Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 28. januar 2014, kl. 19.00 – 22.25
Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen)
Fremmøtt:
Reidun Kværnum
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Jarle Gausen

nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem

Forfall:
Tor Einar Ljønes
Oda Noven
Elin Hageland
Alexandra Jacob

leder
medlem
varamedlem
varamedlem

Saker behandlet:
SMR 1/2014 – 6/2014

Det ble meldt tre saker til Eventuelt

Lørenskog, den 28. januar 2014
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SMR 1/2014: ÅRSREGNSKAP 2013. ÅRSBUDSJETT 2014
Saksdokumenter: Balanseregnskap 2013. Resultatregnskap 2013. Utkast til årsbudsjett for 2014
Etter at føring for regnskapsåret 2013 ble avsluttet viser årsregnskap for 2013 et merforbruk på totalt
kr. 37.571,-. Målt mot budsjett er dette et godt resultat, årsbudsjett for 2013 ble vedtatt med
merforbruk på kr. 94.000,-. Det er flere markante avvik mot budsjett som må kommenteres med tanke
på revisjon, blant annet var ikke kostnaden for medarbeiderfest budsjettert i 2013. Gaver som tilkom
gjennom året, noe høyere økning på kollekt til eget arbeid og ikke minst innføring av
trosopplæringsreformen har medført at årsresultat likevel er, relativt sett, hyggelig lesning.
Et element i årsregnskapet var at man kostnadsførte et innkjøp tenkt finansiert av gavemidler. Disse
gavemidlene ble avsatt i 2011, og må derfor tas inn i årsoppgjør. Merforbruk i barne- og
ungdomsarbeidet målt mot midler som tilkom fra givertjenesten vil det også være naturlig å hente fra
bundne avsetninger ved årsoppgjør. Totalt sett innebærer det at man ved årsoppgjør disponerer kr.
46.933,- fra bundne avsetninger. Kr. 37.571,- går til å dekke merforbruk, mens resterende beløp på
kroner 9.361,- foreslås avsatt til disposisjonsfond.
Et av de punktene som medførte overforbruk gjelder ekstrakostnader for arbeid på leir. For arbeidsåret
2013 utgjorde denne kostnaden kroner 42.000,-, hvorav menighetsrådet ble belastet med kroner
22.000,-. Da dette er en betydelig kostnad ønsker menighetsrådet å se nærmere på kostnadsfordelingen
av denne, også fordi dette er kostnader som tilkommer ut fra planarbeid som ikke er i menighetsrådets
egen regi. Her er det behov for et møte med ungdomsorganisasjonen Buskmen.
Årsbudsjett for 2014 gir ikke rom for de store satsningene. Menighetsrådet får mulighet til å videreføre
budsjettpostene fra 2013, men utover det er det få muligheter for å disponere midler inn mot konkrete
satsninger. Konfirmantopplegget har vist seg å være kostnadsdrivende her, da kostnadene for et av
oppleggene har vist seg å øke vesentlig mer enn hva man kunne forvente målt mot kjente beregninger
av prisvekst. Kontorets vurdering er at overskytende midler etter siste revidering av budsjettall
tillegges posten med midler til menighetsrådets frie disposisjon. Denne posten blir da på totalt kroner
16.350,-. Dette er den posteringen som benyttes når menighetsrådet bevilger midler på søknader m.v.
Det ble videre i møtet foreslått at menighetsrådet setter ned et økonomiutvalg som arbeider tettere med
budsjett. Det er en del avveininger som menighetsrådet selv bør ta styring over. Mandagsmessen er et
eksempel på dette, hvor man to år på rad har fått et betydelig merforbruk utover vedtatt budsjett. Det
er også ønskelig å se nærmere på rapportering til menighetsrådet, både på når det skal rapporteres og
om man ønsker en mer detaljert oversikt eller en komprimert hovedoversikt. Det er behov for å se
nærmere på rutinene for budsjettering av konfirmantarbeidet, da det er en tendens over mange år på
underbudsjettering på denne delen av menighetsarbeidet. Menighetsrådet ønsker et detaljert
budsjettfremlegg for dette arbeidet i god tid før konfirmantsatser skal vedtas og informasjon om
konfirmanttilbud distribueres, hvor det foreligger prisavtale for alle kostnader av vesentlig størrelse.
Vedtak:
1. Årsregnskap for 2013 med merforbruk stort kroner 37.571,- vedtas som fremlagt.
2. Kostnad for ”arbeid på leir” og merforbruk i konfirmantarbeidet inndekkes ved bruk av
tidligere avsatte midler til barne- og ungdomsarbeid.
3. Øvrige årsoppgjørsdisposisjoner: Minnegave stor kr. 21.000,- avsatt i 2011 disponeres..
Restmidler etter at totalt merforbruk stort kr. 37.571,- er inndekket avsettes til
disposisjonsfond.
4. Konfirmantansvarlig bes utarbeide og fremlegge detaljert budsjett for konfirmantåret 2014-15
i menighetsrådsmøtet av 11. mars 2014, subsidiært i menighetsrådsmøtet av 21. mai 2014
såfremt dette er praktisk mulig.
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5. Menighetsrådet nedsetter økonomiutvalg bestående av Silja Kaldhol, Rune Wennevold og
Odd Gunnar Norum. MR-leder vil supplere utvalget, subsidiært vil nestleder tre inn.
6. Det legges opp til to ekstra møter i forbindelse med økonomi i forkant av menighetsrådsmøtet
11. mars: Møte om givertjeneste 26. februar (alternativt 25. februar). Økonomiutvalgsmøte
den 4. mars (alternativt 5. mars).

