Skårer menighet
Årsmelding og regnskap 2013

I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet,
legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag 30. mars 2014.

Saksliste:
Givertjeneste
Årsmelding og regnskap for 2013.
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1. Generell del
1.1 Visjon
Nåde for alle, rom for deg

1.2 Overordnede mål
Skårer menighet skal være et åpent, bekjennende , misjonerende og tjenende fellesskap.
Skårer menighet skal være et sted der erfaringer og kunnskap deles og ulike språk kommer til orde. Vi ønsker at
raushet og mangfold tydelig preger menighetens liv.
Dette vil vi skal bli tydelig gjennom alt som menigheten foretar seg
 I gudstjenesteliv, gjennom ord og sakrament
 I kirkelige handlinger
 Gjennom ulike kunstuttrykk; musikk, bilder og symboler
 Gjennom omsorg og diakoni i menighetens regi, men også gjennom misjon og bistandsarbeid
 I møte med barn og ungdom, i kirken og i det offentlige rom
 I trosopplæring gjennom et helt liv
 I sjelesorg og samtale
 I respektfullt møte med andre livssyn

1.3 Menighetsrådets årsrapport
2013 var det andre hele året i det nye menighetsrådets virke. Det har vært et år med stor aktivitet og mange
utfordringer. Vi har mye å være stolte av og takknemlige for;
Vi har en svært dyktig stab, både i kirken og på kontoret, og vi har et stort antall engasjerte og flinke frivillige
medarbeidere. Vi er den menigheten i Borg som har flest medlemmer.
Økonomi
En av de viktigste sakene i året har vært den økonomiske situasjonen for menigheten. Takket være god
økonomistyring og fornuftig drift har rådet hatt reserver som har sikret driften i året, til tross for at det regulære
driftstilskuddet fra fellesrådet uteble også for 2013. Grunnen for at dette tilskuddet har bortfalt er at kirkens
arbeid i Lørenskog er kraftig underfinansiert. Mens rundt 60 prosent av det kommunale driftstilskuddet for ti år
siden gikk til lønnsmidler, er nærmere 80 prosent bundet opp til lønn i 2013. Lørenskog er blant kommunene i
landet med lavest tilskudd til kirken per medlem.
Et lyspunkt er at kommunestyret i Lørenskog har bedt om at man ser på totalfinansieringen av kirken i
Lørenskog. Lørenskog kirkelige fellesråd ved kirkevergen har utredet dette som sak, sammenlignet op mot andre
kommuner av tilsvarende størrelse som Lørenskog kommune. Sak om finansiering av kirken i Lørenskog skal
behandles av kommunestyret i løpet av 2014.
Barne - og ungdomsarbeidet
Høsten 2013 startet arbeidet med å implementere trosopplæringsreformen i Skårer menighet. Menigheten tilsatte
en trosopplærer i 80% stilling og en korleder i 40% stilling. Det første resultatet av ansettelsene og
trosopplæringsmidlene ble tiltaket Familiedag, hvor knøttesang, barnekor og ungdomskor ble inkludert som
enkeltstående elementer som finner sted denne ettermiddagen og kvelden. Dette er et tiltak som fungerer bra, og
har blitt populært i menigheten. Et mer kursrettet opplegg rundt tilbud om babysang samt det årlige julespillet er
andre tiltak som har vært en del av arbeidet med trosopplæringsreformen i Skårer menighet.
Organisasjonen Buskmen står som mottager av tilskudd og forvalter rådets ansvar for å drive barne- og
ungdomsarbeid. Barnekor, ungdomskor, søndagsskole og andre faste, pågående tiltak med barn og ungdom som
målgruppe organiseres av Buskmen, og som vanlig har de fulgt opp sitt ansvarsområde på en bra måte.
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Samarbeid med andre
Menighetsrådet har støttet opp under arbeidet med å etablere en avdeling av Kirkens SOS i Borg på Romerike,
primært med Lørenskog som base. Lørenskog kommune har bevilget nødvendige midler til at andre etasje i
soialbygget ved kirkegården kan tas i bruk, og der planlegges det nå å opprette en stasjon for Kirkens SOS. Syv
frivillige fra Romerike er allerede ferdig med opplæringen, og vi vil i samarbeid med nabomenighetene våre
forsøke å rekruttere flere. Det er lettere å gjøre når vi kan vise til et konkret lokale. Menighetsrådsrepresentant
Rune Wennevold er styremedlem i Kirkens SOS i Borg, og rådets leder deltok på det siste årsmøtet.
Under menighetsrådets samling i Berling ble det knyttet forbindelser til Sophienkirche menighet. Det er et ønske
om å videreutvikle denne forbindelsen både på kort og lang sikt.
Andre viktige saker for rådet i 2013
Ved innføring av trosopplæringsreformen i Skårer menighet ble det innkalt til menighetsmøte for å få
menighetens synspunkt på formaliabestemmelsene om at deler av midlene kunne trekkes ut til fellestiltak.
Menighetsmøtet ga uttrykk for at trosopplæringsmidlene i sin helhet skulle tilfalle Skårer menighet.
Det ble kjøpt inn ny alterduk til Skårer kirke. Denne ble tatt i bruk til påsken 2013, og ble finansiert ved bruk av
minnegave gitt etter kirketjener Lars Benterud sin bortgang.
Etter innspill som fremkom under menighetens årsmøte i april 2013 satte menighetsrådet ned en arbeidsgruppe
som utredet muligheter for fornyelse av lydanlegget i Skårer kirke. Nytt lydanlegg ble installert i januar 2014.
Høsten 2013 ble det arrangert medarbeiderfest, i samarbeid med ungdomsorganisasjonen Buskmen. Etter å ha
slitt med å finne gode datoer og former for medarbeiderfester ble dette tiltaket en flott opplevelse i 2013, og det
ble bestemt at dette tiltaket videreføres innenfor tilsvarende ramme og tidspunkt også i 2014.
Høsten 2013 hadde også menighetsrådet en strategisamling i Berlin. Dette var primært en viktig sak for rådets
interne funksjon, og man opplevde det som nyttig å samtale omkring plan og strategi på et sted hvor man ikke
ble forstyrret av hverdagen. En ikke planlagt bieffekt av denne samlingen var at man fikk opprettet en relasjon til
Sophienkirche menighet i Berlin, en relasjon vi tror vil være givende for begge menigheter.
Mot slutten av arbeidsåret 2013 ble det klart at Lørenskog kommune kom til å innvilge støtte for innkjøp av den
nye salmeboken som ble lansert i 2013. Denne ble offisielt tatt i bruk i Skårer kirke i mars 2014.
Misjonsmiddag og mandagsmessen
Misjonsmiddag har eksistert som tiltak siden ekteparet Salmelid reiste ut til Etiopia, og ble i 2012 endret fra å
være et arrangement i mer privat regi til å bli et offisielt menighetstiltak. Det har fungert godt å ha
misjonsmiddag på samme dag som Mandagsmessen. Det blir en lang dag i kirken for en del, men langt de fleste
synes det er hyggelig.
Mandagsmessen fortsetter med nyopprettet gruppe rundt tiltaket hvor både kirkeverge Geir Haavemoen og prost
Torstein Lalim bidrar som frivillige. Nils-Tore Andersen er fortsatt den som intervjuer gjestene, men gruppen
rundt tar nå i langt større grad tak i planlegging og organisering av de enkelte mandagsmessene..
Barnekoret og ungdomskoret hatt flotte konserter i løpet av året. Tredje søndag i advent ble det igjen arrangert
Lessons and Carols (lesninger og julesanger) i Skårer kirke. Denne gudstjenesten ser ut til å etablere seg som en
fin tradisjon i menigheten.
For sjette år på rad ble det arrangert Lys våken i Skårer kirke helgen rundt første søndag i advent. Barna
overnattet i kirken fra lørdag til søndag, og deltok i gudstjenesten på søndagen.

2. De ulike virksomhetsområdene
1.
2.
3.
4.
5.

Gudstjeneste og kirkelige handlinger
Diakoni, omsorg og samfunnsengasjement
Trosopplæring, utvikling og fellesskap
Musikk og kultur
Informasjon og kommunikasjon
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2.1 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
Hovedmål
Gudstjenesten er menighetens hjerteslag. Den skal være attraktiv, relevant og ta dagens mennesker og
samfunnsutfordringer på alvor.
Delmål
Gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger vil vi
 Sikre kirkens brede kontaktflate
 Skape en god ramme rundt livets viktige markeringer
 Legge til rette for at menigheten skal kunne delta aktivt i gudstjenesten
 Alle aktive grupper i menigheten skal være representert i gudstjenestelivet.
 Trosopplæringen skal være integrert i gudstjenestearbeidet.
Stabens rolle og oppgaver
Prestene har hovedansvar for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. Øvrige kirkelige ansatte
bidrar på sine respektive arbeidsområder.
Frivilliges rolle og oppgaver
 Klokkere, kirkeverter og konfirmanter er viktige bidragsytere som frivillige medarbeidere.
 Gudstjenesteutvalget er en ressursgruppe som gir innspill til prestene i spørsmål som har med
gudstjeneste, salmebok, tekstbøker og kirkemusikk å gjøre. Utvalget har et særlig ansvar knyttet til de
forordnede gudstjenestene og skal bidra i innføring av ny liturgi, tekstrekker, salmebok med videre.
 Det er egne arbeidsgrupper som organiserer og arrangerer alternative gudstjenester, som mandagsmesse
og kveldsgudstjenesten SK 1900.
Aktivitet
Forordnede gudstjenester
Forordnede temagudstjenester utenom søndag
SK1900 (kveldsgudstjeneste)
Møtested kirken - tilrettelagte gudstjenester for utviklingshemmede (støtter
opp om prostiets aktivitet)
Menighetens deltakelse i felleskirkelig gudstjeneste
Julegudstjenester for skoler og barnehager
Sykehjemsgudstjenester og – andakter
Klubben-andakter med nattverd (jf. pkt. 2.3.2)
Dåp, konfirmasjoner, vielser, gravferder

