

Opprette depot for snø. Snarest 3 000,- 

Fast dekke foran inngangsparti til kapellet Kan vente 40 000,- 

Fast dekke/fundament under benkene  Kan vente 3 200,- 

Benker 

Nye benker à kr 4500,- Kan vente 9 000,- 

Overflatebehandling av benker Kan vente 1 000,- 

Utvidelser, planer og annet. 
Utarbeidelse av helhetlig plan for kirkegården Snarest 50 000,- 

Utvidelse av driftsbygninger og utbedring av adkomst Snarest 2 000 000,- 

Maskiner og utstyr Snarest 1 050 000,- 

Totalsum Sandnes kirkegård  3 579 800,- 
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Tilstandsrapport for Tårnet kirkegård 

 

Innledning 

Kirkegården ligger i Jarfjord i tilknytning til Tårnet skolekapell.  

 

Følgende områder bør utbedres snarest mulig: 

Hovedporten må males og stabiliseres så den står stødig. Det bør monteres ny lås på den 

øverste porten. Deler av gjerdet er råteskadet, og det må byttes ut stolper og stakitt. Gjerdet 

må males og rettes opp der grunnen har gitt etter. Det elektriske anlegget må gjennomgås og 

rehabiliteres.  

 

Følgende områder bør utbedres:  

Den nye delen av gjerdet bør males i løpet av 2012. Vannpostene må utbedres og det trengs 

praktiske og estetiske kannestativ. Dreneringen må utbedres. På grunn av jordsig må man 

vurdere om avgangen må kjøres til. 

Et av kirkegårdsbyggene, det øverste, bør muligens vurderes revet. Bygget trenger betydelig 

rehabilitering, dører må byttes ut, veggene må overflatebehandles og gulvet er råteskadet og 

må byttes ut. Det trengs nye taktro og ny takpapp, samt nye hjørnebord. Det elektriske 

anlegget må vurderes, muligens byttes ut. Dersom man velger å rive bygget må det vurderes 

om det er behov for å sette opp et nytt tilsvarende bygg.  

Det nederste kirkegårdsbygget må overflatebehandles, hele bygget må skrapes og males, taket 

trenger ny papp. Kirkegården trenger en ny benk, og den gamle benken må fjernes.  

 

Kostnader Tårnet kirkegård 

 

Tiltak Tidsrom Kr. 

Elektrisk anlegg 
Gjennomgang av el-anlegg Snarest 5 000,- 

Rehabilitering av el-anlegg Snarest 40 000,- 

Vannposter 
Ny vannpost (eks. moms) Kan vente 15 000,- 

Kannestativ (eks. moms) Kan vente 1 800,- 

Gjerder og porter 
Reparasjon av gjerdet, nye stolper og stakitt Snarest 200 000,- 

Maling Snarest 1500,- 

Ny lås Snarest 2 000,- 

Kirkegårdsbygg 
Takpapp Kan vente 2 400,- 

Maling Kan vente 600,- 

Nytt redskapsbygg Kan vente 30 000,- 

Graving, drenering og lignende 

Ubedring av drenering Kan vente 10 000,- 

Utbedring av adkomst Kan vente 100 000,- 

Benker 
Ny benk Kan vente 4 500,- 

Totalsum Tårnet kirkegård:  412 800,- 
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Tilstandsrapport for Pasvik kirkegård 

 

Innledning 

Pasvik kirkegård er en naturkirkegård som ligger ved 96 høyden utenfor Svanvik. På 

kirkegården er en redskapsbu og toalettbygg. Kirkegården er generelt i god stand og er godt 

vedlikeholdt. Det utføres jevnlig dugnadsarbeid på kirkegården. 

  

Følgende områder bør utbedres snarest mulig: 

Gjerdet rundt kirkegården er råteskadet og må skiftes ut. Utvalget mener det kan være et godt 

alternativ å ha stakittgjerde på de tre kantene på framsida, og ha nettinggjerde på baksiden av 

kirkegården. Det elektriske anlegget må gjennomgås. 

 

Porten er i god stand men må vedlikeholdes, det må pusses og overflatebehandles der det er 

skader, og håndtaket bør strammes i fjæringen. Det må vurderes nye lysarmaturer til porten.  

 

Det må bygges en skillevegg, eller levegg for å skille toalettbygget fra gravene.  

 

Det bør ryddes skog, og flere større trær må fjernes. Pris må innhentes og det må vurderes 

nøye hvilke trær som må fjernes. 

 

Følgende områder bør utbedres på sikt:  

I dag er det lyktestolper i forbindelse med veien. På sikt må det vurderes en type 

standardbelysning på kirkegårder som vil gi et mer estetisk helhetsbilde av kirkegården. 

Det må vurderes å ha tidsur på belysningen.  

 

Vannpostene må oppgraderes. Det må skaffes et kannestativ til vannpostene. Det trenges en 

ny benk til kirkegården, og de eksisterende benkene må overflatebehandles.  

 

Redskapsbua er i dårlig forfatning og trenger renovering. Bua må males, og vinduene trenger 

nye pakninger, taket trenger ny takpapp og nye vannbord. Det bør også vurderes å montere 

takrenner. Hengslene på døra må justeres og under trappa på baksiden må det legges nytt 

fundament. Toalettbygget trenger også en del renovering, døra må males og justeres. Taket 

trenger ny papp og nye vannbord, og det må monters en ny myggnetting. 
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Kostnader Pasvik kirkegård 

 

Tiltak Tidsrom Kr. 

