Møtebok for møte i Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 30. oktober 2012, kl. 19.00 – 21.10
Sted: Skårer kirke, Sal A
Fremmøtt:
Tor Einar Ljønes
Kjersti Nordberg
Berit Strand
Silja Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Elin Hageland
Jarle Gausen
Ernst-Modest Herdieckerhoff

menighetsrådsleder
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
sokneprest

Forfall: Reidun Kværnum, Oda Noven, Rune Wennevold, Alexandra Jacob

Saker behandlet:
SMR 29/2012 – 34/2012

Lørenskog, den 30. oktober 2012
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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SMR 29 /2012: INVITASJON TIL SAMARBEID MED LØRENSKOG FRISKOLE
Saksdokument: Invitasjon til Den norske kirke – Skårer menighet
Lørenskog Friskole (tidl. Regnbuen skole) ønsker en større grad av samarbeid med de forskjellige
kristne menighetene i Lørenskog. De ønsker å åpne skolens forening for alle medlemmer i deltagende
menigheter, og har en uttrykt målsetning: At alle menighetene i kommunen skal se på Lørenskog
Friskole som en naturlig del av sin virksomhet – et felleseie”.
Arbeidsutvalget er skeptiske til at man særskilt skal favorisere en type skole, blant annet med tanke på
det eksisterende samarbeidet man har med den offentlige og andre skoler i kommunen. Men det vil
være både ønskelig og naturlig at Lørenskog Friskole følges opp på lik linje som de andre skolene i
Lørenskog kommune i det etablerte kirke og skole samarbeidet.
Vedtak:
Skårer menighetsråd anser det ikke naturlig å ha et særskilt engasjement overfor en spesifikk skole.
Den norske kirke har et etablert samarbeid mellom skole og kirke i Lørenskog kommune, blant annet
med faste skolebesøk og juleavslutninger, og ser gjerne at denne etablerte satsningen utvides med en
inkludering av Lørenskog Friskole.

SMR 30/2012: KIRKEORDNING ETTER 2013
Saksdokument: Innstilling til svar på refleksjon ”Kirkeordning 2013”
En komite bestående av Rune Wennevold, Odd Gunnar Norum, Håkon Rem, Kirsti Frøshaug, Geir
Haavemoen og Olav Bjørnsen har diskutert refleksjonsdokumentet ”Kirkeordning 2013” og utarbeidet
en innstilling på de spørsmål man bes ta stilling til i dette dokumentet. Dette etter vedtak i Fjellhamar
og Skårer menighetsråd om felles utredning av denne saken.
Vedtak:
Svar på refleksjon ”Kirkeordning 2013” vedtas som fremlagt. Kontoret rapporterer inn via Questback.

SMR 31/2012: KIRKEOFFER 2013
Disponering av kollekt fra menighetens gudstjenester er en av menighetsrådets oppgaver.
Offersøknader innvilges etter vedtak i menighetsrådet. For arbeidsåret 2012 satte menighetsrådet ned
en arbeidsgruppe bestående av Oda Noven, Odd Gunnar Norum og Ernst-Modest Herdieckerhoff som
utredet denne saken på vegne av menighetsrådet.
Vedtak:
En arbeidsgruppe bestående av totalt tre personer legger frem innstilling om fordeling av kirkeoffer
arbeidsåret 2013 på førstkommende menighetsrådsmøte. Arbeidsgruppen ledes av sokneprest ErnstModest Herdieckerhoff.