SMR 2/2014: FELLESGUDSTJENESTEN I JANUAR
Menighetsrådet har fått enkelte tilbakemeldinger fra stab og menighet i forhold til dette arrangementet,
som går på at menighetsrådet bes om å vurdere denne satsningen.
Tiltaket ble startet for 15 år siden, opprinnelig som en del av millenniumsmarkeringen. Siden den gang
har arrangementet flyttet fra kommunens lokaler til Fjellhamar kirke, da endring i kommunale
forskrifter gjorde at man ikke kunne benytte kommunens lokaler vederlagsfritt.
Tilbakemeldingen fra staben går på om det er rett ressursbruk at menighetsrådets medlemmer må stå
for praktisk gjennomføring av Skårer menighets del av dette fellesarrangementet. At det er de som må
stille med mat og utføre praktiske oppgaver. Det er flott at rådsmedlemmene stiller, men de burde
kanskje benyttet sin tid på oppgaver av mer overordnet betydning. Det andre momentet staben brakte
inn er at oppmøtet fra menighetens egne er svakt.
Tilbakemeldingen fra menighetens aktive er noe mer omfattende. Svakt oppmøte fra Skårer menighet
er en del av dette, at gudstjenesten kanskje i for stor grad fokuserer på hvor forskjellige menighetene
er fremfor hvilke saker man har felles et annet punkt. Noen salmevalg ble påpekt som uheldige sett fra
et statskirkeståsted, og at det ved en glipp ikke ble lesing fra Bibelen ble kommentert. I tillegg ble det
understreket at det er mange aktive i menigheten som ønsker å starte et nytt år med å feire gudstjeneste
i egen menighet. Enkelte andre momenter ble også trukket frem.
Stabens representant i felleskirkelig komité understreker at det ikke er aktuelt å vurdere å trekke seg
fra dette samarbeidet. Satsningen er viktig for mange, og det er viktig også for menigheten å være med
i et forpliktende samarbeid med andre kirkesamfunn. Vurderingen bør heller gå på ressursbruk og
organisering.
Flere momenter har blitt trukket frem i samtaler om temaet. Muligheten for at fellesgudstjenesten
veksler stedvis fra år til år, og at den enkelte menighet inviterer de andre til å erfare den type
gudstjeneste de har ble spilt inn som en mulighet. Dette løser en del tilbakemeldinger med tanke på
form og ressursbruk. En annen mulighet er å se an tidspunktet. Pinsen, kirkens fødselsdag, kan være et
aktuelt alternativt tidspunkt å ha denne gudstjenesten på. 2. pinsedag er dagen som peker seg ut der.
En fellesgudstjeneste denne dagen kan vitalisere 2. pinsedag som gudstjenestedag, kanskje især om
arrangementet er på kveldstid. Det er også spilt inn som et moment at man kan vurdere å fortsette som
nå, men at gudstjenesten er på kveldstid fremfor å være i ordinær gudstjenestetid. Det gir åpning for at
statskirkens menigheter kan ha ordinær formiddagsgudstjeneste for å dekke disse menighetenes behov.
Samtidig er det et spørsmål om dette vil redusere oppslutning om fellesgudstjenesten.
Menighetsrådet konkluderte med at man ikke ønsker å igangsette noen egen prosess for denne
satsningen i denne omgang. Flertallet av rådets medlemmer synes fellesgudstjenesten fungerer bra slik
opplegget er i dag, og avventer ellers evaluering fra fellesgudstjenestekomiteen for spesifikke detaljer
ved årets fellesgudstjeneste.
Vedtak:
De innmeldte momenter og diskusjon omkring disse tas til orientering
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SMR 3/2014: TEMASAMLING 25. FEBRUAR
Menighetsrådet har tidligere vedtatt temasamling 25. februar. Tema for kvelden blir givertjeneste.
Menighetsrådets fellesrådsrepresentanter får ikke deltatt grunnet fellesrådsmøte samme kveld, men vil
planlegge opplegg i samarbeid med kontoret.
Menighetsrådet anset dette arbeidet for å være viktig, og det ble reist forslag om å flytte møtedato til
26. februar slik at rådsmedlemmene med verv i fellesrådet kan få mulighet til å delta. Møtested blir
Skårer kirke, sekundært hjemme hos Silja Kaldhol om det ikke er kapasitet i kirken.
Fremfor å legge opp til et bredt inkluderende arrangement ønsker menighetsrådet primært en samling
hvor menighetsrådets egne medlemmer og inviterte representanter fra Buskmen og eventuelt andre
grupper i menigheten tar opp til diskusjon hvor man ønsker å gå med givertjenesten. Å få satt ned et
nytt givertjenesteutvalg som kan ta styringen i dette arbeidet samt finne godt egnede formål man kan
markedsføre utad blir de viktigste punktene. Silja Kaldhol koordinerer planlegging med kontoret.
Vedtak:
1. Menighetsrådets medlemmer bes holde av 26. februar, alternativt 25. februar, til møte om
givertjeneste. Kontoret avklarer hvem av datoene som passer best.
2. AU avklarer hvilke ressurspersoner i menigheten som inviteres når dato er avklart.

