Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 – 20.40
Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene)
Fremmøtt:
Tor Einar Ljønes
Oda Noven
Kjersti Nordberg
Berit Strand
Odd Gunnar Norum
Jarle Edgar Gausen
Ernst-Modest Herdieckerhoff

leder
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
sokneprest

Forfall: Reidun Kværnum, Rune Wennevold, Silja Kaldhol, Elin Hageland, Alexandra Jacob

Saker behandlet:
SMR 1/2013 – 9/2013

Eventuelt

Lørenskog, den 5. februar 2013
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)

Side 1/5

SMR 1/2013: ALTERDUK TIL SKÅRER KIRKE
Kirketjener Ragnhild Solås er prosjektleder for anskaffelse av ny alterduk til Skårer kirke. Menigheten
hadde en åpen runde hvor interesserte ble gitt anledning til å komme med innspill og forslag, ved
fristens utløp 1. desember var det en kandidat som var aktuell å arbeide videre med.
Kirketjener og leverandør vil presentere design, fremdriftsplan og økonomi i møtet.
Vedtak:
Anne Rønningen gis i oppdrag å sy ny alterduk for Skårer kirke.

SMR 2/2013: ÅRSREGNSKAP 2012
Saksdokument: Resultatregnskap 2012, balanseregnskap 2012
Årsregnskap for 2012 er ferdig ført, resultat er et merforbruk på kroner 100.000,-. Det ble budsjettert
med et merforbruk på 113.000,-, og årsresultat er i tråd med budsjett.
Blant større avvik i regnskapet er det driftstilskudd fra Fellesrådet som er mest synlig. Det tilkommer
ikke driftstilskudd for regnskapsåret 2012, og budsjettert inntekt stor kr. 85.000,- bortfaller dermed.
Økning i menighetens givertjeneste er hovedårsaken til at årsresultat likevel ikke er dramatisk. To
større musikkprosjekter gjennom arbeidsåret, Via Crucis og Allehelgenskonsert, har generert inntekter
og utgifter som gir differanser mot budsjett men ellers ikke hatt negativ påvirkning for årsresultat.
Menighetsrådet måtte formelt foreta lønnsutbetaling for en menighetstilsatt ungdomsarbeider i
regnskapsåret, som har medført økte inntekter på givertjeneste og økte lønnskostnader. Stillingen er
fullfinansiert av gavemidler, og påvirket ikke årsresultat.
Vedtak:
1. Årsregnskap for 2012 med merforbruk stort kroner 100.286,- godkjennes
2. Merforbruk inndekkes ved bruk av kr. 46.453,- fra bundne avsetninger og kr. 53.834,- fra
ubundne avsetninger.

SMR 3/2013: ÅRSBUDSJETT 2013
Saksdokumenter: Utkast til årsbudsjett 2013
Det er per 24. januar 2013 klart at det ikke vil tilkomme driftstilskudd fra fellesrådet for 2013,
opprinnelig budsjettert med kr. 85.000,-. Det henvises da til ” FOR 2003-09-25 nr 1215: Forskrift om
økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke”:
§ 4-3. Årsbudsjettets innhold
Årsbudsjettet skal omfatte all den virksomhet rådet har ansvar for, jf. § 1-2. Årsbudsjettet skal
være realistisk. Det skal vedtas på grunnlag av de inntekter og utgifter som rådet kan forvente i
budsjettåret.
Basert på dette har Skårer menighetsråd i praksis kun kr. 110.000,- til disposisjon. Resterende
inntektsposter er enten allerede bundet opp, eller midler som samles inn og sendes videre. På
utgiftssiden er det flere faste utgifter man ikke kan berøre. Skårerstaben hadde en gjennomgang av
utgiftsposter på sitt stabsmøte den 30. januar, og foreslo der kutt på totalt kroner 70.600,-.
Administrasjonen foreslår at resterende beløp som må dekkes inn, kroner 14.400,-, finansieres ved
bruk av disponible midler. Om den finansielle situasjonen vedvarer vil man kunne foreta bedre
funderte justeringer opp mot budsjettarbeid for regnskapsåret 2014, slik at planlagt inndekning som
foreslått vil være et engangstilfelle som kommer kun som resultat av en relativt plutselig varslet
endring i finansielle forhold.
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Det ble reist forslag om å øke utgiftsposten til Mandagsmesse med kroner 5000,-, i praksis at inntekter
og kostnader for tiltaket blir like store. Utgiftsøkning i budsjett ble foreslått finansiert ved bruk av
tidligere avsatte frie midler
Vedtak:
1. Årsbudsjett 2013 vedtas med følgende endringer: Utgifter: Mandagsmessen påplusses beløp
stort kr. 5.000,-. Inntekter: Bruk av disposisjonsfond økes med beløp stort kr. 5.000,-.
2. Arbeidsutvalget bes vurdere hvilke inntektsgivende tiltak som kan iverksettes for å styrke
menighetens økonomi