Elektrisk anlegg 
Tidsur på belysning Kan vente 2 000,- 

Gjennomgang av elektrisk anlegg Snarest 5 000,- 

Belysning Kan vente 60 000,-  

Oppgradering av elektrisk anlegg Snarest 40 000,- 

Vannposter 
Oppgradering av vannposter Kan vente 15 000,- 

Kannestativ à kr 1600,- eks moms Kan vente 1 800,- 

Gjerder og porter 
Nytt gjerde - stakitt Snarest 350 000,- 

Nytt gjerde - netting Snarest 50 000,- 

Overflatebehandling av porter Kan vente 40 000,- 

Kirkegårdsbygg 
Takpapp toalettbygg Kan vente 1 200,- 

Takpapp redskapsbu Kan vente 2 400,- 

Takrenner til redskapsbu Kan vente 4 500,- 

Vinduspakninger Kan vente 100,- 

Fundament Kan vente 800,- 

Vannbord Kan vente 600,- 

Maling Kan vente 1 400,- 

Innleid ekspertise for renovering av bygg Kan vente 20 000,- 

Levegg tilknyttet toalettbygg Snarest 6000,- 

Graving, drenering og lignende 
Fjærning av trær Kan vente 35 000,- 

Benker  
Benk Kan vente 4 500,- 

Overflatebehandling benker Kan vente 400,- 

Utvidelser, planer og annet. 
Helhetlig plan for belysning Kan vente 5 000,- 

                                          Til sammen Pasvik kirkegård:                 kr 645 700,- 
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Tilstandsrapport for Grense Jakobselv kirkegård 

 

Innledning 

Kirkegården i Grense Jakobselv er naturkirkegård, hvor det er få begravelser. Bygda ligger 

værhardt til, og kirken regnes som en turistattraksjon ved grensen mot russland. 

 

Følgende områder bør utbedres snarest mulig: 

Det bør settes i gang med å rydde skog, spesielt langs gjerdet. Dørene på toalettbygget går 

tregt og bør justeres. Det elektriske anlegget må gjennomgås. 

 

Følgende områder bør utbedres: 

Gjerdet er råteskadet og bør byttes ut. Porten kan med fordel byttes ut, eventuelt 

overflatebehandles og males. Kirkegården trenger en ny vannpost, og et kannestativ.  

Det elektriske anlegget må byttes ut, og belysningen må utbedres. Det trengs en benk inne på 

kirkegården. I løpet av 2012 bør det foretas overflatebehandling på toalettbygget. Dør, vegger, 

gulv og grunnmur, samt listverk rundt vinduer må da males.  

 

Kostnader Grense Jakobselv kirkegård 

 

Tiltak Tidsrom Kr. 

Elektrisk anlegg 
Gjennomgang av elektrisk anlegg. Snarest  5 000,- 

Lys til begravelser - lyskastere Kan vente 700,- 

Kirkegårdsbelysning. Kan vente 30 000,- 

Vannposter 
Ny vannpost (eks moms) Kan vente 17 000,- 

Kannestativ (eks moms) Kan vente 1 800,- 

Gjerder og porter 

Nytt stakittgjerde Snarest 200 000,- 

Ny port Snarest 10 000,- 

Overflatebehandling port  Snarest 1 500,- 

Kirkegårdsbygg 
Overflatebehandling toalettbygg 2012 1 500,- 

Graving, drenering og lignende 
Vannledning Kan vente 15 000,- 

Benker 
Ny benk (eks moms) Kan vente 4 500,- 

Totalsum Grense Jakobselv kirkegård  287 000,- 
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Tilstandsrapport for Bugøynes kirkegård 

 

Innledning 

Kirkegården preges av sin beliggenhet ved havet, og krever en betydelig vedlikehold knyttet 

til påvirkning fra klimaet. Etter befaringene har det blitt utført dugnad på Bugøynes kapell, 

etter stor dugnadsinnsats fra lokalbefolkningen. Det eksisterer ingen forening for denne kirka, 

men lokalbefolkningen stilte opp etter initiativ fra Pål Haldorsen som sitter i 

kirkebyggutvalget og menighetsrådet.  

 

Følgende områder bør utbedres snarest mulig: 

Det elektriske anlegget må gjennomgås. Vannledningene som er montert på gjerdet til 

vannposten, demonteres fra gjerdet og graves ned. Porten mot sør og hovedporten må justeres. 

Det må graves bort sand fra alle portene og gjerdet, sanden kommer inn fra havsiden. 

 

Det er bare noen få gravplasser ledig på den eksisterende kirkegården. Det er nødvendig å få 

etablert en ny kirkegård på Bugøynes. Dette arbeidet bør kommunen starte opp allerede i 

2011, og det er beregnet utgifter knyttet til dette i 2012, 2013 og 2014. Ny kirkegård må være 

klar til bruk i 2015.  

 

Følgende områder bør utbedres: 

Gjerdet må males innen 5 år, det vil si innen 2015. Vannposten fungerer godt, og det er bra 

trykk. Det trengs kannestativ. Benken må skrapes og males, og det trengs flere benker.  

 

Kostnader Bugøynes kirkegård 

 

Tiltak Tidsrom Kr. 

Elektrisk anlegg 
Gjennomgang av det elektriske anlegget.  Snarest 5 000,- 

Vannposter 
Kannestativ (eks moms) Kan vente 1 800,- 

Gjerder og porter 
Maling 2014 3 000,- 

Graving, drenering og lignende 
Graving av vannledninger Snarest 5 000,- 

Benker 

Benk Kan vente 4 500,- 

Utvidelser, planer og annet. 
Etablering av ny kirkegård Snarest 2 000 000,- 

Totalsum Bugøynes kirkegård  2 019 300,- 
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Tilstandsrapport for Kirkenes kirkegård 

 

Innledning 

Kirkenes kirkegård ligger utenfor sentrumsområdet ved skolen i Kirkenes. På denne 

kirkegården er det mest eldre graver, og det er ikke gjort utvidelser. På kirkegården står det et 

gravkapell som i dag brukes som redskapsbu, og det foreligger en egen tilstandsrapport for 

dette bygget. 

 

Følgende områder bør utbedres snarest mulig: 

I etterkant av befaringene er det satt i gang rehabilitering av portene og oppføring av 

hovedporten. Det er utført betydelige reparasjoner på gjerder og porter i 2010. Det ble støypt 

nye portstolper og portene ble montert opp. Det er også igangsatt og utført reparasjoner av det 

eksisterende nettinggjerdet. Trestakittgjerdet som er ved fjellfoten må fjernes og erstattes med 

nettinggjerde. Det elektriske anlegget må gjennomgås og rehabiliteres. 

 

Følgende områder bør utbedres  

Vannpostene må rehabiliteres og kles opp med skifer. Det trengs vannkannestativ. De 

eksisterende benkene må fornyes og det trengs flere benker. Man må vurdere grusing av 

veien, og linjene må strammes opp. Det må ryddes en del skog, og noen store trær må fjernes. 