Når?
søndag formiddag og i
høytider
ved behov
søndag kveld – 14
ganger i året
onsdag kveld – 5 ganger
i året
første søndag i januar
desember
hver uke / hver annen
uke
månedlig
ved behov

2.2 Diakoni – omsorg og samfunnsengasjement
Hovedmål
Diakoniarbeidet skal formidle Guds omsorg, kjærlighet og nestekjærlighet gjennom konkrete handlinger.
Diakoni innebærer å ta samfunnsansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom arbeid blant svake og sårbare
grupper, miljøengasjement som grønn menighet og støtte til misjons- og hjelpearbeid på internasjonalt plan.
Delmål:
 Opprettholde og videreutvikle de gode møteplassene vi har i diakonale arbeidet
 Arbeide for å finansiere og etablere diakonstilling i Skårer menighet
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Arbeide for å etablere lokalkontor av Kirkens SOS i Borg på Romerike
Etablere satsning på temadager om forbruk, rettferd og miljø

Stabens rolle og arbeidsoppgaver
Menigheten har pr. dato ingen diakon, men en av kapellanene har et særlig ansvar for å bidra i diakoniarbeidet.
Kateket og ungdomsarbeider bidrar også i diakoniarbeidet og engasjerer konfirmantene i diakonalt arbeid.
Frivilliges rolle og oppgaver
Det frivillige arbeidet på dette området organiseres gjennom følgende utvalg/roller.
 Diakoniutvalget
 Grønn arbeidsgruppe
 Misjonsutvalget
 Kirkens nødhjelps kontakt (KN-kontakt)

Diakoniutvalgets rolle og arbeidsoppgaver
Diakoniutvalget samordner og utvikler den diakonale virksomheten i menigheten. Diakoniutvalget sørger
sammen med andre frivillige også for gjennomføring av arrangementene/aktivitetene.
Aktivitet
Formiddagstreff

Når?
fredag formiddag, 8-10
ganger i året.
Sommerutflukt i Juni.
Juleutflukt i desember.
lørdag formiddag, 8-10
ganger i året
September
mandag kveld, ukentlig
Oktober

Lørdagskafe (samarbeid med Fjellhamar menighet)
Diakoniens dag
Syng med oss
TV-aksjonen

Grønn arbeidsgruppes rolle og arbeidsoppgaver
Skårer menighet er sertifisert som Grønn menighet. Grønn arbeidsgruppe har et særlig ansvar for å følge opp
menighetens forpliktelser som Grønn menighet. Dette innebærer samarbeid med andre utvalg, samtaler om
miljøfokus og kontakt med lokale miljøorganisasjoner. Arbeidsgruppen skal gjøre menigheten miljøengasjement
kjent og øke menighetens miljøbevissthet.
Aktivitet
Bidrag overfor fellesrådet ang. enøk-tiltak for våre bygninger
Skaperverkets dag
Kollekt til Grønn Hverdag

Når?
løpende
september
årlig

Misjonsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver
Utvalget ivaretar kontakt med misjonsorganisasjonene og oppfølging av menighetens misjonsprosjekt
Aktivitet
Misjonsmiddag
Kollekt til misjonsprosjekt
Innsamling til misjonsprosjekt v/misjonsgruppen
Strikking for Etiopia
Misjonsgudstjeneste

Når?
4-6 ganger årlig
årlig
løpende
løpende
årlig

KN-kontaktens rolle og arbeidsoppgaver
KN-kontakten er utnevnt av menighetsrådet og har i oppgave å ta imot post fra Kirkens nødhjelp og stimulere til
lokalt engasjement for Kirken nødhjelps arbeid. Konfirmantene engasjeres i fasteaksjonen.
Aktivitet
Informere i forbindelse med menighetens offer til Kirkens nødhjelp, og ellers
formidle informasjon om KN og KNs aktiviteter til menigheten
Fasteaksjonen, kontaktpunkt
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Når?
ved behov
oktober

2.4 Trosopplæring, utvikling og fellesskap
Hovedmål:
Gjennom opplæring i Guds ord og møteplasser for refleksjon skal alle søkende og troende få mulighet til åndelig
utvikling og økt kunnskap om kristen tro. Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi at alle skal føle seg
hjemme i kirken.

2.3.1 Trosopplæring for døpte i alderen 0-18 år
Delmål:
 Trosopplæring for barn og unge skal gi alle døpte mellom 0 og 18 år opplæring i kristen tro og
nestekjærlighet.
 Vi ønsker å hjelpe unge til å finne sin identitet som kristen og lære dem å bruke bønn, nattverd,
fellesskapet og Bibelens ord for å styrke og vedlikeholde sin tro.
 Målrettet satsning på givertjenesten med mål om finansiering av 20 % stillingsbrøk som kan tilbys
menighetspedagog som giverfinansiert deltidsstilling.
Stabens rolle og oppgaver
Kateketen har hovedansvar for opplæring i menigheten, herunder konfirmantundervisning, i samarbeid med
menighetspedagog, prester og ungdomsarbeider. Kantor og korleder støtter arbeidet gjennom sitt musikalske
engasjement. Videre har menigheten etter innføring av trosopplæringsreformen ansatt en trosopplærer, som har
faglig hovedansvar for den delen av arbeidet som ligger inn under dette arbeidsfeltet.
Frivilliges rolle og oppgaver
Aktiviteten på dette området er stor og vi ønsker å engasjere flere frivillige i gjennomføring av aktivitetene i
trosopplæringsplanen.
Trosopplæringsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver
Trosopplæringsutvalget har utarbeidet en trosopplæringsplan for Skårer menighet. Utvalget har, i samråd med
tilsatt trosopplærer, ansvar for å vedlikeholde planen og planlegge iverksetting og for å sette opp budsjettforslag
for trosopplæringsarbeidet.
Aktivitet
Vedlikeholde trosopplæringsplan

Når?
skal være ferdig utviklet
i 2015
etter plan
ukentlig i skoleåret

Samarbeid med barnehager og skoler
Familiekveld i kirken

2.3.2 Menighetens øvrige barne- og ungdomsarbeid
Menighetens barne- og ungdomsarbeid utover trosopplæringsaktivitetene, jf. pkt. 2.3.1, er organisert gjennom
BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer MENighet).
BUSKMENs rolle og oppgaver
Formål
 BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer Menighet) skal samordne barne- og ungdomsarbeidet i Skårer
menighet og være med på å skape et godt fellesskap blant barn og unge. (Visjon: Brobygger for barn
og unge i Skårer menighet)
Oppgaver
 Koordinere og drive kristent arbeid for barn og ungdom innenfor rammene av Skårer menighets
virksomhet
 Ta ansvar for oppfølging av ulønnede medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet
 Ha ansvar for å søke om og fordele økonomiske midler til BUSKMENs undergrupper.
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Aktivitet
Søndagsskolen arrangerer søndagsskole hver søndag utenom ferier og
familiegudstjenester
Barnekoret har korøvelser en dag i uka (utenom ferier) og deltar på
familiegudstjenester m.m.
Klubben arrangerer klubbkveld hver torsdag (utenom ferier) samt diverse leirer og
turer
Ungdomskoret øver i kirken annenhver tirsdag

Arrangere årlig medarbeidersamling eller delta på menighetens medarbeiderfest
Arrangere juletrefest

Når?
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig i
perioden jan-april
og sep-des
Årlig
Årlig, 1.lørdag i
januar

2.3.2 Opplæring, utvikling og fellesskap for hele menigheten
Delmål
 Gjennom opplæring og fellesskap vil vi bidra til bevisstgjøring, utvikling og fordypning i troen.
 Menighetens frivillige medarbeidere skal få opplæring og inspirasjon til den tjenesten de står i.
 Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi inspirere til aktivt engasjement og personlig utvikling.
 Utvikle konsept for og arrangere menighetsweekend. Videreutvikle vennskaplige relasjoner med
menigheten i Sophienkirche i Berlin, Tyskland.
Aktivitet
SK1900 (kveldsgudstjeneste) med kveldsmat – jf. pkt 2.1
Kursing i arbeid med utviklingshemmede
Emnebaserte kurs og foredrag
Kursing av nye menighetsråd
Menighetsweekend
Opplæring av klokkere og kirkeverter

Når?
Søndagskveld – 6
ganger i semesteret
Uregelmessig, etter
behov.
Uregelmessig, etter
behov
Etter tiltredelse og
etter behov
2014
Etter behov

2.4 Musikk og kultur
Hovedmål:
Musikk og andre kulturtiltak skal styrke menighetens evne til å formidle kirkens budskap. Musikk- og
kulturarrangementer skal inspirere og åpne for utfoldelse og mangfold i menigheten.
Delmål:
 Legge til rette for at kor og andre musikkrefter deltar på gudstjenester og avholder konserter
 Kulturutveksling med andre menigheter, trosfellesskap og kulturbærere
 Arrangere salmekveld(er) i 2014
Stabens rolle og oppgaver:
Kantor har hovedansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kantor leder også kirkekoret. Det
er ansatt en egen korleder for barnekor og ungdomskor. Staben er for øvrig initiativtakere og bidragsytere til
ulike musikk- og kulturarrangementer.
Frivillige medarbeideres rolle og oppgaver:
Frivillige medarbeidere bistår kantor og korleder, samt deltar ved ulike musikk- og kulturarrangementer.
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Aktivitet
Barnekoret – se punkt 2.3. Barnekoret er en del av tiltaket familiekveld i kirken.
Ungdomskoret – se punkt 2.3. Ungdomskoret er en del av tiltaket familiekveld i
kirken.
Skårer kor – forsangergruppe til noen gudstjenester hvert semester. Øvelser avtales
foran hver gudstjeneste.
Musikk til gudstjenester og kirkelige handlinger
Andre konserter og kulturarrangementer

Når?
kontinuerlig med
breddetiltak
kontinuerlig med
breddetiltak
ved behov
løpende
etter ønske og ved
behov