SMR 4/2013: ENDRINGER I MØTEPLAN
Grunnet kollisjoner med møteplan for Lørenskog kirkelige fellesråd må menighetsrådet foreta enkelte
justeringer av møteplan for arbeidsåret 2013 for menighetsråd og arbeidsutvalg.
Vedtak:
1. Menighetsrådsmøtet 19/3 starter kl. 19.30. Menighetsrådsmøte 3/9 flyttes til 10/9.
2. Frivillig sommeravslutning starter kl. 20.30 den 18/6.
3. Arbeidsutvalgsmøtene 26/2, 20/8 og 17/9 blir med start kl. 20.00. Det legges opp til ekstra
Arbeidsutvalgsmøte den 3/9.

SMR 5/2013: INFORMASJONSKVELD I SKÅRER KIRKE 12. FEBRUAR
Artikkel om informasjonskveld har vært ute på nettsiden siden desember og tiltaket har vært en del
omtalt. Frem mot den 12. februar trenger man en liten aksjon for å få folk til å stille. Rådets
medlemmer oppfordres alle til å stille, og gjerne å ta med mennesker med mer perifer tilknytning til
menigheten som har interesse eller kunnskap om informasjonsarbeid. Om kontoret kan bli varslet om
cirka hvor mange som kommer kan man få ordnet litt enkel bevertning og, men det viktigste er at nok
mennesker stiller til å arbeide godt med emnet. MR-leder arbeider med å hente inn enn
annonsekonsulent fra Vårt Land som bidragsyter.
Vedtak:
Alle medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet oppfordres til å stille på informasjonskveld i
Skårer kirke tirsdag den 12. februar kl. 19.00. Ta gjerne med eksterne krefter som kan bistå.

SMR 6/2013: MENIGHETSRÅDETS STRATEGISAMLING
Menighetsrådet har lagt opp til ekskursjon til Berlin i september 2013, avreise 12. september og
hjemkomst den 16. september. De av menighetsrådets medlemmer og varamedlemmer som kan bli
med på denne turen må gi beskjed om dette.
Program for turen må fastsettes, hvor det viktigste er å fastsette rammene for arbeidsøktene denne
helgen og hvordan tiden utenfor disse skal disponeres.
Vedtak:
1. Saksbehandler innhenter resterende på/avmeldinger via epost innen fredag 8. februar
2. Arbeidsutvalget utarbeider program og reiseplan for strategisamling 12. – 16. september på
bakgrunn av de føringer som fremkom under behandling
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SMR 7/2013: FINANSIERING AV MISJONSMIDDAG
Misjonsmiddagen før Mandagsmessen har blitt et større prosjekt, og det er behov for å sikre
finansiering av innkjøp til denne. I første omgang er det mest aktuelt at dette skjer på omgang blant
frivillige, ikke minst på bakgrunn av menighetsrådets nåværende økonomiske rammer.
Vedtak:
Misjonsutvalget setter opp liste over frivillige til finansiering av innkjøp. Administrasjonen sjekker per
epost hvem av rådets medlemmer som ønsker å støtte tiltaket på denne måten.