Lysstolpene må tas ned og eventuelt skiftes ut.  

 

Kostnader Kirkenes kirkegård 

 

Tiltak Tidsrom Kr. 

Elektrisk anlegg 
Nye lysarmatur til portstolper Snarest 10 000,- 

Gjennomgang av el anlegg Snarest 5 000,- 

Rehabilitering av el-anlegg Snarest 30 000,- 

Nye lyktestolper Kan vente 30 000,- 

Vannposter 
Ny vannpost (pris eks moms) Kan vente 20 000,- 

Kannestativ (pris eks moms) Kan vente 4 000,- 

Gjerder og porter 

Nytt nettinggjerde baksiden  Snarest 50 000,- 

Nye porter  Snarest 60 000,- 

Graving, drenering og lignende 
Grusing av veien Kan vente 50 000,- 

Fjærning av større trær Kan vente 35 000,- 

Benker 

Nye benker  Kan vente 9 000,- 

Overflatebehandling av benker Kan vente 500,- 

Totalsum Kirkenes kirkegård:  301 300,- 
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Tilstandsrapport for Kirkenes kirkegård - hovedkirken 

 

Innledning 

Kirkenes gamle kirkegård ligger midt i Kirkenes sentrum i tilknytning til Kirkenes kirke.  

 

Følgende områder bør utbedres snarest mulig: 

Noen av stolpene rundt kirkegården ble reparert på sommeren 2010 etter skader.  

Det elektriske anlegget må gjennomgås. Snøbrøyting må organiseres på en annen måte fra 

kommende høst, det er ikke tilfredsstillende når man erfarer materielle ødeleggelser på grunn 

av brøytingen. 

 

Følgende områder bør utbedres: 

Porten mot menighetssalen må repareres og sandblåses, og hengslene må smøres. En av 

vannpostene må skiftes ut, og den andre vannposten kan fjernes. Det trengs et estetisk og 

praktisk kannestativ.Man bør stramme opp geometrien på kirkegården. Veien inn til 

hovedinngangen bør utbedres. Her bør det være en vei med fast dekke, som tåler tyngre 

kjøretøyer. Det samme gjelder rundt kirken og bak kirken. Belysningen på kirkegården må 

utbedres ved å lage og gjennomføre en helhetlig plan for belysning.  

 

Kostnader kirkenes kirkegård hovedkirken 

 

Tiltak Tidsrom Kr. 

Elektrisk anlegg 
Belysning Kan vente 60 000,- 

Gjennomgang av elektrisk anlegg Snarest 5 000- 

Vannposter 
En ny vannpost (eks. moms) Kan vente 17 000,- 

Kannestativ Kan vente 1800,- 

Gjerder og porter 
Sandblåsing og lakkering av port Kan vente 25 000,- 

Graving, drenering og lignende 
Utbedring av adkomst  Kan vente 150 000,- 

Benker 

Benk (eks moms) Kan vente 4 500,- 

Totalsum Kirkenes gamle kirkegård  263 300,- 

 



 

 DEN NORSKE KIRKE 

 Sør-Varanger menighet 
 

 
 
 

Årsrapport 2009 

 

 

 
 

 

Vedtatt av menighetsrådet 4. Mars 2010 
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Innledning 
 
2009 har vært et innholdsrikt år for menigheten preget av jubileer og store utskiftninger i 
staben. 
Et av menighetsrådets hovedmål har vært å styrke planprosessen i menigheten.  
Virksomhetsplanen reflekterer hele menighetens arbeid. Planen beskriver hovedmål, 
delmål og tiltak for i alt 12 arbeidsområder. Årsrapporten er bygget opp etter samme 
prinsipp, og skal gjenspeile resultatene av målene på virksomhetsplanen. 
Fra 2008 etter vedtak i menighetsrådet har Sør-Varanger menighet vært en ”Grønn 
menighet”. Dette gir seg utslag i konkrete tiltak for avfallshåndtering, ”kameratkjøring” til og 
fra kirkelige handlinger for menighetens ansatte, minst en gudstjeneste med fokus på 
miljø, forbruk og rettferd i løpet av kirkeåret og minst en friluftsgudstjeneste. Menigheten 
ønsker å støtte og stimulere til kulturelle uttrykk i og rundt kirken, og samtidig være en 
flerkulturell menighet. Med et nedbrent kulturhus i kommunen har menigheten i 2009 fått 
rikelig anledning til å åpne dørene for ulike kulturelle arrangement også ut over de kirkelige 
handlinger og gudstjenestefeiring. 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. 
Det ble avholdt menighetsmøter i Kirkenes, Neiden, Bugøynes og Svanvik i forbindelse 
med utprøving av ny liturgi. Det ble i 2009 dessverre ikke avholdt årsmøte i menigheten. 
 

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. 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. Der 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.  
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1. Menighetsrådet 
 
 
 
Menighetsrådets sammensetning fram til 1. november og fellesrådet fra til 1. desember 
2009 har vært som følger: 
 
Atle Staalesen  Leder (frem til juni 2009) 
Bjørn Degerstrøm  Leder (fra juni til desember) 
Randi F. Andreassen Nestleder 
Aud Mathisen  Medlem 
Arve Tannvik   Medlem 
Marit Paulsen  Medlem 
Arianne Nordbeck  Varamedlem (meldem fra juni 2009) 
Kjetil Rasmussen  Varamedlem 
Hans Henrik Gunnermann Varamedlem 
Gunnar Derås  Varamedlem 
Ingunn D. Kosnes  Sokneprest  
Trond Gran   Kapellan (til mars 2009) 
Leif Astor Bakken   Sør-Varanger kommunes representant i fellesrådet 
Knut Persen   Sør-Varanger kommunes vararepresentant i fellesrådet 
 
Det er avholdt 7 møter i menighetsrådet i 2009, og 38 menighetsrådssaker og 12 
fellesrådssaker ble behandlet.  
 
Den 13 og 14. september 2009 ble det avholdt menighetsrådsvalg. 
 
Det var totalt 861 stemmeberettigede som stemte. 
 