2.5 Informasjon og kommunikasjon
Hovedmål:
Gjennom et aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid vil vi gjøre kirken og menighetens arbeid synlig i
nærmiljøet. Informasjonsarbeidet skal synliggjøre menighetens visjon og verdier og inspirere lokalbefolkningen
til å benytte seg av det kirken har å by på.
Delmål:
 Bruke relevante kanaler for å spre informasjon om menighetens arbeid
 Utvikle bruken av sosiale medier
 Opprettholde levende nettsider som gjenspeiler menighetens liv og virke
 Utarbeide og distribuere menighetsblad innen 2015
Stabens rolle og oppgaver:
Stabens utarbeider og distribuerer målrettet informasjon til definerte målgrupper gjennom sitt vanlige arbeid.
Kontoret vedlikeholder nettsiden.
Infogruppas rolle og oppgaver:
Infogruppa er rådgiver og bidragsyter overfor staben, og skal ta initiativ til etablering av menighetsblad.
Aktivitet
Annonsering og andre informasjonstiltak
Vedlikeholde egen hjemmeside på internett
Spre informasjon om arrangementer på menighetens Facebook-side
Igangsette planlegging av arbeid med menighetsblad

Når?
løpende og ihht plan
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Høst 2014

3. Ressurser og organisering
Menigheten er en del av lokalsamfunnet. Av Lørenskogs ca 34.000 innbyggere bor ca 20.000 innenfor grensene
til Skårer menighet. I soknet bor det en relativt stor andel fremmedkulturelle og innvandrere. Menighetens rolle i
befolkningen er primært slik det er sagt i de overordnede mål og visjon. Den er også avhengig og preget av de
spesielle karakteristika og sosiologiske strukturer som kjennetegner denne befolkningen.

3.1 Menighetsstaben
Menighetsstaben består per 01.02.2014 av:
Sokneprest:
Ernst-Modest Herdieckerhoff
Kapellan:
Elisabeth Kristiansen (i permisjon)
Kapellan:
Onesimus Jalata-Nagari
Kantor:
Francesco Buccino
Kateket:
Monika Skaalerud
Leder trosopplæring:
Sara Maria Helstad (80% stilling)
Korleder:
Asbjørn Faleide Fristad (40% stilling)
Ungdomsarbeider:
Knut Erik Amundsen
Kirketjener
Ragnhild Solås
Kirketjener
Oskar Delgado (40 % stilling)
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Administrasjonen utøves av ansatte ved kirkevergens kontor, samt ansatte ved menighets-og prestekontoret.
Praktisk arbeid utføres av ansatte i kirken og på kirkegården.
Utvalg
Oversikt over menighetens utvalg og kontaktpersoner for de ulike aktivitetene finnes i Vedlegg 1. Utalgenes
roller er beskrevet under de respektive virksomhetsområdene i del 1.

3.2 Menighetsrådet
Tor Einar Ljønes (leder)
Reidun Kværnum (nestleder)
Oda Josefine Noven
Nils Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Irene Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Elin Hageland (1. vara)
Alexandra Jacob (vara)
Jarle Edgar Gausen (vara)
Leif Arne Klemetsen (vara)
Sokneprest Ernst-Modest Herdieckerhoff
Saksbehandler Olav Bjørnsen
Tor Einar Ljønes (vara Odd Gunnar Norum) og Rune Wennevold (vara Alexandra Jacob) er menighetens
representanter i Lørenskog kirkelige fellesråd.
Viktige fokusområder for menighetsrådet i 2014:
- Støtte og oppfølging vedrørende implementering av trosopplæringsreformen
- Arbeide for å bedre menighetens økonomi og likviditet
- Styrke samhandling mellom rådsstrukturen og menighetens fast tilsatte
- Styrke intern og ekstern kommunikasjon

3.3 Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere
Hovedmål
Alle skal føle seg velkommen og ønsket som bidragsytere i menigheten. De frivillige medarbeiderne skal føle
seg sett og verdsatt for den jobben de gjør.
Delmål:
 Bruke aktivt menighetens møteplasser for å se og ta godt i mot med nye mennesker i menigheten, slik at
de ser at de kan delta og engasjere seg på sine egne premisser (eks. kirkekaffe, barne- og
ungdomsaktiviteter)
 Utvikle et opplegg for medarbeidersamtaler med gruppeledere og andre sentrale personer, og gjennom
medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens aktiviteter har den støtten de trenger i
arbeidet. Det er en målsetning at dette opplegget er utviklet innen utgangen av 2014
 Rekruttere nye frivillige medarbeidere

Aktivitet / tiltak
Vedlikeholde oversikt over alle frivillige medarbeidere
Arrangere medarbeiderfest i samarbeid med Buskmen
Gi en synlig takk når medarbeidere slutter etter minst 5 års tjeneste
Gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens
aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet
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Ansvarlig
Menighetskontoret
Menighetsrådet
MR – etter innspill fra
gruppeledere og stab
Staben

Når?
løpende
Høst
Ved behov
Årlig fra 2015

3.4 Vedlikehold av kirken, interiør og eksteriør
Hovedmål
Bevare og utvikle kirkebygget med interiør og tilhørende uteareal, slik at det kan romme menighetens mange
aktiviteter og folk skal trives kirken. Bygget skal holdes i god stand og drives mest mulig økonomisk.
Delmål:
Se an om det er mulig å ytterligere effektivisere lagringsplass i kirken
Ansvar:
Lørenskog kirkelige fellesråd har ansvar for oppfølging og vedlikehold av kirkebygget. Rent praktisk sett vil
dette likevel også være et anliggende for menighetsrådet, da en del mindre investeringer og innkjøp faller mer
naturlig for menighetsrådet å gjennomføre. Eksempelvis innkjøp og investeringer relatert til satsningsområder
menighetsrådet har vedtatt.
Praktisk oppfølging og daglig vedlikehold gjennomføres av kirketjenerstaben, per 1. februar 2014 er dette
Ragnhild Solås og Oskar Delgado.
Pågående arbeid / nye tiltak
Oppgradering av uteareal – beplanting
Nytt kjøkken nede
ENØK-samarbeid med KA og andre fellesråd på Romerike felles søknad til
ENOVA om støtte til tiltak
Vurdere romdisponering og tiltak for universell utforming

Tid / frist
Kontinuerlig
Avhengig av
finansiering
Vil ikke
gjennomføres i nær
fremtid
Avhengig av
finansiering

Oppsummering av arbeidsåret 2013:
Arbeidsåret 2013 bar preg av at Lørenskog kirkelige fellesråd har knapp økonomi, noe som også gjenspeiler seg
videre i menighetsrådets økonomi. Kirketjenerstaben har kun hatt midler til vedlikehold av høyst nødvendig
karakter, det er ikke tilgjengelige ressurser for preventive tiltak for å forebygge fremtidige
vedlikeholdskostnader.
Av pågående arbeid følges uteområdene opp fortløpende gjennom året. ENØK-samarbeidet opprettholdes også,
men det har vist seg å bli for krevende å arbeide med søknad om ENØK-midler via Enova, da innsamling av
nødvendige data har vist seg å være mer krevende enn først antatt. Ellers har lyspærene i tårnet blitt skiftet (med
assistanse fra Romerike Brannvesen), og enkelte veggflater nede i kirken har blitt malt.
Disponering av rom og frigjøring av lagringsplass i kirken er prosesser kirketjenere og menighetsstab har en
fortløpende prosess på, der er det lite ugjort. Etter siste gjennomgang ble det bestemt at enkelte skap skal flyttes.
Mye gammelt materiell ble kassert, og vil bli levert til det lokale avfallsdeponiet.
Skårer kirke har kun igjen en større sak med tanke på universell utforming: Ettermontering av heis. Om eller når
det vil skje er avhenging av kommunal finansiering. Kjøkkenet i Skårer kirke er nedslitt, det samme er
ventilasjonsanlegget. Her er det behov for en større investering, og er igjen en sak hvor man er avhengig av
kommunal finansiering.
Andre forhold fra arbeidsåret 2013
Skårer menighetsråd finansierte innkjøp av ny alterduk ved bruk av minnegave gitt til Skårer kirke ved
kirketjener Lars Benterud sin bortgang. Alterduken ble levert av Quiltekammeret, firmaet til Anne L. Rønningen
i Lørenskog Quilteklubb, og er utført i lin og silke med samme motiv som kirkens gamle alterduk. Minnegaven
ble også benyttet til innkjøp av nye gardiner til sidesal A oppe i kirken.
Behov for nytt lydanlegg ble meldt på menighetens årsmøte i april 2013. Etter at finansieringsmuligheter ble
kartlagt som oppfølging av dette innspillet ble konkrete tilbud vurdert senhøsten 2013, og nytt lydanlegg ble
endelig installert i januar 2014.
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3.5 Økonomi
Det vises til vedtatt budsjett og regnskap vedtatt av Menighetsrådet og Fellesrådet (se årsrapport).
Menighetsrådets virksomhet finansieres hovedsakelig av to inntektskilder: Årlig driftstilskudd som bevilges av
Lørenskog kirkelige fellesråd og kollekt til eget arbeid. I tillegg kommer egenbetalinger ved forskjellige type
arrangementer og tiltak. Disse vil i all hovedsak være selvfinansierende. Utover dette har menigheten en
givertjeneste, som tradisjonelt benyttes for hel- eller delfinansiering av et engasjement. For begynnelsen av
virksomhetsplanens periode er denne tilknyttet et deltidsengasjement som kordirigent.
Store deler av menighetsrådets økonomi er tilknyttet midler som menighetsrådet ikke har direkte råderett over.
Dette gjelder kollekt til eksterne formål, hvor midler samles inn og deretter overføres en ekstern organisasjon,
samt egenbetalinger for konfirmantleire. Disse midlene, som kun går inn og ut av menighetsrådets
resultatregnskap, utgjør mer enn halvparten av omsetningen i et normalt regnskapsår.
Menighetsrådet får tre ganger årlig regnskapsrapportering fra sin administrasjon.
Videre rapporterer administrasjonen fortløpende til menighetsrådets arbeidsutvalg om alle forhold av vesentlig
betydning. Regnskap er satt opp etter god kommunal regnskapsskikk.
Menighetsrådet vedtar selv sitt årsregnskap, og har årlig gjennomgang av dette fra godkjent revisor.
Regnskapsprinsipper
Resultat og balanseoppstillingen er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for
små foretak.
Inntektsføring
Inntektene knytter seg i all hovedsak til innsamling av midler. Inntektsføring av disse skjer i den perioden hvor
midlene er innsamlet.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
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4. Regnskap og budsjett
4.1 Resultatregnskap 2013
SKÅRER MENIGHETSRÅD RESULTATREGNSKAP 31.12.2013
DRIFTSINNTEKTER (i hele 1000 kroner)

