DEN NORSKE KIRKE
Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 4. november 2014, kl. 19.00 – 21.45
Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus
Til stede:
Reidun Kværnum
Odd Gunnar Norum
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Kaldhol
Jarle Edgar Gausen
Onesimus Jalata-Nagari

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
kapellan

Forfall:
Nils Rune Wennevold, Alexandra Jacob, Leif Arne Klemetsen, Ernst-Modest Herdieckerhoff

Saker behandlet:
SMR 24/2014 – SMR 34/2014

Lørenskog, den 4. november 2014
Reidun Kværnum, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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SMR 24/2014: VALG AV LEDER OG NESTLEDER
Leder og nestleder for perioden 1. november 2014 til 30. oktober 2015 skal velges.
Vedtak:
Reidun Kværnum velges som leder ved akklamasjon
Odd Gunnar Norum velges som nestleder ved akllamasjon

SMR 25/2014: STILLINGSANNONSE KAPELLAN
Saksdokument: Utkast til stillingsannonse
Borg bispedømme skal lyse ut ledig stilling som kapellan med tjenestested Skårer sokn i uke 47. Det
er planlagt tilsetting den 24. februar 2015.
Menighetsrådet gis anledning til å komme med innspill til utlysningsteksten. Fristen for oversendelse
av innspill er satt til 7. november 2014. Staben har i forkant av menighetsrådsmøtet hatt
utlysningstekst oppe som sak, og har gitt følgende innspill til momenter som bør være med:
Kapellan skal ha særskilt ansvar for følgende arbeidsområder:
- oppfølging av sykehjem
- formiddagstreff
- fellesskapsbygging og smågrupper
- flerkulturelle forbindelser
På bakgrunn av innspill fra staben og andre kjente forhold har forslag til stillingsannonse blitt
utarbeidet. Det kom frem under behandling at det kan være visse muligheter for en alternativ løsning
som innebærer at stillingen kan bli besatt uten utlysning.
Vedtak:
1. MR-leder undersøker og utreder mulighet for alternativ løsning til ansettelse i ledig
kapellanstilling, og gis fullmakt til å kontakte prosten om en slik løsning om dette blir aktuelt.
2. Subsidiært utlyses stilling på normal måte. Forslag til utlysningstekst oversendes prosten i
Nedre Romerike

SMR 26/2014: ORGANISERING AV TROSOPPLÆRINGSARBEIDET
Organisering og prioriteringer i trosopplæringsarbeidet skal i utgangspunktet behandles i
Trosopplæringsutvalget, som enten beslutter i henhold til mandat, eller fremlegger innstilling for
beslutning i menighetsrådet. Mandat for trosopplæringsutvalget er ennå ikke behandlet i
menighetsrådet. I den grad menighetsrådet har ønsker eller føringer for behandling i
Trosopplæringsutvalget er det en fordel for Trosopplæringutvalget å få dette i forkant av sin
behandling. Organiseringen tas derfor opp til drøfting for innspill til Trosopplæringsutvalget.
Ungdomsorganisasjonen Buskmen har sendt et brev til menighetsrådet hvor de ber om at
menighetsrådet ser til at sentrale medarbeidere i barne-og ungdomsarbeidet ivaretas på en best mulig
måte. Dette med bakgrunn i årets endringer i stabssituasjonen. Videre ber Buskmen om en avklaring
med henhold til avlønning av ungdomskorets leder etter nyttår.
Vedtak:
1. Mandat for trosopplæringsutvalget tas opp til behandling i menighetsrådet den 9. desember
2014
2. Trosopplæringsutvalget bes planlegge organisering av trosopplæringsutvalget ut fra følgende
føringer: Stillingshjemler for totalt 40% skal gå til korledelse, stillingshjemler for totalt 80%
skal gå til andre nødvendige stillinger.
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3. Menighetsrådets leder og nestleder følger opp personalanliggender med arbeidsgiver.
4. Organisering og finansiering av ungdomskoret sendes videre til Trosopplæringsutvalget som
en del av sak vedrørende organisering av trosopplæringsarbeidet.

