DEN NORSKE KIRKE
Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 – 21.00
Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus
Fremmøtt:
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Irene Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Elin Hageland
Ernst-Modest Herdieckerhoff
Onesimus Jalata-Nagari
Bjørn-David Haraldsen
Ragnhild Solås
Knut Erik Amundsen
Kari Stray Nordberg

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
sokneprest
menighetsprest
prestevikar
kirketjener
ungdomsarbeider
trosopplærervikar

Sakskart:
SMR 18/2014: Forespørsel om fellesgudstjenester
SMR 19/2014: Strategiplan for den norske kirke i Borg
SMR 20/2014: Organisering av trosopplæringsarbeidet i Skårer menighet
SMR 21/2014: Søknad om støtte
SMR 22/2014: Orienteringer

Eventuelt

Lørenskog, den 2. september 2014
Reidun Kværnum, nestleder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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MØTE MED STABEN I SKÅRER MENIGHET
Staben i Skårer menighet er invitert til å møte Skårer menighetsråd. Tanken bak dette møtepunktet er
at stab og menighetsråd har et årlig møte hvor man kan kommunisere direkte med hverandre.
Hovedspørsmålet vil være ”Hva kan menighetsrådet gjøre for staben”, eventuelt ”Hva kan staben gjøre
for menighetsrådet” om det er aktuelle punkter som faller inn under sistnevnte.
Menighetsrådet fikk honnør for god støtte i arbeidet som utføres av staben, og staben fikk tilsvarende
positive tilbakemeldinger tilbake fra menighetsrådet. Løsningsmodeller i trosopplæringsarbeidet
videre ble diskutert. Utover dette kom det ikke frem momenter som krever en videre oppfølging,
utover en sak vedrørende belysning i kirkens underetasje som tilføyes som egen sak i møtebok.

SMR 18/2014: FORESPØRSEL OM FELLESGUDSTJENESTER
Saksdokument: Utskrift av møtebok fra Fjellhamar menighetsråd, sak FMR 33/2014
Fjellhamar menighetsråd har i sitt møte av 12.06.2014 vedtatt å forhøre seg om muligheten for å ha to
ekstra fellesgudstjenester med Skårer i 2014: Søndag 21. desember og søndag 28. desember.
Prost Torstein Lalim er blitt forespurt om sine prinsipielle synspunkter i denne saken, og er positivt
innstilt til at det avholdes fellesgudstjenester disse søndagene.
”… det er en god ide å arrangere felles-gudstjenester på 4.de søndag i advent, og på
romjulssøndagen, en gudstjeneste i hver av kirkene. Det synes å være en fornuftig i en travel
juletid.”
Menighetsrådets arbeidsutvalg er enige i at det ut fra en total ressurssituasjon vil være fornuftig med
fellesgudstjenester disse søndagene. Avveiningen går dels mot behovet for noen helt ordinære
gudstjenester innimellom alle de spesielle gudstjenestene rundt juletider, og dels mot behovet for å ha
noen gudstjenester som potensielt kan tas i bruk i trosopplæringsarbeidet. Noe som kan være viktig,
litt avhengig av hvor gudstjenesteorientert satsningen trosopplæringsarbeidet vil være fremover.
Vedtak:
1. Skårer menighetsråd er positive at gudstjenestene den 21. desember og 28. desember 2014
avholdes felles med Fjellhamar menighet
2. Skårer menighet har lagt konkrete planer for gudstjenesten den 21. desember, og er av den
grunn avhengige av at denne avholdes i Skårer kirke

SMR 19/2014: STRATEGIPLAN FOR DEN NORSKE KIRKE I BORG
Saksdokumenter: Høringsbrev. Høringsnotat
Borg bispedømme har invitert bispedømmets menighetsråd, fellesråd samt en del andre instanser til å
komme med høringsuttalelser i forbindelse med bispedømmets strategiarbeid, som skal munne ut i en
strategiplan som skal vedtas i 2015. Som høringsinstans blir man bedt om å komme med synspunkter
som relateres til følgende fire spørsmål:
1. Er utfordringene for Den norske Kirke i Borg tydelige og korrekte slik høringsinstansense
ser det?
2. Er de tre strategiske målene gode nok?
3. Er de tre strategiene tydelige nok og gir de riktige svar på utfordringene?
4. Er forslagene til gjennomføring akseptable og gode?
Saksdokumentene presenterer case og bakgrunnsinformasjon mer detaljert. Det sentrale aspektet ved
denne saken nå er å kartlegge for å se om dette er noe enkelte i rådet føler for å arbeide særskilt med,
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eventuelt om det er interesse i menighetsrådet for å sette av en kveld til en mer dyptgående refleksjon
rundt og arbeid med denne saken. Høringsfristen er satt til 21. november 2014.
Vedtak:
Saken utsettes