31.12.2013 Budsjett 2013

Endring 31.12.2012 Endring Noter

1: Disponible inntektsposter
Driftstilskudd

40

23

17

1

Gaver, egenbetalinger, givertjeneste

155

40
100

55

228

-73

2

Kirkeoffer menighetsarbeidet

126

119

7

109

17

Sum disponible inntektsposter

321

219

102

360

-39

Egenandeler konfirmantopplegg

387

374

13

391

-4

Kirkeoffer til andre

286

220

66

226

60

Sum bundne inntektsposter

673

594

79

617

56

SUM DRIFTSINNTEKTER

994

813

181

977

17

- Faste driftsutgifter og innkjøp

55

44

11

40

15

4

- Fritt disponible midler MR

59

7

52

34

25

1

- Arrangementer

14

3

11

4

10

5

Kommunikasjon

4

2

2

6

-2

6

- Dåpsarbeid frem til konfirmasjon

10

33

-23

21

-11

7

- Tilskudd til konfirmantopplæring

7

11

-4

2

4

2: Bundne inntektsposter
Prosjekter og arrangementer
3

DRIFTSUTGIFTER (i hele 1000 kroner)
1: Ordinære driftsutgifter
Menighetsrådet

Trospplæring

- Utgifter korleder, ekstrakostnader turer og leiropphold

130

175

-45

172

-41

Gudstjenesten

67

50

17

178

-111

9

Diakoni

30

10

20

24

6

10

377

334

42

481

-105

Bruk av egenandel konfirmantopplegg

387

374

13

391

-4

Overføring av eksterne offer

286

220

66

226

60

Sum bundne driftsutgifter

673

594

79

617

56

1050

929

121

1098

-48

RESULTAT 1

-56

-115

60

-121

65

RENTEINNTEKTER

19

21

-2

21

-2

94

-94
-100

63

Sum ordinære driftsutgifter

8

2: Bundne driftsutgifter
Prosjekter og arrangementer

SUM DRIFTSUTGIFTER
AVSETNING TIL FOND

BRUK AV FOND
DRIFTSRESULTAT 2

-37
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-37

3

4.2 Balanseregnskap 2013

A Kap 2.2
B Kap 2.1

SKÅRER MENIGHET Balanseregnskap pr. 31.12.2013
(alle beløp i hele 1000 kroner)
31. 12. 2013
31. 12. 2012
Noter
EIENDELER:
Anleggsmidler
0
0
Omløpsmidler
579
700

2.13-2.17

Kortsiktige fordringer

158

126

2.10

Kasse, bankinnskudd

421

574

C

SUM EIENDELER:

579

700

D Kap 2.5

EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital

426

463

2.56-2.58

Disposisjonsfond

34

88

2.51-2.52

Bundne driftsfond

304

350

2.53-2.54

Ubundne investeringsfond

2.55

Bundne investeringsfond

2.5950

Regnskapsmessig mindreforbruk

2.5900

Regnskapsmessig merforbruk

-38

-100

2.5980

Likviditetsreserve

2.5990

Kapitalkonto

125

125

Gjeld
Langsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld:

153

237

Annen kortsiktig gjeld

153

237

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

579

700

Likviditetsprosent

378

296

Andel egenkapital

74

66

2013

2012

38

100

E Kap 2.4
F Kap 2.3
2.32-2.39

G

Årsoppgjørsdisposisjoner
Merforbruk
Fra disposisjonsfond

10

11

12

-54

Fra bundet fond

-47

Til disposisjonsfond

9

Rest til inndekning

0

Ny saldo disposisjonsfond
Ny saldo bundne fond

-46

0

44

34

257

304

Merforbruk barne- og ungdomsarbeid, 25804,63,-, føres mot bundet avsetning barne- og ungdomsarbeid
Innkjøp av alterduk føres mot bundet avsetning minnegave kr. 21128,-.
Udisponert del av minnegave avsettes til disposisjonsfond

Skårer, mars 2014

Tor Einar Ljønes, leder

Olav Bjørnsen, regnskapsfører
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4.3 Årsregnskap 2013
Årsresultat for Skårer menighet i 2013 er et merforbruk (underskudd) på kroner 37.000,-. Årsbudsjett for 2013
var vedtatt med et merforbruk på totalt kroner 94.000,-, og oppnådd årsresultat er dermed mer positivt enn hva
man så for seg når rammebetingelsene for arbeidsåret ble lagt.
Man ser av regnskapstallene at det er flere individuelle avvik mot budsjett. Menighetsrådet hadde høsten 2013 en
strategisamling i Berlin. Kostnaden for denne ble bokført menighetsrådet, mot at en inntektspost av tilsvarende
størrelse tilkom fra Lørenskog kirkelige fellesråd. Dette etter tidligere vedtak i menighetsrådet om reduksjon av
møtefrekevens, slik at reduksjon i utbetaling av møtegodtgjørelse fra Lørenskog kirkelige fellesråd til
menighetsrådets medlemmer kunne benyttes til denne samlingen. Dette gjenspeiler seg i regnskap ved at det er
bokført driftstilskudd på kr. 40.000,-, samt at posten for menighetsrådets frie disponible midler er økt
tilsvarende. Gjenstående overforbruk på dette kostnadsstedet gjelder kjøp av ny betalingsterminal i desember
2013. Dette kjøpet ble delfinansiert ved gaver, jamfør posten gaver, tilskudd og givertjeneste.
Innføring av trosopplæringsreformen har medført reduserte kostnader i menighetsrådets budsjett for tiltak rettet
mot barn og unge, både for driftskostnader og lønnskostnader.
For mer detaljert informasjon henvises det til regnskapets noteopplysninger.
Menighetsrådets arbeidsutvalg blir fortløpende orientert om utviklingen i regnskapet fra administrasjonen.
Videre får menighetsrådet økonomiske rapporter 3 ganger årlig, med oversikt over forbruk pr. rapportdato
sammenlignet med budsjett for året og tilsvarende regnskapstall fra foregående regnskapsår.
Skårer menighet har god likviditet, med en likviditetsprosent på 378 %. Andel egenkapital er 74 %.
Samtidig skal det tillegges at menighetens likviditetsreserve nå i all hovedsak har blitt disponert. De midler som
gjenstår er delvis bundet opp mot spesifikke formål, og er delvis en nødvendig reserve for å sikre nødvendig
likviditet ved kontantstrømsutfordringer. Skårer menighet har per 31. desember 2013 ingen likviditetsreserve
som kan tas i bruk til målrettede satsninger utenom regulært driftsbudsjett.

Regnskapsprinsipper
Resultat og balanseoppstillingen er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for
små foretak.
Inntektsføring
Inntektene knytter seg i all hovedsak til innsamling av midler. Inntektsføring av disse skjer i den perioden hvor
midlene er innsamlet.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

4.4 Noter til årsregnskap for 2013
Noter til regnskapet (beløp i hele 1000 kroner)
Note 1: Driftstilskudd. Fritt disponible midler menighetsrådet.
Tekst
Driftstilskudd fellesrådet

Regnskap 2013 Budsjett 2013

Regnskap 2012

-40

-20

Driftstilskudd fra andre

-3

Fritt disponible midler menighetsrådet

59

7

34

Totalt

19

7

11

: Driftstilskudd gjelder utgifter for studetur til Berlin, som er kostnadsført menighetsrådet
: Innkjøp av ny betalingsterminal er årsak til overforbruk. Deler av kostnaden ble dekket av gaver
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Note 2: Gaver, egenbetalinger m.m.
Tekst

Regnskap 2013 Budsjett 2013

Givertjeneste ungdomsarb.

111

Regnskap 2012

100

108

Egenbetalinger og støtte musikktiltak

92

Egenbetalinger og støtte mandagsmessen

5

Egenbetalinger diakonale tiltak

14

12

Gaver, salg

23

12

2

4

Egenbetalinger tiltak for barn
Totalt

155

100

228

Note 3: Eksterne kirkeoffer og innsamlinger
Tekst

Regnskap 2013 Budsjett 2013

Regnskap 2012

Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen

61

45

Buskmen

60

52

Misjon i Etiopia, NML (Prosjekt Salmelid)

46

20

Kirkens Nødhjelp - Julaften

44

40

Kirkens Nødhjelp (Filippinene)

10

TV-aksjonen

8

7

Misjonsalliansen

7

6

Ev. Lutherske kirken i Israel og Jordan

5

5

Kirkens Ressursenter mot vold og …..

