Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 10. september 2013, kl. 19.00 – 22.20
Sted: Skårer kirke, Sal D
Fremmøtt:
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Elisabeth Kristiansen

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
menighetsprest

Forfall:
Oda Noven, Elin Hageland, Jarle Edgar Gausen, Ernst-Modest Herdieckerhoff

Saker behandlet:
SMR 21/2013 – 29/2013
Sak 21/2013, 22/2013 og 29/2013 ble behandlet på menighetsrådets strategisamling i Berlin den 16.
september 2013.

Lørenskog, den 10. september 2013
Berlin, den 16. september 2013
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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MØTE MED STABEN (KL. 20.30)
Skårerstaben kom med innspill til virksomhetsplanen som menighetsrådet kunne ta med seg på
strategisamlingen 12. – 16. september 2013. Innspill ble notert. Nytilsatt korleder og
menighetspedagog ble presentert.

SMR 21/2013: PRESTENES TJENESTE- OG BOPLIKTSORDNING
Saksdokument: Uttalelse vedrørende prestenes tjeneste- og bopliktsordning
Borg bispedømmeråd har i brev av 16. juli 2013 bedt bispedømmets menighetsråd om en uttalelse
vedrørende prestenes tjeneste- og bopliktsordning. Bispedømmet ber om svar på 8 spørsmål. Svarene
på disse vil være grunnlagsmateriale for Borg bispedømme når de skal uttale seg om dagens tjenesteog bopliktsordning bør avvikles (ref. høringsnotat av 21. mai 2013 fra Forsynings- administrasjons- og
kirkedepartementet).
Vedtak:
1. Bør dagens generelle bopliktsordning for prester beholdes? Ja.
2. Hvis den generelle boplikt avvikles, mener menighetsrådet at presten likevel skal bo i
soknet/samarbeidende sokn? Skårer menighetsråd ønsker ikke å ta stilling til dette
spørsmålet slik det er fremlagt. Se ellers kommentar under punkt 7.
3. Hvis ”ja”, vil menighetsrådet være behjelpelig med å skaffe presten bolig? Ikke relevant.
4. Har menigheten prestebolig eiet av Opplysningsvesenets fond som anses som svært viktig
kirke- og kulturhistorisk? Nei
5. Hvis ”ja”, hvilken bolig? Ikke relevant
6. Mener menighetsrådet at det skal knyttes boplikt til denne boligen? Ikke relevant
7. Eventuelle kommentarer? Skårer menighetsråd anser det som viktig at presten bor i
rimelig nærhet til arbeidssted, og vil ellers vise til arbeidsgruppens utredning som
beskriver fornuftige alternativer til dagens ordning.
8. Soknets navn: Skårer sokn

SMR 22/2013: GIVERTJENESTEN
Staben ønsker at givertjenesten fremover kan gå til å finansiere 20% ekstra stillingsbrøk for
menighetspedagog, slik at hun kan jobbe i full stilling, med de siste 20% fokusert inn mot
menighetsrettet arbeid og ikke trosopplæring.
Menighetsrådets leder har utarbeidet utkast til brev som kan sendes de aktive i menighetens
givertjeneste. Det fremkom enkelte ønsker om mindre justeringer til dette.
Vedtak:
1. Brev til menighetens faste givere justeres med de føringer som fremkom i møtet før
distribusjon
2. Givertjeneste til inntekt for finansiering av stillingsbrøk stor 20% tas inn i menighetsrådets
strategi- og virksomhetsplan
3. Administrasjonen utarbeider finansieringsplan for prosjektet

SMR 23/2013: KOLLEKT MED SMS
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Selskapet Vianett tilbyr en tjeneste med innsamling av kollekt via SMS. Noe over 10% av beløpet som
gis går bort til service- og tjenesteleverandører, tjenesten er ellers kostnadsfri. Dette et tilbud for dem
som synes bankterminal blir for tungvint og som ellers ikke går med kontanter på seg. I praksis går det
ut på å sende et kodeord til et firesifret nummer. Beløpet faktureres så på neste faktura fra
teleleverandør. Staben er forespurt om tjenesten, og har ingen etiske motforestillinger såfremt man
passer på at dette ikke fremkommer som pengemas. Spørsmålet er om det er aktuelt å tilknytte seg en
slik tjeneste.
Vedtak:
Menighetsrådet avventer erfaringsgrunnlag fra Fjellhamar menighet før man tar en endelig vurdering
vedrørende bruk av dette tilbudet som supplement til eksisterende løsninger