SMR 27/2014: MISJONSPROSJEKT
Saksdokument: Støtte til nytt prosjekt
Vårt tidligere misjonsprosjekt i Etiopia er avsluttet nå som Bent og Ellen har returnert til Norge.
Misjonsgruppen ønsker derfor at det formelt vedtas et nytt misjonsprosjekt som foreningen kan jobbe
opp mot. Dette prosjektet er i regi av NMS, og fokuserer på et prosjekt for kvinners rettigheter i kirke
og samfunn som per dags dato ledes av Marit Breen.
Vedtak:
NMS sitt arbeid i Vest-Etiopia, prosjektnummer 720633, fastsettes som Skårer menighets nye
misjonsprosjekt

SMR 28/2014: EKSTERNE KIRKEOFFER 2015
Etter gjennomgang av søknadene om ofring har en arbeidskomite bestående av sokneprest ErnstModest Herdieckerhoff og Odd Gunnar Norum utarbeidet et forslag på offerformål for 2015 som
legges frem for Skårer menighetsråd.
Utgangspunktet er tidligere vedtak om å støtte ett konkret misjonsprosjekt, som da tilgodeses med to
kirkeoffer i løpet av arbeidsåret. Utover dette har man forsøkt å få med de formålene som man
gjennom forpliktelser eller tradisjoner pleier å innvilge kollekt. Øvrige forslag er tatt inn med tanke på
hvilke formål organisasjonen arbeider med.
Vedtak:
Følgende eksterne organisasjoner innvilges kirkeoffer i 2015:
NMS
NMS
Kirkens SOS i Borg
World Wildlife Foundation
Sjømannsmisjonen – norsk kirke i utlandet
Misjonsalliansen
Søndagsskoleforbundet
Kirkens bymisjon Lillestrøm
Hospice Lovisenberg
Kirkens Nødhjelp – julaften
Kirkens Nødhjelp – fasteaksjonen
Stefanusalliansen
Varmestua
Ung kirkesang
KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid
Stiftelsen Kirkens ressurssenter
Studentforbundet
MF – det teologiske menighetsfakultetet
Den lutherske kirken i Jordan & det hellige land
TV-aksjonen

Menighetens misjonsprosjekt
Menighetens misjonsprosjekt
Forpliktelse gjennom medlemskap
Forpliktelse grunnet arbeidet med Grønn Menighet
Viktig kirkelig breddearbeid
Diakonalt, internasjonalt arbeid
Opplæring og breddetiltak
Diakoni, rusavhengige
Diakoni, døende
Bistand (tradisjon)
Bistand, konfirmantprosjekt
Forfulgte kristne
Psykisk helse
Kirkemusikk, korarbeid
Flerkulturelt arbeid, integrering
Støtte for overgrepsofre
Kristent studentarbeid
Utdanning (prest, diakon, kateket)
Solidaritet med utsatte kristne. Prosjekt gjennom Borg
Nasjonal dugnad
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SMR 29/2014: SALMEBØKER
Etter at menigheten tok i bruk den nye salmeboken har vi mange eksemplarer av den gamle
salmeboken som ikke benyttes og som nå tar opp unødig plass. Spørsmålet er hva vi skal gjøre med
disse. Det er liten markedsinteresse for disse bøkene, også i menigheten, da langt de fleste menigheter
har gått over til å benytte den nye salmeboken.
Det er primært to valgmuligheter: Enten at salmebøkene lagres i lagerrom på kirkegården, eller at
bøkene resirkuleres.
Vedtak:
Utgåtte salmebøker avhendes på en miljømessig korrekt måte

SMR 30/2014: MØTEDATOER I 2015
Arbeidsutvalget ser behov for å ha noe flere møter i menighetsrådets siste periode, og foreslår at det
blir fire møter per semester. Grunnet årsrapportering, årsmøte, budsjett og årsregnskap er det behov for
tre møter relativt tett på starten av vårsemesteret. Grunnet kirkevalget høsten 2015 er det behov for et
menighetsrådsmøte rett i forkant av dette. Dato for påfølgende møte med erfaringsoverlevering
foreslås lagt tett opp til virkeperiodens start for det nyvalgte menighetsrådet. Strengt tatt bør det
nyvalgte menighetsrådet fastsette de to siste datoene selv, men det kan være fordelaktig at disse er
fastsatt på forhånd. Dato for menighetsrådsmøte i desember gir seg selv i 2015, og det nyvalgte
menighetsrådet bør også ha et møte i november.
Det bør også fastsettes dato for menighetens årsmøte. Vi må se an hva som blir den beste datoen for
dette, 12/4 og 19/4 ser ut til å være mulige datoer.
Vedtak:
1. Møtedatoer for Skårer menighetsråd i 2015: 20/1, 3/3, 7/4, 19/5, 8/9, 27/10, 17/11 og 8/12
2. Dato menighetens årsmøte blir 19. april 2015.