SMR 20/2014: ORGANISERING AV TROSOPPLÆRINGSARBEIDET I SKÅRER
MENIGHET
Saksdokumenter: Møtebok for Skårer menighetsråd av 23.04.14 samt 21.05.14. Utkast til mandat for
trosopplæringsutvalget (ettersendes)
Det ble i sak SMR 11/2014 vedtatt at organisering av trosopplæringsarbeidet i Skårer menighet utover
de løsningsmodeller man har valgt for barnekoret i ungdomskoret for høstsemesteret 2014 skulle tas
opp til diskusjon på dette menighetsrådsmøtet.
I etterkant av dette vedtaket har menighetspedagog og kateket sagt opp sine stillinger. Ny kateket,
Heidi Sveås, er tilsatt. Hun vil begynne hos oss 1. november. Det er enn så lenge ikke utlyst nye ledige
stillinger i trosopplæringsarbeidet.
Da rammebetingelsene for trosopplæringsarbeidet har endret seg så vidt vesentlig siden de foran
nevnte vedtak ble fattet, er arbeidsutvalget av den formening at man nå bør ta tiden til å tenke helt nytt
på løsningsmodeller for det videre arbeidet.
Trosopplæringsutvalget har i etterkant av menighetsrådsmøtene våren 2014 utarbeidet utkast til
mandat. Dette skal legges frem for menighetsrådet for formell godkjenning. Menighetsrådets
arbeidsutvalg anser det videre som naturlig at Trosopplæringsutvalget inviteres til å ta et hovedansvar
på å planlegge den videre organiseringen av trosopplæringsarbeidet. De i staben som er tilknyttet dette
arbeidet er medlemmer av utvalget, og man dette utvalget har derfor gjennom sitt virke og sine faglig
sterke medlemmer de beste forutsetningene for å utarbeide et godt og gjennomtenkt forslag til
organisering. Dette forslaget må da legges frem for menighetsrådet og vedtas, og ansvaret for
trosopplæringsarbeidet vil tilligge menighetsrådet uavhengig av hvem som utarbeider forslag.
Vedtak:
Saken utsettes

SMR 21/2014: SØKNAD OM STØTTE
Menighetsrådet har mottatt søknad fra Syng Med Oss koret v/Elisabeth Kristiansen vedrørende
mulighet for støtte for tur til Solgården i Spania.
”Syng med oss-koret søker med dette om støtte til å delta på kirkefellesskap på Solgården juni 2015.
Dette er et kirkefellesskap for utviklingshemmede fra hele landet og varer 2.-9.juni. Det vil også i dette
fellesskapet være mulig å tilby konfirmasjonsundervisning for de som trenger det. Jeg skal være med
som representant fra prostiet.
Hver deltager må ha med en ledsager og det sier seg selv at det blir dyrt å reise når en må betale for
to. Vi ønsker at flest mulig skal ha anledning til å bli med og ønsker derfor å søke
Menighetsrådet/diakoniutvalget om kr 5000,- i støtte til denne uka. Disse pengene vil da fordeles på
de som er med.
Det er ikke lett for denne gruppen å delta på leirer og weekender i regi av menigheten, så det er en
glede å få anledning til å tilby det i 2015. På Solgården er det tilgjengelig lege og sykepleiere, så det
er trygt å reise. Vi håper derfor på positivt svar.
Hilsen Elisabeth Kristiansen”
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Vedtak:
Budsjettpost for diakoni påplusses underpost stor kr. 5000 for arbeidsåret 2015. Delposten spesifiseres
med ”Solgården” som beskrivende tekst.