Den 1.november 2009 trådte det nye menighetsrådet i kraft og det nye fellesrådet trådte i 
kraft 1. desember 2009. 
Menighetsrådet består av følgende medlemmer: 
 
Tor Øystein Seierstad Leder 
Åshild Skjerping  Nestleder 
Pål Haldorsen  Medlem 
Kathrine Jahre  Medlem 
Ingar Brun   Medlem 
Christina Henriksen  Medlem 
Astrid Andersen  Varamedlem 
Bodil Dago   Varamedlem 
Odd Emanuelsen  Varamedlem 
Pedro Torres   Varamedlem 
Nina Karin Skogan  Varamedlem 
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Spesielle saker som har vært til behandling i løpet av 2009: 

 
- Kirkevalget 2009 – etter ny ordning i tråd med demokratireformen for DNK. 
- Oppdatering av lokalt medlemsregister i DNK som grunnlag for valgmanntall i SVM. 
- Ytre renovering av Kirkenes kirke. 
- Utskiftning av hele det elektriske anlegget i Neiden kapell inkludert oppvarming. 
- Kirkenes kirke 50 års jubileum 
- Svanvik kapell 75 års jubileum 
- Avskjed med sokneprest Trond Gran og vikarprest Marit Gran. 
- Avskjed med kapellan Ingunn Dalan Kosnes. 
- Ansettelse av sokneprest Eli Kristin Flåten. 
 
 
 

Menighetsrådet har i 2009 hatt følgende underutvalg med delegert 
ansvar:  

 

Forhandlingsutvalget:  

Leder   Atle Staalesen 
Nestleder  Randi F. Andreassen 
Medlem Bjørn Degerstrøm 
  

Administrasjonsutvalget: 

Leder   Atle Staalesen  
Nestleder Randi F. Andreassen  
Kirkeverge Wenche Dervola 

Merete Johnsen (fra februar til august) 
Kira Lankinen (fra august)  
Torgrim Bugge 
 

Økonomiutvalget: 

Nestleder Randi Fløtten Andreassen,  
Medlem Bjørn Degerstrøm  
Kirkeverge Wenche Dervola 
 

Arbeidsutvalget: 

Leder  Atle Staalesen (til juni) 
Leder   Bjørn Degerstøm(fra juni) 
Nestleder Randi Fløtten Andreassen 
Sokneprest Ingunn Dalan Kosnes  
Kirkeverge Wenche Dervola  
Saks- 
behandler  Evelyn H. Kjøtrød (sekretær).  
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Samisk gudstjenesteutvalg: 

Tove Lill Labahå 
Kåre Kvammen 
Bjørn Degerstrøm 
Ingunn D. Kosnes  
Annemarie Kjeldsø 
 

Gudstjenesteutvalget ( ny liturgi):  

Ingunn Dalan Kosnes - leder 
Trond Gran – (flyttet underveis i prosessen) 
Katharina Bartsch (flyttet underveis i prosessen) 
Kira Lankinen (tiltrådte underveis i prosessen) 
Alla Sukhomlina 
Tor-Øystein Seierstad 
Kjærand Torgersen 
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2. Personale 
 

Ansatte i Sør-Varanger menighet i 2009 
Sør-Varanger menighet hadde i 2009 10 hele stillinger fordelt på 11 ansatte (7 kvinner og 
4 menn), og 6 deltidsstillinger i distriktene fordelt på 3 ansatte (2 menn og 1 kvinne). 2 av 
deltidsstillingene (kirketjener) i distriktene 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 2 sykemeldinger og 4 egenmeldinger i løpet av 
året. Det har ikke vært registrert eller rapportert melding om skader eller ulykker på 
arbeidsplassen. 

 

Stilling Navn Stillings% 
Kirkeverge Wenche Dervola 100% 

Saksbehandler  Evelyn H. Kjøtrød  100% 

Menighetssektretær Turid Bjørhusdal 50% (25%) 

Menighetssektretær Merete Johnsen 50% (70%) 

Kantor Kira Lankinen 100% 

Organist Alla Sukhomlina 100% 

Organist Katharina Bartsch (feb-aug)  100% 

Kateket  Linda Rasmussen 100% 

Kirketjener Odd Arne Rasmussen 100% 

Fagarbeider Roy Steinar Henriksen 100% 

Fagarbeider Torgrim Bugge 100% 

Ettåring (fra august 2008) Daniel Brändle (til juli-09) 100% 

Barne- og ungsomsarbeid.  Tore Høiland (fra des. -09) 15% 

 

Deltidsstillinger i distriktet 
Fagarbeider Karstein Weigama 5.10% 

Fagarbeider/kirketjener Jarle Karikoski 21.39 

Kirketjener Jenny Dørmænen (til juni) 8.68% 

 
Ansatte som har Nord-Hålogaland bispedømme som arbeidsgiver 
Sokneprest  Ingunn D. Kosnes (til nov) 100% 

Sokneprest Eli Kristin Flåten (fra nov) 100% 

Kapellan Trond Gran (til mars) 100% 

Kapellan Øystein Mathisen 100% 

 
 

Permisjoner/Oppsigelser 

Kira Lankinen fikk innvilget permisjon og var borte fra februar til august. Jenny Dørmænen 
ble pensjonist i juni. Trond Gran sluttet som prest i Sør-Varanger i mars. Stillingen som 
menighetssekretær har vært delt mellom Turid Bjørhusdal og Merete Johnsen. Turid 
Bjørhusdal jobber 25% og Merete Johnsen jobber 70%. Det vil si at 5% av stillingen står 
vakant.  
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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.  
 

Planleggingsdager/Prostidager 

Det har vært avholdt en planleggingsdag i løpet av året. På denne dagen brukes 
virksomhetsplanen aktivt.   
 

Medarbeidersamtaler 

Kirkevergen avviklet medarbeidersamtaler med de fellesrådsansatte i løpet av året.  
Soknepresten har gjennomført medarbeidersamtaler med kapellanen. 
 