5

3

Stefanusalliansen

5

4

Grønn Hverdag

5

2

Norsk Gideon

4

2

Ung Kirkesang

4

3

Oslo-Akershus Søndagsskoleforbund

3

5

Misjonsprosjekt Etiopia NMS

3

5

Sjømannskirken

3

4

Kristent Interkulturelt Arbeid

3

3

Maisenteret

3

6

Menighetsfakultetet

3

5

Kirkens Bymisjon

2

2

Norges Kristelige Studentforbund

2

2

Lovisenberg Hospice

2

3

IKO
Eksterne kirkeoffer totalt

2
286

190

226

Note 4: Faste driftsutgifter og innkjøp
Tekst

Regnskap 2013 Budsjett 2013

Regnskap 2012

Innkjøp til Skårer kirke

37

25

22

Bankkostnader

14

14

14

Årskontingenter

4

4

4

Innkjøp bøker
Totalt

1
55

43

: Innkjøp til kirken inkluderer kjøp av alterduk. Se årsoppgjør for finansiering av denne.
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40

Note 5: Arrangementer
Tekst

Regnskap 2013 Budsjett 2013

Medarbeiderfest
Diverse mindre arrangementer
Totalt

Regnskap 2012

13000

0

1575

1152

3000

2799

14152

3000

4374

: Medarbeiderfest ble avholdt etter vedtak i menighetsrådet.
Note 6: Kommunikasjon
Tekst

Regnskap 2013 Budsjett 2013

Annonsering

4

Regnskap 2012
2

1

Annet informasjonsarbeid

5

Totalt

4

2

6

: Annonsering av årsmøte, menighetsmøte og gudstjenestelisten i VL/Aftenposten.
Note 7: Dåpsarbeid frem til konfirmasjon
Tekst

Regnskap 2013 Budsjett 2013

Tiltak for barn

10

Regnskap 2012

17

4

Babysang

5

1

Innkjøp dåpsbilder

1

10

Innkjøp fadderhesfter

6

6

Lysvåken

4

Totalt

10

33

21

: Innføring av trosopplæringsreformen medførte redusering i kostnader på dette
arbeidsfelt.
Note 8: Lønn korleder og andre lønnskostnader
Tekst
Lønn korleder, prosjektarbeider
Kostnader for arbeid på leir
Totalt

Regnskap 2013 Budsjett 2013
108

175

Regnskap 2012
154

22
130

17
175

172

:Det forelå ingen kostnadsberegning for "Arbeid på leir" da budsjett for 2013 ble vedtatt.

Note 9: Gudstjeneste og kirkemusikk
Tekst

Regnskap 2013 Budsjett 2013

Musikkarrangementer

Regnskap 2012
96

Mandagsmessene

42

25

51

Musikk til gudstjenesten

25

25

31

SK 1900
Totalt

1
67

50

: Ekspansiv satsning på Mandagsmessene er direkte årsak til
overforbruk.
Note 10: Kortsiktige fordringer
Tekst

Regnskap 2013 Regnskap 2012

Utbetalinger som kostnadsføres kommende år

82

84

Inntektter som innbetales kommende år

55

32

Andre fordringer

21

11

158

126
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178

Note 11: Bundne avsetninger
Tekst

Regnskap 2013 Regnskap 2012

Rastaarbeidet

22

22

Utsmykningsfond

26

26

Diakonifond

32

32

Minnegave

21

21

Gave fra Inner Wheel
Barne- og ungdomsarbeid

1

1

201

247

304

350

Note 12: Kortsiktig gjeld
Tekst

Regnskap 2013 Regnskap 2012

Innbetalinger som inntektsføres kommende år

39

100

Ikke overførte kirkeoffer

51

57

Utgifter som utbetales kommende år

41

58

Uoppgjorte terminalbetalinger, annet

23

22

153

237
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4.5 Årsbudsjett 2014
BUDSJETT FOR SKÅRER MENIGHET 2014
DRIFTSINNTEKTER ( i hele 1000 kroner)

Budsjett 2014

Budsjett 2013

Endring Regnskap 2012

Endring

1: Disponible inntektsposter
Driftstilskudd
Leieinntekter, gaver, egenbetalinger

50

50

23

27
-156

72

100

-28

228

Kirkeoffer menighetsarbeidet

125

119

6

109

16

Sum disponible inntektsposter

247

219

28

360

-113

Egenandeler konfirmantopplegg

354

374

-20

391

-37

Kirkeoffer til andre

260

220

40

226

34

Sum bundne inntektsposter

614

594

20

617

-3

SUM DRIFTSINNTEKTER

861

813

48

977

-116

- Faste driftsutgifter og innkjøp

45

44

1

40

5

- Fritt disponible midler MR

16

7

9

34

-17

- Arrangementer

18

3

15

4

14

Kommunikasjon

4

2

2

6

-2

- Dåpsarbeid frem til konfirmasjon

16

16

21

-5

- Tilskudd til konfirmantopplæring

12

11

1

2

10

- Utgifter sivilarbeider/etteråring, leirkostnader

89

192

-103

172

-83

Gudstjenesten

50

50

178

-128

Diakoni

10

10

24

-14

260

334

-74

481

-221

Bruk av egenandel konfirmantopplegg

354

374

-20

391

-37

Overføring av eksterne offer

260

220

40

226

34

Sum bundne driftsutgifter

614

594

20

617

-3

SUM DRIFTSUTGIFTER

874

929

-55

1098

-224

RESULTAT 1

-13

-115

102

-121

108

RENTEINNTEKTER

13

21

-8

21

-8

94

-94
-100

100

2: Bundne inntektsposter
Prosjekter og arrangementer

DRIFTSUTGIFTER (i hele 1000 kroner)
1: Ordinære driftsutgifter
Menighetsrådet

Trospplæring

Sum ordinære driftsutgifter
2: Bundne driftsutgifter
Prosjekter og arrangementer

AVSETNING TIL FOND

BRUK AV FOND
DRIFTSRESULTAT 2
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5. Vedlegg
5.1 Skårer menighetsråd. Underutvalg og arbeidsgrupper
Diakoniutvalget:
Elisabeth Kristiansen, Inger Ystad, Hege Sydnes, Nils Gustav Roland, Elin Hageland
Trosopplæringsutvalget:
Berit Helland Strand (leder), Silja Irene Kaldhol, Odd Gunnar Norum, Onesimus Jalata-Nagari, Monika
Skaalerud, Sara Maria Helstad og Asbjørn Faleide Fristad
Gudstjenesteutvalget:
Reidun Kværnum, Rune Wennevold, Solveig Flood, Nils Erik Normann, Ernst-Modest Herdieckerhoff,
Silja Irene Kaldhol, Oda Josefine Noven, Francesco Buccini
Praktisk Gruppe:
Elin Hageland, Geir Aage Noven, Margreta Bondevik, Kjersti Nordberg.
Grønn Arbeidsgruppe:
Margreta Bondevik, Harald Ystad, Hege Sydnes, Hildur Austrheim, Ernst-Modest Herdieckerhoff
Informasjonsgruppe/rådgiver:
Silja Irene Kaldhol
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp:
Rune Wennevold
Buskmen (Barn og Unge i Skårer MENighet):
Buskmen er en selvstendig organisasjon, hvor menighetsrådet har en representant i styret.
Rune Wennevold innehar dette vervet fra og med desember 2011.

5.2 Årsrapport 2013 for Lørenskog kirkelige fellesråd

KIRKELIG VIRKSOMHET.
Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen
betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog kirke og de to arbeidskirkene
Fjellhamar og Skårer.. Lørenskog kirke brukes hovedsakelig til begravelser, bryllup og en del
dåp, mens de to arbeidskirkene er fulle av aktivitet store deler av året. Kirkene rommer ikke
bare kirkens egne aktiviteter, men stiller også lokalene til rådighet for andre organisasjoner i
kommunen, for eksempel som øvingssted for sangkor.
Statistikken viser følgende tall for utførte kirkelige handlinger i perioden 2010-2012.

Dåp
Vigsler
Gravlagt (totaltall )
Konfirmanter
Gudstjenester
Deltakere gudstjenester

2010
192
35
192
263
206
29727

2011
195
41
213
262
212
28735

2012
186
40
198
230
211
27608

Det vises for øvrig til årsrapporter fra Skårer og Lørenskog menighetsråd.
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2013
156
37
212
258
208
28426

FELLESRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID
Ved kirkevalget 11-12.9.2011ble det valgt nye menighetsråd for en fireårsperiode. .
Nytt Fellesråd for perioden 1.12.2011-30.11.2015 ble valgt , og fellesråd for perioden 1.12.201230.11.2013 var slik:
Tor Einar Ljønes , leder
Mette Korsrud, nestleder
Jørn Aleksandersen
Rune Wennevold

Skårer MR
Fjellhamar MR
Fjellhamar MR
Skårer MR

Sokneprest
Ernst Modest Herdieckerhoff

Oppnevnt av
Borg biskop

vararep
”
”
”
vararep

Odd Gunnar Norum
Håkon Rem
Espen Kjørven
Alexandra Jacob
Sokneprest
Tor Martin Synnes

Kultur- og idrettstyret i Lørenskog kommune har valgt Sverre Olav Jenssen som kommunal
representant med Ingvill Øwrevall som vararepresentant for 4- årsperioden.
Tor Einar Ljønes og Mette Korsrud er gjenvalgt som hhv leder og nestleder for perioden
1.12.2013-30.11.2014
Fellesrådet har avholdt 9 møter og behandlet 52 saker.
Kirkelig Administrasjonsutvalg er Fellesrådets partssammensatte utvalg etter KL §35.
Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og
de tilsatte med utgangspunkt i Hovedavtalens §13. Utvalget er gitt omfattende delegasjon i
tilsettings- og andre personalrelaterte saker.
Medlemmer i 2013:
Arbeidsgiverrepresentanter:
Rune Wennevold , leder
Jørn Aleksandersen , nestleder
Mette Korsrud, medlem

Lørenskog kirkelige Fellesråd
”
”

Varamedlemmer fra Fellesrådet: Odd Gunnar Norum, Håkon Rem og Espen Kjørven.
Ansattvalgte:
Ragnhild Solås med personlig vara Bjørn Kvisler
Monika Halsør Skaalerud med personlig vara Unni Dahlbak Gunnes
Kirkeverge Geir Haavemoen er Administrasjonsutvalgets sekretær.
Administrasjonsutvalget har avholdt 5 møter og behandlet 21 saker.