SMR 24/2013: STRATEGISAMLING I BERLIN
Program for turen er utarbeidet, endelig versjon distribueres fra kontoret torsdag 11. september. Det er
bestilt flybilletter med mulighet for en koffert i tillegg til håndbagasje. Maks 8 kilo håndbagasje. Man
må ta med pent antrekk til kulturelle innslag, men ikke av typen stivpyntet.
Kontoret bes utarbeide en økonomirapport til samlingen.
Menighetsrådets synlighet i menigheten bør tillegges de punkter man samtaler om.
MR-leder koordinerer felles transport fra Lørenskog til flyplassen torsdag 12/9.
Vedtak:
Tas til orientering

SMR 25/2013: SØKNAD OM ØKNING AV BUDSJETT
Kantor rapporterer at budsjett i all hovedsak er brukt opp. Budsjettmidlene har i all hovedsak gått med
til konfirmasjonsgudstjenestene i vår og i høst. Det gjenstår nå kr. 1000,-.. Kantor ber om ytterligere
kr. 3000,- slik at menigheten kan stille med solister på gudstjenestene julaften.
Vedtak:
Søknad innvilges

SMR 26/2013: MEDARBEIDERFEST - EVALUERING
Menighetsrådet har tidligere vedtatt, etter innspill fra staben, å avholde medarbeiderfest ved årets
begynnelse. Med 2014 som første år med denne ordningen. Nå ble det likevel en medarbeiderfest den
8. september, kombinert med kick-off for høstsemesteret. Et opplegg man forsøkte å gjennomføre i
2012 uten hell.
Det var bred enighet om at tiltaket var vellykket. Men prosessen rundt invitasjoner må kvalitetssikres.
Vedtak:
1. Medarbeiderfest i september videreføres som tiltak. Dette kombineres med SK1900.
2. Kickoffgudstjeneste avholdes 2 uker etter medarbeiderfest. Eventuelt med alternativt navn.
3. Menighetsrådet vil vurdere kickoffgudstjeneste 2. eller 3. søndag i januar, da uten tilhørende
medarbeiderfest.
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SMR 27/2013: FORMIDDAGSTREFF I SKÅRER KIRKE
Primus motor Else Andersen har i mange år ordnet med mat og bevertning for formiddagstreffene.
Hun må nå trekke seg av helsemessige årsaker, og staben har så langt ikke klart å skaffe frivillige som
kan overta denne funksjonen. Diakoniutvalget besluttet på sitt siste møte at dette tilbudet nå avvikles
etter turen til Hadeland den 13. september, såfremt andre frivillige ikke fremkommer. I etterkant av
dette har Kjersti Nordberg og Eli Marie Herdieckerhoff tilbudt seg å drive formiddagstreffene videre.
Vedtak:
Saksutvikling ble tatt til informasjon ved akklamasjon

SMR 28/2013: ORIENTERINGER
Møtebok for menighetsrådsmøtet 21. mai. Godkjent per epost, signeres i møtet
Lydanlegg
Status lydanlegg i kirken. Tor Einar følger opp videre.
Trosopplæring
Status trosopplæringsarbeidet. Nyansatte. Mandat for trosopplæringsutvalget.
Allehelgenskonserten 2013
Årets allehelgenskonsert blir et samarbeidsprosjekt av gammel modell. Kantor Alf fra
Fjellhamar organiserer, Anine fra Fjellhamar dirigerer, vikar bidrar fra Skårer.
Utredning av scene i Skårer kirke
Status. Silja følger opp videre.
Nytt fra staben
Saksbehandler informerte om ny organisering i staben

SMR 29/2013: SUPPLERENDE SAKER TIL BERLIN-TUREN
Grunnet forfall fra Oda Noven ble kirkeverge Geir Haavemoen forespurt fra AU om han kunne
supplere gruppen som drar på strategisamling i Berlin.
Prestebolig for Onesimus
Menighetsrådet ble orientert om status for denne saken. Silja Kaldhol følger opp videre fra
menighetsrådets side.
Samarbeid med Kirkens SOS
Rune Wennevold orienterte om status for prosjektet om å etablere en avdeling av Kirkens SOS
i Borg på Romerike. Tor Einar Ljønes informerte om behandling og vedtak fattet av
fellesrådet.
Juleavslutning for Menighetsrådet
Rune Wennevold har tilgang til lokaler i Oslo som kan benyttes til juleavslutning og lignende
typer prosjekter for menighetsråd, eventuelt stab og menighetsråd samlet. Tre datoer er holdt
av til dette i desember.
Vedtak:
1. Kirkeverge Geir Haavemoen supplerer gruppen som reiser til Berlin
2. Rune sjekker lokalet for ledige datoer også i januar måned
3. Saksbehandler tar med tilbud til staben, og legger frem alternative datoer i desember, samt
eventuelle ønsker for dater om samling i januar er mer velegnet. Staben inviteres til å
bestemme innhold for samlingen: Sosialt, sakspreget eller en kombinasjon av begge.
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