Kurs/seminar 

Kirkevergen deltok på ”sammen om å lede” i Tromsø i april. 
Kirkevergen deltok på kirkevergekonferansen i Bergen i oktober. 
Hele staben deltok på ”Stabsutvikling” v/Tore Byfuglien 5. mai og brannvernøvelse 
1. april. 
Det nyvalgte menighetsrådet, prester og kirkeverge deltok på grunnkurs for nye 
menighetsråd i Vadsø 1. desember. 
Kateketen deltok på etterutdanning for kateketer i Tromsø i mars og hun deltok som  
menighetens representant ved 10 års jubileet for Kirkelig Utdannigssenter i Nord. 
Kateketen deltok på Den norske kirkes kateketforenings etterutdanningskurs og årsmøte i 
Grimstad i juni. 
Sokneprest Eli Kristin Flåten har deltatt på kurs for sokneprester i Nord-Hålogaland 
bispedømme, kurs for kirken som kulturarrangør og kvinnenettverk i nord. 
 

Praktikanter/Vikarer 

Organist Katharina Bartsch var vikar fra februar til august. I sommerferien vikarierte prest 
Trond Hardeng i menigheten. Daniel Nyembo hadde arbeidstrening i menigheten fram til 
juli og han var kirketjenervikar i Kirkenes kirke i juli. Dette kom i stand etter initiativ fra 
flyktningetjenesten. Han er flyktning fra Kongo og er bosatt med sin familie i Bjørnevatn. 
Organist Joy Moen har stilt opp og hjulpet menigheten ved behov. 
 

HMS 

Det har vært økt fokus på HMS arbeid i 2009. Det ble utarbeidet skjema for egenkontroll 
av elektrisk anlegg. Kontrollen ble utført på alle kirkebygg og kirkegårder.  
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3. Administrasjon 
 
 

Økonomi 

Sør-Varanger menighet fikk en rammeøverføring fra Sør-Varanger kommune på kr 
4 545 000.  
De totale driftsutgiftene i 2009 var budsjettert til kr 5 626 900. 
Sør-Varanger kommune bevilget kr 2 000 000 i øremerkede midler til rehabilitering av 
kirkebygg. (se detaljer under punkt 4.)  
Reelle driftsutgifter for 2009 var i hht. regnskap 5 833 189, 35 
 

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. Administrasjonen ble påført en god del ekstra 
arbeid i forbindelse med menighetsrådsvalget, Kirkenes kirkes 50 års jubileum og Svanvik 
kapells 75 års jubileum. På grunn av dette ble den planlagte innføringen av 
gravferdsavgiften ikke igangsatt i 2009.  
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4. Drift og forvaltning av kirkebygg 
 

Kirker og kapeller 

Sør-Varanger menighet hadde i 2009 åpne kirker om sommeren for turister og 
lokalbefolkningen. Kirkenes kirke ble holdt åpen daglig fra 09-15, Bugøynes kapell ble 
holdt åpen noen timer hver dag, dette ble gjort på frivillig basis av Haldis Marjavara. I 
Neiden kapell sørget Kirkeforeningen for å ha kapellet åpent fra kl 16 – 19 i juli måned. 
Både hovedkirken og kapellene som har dette tilbudet 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. 
 

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. 
Begge pianoene skal stemmes regelmessig, de ble stemt i juli før konserten med Sigvart 
Dagsland. 
 

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 2009 i øremerkede midler til 
rehabiliteringsarbeid.   
 

Internkontroll/HMS 

Det har vært økt fokus på internkontroll og HMS også i forhold til kirkebyggene. I 2009 ble 
alle elektriske anlegg kontrollert, det ble satt i verk tiltak på alle avvik. Brannvernutstyret 
ble gått igjennom og oppdatert. Det er nå laget serviceavtale på slukkeutstyr i 
kirkebyggene. 
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Handikapadkomst til kirkebyggene 

Menighetsrådet har som et av sine hovedmål å gjøre kirkebyggene tilgjengelig for flest 
mulig. Det ble derfor utarbeidet og vedtatt et forslag til handikapadkomst ved Svanvik 
kapell, som ble sendt videre til biskopen for endelig godkjenning. Forslaget ble godkjent, 
men Svanvik utvikling stilte seg svært kritisk til godkjenningen og mente at forslaget ikke 
hadde vært til høring hos alle nødvendige faglige instanser. Menighetsrådet mottok også 
et eget forslag fra Svanvik utvikling. Det nye rådet behandlet saken på sitt første møte og 
vedtok at arbeidet med å sette opp handikapadkomsten ved Svanvik kapell, skal gjøres i 
sammenheng med det øvrige rehabiliteringsarbeidet. 
Ingen av de foreliggende utkastene ble av menighetsrådet oppfattet som tilfredsstillende 
mht. gjeldende krav for universell adkomst (gjennom hoveddøren) ei heller tar utkastene 
tilstrekkelige estetiske hensyn med tanke på å bevare kapellets opprinnelige arkitektoniske 
uttrykk. Menighetsrådet vil jobbe videre med denne saken for å komme frem til bedre 
løsninger som en integrert del av de omfattende renoveringsarbeidene som starter 
sommeren 2010 og avsluttes sommeren 2012. I påvente av endelig løsning vil 
menighetsrådet ved utvalget for kirkebygg og kirkegårder utarbeide en midlertidig løsning 
som sikrer bevegelseshemmede adkomst til kapellet så snart som mulig. 
Tilsvarende ønsker det nyvalgte menighetsrådet gjennom sitt utvalg for kirkebygg å få 
etablert permanente løsninger for universell tilgang til alle våre kirkebygg. Menighetsrådets 
målsetting er å ha ferdig utarbeide planer/tegninger og så langt mulig arbeidene med å 
etablere universell tilgang igangsatt innen det sittende menighetsrådets periode (2010-
2011).  
 

Svanvik kapell 

Menighetsrådet har fått riksantikvaren med som støttespiller for å få restaurert Svanvik 
kapell. Riksantikvaren har tatt kontakt med håndverkere som har erfaring med råteskader i 
tømmer. De gjennomførte befaring av kapellet og konklusjonen ble at det lar seg gjøre å 
bytte ut tømmeret som er råteskadet. Restaureringen er tenkt gjennomført ved at 
riksantikvarens håndverkere holder kurs for lokale håndverkere samtidig som 
restaureringen foregår.   
 