SMR 8/2013: ORIENTERINGER
Møtebok for desember 2012: Godkjent per epost, signert i møtet
Saker vedtatt av arbeidsutvalget
Lyd og lys i kirken
Det er behov for å fornye og oppgradere lydutstyr i kirken. Staben har foreslått at en egen gruppe
utreder dette nærmere, bestående av kantor, kirketjener, ungdomsarbeider samt Martin og Marius fra
de frivilliges rekker.
AU-vedtak:
Ad hoc arbeidsgruppe for utredning av lydutstyr som foreslått av menighetsstaben godkjennes.
Gruppen gis mandat til å utrede en helhetlig totalløsning for lydutstyr og lydbehov, gjerne inklusive
lys og annet utstyr som ellers leies på fast basis. Arbeidsgruppen bes prioritere de forskjellige deler av
investeringene som ønskes gjennomført.
Fellesgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag
Det er et uttrykt ønske fra stabene i Skårer og Fjellhamar menighet om at man har fellesgudstjeneste i
Lørenskog kirke på Kristi Himmelfartsdag. Det er behov for flere fellesprosjekter stabene kan
samarbeide om, det er et uttrykt ønske fra kirkens brukere at det er flere gudstjenester i Lørenskog
kirke og kirkesøkningen til arbeidskirkene denne dagen gjør at det er få negative konsekvenser ved å
gjennomføre tiltaket.
AU-vedtak:
Menighetsstaben gis mandat til å prosjektere og realisere prosjekt fellesgudstjeneste i Lørenskog kirke
Kristi Himmelfartsdag, under forutsetning av godkjenning fra Borg biskop.
Forespørsel om dåpsselskap
En av menighetens familier har søkt om å ha dåpsselskap i Skårer kirke. Retningslinjene for utleie
tilsier at unntak fra dagens utleiereglement, som ikke gir rom for privat utleie og vanligvis ikke utleie i
helger, måtte gis en behandling i AU. Staben ble hørt, og stilte seg positive.
AU-vedtak
Søknad om dåpsselskap innvilges
Menighetsmøtet 27. januar
- Godt og effektivt gjennomført menighetsmøte.
Møte om trosopplæring 29. januar
- Stemningen i Nedre Romerike prosti sammenfalt med holdningen i Skårer menighet.
Nytt fra råd og utvalg
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-

Klokker og kirkeverttjenesten hadde planmøte 4. februar. Det ble bestemt at instrukser for
vervene skal revideres. Gruppens medlemmer ser an de tjenester hvor det i dag ikke er
mannskap og ser hvilke av disse de kan ta.
- Misjonsgruppen hadde samling med Salmelid når de var hjemme i julen. Gruppen planlegger
videre misjonsgudstjeneste for menighetens prosjekt i Blånildalen, denne avholdes i mai
måned.
Nytt fra Lørenskog kirkelige fellesråd
- Økonomi er stadig et sentralt tema for fellesrådet.
Nytt fra staben
- Borg biskop har godkjent tiltak om fellesgudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag

SAK 9: EVENTUELT
Søknad om finansiering av ombygging
Lørenskog kirkelige fellesråd søker om å få inndekket kostnader vedrørende ombygging av
kontorlokaler. Disse må bygges om når det ansettes trosopplærere, kostnad er estimert til kroner
76.800,-. Det foreslås å dekke inn kostnadene ved bruk av kommende trosopplæringsmidler, fordelt
50/50 mellom menighetene. Dette under forutsetning av positiv behandling av søknad i de respektive
menighetsråd.
Vedtak:
Skårer menighetsråd stiller seg positiv til at trosopplæringsmidler brukes til å tilrettelegge
kontorlokalet.
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