SMR 22/2014: ORIENTERINGER
Møtebok for menighetsrådsmøtene av 21. mai 2014 og 18. juli 2014. Godkjent per epost, signeres i
møtet.
Evaluering av gudstjenestereform
Som ledd i gudstjenestereformen i den norske kirke skulle lokal ordning evalueres høsten
2014, og revidert lokal grunnordning godkjennes av biskop innen 1. advent 2014. Denne
fristen er nå utvidet til 1. mai 2015. Gudstjenesteutvalget har fått oversendt saken, som også
skal behandles i menighetsråd og på menighetsmøte. Tanken er at menighetsrådet får saken til
behandling i januar 2015, og om det skal foretas større endringer at disse presenteres på
menighetens årsmøte, jmf. Kirkelovens § 11.
Invitasjon til Borg Misjonsforum
Borg misjonsforum lanseres den 1. november 2014. Misjonsforeningen i Skårer v/Kjersti
Nordberg, Eli Marie Herdieckerhoff samt bent og Ellen Salmelid er informert om tilbudet.
Medarbeiderfesten 7. september
Status påmeldinger. Det er frist for påmeldinger den 3. september. Vi trenger nok en ekstra
runde for å sikre at alle som bør inviteres har fått invitasjon, samt påminnelse om å melde seg
på. Påmelding er påkrevd grunnet bevertningen.
Prestebolig
Onesimus har nå fått prestebolig, og vil flytte til Lørenskog når boligen er klar for innflytting.
Sak om Klubben i Romerikes Blad
Klubben i Skårer kirke fikk en del omtale i Romerikes Blad i begynnelsen av august. Først ved
en mer negativt vinklet artikkel som antydet at det var et rusmiljø i Klubbenmiljøet, deretter
ved to artikler hvor både ungdomsmiljøet og voksenmiljøet imøtegikk disse påstandene. Den
første artikkelen har blitt klaget inn til Pressens Faglige Utvalg, med bakgrunn i de
presseetiske bestemmelsene som omhandler prinsippet om samtidig imøtegåelse (Vær
Varsom-plakaten).
Nytt fra staben
Heidi Sveås tiltrer som ny kateket den 1. november. Kari Stray Nordberg er ansatt som vikar i
50% stilling i trosopplæringen. Jenny Ljønes er tilsatt i 10% stilling som musiker i
barnekorarbeidet ut høstsemesteret 2014. Det arbeides med å skaffe vikar i stillingsbrøk 3040% i konfirmantarbeidet som kan håndtere forefallende oppgaver inntil ny kateket begynner,
trolig også med en overlappende periode.
Trosopplæringsarbeidet utover barne- og ungdomskoret vil ha oppstart den 9. september.
Ungdomskorets tur til Berling
Det var totalt 13 påmeldte per 27. august. Ernst-Modest oppdaterer om status.
Nytt fra utvalgene
Nytt fra Fellesrådet

SMR 23/2014: BELYSNING I MENIGHETSSALEN I SKÅRER KIRKE
Saksdokument: Notat fra kirketjener Ragnhild Solås
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Lampene i Skårer kirkes underetasje må oppgraderes. Ledningsnettet er gammelt, og dette medfører
kortslutninger og brannfarlig varmeutvikling.
Det er i praksis to løsningsmodeller på problemet:
1. Ledninger og lampefester kan byttes. Da beholder man dagens belysningsnivå og dagens estetikk.
Kostnaden for dette er stipulert til kr. 17.800,- fra leverandør.
2. Dagens belysning byttes ut i sin helhet. Man kan da ta i bruk tidsriktige belysningskilder, med
redusert strømforbruk som et konkret og målbart resultat. Det skal være fullt mulig å minimum
opprettholde dagens belysningsnivå, men estetikken vil trolig endres. Av hensyn til sikkerhet og
fremtidig vedlikehold ønsker kirketjener at man da vurderer å gå over til færre lyskilder med flere
lyspunkter.
Vedtak:
Skårer menighetsråd ber kirketjener arbeide videre med alternativ 2, at dagens belysning i
menighetssalen byttes ut i sin helhet. Menighetsrådets arbeidsutvalg gis myndighet til å godkjenne
endelig løsning.
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