Kirkenes kirke 

Etter planen ble hovedrehabiliteringen startet på Kirkenes kirke. Dette medførte at det er 
montert opp rassikring på taket ved inngangen til menighetssalen. Urverket på klokken i 
tårnet ble skiftet og klokken går igjen. Det ble montert ny hoveddør, døren er av resirkulert 
skipsdekk. Kirken er behandlet og malt utvendig. Det gamle utelyset som var over 
hoveddøren er restaurert og montert opp igjen. Lyset i portstolpene er også satt i stand.  
Innvendig er el-hovedtavlen skiftet ut. Det ble lagt nytt steingulv i hele kirkerommet og 
menighetssalen ble malt. 
  

Neiden kapell 

Hele det elektriske anlegget er skiftet ut i kapellet. Det er også montert nye ovner under 
alle benkene og det er satt inn to ekstra varmevifter i kirkerommet. 
 

Kong Oscar II kapell 

Kong Oscar II kapell ligger utsatt til værmessig. Våre fagarbeidere var ute i Grense 
Jakobselv og reparerte takrennen på kapellet. Hovedtavlen er byttet ut. 
 



 14 

Bugøynes kapell 

Bugøynes kapell ligger utsatt til for vær og vind. Det er ikke utført noe vedlikehold eller 
rehabilitering på kapellet i 2009.  
 

Sandnes kapell 

Det har ikke vært utført planmessig vedlikehold på Sandnes kapell i 2009. 
Brannslangen i kapellet er skiftet ut.  
 

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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 5. Drift og forvaltning av kirkegårder  
 
 

Generelt  

Det har vært økt fokus på planarbeid innenfor kirkegårdsdriften. Det er blant annet 
utarbeidet dokumentasjon over vedlikehold av maskiner og utstyr. Det er planer om å sette 
opp minnesteiner på alle kirkegårdene.  I 2009 er det satt opp minnesteiner på Neiden og 
Bugøynes kirkegård. Noen gravminner er blitt boltet. El-internkontroll er utført på alle 
kirkegårder.  
 

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. Både lastebilen og gravemaskinen er av eldre årgang og er 
moden for utskiftning. Nødvendige reparasjoner av lastebilen påførte menigheten store og 
uforutsette utgifter i 2009. Lastebilen måtte blant annet vekt oppgraderes for å kunne 
frakte gravemaskinen lovlig ut i distriktene. 
 

Kirkenes kirkegård 

Det er mye opparbeidet jord på denne kirkegården og det krever mye vedlikehold på 
sommerhalvåret. I 2009 ble sommervedlikeholdet utført av teknisk avdeling ved Sør-
Varanger kommune. Det ble gjennomført med godt resultat. Det var også behov for å 
fjerne og tynne skogen, og dette arbeidet ble satt i gang høsten 2008 i samarbeid med 
teknisk drift. Dette arbeidet har fortsatt i 2009. Videre er deler av vannledningen skiftet og 
gamle graver er blitt etterfylt. Skoleelever fra Kirkenes skole hadde dugnad på kirkegården 
og utførte en flott jobb. På gjerdet rundt kirkegården er det utført en del reparasjoner. 
Tilbakemeldingen på det vedlikeholdet som er utført er positive. Portstolpene som er levert 
til yrkesskolen i 2008 for reparasjon ble ikke ferdige i 2009.  
 

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 2009 er det utmålt to nye gravfelt. Det er også ryddet en del skog. Minnesteinen på 
kirkegården er mye brukt. 
  

Neiden kirkegård 

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. Bord og benkene som 
ble bestilt i 2008 kom på plass i 2009. Det er også satt opp to nye lyskastere. Pappen på 
uthusene må skiftes. Minnesteinen er montert opp på kirkegården. 
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Bugøynes kirkegård 

Vedlikeholdet der utføres av graveren. 
Det er snart slutt på gravplasser ved denne kirkegården. Nytt gravfelt må planlegges. 
Minnesteinen er montert på kirkegården i 2009. 
 

Tårnet kirkegård 

Sommervedlikeholdet ble utført av en skoleelev fra bygda. En del av det gamle gjerdet er 
revet og erstattet med nye bord. Det er vanskelige grunnforhold på denne kirkegården. 
Drenskummene klarer ikke å ta unna vannet og det er gjort forsøk på å tømme disse. 
Videre er det fjernet småskog og kratt langs hele gjerdet og portene er reparert av 
fagarbeiderne. 
 

Pasvik kirkegård 

Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne. Det har blitt fjernet en del trær på det nye 
gravfeltet.  
 

Grense Jakobselv kirkegård 

Kirkegården i Grense Jakobselv ligger litt skjermet med mye småkratt rundt. Gjerdet er i 
dårlig forfatning. Fagarbeiderne har fjernet en del småskog inne på kirkegården. 
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6. Diakoni 
 
Det diakonale arbeidet lider under at vi ikke har egen diakonstilling i menigheten. Behovet 
for diakon er godt dokumentert. Det er startet et 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 

Menigheten startet opp et nytt diakonalt tilbud i 2008 som er videreført med stor suksess i 
2009. Hver torsdag arrangeres det Seniortreff i menighetssalen. Det serveres kaffe og 
vafler, det er sang og musikk, loddsalg, quiz o.s.v. Det har også blitt leid inn fysioterapeut 
til trim for eldre og de hadde tre utflukter i løpet av året. Mange av deltakerne på 
seniortreffet er sterkt involvert  i det frivillige arbeidet i menigheten.   
 

Andakt ved institusjonene 

På grunn den ubesatte stillingen som prest i menigheten har det vært vanskelig å få 
gjennomført andakter på institusjonene. Det har vært avholdt enkelte andakter når 
prestene har hatt kapasitet til dette. I tillegg har organistene hatt noen musikkandakter. 
En gang per måned er det andakt på omsorgssenteret i Bugøynes i forbindelse med at det 
er gudstjeneste i kapellet.  

 

Eldres kirkedag 

Det har vært avholdt 2 kirkedager for eldre i institusjonene i Kirkenes kirke. Menigheten 
henter da i samarbeid med Frivillighetssentralen de eldre som ønsker det til gudstjeneste i 
Kirkenes kirke. Gudstjenesten er spesielt tilrettelagt for eldre. Seniortreffet har det 
praktiske ansvaret i kirken og deltar som kor.  
 