ANSATTE
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Fellesrådet er arbeidsgiver for 24 personer, fordelt på 19,4 årsverk. I tillegg kommer
sesonghjelp på kirkegården .
Kirkelig administrasjon.
Kirkeverge
1,0
Rådgiver ved kirkevergekontoret
1,0
Konsulent ved prestekontorene
1,0
Saksbehandler ved menighetskontorene 1,0
Sum 4 årsverk
Kirkene.
Kirketjener i Skårer
1,0
Kirketjener i Skårer
0,4
Kirketjener Fjellhamar
0,5
Kirketjener Fjellhamar
0,8
Renholder
0,3
Kateket
1,0
Menighetspedagog/undervisningsprest
1,0
Trosopplæring
2,3*
Soknediakon
1,0
Kantorer
2,0
Organist
0,2
Sum 10.5 årsverk
Kirkegården.
Driftsleder
1,0
Kirkegårdsarbeidere
3,2
Er også kirketjenere i Lørenskog
Renholder
0,1
Sum 4,3 årsverk
Til sammen

19,4 årsverk.

I tillegg er 5 prester lønnet over statsbudsjettet.

Endringer i stab 2013
Det er ingen endringer i Fellesrådets stab som er finansiert over kommunens budsjett.

Trosopplæring:
Begge menigheter fikk fra mai 2013 permanent statlig finansiering av
trosopplæringsreformen . Det er gjennomført tilsettingsprosess og tilpasning av kontorene i
Lørenskog Hus. Dermed har menighetene fått hvert sitt kontorlandskap .
Skårer har ansatt menighetspedagog i 90% stilling, hvorav 10 % finansiering av menigheten.
Det er også ansatt kordirgent i 40 %.
Fjellhamar har ansatt trosopplærer i 100 % stilling, hvorav 20 % finansiert fra menigheten. På
grunn av barneomsorgspermisjon er denne stillingen delt på flere vikarer i 2013.
HMS-arbeid, -arbeidsmiljø.
Fellesrådet er tilknyttet Solheim HMS som bedriftshelsetjeneste. .Det samme er også den
andre arbeidsgiverlinjen hvor prestene og prosten hører til. Dette medfører at vi årlig
reviderer handlingsplanen for HMS-arbeid i fellesskap.
I året har fellesrådet i samarbeid med prosten fått bistand til arbeidsmiljøkartlegging og
oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet.
IA-avtale:
Fellesrådet fornyet i 2012 sin avtale om inkluderende arbeidsliv med egen tiltaksplan ut år
2014. Denne følges opp i samarbeid mellom kirkevergen, verneombud og Solheim HMS
Sykefravær.
Korttids sykefravær i virksomheten var i 2013 på 1,39 %. Totalt fravær i 2013 var på 4,10 %.
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Her er utviklingen i det totale sykefraværet de siste tre år:
År
2011
2012
2013
Fraværsprosent
4,25
7,10
4,10
Kortidsfravær
uten refusjon i
%
Ikke reg
1,80
1,39
Av det totale fraværet var 1,39 % korttidsfravær uten sykepengerefusjon, og det øvrige 2,71
% fravær over 16 dager.
Likestilling.
Fellesrådet hadde i 2013 arbeidsgiveransvar for 9 kvinner og 18 menn i forskjellige
stillingsstørrelser.
Ansatte med minoritetsbakgrunn.
Det er ansatt 6 personer med minoritetsbakgrunn i en stab med i alt 7 nasjonaliteter.
Påvirkning av det ytre miljø.
Fellesrådet har driftsansvar for en av landets største gravlunder. Vedtektene stiller krav til at
alt materiale som brukes ute skal kunne resirkuleres. Så mye som mulig av plantemateriale
og jordmasser resirkuleres på stedet. Avfall fra virksomheten kildesorteres og leveres til
godkjent mottak. Vi forurenser dermed i svært liten grad det ytre miljø. De nye byggene på
Lørenskog kirkegård og gravlund er tilknyttet godkjent og kontrollert oljeutskiller.
Begge menighetene er registrert som grønne menigheter.
KIRKEBYGGENE:
Generelt:
Prioritering av vedlikehold i kirkene har skjedd i henhold til gjeldende vedlikeholdsplan. Med
den årlige vedlikeholdsbevilgning på kr 500 000 som kommunen vedtok i 2012 har det vært
mulig å gjennomføre tiltak ut i fra denne planen.
Lydanlegg:
Alle kirkene har fått oppgradering av lydanlegg i henhold til ny norm for trådløse nettverk
finansiert av Fellesrådet. Det måtte på plass før nyttår , da de frekvenser vi tidligere brukte er
gitt til annen kommunikasjon, og ikke ville fungere videre.
Begge menigheter har i samråd med Fellesrådet investert i nytt eller oppgraderte lydutstyr
som fungerer sammen med det faste og bærbare utstyret .
Dermed har alle tre kirker gode oppgraderte lydanlegg med utstyr tilpasset aktivitetene.
Fjellhamar kirke:
Det vesentligste av kommunens vedlikeholdsbevilgning gikk i 2013 til å skifte ut og legge
nytt tak på den flate delen av Fjellhamar kirke. Etter gjentatte lekkasjer var det viktig å få
gjennomført. Det ble også avdekket og utbedret enkelte råteskader. Den løsning som
opprinnelig var valgt da kirken ble bygd tilfredsstiller ikke dagens bygningstekniske krav.
Derfor ble det skiftet til takbelegg for flatt tak.
Det ble heller ikke i 2013 økonomi til å male kirken utvendig. Det vil skje i 2014.
I vedtatt økonomiplan for Lørenskog kommune er oppgradering av festsalen inne med kr
255 000 i 2016.
Skårer kirke:
Skårer kirke har fått nytt lydanlegg i samarbeid mellom Fellesrådet, menigheten og
Buskmen. Det var sterkt påkrevet, da det gamle var fra 80-tallet.
I vedtatt økonomiplan for Lørenskog kommune er oppgradering av kirken inne med kr
3 162 000 i 2017.
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Lørenskog kirke:
Vi har i året fått en minnegave på kr 100 000 til Lørenskog kirke. I februar 2014 vil
Fellesrådet vedta disponering av denne etter tidligere vedtak i Fjellhamar menighetsråd.
Orgelet i Lørenskog kirke er fra 1937, og trenger sterkt til oppgradering. Det er gjennomført
forhåndsbefaring med Riksantikvaren og egen innleid konsulent. På grunnlag av dette
arbeidet er ny orgelløsning i kirken inne i kommunens økonomiplan med kr 4 113 000 i
2015/2016.
LØRENSKOG KIRKEGÅRD OG GRAVLUND:
Kirkegårdsdriften:
Kirkegårdsdriften har i 2013 til tider vært utfordrende på grunn av klimaet. Kombinasjonen
mye regn og tunge jordmasser er ikke god. På en del av de eldre feltene er dreneringen ikke
tilfredsstillende. Vi har en stabil fordeling mellom urne- og kistegravlegging med i overkant av
52 % urnegravlegging.
Utvidelse:
I vedtatt økonomiplan for Lørenskog kommune er utvidelse av kirkegården inne med oppstart
i 2013. I løpet av året er det gjennomført oppstartmøte med teknisk sektor, og det er avklart
at grunnerverv skal foretas av kommunen. Det er viktig å komme videre med utvidelsen, da
vi etter kirkevergens beregninger må ta i bruk nytt areal i 2018.
Nye drifts- og sosialbygg :
De nye byggene ble tatt i bruk fra medio mars 2013, og hele anlegget ble overtatt fra
entreprenør i oktober . Det ble offisielt åpnet av ordfører 11. november .
Med dette anlegget har de ansatte fått lenge etterlengtede gode og tidsmessige lokaler både for
personale og maskinpark. Anlegget tilfredsstiller alle offentlige krav, og det er blant annet
installert egen oljeutskiller for alt avløpsvann fravedlikehold av maskiner.
Prosjektledelsen ble etter krav fra kommunen overtatt av teknisk sektor våren 2012. Det har
medført ekstra kostnader i prosjektet både for teknisk sektor og for egen innleid prosjektleder.
Økonomien i prosjektet har hele tiden vært under god kontroll .
Sluttoppgjør skal skje i henhold til kontrakt og norsk standard,. Dette fullføres våren 2014.
Etter avtale med kommunen er Fellesrådet byggherre i sluttoppgjøret.
En egen bevilgning på kr 300 000 fra kommunen til innredning av nybyggene har medført at
disse nå har fått alt nødvendig utstyr for en god drift og et godt arbeidsmiljø. Dette er ført i
Lørenskog kommunes regnskap, og inngår ikke i Fellesrådets regnskap.
Kommunestyret har vedtatt en bevilgning til å ferdigstille sosialbygget med heis og trapp i 2014.
ÅRSREGNSKAP 2013
Generelt om økonomisk situasjon:
Fellesrådet har i lys av den vanskelige økonomiske situasjonen hatt meget stort fokus på
økonomistyring, og temaet har vært behandlet på de fleste rådsmøter. Periodiske
regnskapsrapporter er fortløpende gjennomgått og sammenholdt med budsjett.
Innkjøpsstoppen fra 2012 er videreført i den grad det ikke rammer virksomheten.
Det er samsvar mellom årsresultat og periodiske rapporter til Fellesrådet. Årets regnskap
gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 204 496 før
årsoppgjørsdisposisjoner , mot budsjettert kr 81 476.
Her er makrotallene:

- 24 -

Driftsinntekter inkl. renter

16 387 911

Driftsutgifter

16 083 415

Netto driftsresultat

304 496

Testamentarisk gave, avsatt bundet fond

-100 000

Regnskapsmessig mindreforbruk før årsoppgjørsdisposisjoner

204 496

Driftsresultat trosopplæring , overføres 2014

-24 294

Overføring til investeringsregnskapet

-24 979

Regnskapsmessig mindreforbruk etter foreslåtte
årsoppgjørsdisposisjoner

155 223

Hva ble pengene brukt til?
Beløp

%-andel av
regnskapet

Personalkostnader

11 936 931

74,2

Varer og tjenester

3 477 740

21,6

668 744

4,2

Annet

Likviditet:
Fellesrådet sliter til tider i året med likviditet til faste kostnader som lønn på grunn av manglende
egenkapital . Det har medført det er søkt kommunen om forskudd på neste års tilskudd i desember,
da blant annet refusjon av tilskudd til statsfinansierte stillinger ikke gjøres opp før ved årsslutt.
Akkumulert underskudd:
Det akkumulerte underskuddet er pr 31.12.2013 på kr 1 322 887. Fellesrådet har svært begrenset
likviditetsreserve. I følge regnskapsforskriften skal underskuddet dekkes inn slik:
Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges
fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan
fellesrådet/menighetsrådet, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen,
vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år.
Oppdeling av regnskapet i tjenester:
Fellesrådets regnskap er delt i tjenester slik:







410 Kirkelig administrasjon
420 Kirker
430 Kirkegård
440 Annen kirkelig virksomhet
450 Refusjon fra menighetsrådene
460 Trosopplæring

Kommentar til investeringsregnskapet:
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Kommunal Landspensjonskasses ( KLP) valgte organer vedtok kapitalinnskudd fra eierne i 2013.
Dette er bokført i investeringsregnskapet og balansen med kr 24 979. I følge økonomiforskriften skal
dette finansieres ved overføring fra driftsregnskapet.
Kommentar til driftsregnskapet:
INNTEKTER:
Samlede driftsinntekter ble kr 57 535 mindre enn budsjettert.
Her er hovedårsakene:





Kr 173 531 mindre enn budsjettert i salgsinntekter
Kr 175 469 mindre enn budsjettert i overføring fra kommunen på grunn av mindre
kostbart lønnsoppgjør og kompensasjon for dette.
Kr 175 874 mer enn budsjettert i statlige tilskudd (kateket/diakon).
Kr 115 185 mer enn budsjettert i sykepengerefusjon.