SMR 4/2014: GUDSTJENESTELISTEN 2014
Saksdokument: Gudstjenestelisten for 2014
Saken er utsatt fra menighetsrådsmøtet i desember. Gudstjenestelisten for våren 2014 ble raskt
gjennomgått med oversikt over viktige datoer høsten 2014. Plassering av kirkeoffer for arbeidsåret ble
omtalt, og etter vedtak fra menighetsrådet er oversikt over hvilke grupper som inviteres spesielt til
gudstjenester innarbeidet.
Under behandling av saken meldte Rune Wennevold at han måtte tre ut av klokkertjenesten inntil
videre.
Vedtak:
Gudstjenesteutvalget arbeider videre med utvikling av gudstjenestelisten i samarbeid med sokneprest

SMR 5/2014: ORIENTERINGER:
Saker vedtatt av Arbeidsutvalget
Søknad om redusert egenandel sommerleir
Kateket har mottatt søknad fra en konfirmantmor som ber om redusert egenandel for sin
konfirmant. Svak økonomi hos konfirmantfamilien oppgis som grunnlag for søknaden.
Egenandel bes redusert med kr. 2200,-.
AU-vedtak:
Søknad innvilges
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SMR 6/2014: EVENTUELT
Gudstjenesteutvalget
Solveig Flood har varslet at hun ønsker å tre ut av gudstjenesteutvalget. Geir Aage Noven har varslet
at han ønsker å tre inn i gudstjenesteutvalget. Gudstjenesteutvalget varsler at de ønsker å se nærmere
på sitt mandat.
Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner ny sammensetning av gudstjenesteutvalget: Rune Wennevold, Silja
Kaldhol, Oda Noven, Reidun Kværnum og Geir Aage Noven. Utvalget bes fremlegge revidert mandat
til formell godkjenning i menighetsrådsmøtet av 11. mars, subsidiært i menighetsrådsmøtet 21. mai.
Familiedag i kirken. Knøttesang.
Staben ved kateket har bedt menighetsrådet se nærmere på situasjonen rundt knøttesang, som er i ferd
med å etablere seg som et kontinuerlig tilbud. Som kontinuerlig tiltak er ikke dette fundamentert i
planarbeid.
Vedtak:
Da Knøttesang i utgangspunktet er et trosopplæringstiltak sendes saken over til trosopplæringsutvalget
for videre behandling. Utvalget anmodes å samarbeide med Buskmen med henhold til eventuell
videreføring av tilbudet som kontinuerlig tiltak, jamfør menighetsrådets samarbeidsavtale med
Buskmen vedrørende planlegging, ansvar og praktisk gjennomføring av barne- og ungdomsarbeid.
Mandagsmessen 3. februar
Mandagsmessekomiteen ved kirkevergen forespør om noen i menighetsrådet kan bistå med å filme
intervjudelen av mandagsmessen den 3. februar.
Vedtak:
Om noen har kompetanse og mulighet til å bistå bes de ta direkte kontakt med kirkevergen
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