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, korene og stab/råd. 
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7. Trosopplæring 
 
 

Trosopplærings fasearbeid (0-18 år) 

Menigheten har hatt følgende opplegg for trosopplæring i aldergruppen 0 til 18 år i 2009:  
- Distribuering av brosjyrene ”Orientering om dåpen” og ”Til fadderen” 
- Distribuering av hilsen til 1., 2., og 3. dåpsdag 
- Utdeling av 4-årsbok og barnehagesamling 
- Festgudstjeneste for 5-åringer og barnehagesamling 
- 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 over 60 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), skolelag og ”leder i vekst” (LIV) (se  
  detaljer under) 
- 18-årsfasen er forsøkt dekket ved kontakt med videregående skole/folkehøyskole 
 

Søndagsskolen 

Det arrangeres søndagsskole jevnlig i forbindelse med gudstjenester i Kirkenes kirke. Det 
har også vært arrangert søndagsskole gudstjeneste på søndager med messefall i 
hovedkirken. Til sammen var det i 2009 12 samlinger i regi av Kirkenes søndagsskole 
hvorav en av samlingene 14. juni var søndagsskolens dag med hele menigheten invitert til 
søndagsskolegudstjeneste og påfølgende kirkekaffe, leker og konkurranse. Det er god 
oppslutning rundt søndagsskolen med en kjerne på ca. 15 faste deltakere men ofte med 
tilskudd av 10-15 øvrige barn som er tilstede på gudstjenesten og som blir med ut til egen 
samling med søndagsskolen. Søndagsskolen drives i hovedsak av frivillige, men ligger inn 
under menighetens undervisningsledelse.  
 

Familie/Ungdomsgudstjenester 

Det var totalt 16 familie/ungdomsgudstjenester i 2009 mot 24 i 2008.  
 

Juniorklubb  

Det arrangeres juniorklubb annenhver fredag ettermiddag. Klubben blir stadig mer 
populær og på det meste er det 40 unger til stede. Det er Marit Gran og menighetens 
ettåring som er faste ledere. I tillegg er 5 ungdomsledere sterkt involvert. Ungdomslederne 
tar mye av ansvaret for de forskjellige aktivtitene før samlingsstunden med andakt. (spill, 
biljard, fortball, bibeloppgaver, bordtennis osv.) Det er også kiosk med salg av brus og 
godter.  
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Ungdomsklubb 

Det arrangeres ungdomsklubb annenhver fredagskveld. De faste lederne er Øystein 
Mathisen, menighetens ungdomsarbeider Tore Høiland, Øystein Sandnes og Per Oskar 
Jerijærvi. Etter at det nye menighetsrådet er trådt i kraft er også Pedro Torres og Nina 
Karin Skogan med.  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. 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. 4 
ungdommer fullførte kurset våren 2009. Høsten 2009 startet det opp nytt kurs, også denne 
gangen med 3 deltakere. I tillegg fortsatte 4 av de som var ferdig våren 2009 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.  
 

Ettåringstjenesten 

Ettåringene jobber spesielt ut mot barn og unge i menigheten, og ordningen finansieres 
delvis med innsamlede midler. Denne ordningen ble avsluttet i juni 2009, og erstattet med 
at Tore Høiland ble tilsatt som barne- og ungdomsarbeider i menigheten i en 15 prosent 
stilling etter utlysning.  
 

Barn- og ungdomsutvalget 

15. desember 2009 hadde barne- og ungdomsrådet sitt første møte. Det består av Pedro 
Torres, Nina Karin Skogan, Tore Høiland og Øystein Mathisen. De har ansvaret for 
planlegging og gjennomføring  av klubbdrift, og legge føringer for hvor vi vil med det 
arbeidet som drives. De kan komme med forslag til menighetsrådet, og er et underutvalg 
av menighetsrådet, som menighetsrådet kan bevilge myndighet til saker som handler om 
barne- og ungdomsarbeidet. 

  
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 12-13 personer i alderen 25-40 år. 
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8.  Ung i kirken 
 
 

Skole-/barnehagegudstjenestene  

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.    
 

Lunsjkonsert med orgelvisning for 5. klassinger 

Det ble arrangert en orgelvisning for 5.klassene ved Kirkenes skole. En orgelelev har i 
etterkant av dette meldt seg og får nå undervisning i orgelspill av menighetens kantor og 
organist gjennom et samarbeid med kulturskolen. 
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9. Gudstjeneste  
 
 
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 2009 

 

Gudstjenester med nattverd 

I 2009 var det til sammen 92 gudstjenester med nattverd.  
Palmesøndag var det høymesse ute på Namdal gård hos Linda og Odd-Arne Rasmussen.  
 

Andre gudstjenester 

Med ”andre gudstjenester” menes alle gudstjenester som ikke foregår på søndag 
formiddag og i høytidene, for eksempel samtalegudstjenester før konfirmasjon, alle skole- 
og barnehagegudstjenestene m.m.  
Det ble holdt Thomasmesse i forbindelse med Alternativmessen.  
Det har vært holdt 46 andre gudstjenester. 
 

Forsøksordning med ny liturgi 

Sør-Varanger menighet ble i 2009 utpekt som en av flere forsøksmenigheter til utprøving 
av ny liturgi i Den norske kirke. Opprinnelig var også planen at en skulle ta i bruk og 
evaluere ny norsk salmebok men denne ble underveis i prosessen trukket fra 
forsøksordningen av Kirkerådet. 
Gudstjenesteutvalget i Sør-Varanger menighet gjennomførte våren og høsten 2009 et 
grundig arbeid med å tilrettelegge en lokal liturgi for Sør-Varanger menighet på basis av 
det rammeverket som kirkerådet har vedtatt. Eget hefte med både ny liturgisk musikk og 
en endret ordning for høymessen ble trykt opp. 
Startskuddet for ny liturgi gikk på en egen høringsgudstjeneste torsdag 30. april der 
menigheten hadde invitert bredt ut i menigheten og Sør-Varanger samfunnet for øvrig for å 
få innspill og kommentarer til den nye liturgien. Ca 60 deltok på denne og påfølgende 
evalueringssamtale under kirkekaffen. 
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Grunnet store utskiftninger både på preste- og organistsiden ble den tiltenkte utprøvningen 
i alle kirkene som en fast ordning for alle gudstjenester våren og sommeren 2009 ikke 
gjennomført etter intensjonene. I alle kirkene er det avholdt minst en gudstjeneste med 
fullverdig ny liturgi og ellers har deler av den nye liturgien vært i bruk i kombinasjon med 
en gammel ordning. 
Sør-Varanger menighet avga egen høringsuttalelse til Kirkemøtet høsten 2009 der 
hovedpunktene i høringsuttalelsen var: 
 