UTGIFTER:
Personalkostnader:
Regnskapet viser et mindreforbruk på ca kr 714 000 mot budsjett. Det er to hovedårsaker til
dette:



Mindre kostbart lønnsoppgjør enn budsjettert, og redusert innleie av vikarer.
Lavere pensjonsinnskudd enn budsjettert.

Kjøp av varer og tjenester:
Regnskapet viser et merforbruk på kr 362 740 mot budsjett.
Her er hovedårsakene:


Merforbruk på kr 145 775 på vedlikehold , byggtjenester og materialer , hvorav det
meste av dette gjelder tilrettelegging for trosopplæring . Dette er godkjent av
tilskuddsforvalter Borg bispedømmeråd i brev av februar 2014.



Mindreforbruk på kr 115 185 på personalkostnader trosopplæring som er omdisponert
til innkjøp av varer før årsslutt.



Merforbruk på 61 445 på leie av lokaler og grunn på grunn av utsatt innflytting i
nybygg på kirkegården.

AVSKRIVNINGER:
Avskrivinger er ført i henhold til forskrift med i alt kr 1 392 897 med tilsvarende motpost.

Kommentar til balansen:
EIENDELER:
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Anleggsmidler:
Nye bygg på kirkegården skal ifølge revisor overføres Fellesrådet. I årets regnskap er det
ført med kr 1 838 166. Resten blir ført over fra kommunens regnskap etter sluttoppgjør med
entreprenør.
Egenkapitalinnskudd i KLP er ført med kr 24 979.
Omløpsmidler:
Legater:
Legatkonto dekker avtalte forpliktelser vedrørende gravlegater.
EGENKAPITAL OG GJELD:
Testamentarisk gave er ført på bundet driftsfond.
Regnskapsmessig underskudd er på kr 1 322 887.
Pensjonsforpliktelser:
Fellesrådets pensjonsforpliktelser er dekket i KLP innen lov og tariffavtalens bestemmelser
slik det framgår av regnskapets dokumenter og egen vedlagt note.
Sluttord:
Lørenskog kirkelige fellesråd må avslutningsvis gi uttrykk for stor bekymring for den
økonomiske situasjonen
Fellesrådet er tilfreds med at det i 2014 kommer egen kommunestyresak om kirken økonomi
vurdert opp i mot de kommuner som sammenliknes i offentlig statistikk.
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5.3 Nøkkeltall fra årsstatistikk 2008-2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Innmeldte

2

6

2

2

2

0

Utmeldte

20

34

15

29

14

7

Dåpshandlinger
Av disse bosatt i soknet
Konfirmerte

102
58
106

101
65
120

89
71
121

102
67
151

106
72
147

77
59
138

Vigsler

23

23

19

23

22

24

Gravferder

115

120

105

128

118

100

Gudstj. søn- og helligdager
Deltakere
Gjennomsnitt

90
8 477
96

83
8 667
104

77
8 545
111

80
8 926
112

80
8 659
108

78
8 528
109

56

57

54

Søn- og helligdager, antall dager
Gjennomsnitt deltakere pr dag
(alle typer gudstjeneste)
Gudstj. søn- og helligdager
Minus SK1900
Deltakere
Gjennomsnitt
Gudstj. utenom søn- og helligd.
Deltakere
Gjennomsnitt
Gudstjenester med nattverd
Antall nattverdgjester
Gjennomsnitt
Gudstjenester med nattverd
Minus SK1900 og hverdager
Antall nattverdgjester
Gjennomsnitt
Familie- og barnegudstjenester
Deltakere
Gjennomsnitt

77

69

66

160
70

152
68

158
67

8 129
105
33
4 916
149
67
2 594
39
42

8 245
120
33
5 891
178
58
2 863
48
34

8 206
124
31
5 416
175
65
3 324
51
41

8 621
123
33
5 366
163
62
3 236
52
36

8 281
122
32
6 032
188
67
3435
51
41

8 109
121
34
6 238
183
67
3 829
57
56

1 848
44
7
1 001
143

1 783
52
4
596
149

2 118
52
5
707
141

2 018
56
6
950
158

2 131
52
5
686
137

3 468
62
4
558
139

Gudstjenester for barnehager
Deltakere
Gjennomsnitt
Gudstjenester for skoler
Deltakere
Gjennomsnitt
Gudstjenester for ungdom
Deltakere
Gjennomsnitt
Julaftensgudstjenester
Deltakere
Gjennomsnitt
4-årsbok, antall delt ut

2
382
191
10
2 766
277
9
475
52
4
929
248
28

2
335
167
10
2 989
299
9
574
65
4
844
211
34

2
440
220
9
2 614
290
7
473
68
4
887
222
47

2
350
175
7
1 877
268
5
331
66
4
889
222
38

2
445
222
9
2 514
279
7
540
77
4
1 073
268
31

2
360
180
10
2 800
280
7
506
72
4
857
219
29

Bibler/nytestamenter, antall delt

177

285

105

54

165

100

Samlet inn ved offer
Av dette til menigheten
Givertjenesten

194 933
110 624
28 050

197 344
120 372
37 150

241 329
154 226
24 050

289 398
170 663
18 350

282 829
161 351
87 950

312 386
185 642
111 300

Innsaml., julemesse, gaver
Av dette til menigheten

61 234
38 157

25 953
0

51 724
17 050

61 398
24 016

91 414
39 406

125 744
23 550
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5.4 Referat menighetsmøte 27. januar 2013
Tid og sted: Skårer kirke, søndag 27. januar kl. 12.00 – 12.15
Antall personer til stede: 33
Sak til behandling:
SMM 1/2013: Fordeling av midler til trosopplæring

Innledning
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble valgt som møteleder
Saksbehandler Olav Martin Bjørnsen ble valgt som referent
Det ble ikke meldt saker til Eventuelt

Nils-Tore Andersen og Geir Aage Noven ble valgt som underskrivere

SMM 1/2013: Fordeling av midler til trosopplæring
Saksdokumenter:
Nasjonale kriterier for fordeling av midler til trosopplæring
Kirkelovens § 23
Trosopplæringsreformen i Nedre Romerike: Tidsplan

Nedre Romerike prosti er tildelt trosopplæringsmidler fra og med 2013. I henhold til Nasjonale kriterier for
fordeling av midler til trosopplæring skal minimum 75 % av midlene fordeles direkte til menighetene. Inntil
25 % av midlene kan benyttes til tiltak av felles karakter.
Borg bispedømme har signalisert at de ønsker å benytte inntil 25 % av midlene til tiltak av felles karakter. Dette
begrunnet med behovet for en sterkere faglig oppfølging av de personer som tilsettes i trosopplæringsstillingene i
Nedre Romerike Prosti. I praksis at man ønsker å utvide stillingen til en trosopplærer med et særskilt ansvar for
ledelse og koordinering av trosopplæringsarbeidet i Nedre Romerike Prosti.
Nasjonale kriterier for fordeling av midler til trosopplæring fastslår at partene skal være enige om fordelingen
av midler:

Kirkelovens § 23 er en omfattende paragraf, relevante utdrag fra denne:
 ” Bispedømmerådet fordeler statlig tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og
diakoni etter nærmere regler gitt av departementet.”
 ” Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det
kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre
lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet.”
Skårer menighetsråd ønsker at menighetsrådet får 100% av trosopplæringsmidlene til disposisjon, en ordning
som omtales som ”flat fordeling”.
Skårer menighetsråd ser det som naturlig at man sonderer mulighetene for samarbeid med en eller flere
menigheter i prostiet om det er tjenelig for å sikre seg arbeidstakere med særskilt kompetanse, iverksette tiltak
som omfatter flere menigheter eller for å kunne tilby en mer attraktiv stilling. Et eventuelt vedtak om ”flat
tildeling” fra menighetsmøtets side vil ikke forhindre samarbeid med andre menigheter, men vil legge til rette for
at en slik prosess styres av menighetens valgte menighetsråd.
Møteleder la frem mer detaljert økonomisk informasjon under sakspresentasjon.
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Vedtak:
Menighetsmøtet i Skårer menighet ønsker en ”flat fordeling” av trosopplæringsmidlene. Det vil si at menigheten
får tildelt 100 % av trosopplæringsmidlene, pr. 2013 kr. 338,- pr. døpte barn fra og med 0 til og med 17 år bosatt
i Skårer menighet. Menighetsmøtet i Skårer menighet vil videre begrunne sitt standpunkt om flat fordeling med
den politiske intensjonen bak trosopplæringsreformen, og viser til kommentarer i "Innstilling fra kirke-,
utdannings- og forskningskomiteen om trosopplæring i en ny tid. Om reform av dåpsopplæringen i Den norske
kirke - Innst. S. nr. 200 (2002-2003)".
Flertallet vil sterkt understreke reformens lokale forankring ... Den enkelte menighet ved menighetsråd
og fellesråd har det formelle og faktiske ansvar for trosopplæringsarbeidet som foregår i den enkelte
menighet. Den nødvendige faglige støtte skal gis fra det sentrale prosjektsekretariat.
Menighetsmøtet i Skårer menighet er kjent med at Kirkemøtet etter prøveperioden har vedtatt at det ved hvert
bispedømmekontor kan opprettes en egen rådgiverstilling som finansieres direkte gjennom rammetilskudd (mao
ikke fra bevilget beløp til den enkelte menighet), og at menighetene i et prosti frivillig kan avgi midler til prostiet
for løsning av felles prosjekter i trosopplæringen.

