Møtebok for Skårer menighetsråd
_________________________________________
Tid: Tirsdag 17.november kl 19:00-21:20
Sted: Skårer kirke

Tilstede:
Rune Wennevold, leder
Kjersti Nordberg, nestleder
Tor Einar Ljønes, medlem
Lars Peter Raknes, medlem
Siv Randi Svensson Ostrø, medlem
Aage Tovan, medlem
Hildur Austrheim, medlem
Sissel Blandehoel, medlem
Jane-Mari Kjær, varamedlem
Vidar Nergård, varamedlem
Øystein Myklestul,varamedlem
Bente Tunheim, varamedlem
Ellen Dahlsrud, varamedlem
Onesimus Jalata Nagari , prest
Forfall:
Tormod Westermoen, fungerende sokneprest

Sekretær: Geir Haavemoen

Saker behandlet på møtet :
SMR 28/2015-35/2015

Lørenskog den 20.november 2015

SMR 28/2015: Introduksjon. Menighetsrådets arbeidsform og arbeidsmåte
Leder Rune Wennevold innledet møtet med åpningsord og bønn.
Kirkeverge Geir Haavemoen presenterte en oversikt over oppgaven ut i fra kirkelovens § 9 og forholdet
mellom menighetsråd og fellesråd. Det ble også gitt en orientering om de forskjellige endringsprosesser
som pågår i etterkant av grunnlovsendringene både i forholdet stat-kirke og arbeidet fram mot ny
kirkeordning.

SMR 29/2015: Trosopplæringsplan for Skårer menighet
Sakspresentasjon : Kateket Heidi Sveås

Kateketen presenterte overordnet ramme og struktur for den planen som nå må oversendes
Bispedømmerådet innen 1.12.2015. Kirka har nå et eneansvar for trosopplæring for døpte barn og
unge. Dette er et stort ansvar uten de ressurser og nettverk skoleverket har. Sveås la vekt på
samarbeidet mellom de enkelte tiltak i trosopplæringen og kontinuerlige tiltak i menigheten.
Menighetsrådet uttrykte stor tilfredshet med at planen nå er ferdig, og at staben arbeider videre
med detaljene
INSTILLING:
1. Lokal plan for trosopplæring i Skårer menighet vedtas med følgende merknader
2. Sokneprest effektuerer innrapportering ihht. gjeldende bestemmelser om dette

VEDTAK:
1. Lokal plan for trosopplæring i Skårer menighet godkjennes.
2. Sokneprest og rådets nestleder Kjersti Nordberg signerer følgebrev til biskopen.

SMR 30/2015: Valg av representanter til Lørenskog kirkelige Fellesråd
Valget ble gjennomført skriftlig i henhold til Kirkelovens og forskriftens bestemmelser om flertallsvalg.

VEDTAK:
1. Øystein Myklestul og Siv Randi Svensson Ostrø velges som medlemmer av Lørenskog kirkelige
fellesråd for perioden desember 2015 – november 2019.
2. Rune Wennevold og Tor Einar Ljønes velges som varamedlemmer av Lørenskog kirkelige fellesråd
for perioden desember 2015 – november 2019.

SMR 31/2015: Møtedatoer for Skårer menighetsråd
VEDTAK:
1. Møtedatoer for Skårer menighetsråd i 2016 blir 12/1, 9/2 og 15/3 . Arbeidsutvalget møter
vanligvis 8 dager før menighetsrådet for å forberede saker som skal behandles.
2. Menighetens årsmøte for 2015 legges til søndag 3. april 2016 rett i etterkant av gudstjenesten.

SMR 32/2015: Menighetsrådets underutvalg
Det ble diskutert hvilke utvalg rådet har behov for som kommunikasjons – og styringsverktøy.
Det var enighet om å videreføre strukturen og oppnevne følgende utvalg . Personene i utvalgene
som ikke sitter i rådet som faste- eller varamedlemmer forespørres av leder eller nestleder. Det
samme gjelder medlemmer fra Buskmen .

VEDTAK:

Menighetsrådets leder og nestleder tar kontakt med foreslåtte kandidater til de respektive
utvalgene.
. Gudstjenesteutvalget:
Diakoniutvalget:
Trosopplæringsutvalget:
Representant til Buskmen:

Infogruppe:

SMR 33/2015: Gudstjenesteplan for 2016. Årshjul for menighetsrådets arbeid
VEDTAK: Saken utsettes til neste møte.

SMR 34/2015: Kirkeoffer 2016
Vedtak:

Arbeidsgruppe som behandler Kirkeoffer 2016 består av sokneprest samt rådsmedlemmene
Ellen Dahlsrud og Jane Mari Kjær.

SMR 35/2015: Orienteringer





Nytt fra Fellesrådet
Felling av trær ved Skårer kirke- Nitor er engasjert til oppgaven . Dette skjer i løpet
av vinteren. Stubber skal freses.
Bispevisitas i 2017
Sikiring av kirkeinventar. Dette er godt ivaretatt av ledende kirketjener.