SMR 31/2014: NOMINASJONSKOMITE KIRKEVALGET 2015
Høsten 2015 er det kirkevalg. En av oppgavene menighetsrådet har i den forbindelse er å sikre at minst
en kandidatliste foreligger. Dette er en oppgave som tilfaller en nominasjonskomite menighetsrådet
utnevner. Sammensetning av denne og forslag til konkrete navn tas opp til diskusjon.
Noen sentrale frister frem mot Kirkevalget 2015:
Innen 1. januar 2015 –
Menighetsrådene konstituerer seg som valgstyre, velger leder av dette styret og
oppnevne nominasjonskomite, eventuelt etablere et valgteam.
Innen 1. mars 2015 –
Frist for menighetsrådene til eventuelt å søke om dispensasjon fra regler om tid og
sted for valg.
Innen 1. mai 2015 –
Frist for å legge fram alternative lister til menighetsrådsvalget.
Etter 1. mai 2015 Kunngjør kandidatliste(r), valgform og eventuelt supplerende nominasjon
Innen 8. juni 2015 –
Motta eventuelle supplerende kandidater og kunngjøre endelig liste dersom
flertallsvalg. Legge inn alt i valgmodul
Tid og sted for valget må være avklart, både forhåndsstemming og valgting.
Innen 10. august 2015 –
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Kunngjøre kandidatliste, utlegging av manntall og forhåndsstemming.
10. august – 11. september 2015 –
Forhåndsstemming i eget sokn foregår.
13.-14. september 2015 –
Kirkevalg - valgting i alle landets menighet.
Vedtak:
Arbeidsutvalget forespør kandidater til nominasjonskomite i henhold til innspill. Menighetsrådet
orienteres om endelig sammensetning av nominasjonskomite, som legges frem for menighetsrådet for
formell godkjenning senest 31. desember 2014.

SMR 32/2014: REGNSKAPSRAPPORT PER 30. SEPTEMBER 2014
Saksdokument: Regnskapsrapport per 30.09.14
Regnskapsrapport vider et merforbruk per 30. september på kr. 20.000,- målt mot budsjett. Av større
beløp som kan nevnes er overforbruk i konfirmantarbeidet og investering i lydanlegg.
Per 30. september har de fleste større utgiftsposter tilkommet i regnskapet, og det er dermed ingen
forhold i tallmaterialet som vekker grunn til bekymring. Det er enkelte bundne inntektsposter som
ennå ikke har tilsvarende utgiftsposter som gir et litt skjevt bilde av totalsituasjonen, men per 30.
september er økonomien totalt sett noe bedre enn hva man kunne forvente, da med tanke på den
relativt store investeringen i lydanlegg som ble foretatt i begynnelsen av regnskapsåret.
Vedtak:
Tas til orientering

SMR 33/2014: ORIENTERINGER
Møtebok for 2. september. Distribuert sammen med saksliste, godkjent og signert i møtet.
Berlintur i høstferieuken
- Det ble litt tett program, ellers en flott tur
Allehelgen
- Elisabeth Kristiansen organiserte allehelgenskonsert på lørdagen
- Allehelgensgudstjenesten ble flott. God innsats av Skårer kor.
Velkomstgudstjeneste for kateket 16/11
- Buskmen organiserer kirkekaffe.
Nytt fra grupper og utvalg
- Fellesgudstjenestekomiteen er klare med oppgavefordeling til neste fellesgudstjeneste i januar.
Onesimus tar ansvar for å skaffe musiker. Andre oppgaver tas opptil fordeling på
menighetsrådsmøtet 9. desember.
Nytt fra fellesrådet
Neste møte i fellesrådet er 18. november

SMR 34/2014: EVENTUELT
Strategiprosess i Borg
Denne saken ble utsatt i møte av 2. September 2014. Det ble foreslått at menighetsrådet ikke bruker tid
på denne saken, da nytteverdien anses å være marginal.
Vedtak :
Skårer menighet vil ikke utarbeide høringssvar i sak om Strategiprosess i Borg
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Honorering av frivillige
To av menighetens unge frivillige deltok på tur til Berlin med konkrete arbeids- og lederoppgaver. Det
har vært et ønske om at dette gis en viss grad av honorering. Arbeidsutvalget foreslår at det utbetales
honorar som tilsvarer de kostpenger de ville fått som offentlig ansatte ihht. Satens Reiseregulativ.
Vedtak :
Det utbetales honorar til frivillige ledere på Berlinturen høsten 2014 ihht. gjeldende satser i Statens
Reiseregulativ
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