SMR 32/2012: MØTEDATOER 2013
Ved oppstarten av dette menighetsrådets virketid ble det vedtatt en ordning med færre møter enn hva
man tradisjonelt har hatt – 3 regulære møter per semester fremfor 5. Arbeidsutvalgets vurdering er at
dette fungerer godt, om enn ikke optimalt, og ønsker å videreføre denne ordningen. Arbeidsutvalget
ønsker videre at tirsdag blir fast møtedag fremover.
Enkelte har signalisert at man ønsker hyppigere møtepunkter. Som et innspill til dette kan
Arbeidsutvalget tenke seg å ta en diskusjon på opprettelsen av en egen gruppe som kan bruke de
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ledige MR-tirsdagene til gruppearbeid omkring, eksempelvis, informasjon. Menighetsrådet stilte seg
positive til dette som tiltak. Dette bør være bredt anlagte temasamlinger, hvor informasjon blir tema på
første samling. I første omgang legges det opp til to temasamlinger våren 2013.
Vedtak:
1. Møtedatoer for Skårer menighetsråd i arbeidsåret 2013 blir tirsdagene 29/1, 19/3, 21/5, 3/9,
29/10 og 3/12. Arbeidsutvalget møter 14 dager i forkant av menighetsrådsmøtene, samt
tirsdagene 26/2, 23/4, 17/9, 1/10 og 12/11.
2. Menighetsrådet inviteres til en frivillig og uformell sommeravslutning tirsdag den 18. juni
3. Kontoret bes forberede temasamlinger i Skårer kirke den 12. februar og 16. april. Tema for
første samling blir informasjon, tema for andre samling bestemmes etter gjennomføring av
første samling. Det skal inviteres bredt, fra hele menigheten, med oppdeling i arbeidsgrupper
som arbeider med forskjellige deler av tematikken. Kokebokgruppen planlegger bevertning.

SMR 33/2012: VALG AV LEDER OG NESTLEDER
Menighetsrådet velger leder og nestleder årlig. Leder og nestleder for perioden 1. november 2012 til
31. oktober 2013 skal velges. Saken ble lagt frem uten innstilling.
Vedtak:
1. Tor Einar Ljønes ble valgt som leder for perioden 1. november 2012 til 31. oktober 2013 ved
akklamasjon
2. Reidun Kværnum ble valgt som nestleder for perioden 1. november 2012 til 31. oktober 2013
ved akklamasjon

SMR 34/2012: ORIENTERINGER
Møtebøker for 23. mai, 3. september og 7. oktober: Godkjent pr. epost, signert i møtet
Allehelgen
- Konsert og utstilling er under god kontroll. Det blir åpen kirke ved Lørenskog kirke fra kl.
12.00 – 17.00 søndag 4. november. Tor Einar Ljønes og Kjersti Nordberg tar ansvar for
bevertning til kirkekaffe i Skårer kirke søndag 4. november.
Ettåring
- Det kan se ut til at menighetsrådet må opptre som formell arbeidsgiver for ettåring, da
Fellesrådet ikke kan håndtere ordning med Frikort i dette tilfellet. Kontoret følger opp.
Givertjenesten
- Arbeidsutvalget tok initiativ til en uformell og forsiktig kampanje i presentasjonsgudstjenesten
14. oktober. Ingen direkte resultater har fremkommet så langt, men heller ingen negative
reaksjoner. Ny kampanje med A5 flyer planlegges til julens gudstjenester, kombinert med
utdeling av semesterprogram. Dette i samråd med givertjenesteutvalget.
Nettsiden
- Silja og Olav arbeider nå med ny nettside. Planen er å ha utrulling av denne 16. november,
med to ukers prøvedrift for feilsjekk og korrigeringer før siden offisielt lanseres 1. søndag i
advent.
Medarbeiderfesten 11. november
- Plan for festen er ikke endelig avklart. MR-leder utarbeider program og invitasjon som
fordeles elektronisk til stab og menighetsråd for videreformidling til de frivillige.
Menighetens misjonsutvalg
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-

En kvinnegruppe i menigheten fungerer nå som menighetens misjonsutvalg. Sokneprest
informerte.

Trosopplæring
- Nedre Romerike prosti er tilkjent midler til trosopplæring i fremlegg til Statsbudsjett. Som
forberedelse til endelig vedtak av dette i desember 2012 vil kateket lede en hurtigarbeidende
gruppe som går gjennom menighetens vedtatte trosopplæringsplan for å utrede om det er
nødvendig å justere denne. Status for trosopplæringsutvalgets medlemmer sjekkes.
Alterduk
- Kirketjener Ragnhild Solås utreder anskaffelsesmuligheter for ny alterduk til Skårer kirke.
Arbeidsutvalget vil gå ut offentlig med invitasjon til å ta del i prosessen. MR-leder orienterte.
Misjonsmiddag
- Sokneprest har arrangert misjonsmiddag i forkant av Mandagsmessene. Tiltaket er nå så
populært at dette må flyttes ut av hjemmet og inn i kirken. Kokebokgruppen vil bistå med
bevertning for tiltaket.
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