5.5 Referat menighetens årsmøte 7. april 2013
Tid og sted: Skårer kirke, søndag 7. april kl. 12.35 – 13:40
Antall personer til stede: 25
Saker til behandling:
SMM 2/2013: Implementering av trosopplæringsreformen i Skårer menighet
SMM 3/2013: Årsmelding og regnskap for 2012
SMM 4/2013: Lydanlegg i Skårer kirke
Innledning
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble valgt som møteleder
Saksbehandler Olav Martin Bjørnsen ble valgt som referent
Nils-Tore Andersen og Unni Haukland ble valgt som underskrivere
Det ble meldt 1 sak til Eventuelt (Lydanlegg i Skårer kirke)

SMM 2/2013: Implementering av trosopplæringsreformen i Skårer menighet
Nedre Romerike prosti er tildelt trosopplæringsmidler fra og med 2013. Skårer menighet vil få tildelt kr. 338,per medlem i alderen 0-17 år. Dette utgjør for tiden om lag kr. 860.000,- årlig. For 2013 er bevilgning gjeldende
fra og med 1. mai, det vil si at man får utbetalt 8/12 av beløpet.
Stab og menighetsråd utreder nå hvordan man skal implementere reformen i Skårer menighet. Så langt er det
avklart at man går for å tilsette 2 personer: En menighetspedagog i en 80% stilling og en kordirigent i 40%
stilling. Det jobbes mot ansettelse fra og med 1. september.

SMM 3/2013: Årsmelding og regnskap for 2012
Møteleder innledet ved å bemerke at han tok det for gitt at årsrapport var lest av de fremmøtte og at man derfor
ikke ville bruke tid på å gjennomgå denne detaljert del for del.
Det ble deretter åpnet for spørsmål og kommentarer.
1.2: Overordnede mål
Disse fremstår som ønsketenkning mer enn realistiske målsettinger. Store ord, men hvordan følges de opp?
Senere i virksomhetsplanen finner man tilsvarende type formulering: ”Bringe kirkens budskap videre på en god
og profesjonell måte”. Hva er det man egentlig mener med profesjonell i denne sammenhengen, utover at det
som fremføres selvsagt har en solid faglig forankring?
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Svar: MR-leder setter pris på kritiske innspill på dette og andre områder. Virksomhetsplan skal
revideres i inneværende år, og inviterte i den forbindelse de som ønsket til å komme med innspill om
anliggender som burde ses på og endres som en del av denne prosessen.
3.5. Økonomi
Menighetsrådet har en del mindre avsetninger, blant annet Rastafond og Utmykningsfond. Formålene for disse er
ikke lenger til stede. Menighetsrådet ble bedt å vurdere å benytte disse midlene til å dekke behov man har i dag.
Svar: Menighetsrådet skal ta opp dette til vurdering på sitt førstkommende møte.
Årsmelding fra Lørenskog kirkelige fellesråd for 2012
Kirken skriver stadig om trang økonomi. Kommunestyrets representanter har sett dette, og etterlyser
dokumentasjon.
Svar: Kommunestyret fikk dokumentert disse forholdene første gang i 2011, dette som en direkte følge
av ny samarbeidsavtale mellom kirken og kommunen som sikret informasjonsflyt helt frem til det enkelte
kommunestyremedlem. Status for finansiering er at Lørenskog kommune var nummer 41 av kommunene
i sin kommunegruppe på finansiering av lokalkirken (av ca. 45 kommuner totalt).
Personalkostnadene ser ut til å øke dramatisk. Skyldes dette manglende bevilgninger fra Lørenskog kommune?
Svar: Situasjonen per i dag er at man får kompensert for hovedoppgjør men ikke for overheng (de
lønnsjusteringer som trer i kraft etter 1. mai). Frem til 2011 fikk ikke fellesrådet kompensert for
lønnsoppgjør, og måtte finansiere lønnsoppgjør av ordinære driftsmidler. Personalkostnadene har
hovedsakelig grunnet dette økt fra 69 % av budsjett (2001) til 82 % av budsjett (2012).
Budsjettinnspill til Lørenskog kommune
Kirkevergen informerte om prioriteringene på vedlikehold fellesrådet har sendt inn til kommunen, i
prioritert rekkefølge: Orgel i Lørenskog kirke, oppgradering av kjøkken og ventilasjon i Skårer kirke,
bygningsteknisk rehabilitering av Skårer kirke (etterisolering og bytte av vinduer). Kirkevergen kunne
også informere om at bomberommet i Skårer kirke vil bli deklassifisert i nær fremtid.
Ny kirkeordning
Det er flere prosesser på gang som omhandler det nye forholdet mellom stat og kirke. I første omgang
ble ansettelse av biskop i Agder berørt av dette. Senere vil prestenes ansettelsesforhold og
ansvarsområdet til fellesråd og menighetsråd bli berørt av dette. Kirkevergen er involvert i en prosess i
forbindelse med disse forholdene.
Nøkkeltall fra årstatistikk:
Det er mange gledelige utviklinger som dokumenteres i tallmaterialet, man kan spore positiv utvikling på langt
de fleste arbeidsområder. Noen eksempler: Det er ingen økning i antallet utmeldelser. Det har vært en jevn
økning av antall døpte med 106 døpte i 2012. som er rekord. Antall konfirmerte er det nest høyeste antall.
Gjennomsnittet på fremmøtte ved søndagens gudstjenester holder seg på nesten samme antall de fire siste årene
mens det er en betydelig økning nattverdgjester. Det er gledelig å merke seg at antall deltakere ved årets
julegudstjenester er økt med over 20 %. Likeledes er givertjenesten økt med over 380 %.
Andre forslag og kommentarer:
- Sammenknyttede sko som henger over strømledningene ved kirken bør fjernes.
- Det fremkom et ønske om at misjonsmiddagene før mandagsmessen kan starte noe senere, da det blir
mye dødtid mellom avslutning på middag og start av mandagsmessen.
- Det ble foreslått å bygge opp et sceneparti rundt alterringen i Skårer kirke, slik at alle i kirken får
muligheten til å se hva som skjer i denne delen av kirkerommet.
- Menighetsrådet ble gitt honnør for en profesjonell og tiltalende trykksak.

SMM 4/2013: Lydanlegg i Skårer kirke
Dagens anlegg er gammelt og utslitt, enkelte deler av dette er nå antikvarisk. Det er sterkt behov for nytt
lydanlegg, både for tale og til fremføring av musikk.
Kirkevergen redegjorde for Fellesrådets manglende økonomiske muligheter til å ta tak i denne saken, samtidig
som at en sak som ligger på fellesrådets bord er utskiftning av kirkens trådløse anlegg. Frekvensområdene disse
benytter vil gå over til andre bruksområder fra og med 2014, grunnet dette må nytt utstyr som fungerer etter nye
standarder kjøpes. Dette har første prioritet. Om finansiering fremskaffes til dette er nye salmebøker neste
prioritet, det er snakk om en investering på om lag kroner 300.000 for begge menigheter. Det er grunnet dette
alene lite realistisk å anta at fellesrådet kan investere i nytt lydanlegg i overskuelig fremtid.
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Buskmen har tilbydd seg å delfinansiere investering med beløp stort kroner 30.000,-. Det ble foreslått å
organisere en egen givertjeneste eller giverkasse for investering i lydanlegg. Silja Kaldhol meldte seg frivillig til
å bli med i aksjonsgruppe. Det ble utover dette henvis til forslag om å omdisponere avsetninger av nå avsluttede
formål til investering i lydanlegg. Rådsmedlem Rune Wennevold informerte om at det var visse muligheter for å
få støtte fra Lørenskog Rotary til tiltak av denne typen.

Menighetsmøtet ved Nils-Tore Andersen takket til sist Skårer menighetsråd, stab og frivillige for god og
helhjertet innsats i arbeidsåret 2012.

5.6 Referat menighetsmøte 15. desember 2013
Tid: Søndag 15. desember 2013, kl. 12.25 – 12.30
Sted: Skårer kirke
Til stede: 21 personer

SAKER BEHANDLET:
SMM 5/2013

INNLEDNING
Innkalling og saksliste ble godkjent
Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble valgt som møteleder ved akklamasjon
Saksbehandler Olav M. Bjørnsen ble valgt som referent ved akklamasjon
Berit Helland Strand og Bente Tunheim ble valgt som underskrivere ved akklamasjon

SMM 5/2013: NORSK SALMEBOK 2013
Bakgrunnen for at det innkalles til menighetsmøte har sin bakgrunn i Kirkelovens paragraf 11:
Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi og andre saker som etter
bestemmelse av Kongen eller departementet overlates til menighetsmøtets avgjørelse.
Menighetsrådet skal innkalle til menighetsmøte og presentere sak med innstilling. Dette har sin bakgrunn i
Kirkelovens paragraf 9:
Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for
menighetsmøtet, jfr § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp.
Skårer menighetsråd innstiller på at Norsk Salmebok 2013 skal tas i bruk i Skårer menighet.

Vedtak:
Menighetsmøtet går inn for at Norsk Salmebok 2013 innføres som gjeldende salmebok i Skårer menighet
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