Protokoll – strategisamling i Berlin 12/9 – 16/9 2013
: Saker behandlet fredag 13. september

Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.1: Gudstjeneste, musikk og kirkerom
Innspill som fremkom under behandling:
Inspirasjon fra menigheten i Sophienkirche: 3-årig konfirmasjonsopplegg. Kunne det vært noe å tenke
på med henhold til trosopplæringsarbeidet? Informasjon om opplegget videreformidles til staben,
som eventuelt får vurdere dette videre.
Brukerundersøkelser for mandagsmessen og hovedgudstjenesten er et tiltak som kan vurderes.
Gudstjenesteutvalget følger opp dette.
Det har kommet enkelte innspill om for hyppig bruk av lite kjente salmer. Gudstjenesteutvalget
diskuterer problemstillingen videre.
Flere innspill om at man trykker program til hver gudstjeneste, og i større grad følger programmet.
Gudstjenesteutvalget følger opp dette. Flere menigheter har tatt i bruk digital fremvisning av salmer.
Dette er en mulighet også for Skårer kirke, men det må monteres minst en storskjerm til dette samt
en sikker teknisk løsning. Digital fremvisning av program i stedet for trykt program er også et tiltak
som kan vurderes. Innspillet overlates til gudstjenesteutvalget.

Mandagsmessen bør inn som forordnet gudstjeneste. For å unngå å binde seg til dette spesifikke
tiltaket, og fordi det er meldt inn behov om også andre gudstjenester med særskilt tematisk innhold
utenom hovedgudstjeneste søndag, tas disse inn i aktivitetsplan som forordnede temagudstjenester.
Sokneprest følger opp med Borg biskop med henhold til at disse formelt inngår som forordnede
gudstjenester. Hyppighet: 4-6 ganger per kalenderår.
Alle grupper frivillige i menigheten skal være spesielt invitert til minst en gudstjeneste i året. Viktigst
at de er invitert. To valg i tillegg.: Ønsker om form for gudstjenesten, og om det er noe de ønsker å
bidra aktivt med i gudstjenesten. Det vil trolig fungere best at disse legges inn med fast dato i
gudstjenestelisten når denne utformes. Noen grupper vil naturlig delta mer enn andre. Det er også
viktig at eksempelvis barnekoret ikke bare deltar på familiegudstjenester o.l., se til at de forskjellige
gruppene møtes i gudstjenesten.
I begynnelsen av hvert semester avholdes ”nybegynnergudstjeneste” og ”kickoffgudstjeneste”.
Førstnevnte etter behovsvurdering.
Det ble foreslått å invitere til kaffe i kirken en time i forkant av gudstjenesten. Menighetsrådet følger
opp forslaget,, og vedtar rammene for gjennomføring. Det er antakelig behov for en lengre
prøveperiode for å se om det er interesse for å etablere dette som et fast tilbud.
Det er innmeldt behov om å legge til rette for at det dannes flere husfelleskap og andre typer
smågrupper. Det ble konkret foreslått å invitere til temasamling om dette. Onesimus er en
ressursperson på dette feltet, det er viktig at han kan stille på en slik samling. Stab, rådsmedlemmer
og andre interesserte inviteres også, tanken er at samlingen skal nå bredest mulig.

Norsk Salmebok 2013 har blitt lansert. Det er et ønske fra flere hold om at denne tas i bruk til 1.
Søndag i advent i 2013. Hverken menighetsråd eller fellesråd har økonomi til en slik investering.
Saken tas opp til behandling i menighetsrådet, når de økonomiske rammene for arbeidsåret 2014 er
klarlagt. Menighetsmøtet må godkjenne bruk av ny salmebok. Dette leges frem som sak på
menighetens ordinære årsmøte.

Revidert kapittel 2.1: Gudstjeneste, musikk og kirkerom
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, kirkevert er og konfirmanter er viktige bidragsytere og er frivillige medarbeidere.
Gudstjenesteutvalget er en ressursgruppe om 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.
Det er egne arbeidsgrupper som organiserer og arrangerer alternative gudstjenester, som
mandagsmesse og kveldsgudstjenesten SK 1900.
Aktivitet
Forordnede gudstjenester
Temagudstjenester
SK1900 (kveldsgudstjeneste)
Forordnede temagudstjenester utenom søndag
Møtested kirken - tilrettelagte gudstjenester for utviklingshemmede
(støtter opp om prostiets aktivitet)
Julegudstjenester for skoler og barnehager
Sykehjemsgudstjenester og - andakter
Klubben-andakter med nattverd
Dåp, konfirmasjoner, vielser, gravferder

Når?
søndag formiddag og i
høytider
ved behov
søndagskveld – 14
ganger i året
4- 6 ganger i året
onsdag kveld – 5
ganger i året
desember
Hver uke / hver annen
uke
månedlig
ved behov

Vedtak:
1. Innspill som fremkom under behandling oversendes stab for vurdering og kommentarer
2. Revidert kapittel i virksomhetsplan oversendes stab, presteskap og gudstjenesteutvalg for
vurdering og kommentarer
3. Vurderinger, innspill og kommentarer tas opp i sluttbehandling for revidering av virksomhetsplan
medio oktober 2013.