Ved å gi menigheten større frihet mht. musikalske uttrykksformer, utformingen  av 
bønneledd og delaktighet fra medliturger åpnes for involvering på menighetens 
egne premisser. Slik medvirkning gir menigheten nærhet til  
Handlinger og forkynnelse og åpner for god kommunikasjon av evangeliet i  
”menighetens” tid. Om menigheten har ressurser til det ligger det mange gode 
muligheter her. 
Det er imidlertid viktig at ny ordning for høymessen har rammer og alternativ 
som gir menigheter, med færre ressurser i form av frivillige og engasjerte, 
mulighet for god kommunikasjon av evangeliet. Like viktig som det er å åpne 
for valg, variasjon og mulighet for medvirkning i en ny ordning, er det å sikre  
en ny ordning med gode alternativ som er gjennomførbar der ressursene er få 
og små. 
Det tydeligste er at det kreves mer av menighet og av frivillige mht. å 
forberede gudstjenestene. I menigheter som vår der antall frivillige er få 
innebærer dette at det kreves mer av kirketjener, organist og prest. 
Tilbakemeldinger fra menigheten viser at behovet for faste ledd og  
forutsigbarhet er viktig for selve opplevelsen av delaktighet og forståelsen av 
gudstjenesten. 
 

Det ble i 2009 ikke gjort noe vedtak om videreføring av ny forsøksliturgi i menigheten. 
Menigheten er gitt mulighet til slik videreføring men i påvente av at nye prester og 
organister finner sin plass i menigheten har en valgt å avvente endelig vedtak om dette til 
de som blir sentrale aktører i våre gudstjenester videre fremover er på plass og kan 
medvirke til en evt. Ønsket nyordning. 
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10. Kirkelige handlinger 
 

Dåp  

I 2009 døpte vi 90 barn. Det er ganske gjennomsnittlig.  
Det var 16 barn fra menigheten som ble døpt i andre sokn. 
 

Vielser  

Det var 12 vielser i Sør-Varanger menighet i 2009.  
 

Begravelser 

Det var gravlagt 71 personer i Sør-Varanger menighet i 2009. 
  

Konfirmasjon  

Våren 2009 ble 83 ungdommer konfirmert. Det var 90 ungdommer startet 
konfirmasjonsundervisning høsten 2008. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 24 

11. Samisk, finsk og russisk kirkeliv  
 

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. I 2009 kolliderte den oppsatte høymessen Palmesøndag med 
menighetens dag og utegudstjeneste i Namdalen. Dette var en ikke tilsiktet kollisjon. 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. 
 

Sámi girkosearvi 

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

Kirkeforeningen i Neiden 

Kirkeforeningen i Neiden er meget velfungerende. Det avholdes møter en gang pr måned.   
 

Kirkeforeningen på Bugøynes 

Det er ikke egen kirkeforening på Bugøynes men også her arrangeres kirkekaffe på 
dugnad etter hver gudstjeneste. 
 

Finsk julegudstjeneste i Kirkenes kirke 

Det ble holdt en egen finsk julegudstjeneste i Kirkenes kirke.  
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12. Kultur 
 
 

Kultur 

I samarbeid med Barents Spektakel ble det arrangert en konsert i Kirkenes kirke der et 
utvidet kirkekor/festivalkor deltok. Konserten var godt besøkt. Kirkekoret ønsker også i 
framtiden og samarbeide med Barents Spektakel ved større konsert arrangementer. I 
2009 var det totalt 43 musikkarrangementer i menigheten. 
 

Konsert – bryllupsmusikk 

Som våren 2008 ble det arrangert en bryllupskonsert. Alle brudeparene fikk egen 
invitasjon med gratisbilletter til konserten. Tilbudet ble ikke så godt mottatt som året før.  
 

Dirigentkurs 

I januar 2009 ble det holdt dirigentkurs for barnekor med 18 deltagere. 
 

Musikkandakter  

Det ble holdt noen musikkandakter på institusjonene første halvår 2009.  
 

Lunsjkonserter 

Lunsjkonserter arrangeres om våren og sommeren. Det ble spilt 17 lunsjkonserter og i 
gjennomsnitt var det 12 besøkende på konsertene. 
 

St. Cecilia barne- og jentekor: 

St. Cecilia barne- og jentekor har vært i drift hele året. Koret ledes av Gina Gade-Lundlie i 
samarbeid med Alla Sukhomlina. Koret deltok i noen gudstjenester. 
 

Salmekvelder 

I løpet av våren 2009 ble det tilbudt 3 salmekvelder, 2 i Kirkenes og 1 i Svanvik. St. Cecilia 
barnekor og Seniorkoret deltok. 
 

Choral Evensong 

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 25.07.09 
på kvelden. Arrangementet var vellykket og hadde 58 besøkende og 9 deltagere. Det er 
ønske om å fortsette med dette i samarbeid med Kirkenesdagene AS. 
 

Kirkekoret 

Kirkekoret hadde i 2009 25 medlemmer og deltok jevnlig på gudstjenester hele året. De 
deltok også som forsangere under konfirmasjonsgudstjenestene. Koret hadde 3 egne 
konserter i løpet av året. 
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Seniorkoret 

Seniortreffet på torsdagene har sitt eget kor, de deltar i gudstjenester og arrangerer 
salmekvelder på alle våre prekensteder. 
 

Orgelelev 

Våre organister har en gang i uken orgelundervisning av en elev i Kirkenes kirke.  
 

Samarbeid med kulturskolen 

Våren 2009 spilte kulturskolens messingsensemble under ledelse av Ole Arnt Bye på 2 
gudstjenester. Det ble et oppløftende musikkinnslag og det er ønske om at dette 
samarbeidet fortsetter. 
 
 


