DEN NORSKE KIRKE
Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 7. april 2015, kl. 19.00 – 21.00
Sted: Lørenskog Hus, kirkekontorene
Til stede:
Reidun Kværnum
Odd Gunnar Norum
Tor Einar Ljønes
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Kaldhol
Jarle Gausen
Ernst-Modest Herdieckerhoff
Torstein Lalim

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
sokneprest
prost

Forfall:
Rune Wennevold, Alexandra Jacob

Saker behandlet:
SMR 10/2015 – 14/2015

Lørenskog, den 7. april 2015
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SMR 10/2015: MØTE MED PROST TORSTEIN LALIM
Prost Torstein Lalim hadde avtalt dette møtepunktet med menighetsrådet, hvor diskusjon omkring
menighetens strategiarbeid innenfor konteksten av bispedømmets vedtatte strategiarbeid var
hovedtema. Tilslutning til og oppslutning om sentrale tilbud til menighetens medlemmer, som dåp og
vigsel, var blant hovedtemaene, likeså oppslutning om kirkelige handlinger. Reflekterende spørsmål
rundt temaer som informasjonsarbeid, PR og i hvilken grad man fokuserer på å imøtekomme de behov
og ønsker menighetens medlemmer har preget diskusjonen, og det var stor grad av enighet omkring
hvor man har utfordringer og konkrete tiltak man ideelt sett burde satt i verk. Såfremt man hadde hatt
resurser til dette.
Vedtak:
1. Diskusjon omkring strategiarbeid og utfordringer tas til ettertanke
2. Det blir bispevisitas i Skårer sokn i 2017

SMR 11/2015: VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING
Saksdokumenter: http://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeordning/veivalg---horing2015/
Menighetsrådet er, sammen med andre kirkelige instanser, invitert med på høringsrunden med
overskrift lik sakens tittel. Kirkerådet ønsker svar og refleksjoner på i alt 27 spørsmål. Frist for å
levere høringssvar er satt til 15. mai 2015.
Lørenskog kirkelige fellesråd har startet utredning av denne saken, og vil behandle denne på sitt
førstkommende møte. Det er sjekket ut med kirkeverge Geir Haavemoen at stemningen er positiv for
at behandling i Fellesrådet kan skje med styrket representasjon fra menighetsrådene. Tanken bak dette
er at fremfor at begge menigheter og fellesråd lager hver sin utredning, så vil grunnutredning skje i
regi av Fellesrådet. De vil da ha en innstilling som resultat. Menighetsrådene kan da vurdere denne
innstillingen, og da vurdere om denne representerer menighetens syn, eller om det er divergerende
standpunkt som medfører behov for at den enkelte menighet sender inn eget høringssvar hvor dette
reflekteres.
Vedtak:
1. Lørenskog kirkelige fellesråd foretar felles grunnleggende utredning for fellesrådsområdet.
2. Innstilling fra Lørenskog kirkelige fellesråd distribueres til Skårer menighetsråd
3. Skårer menighetsråd foretar egen behandling av saken om det fremkommer synspunkter i
innstilling fra Lørenskog kirkelige fellesråd som ikke er i samsvar med synspunkter i Skårer
menighetsråd

SMR 12/2015: MENIGHETSFEST / MEDARBEIDERFEST HØSTEN 2015
I møte med ungdomsorganisasjonen Buskmen i siste menighetsrådsmøte ble det foreslått at
menighetsrådet og Buskmen utnevner hver sin representant som sammen planlegger og fastsetter
rammene rundt denne markeringen, inklusive endelig valg av dato, om man skal gå for menighetsfest
eller medarbeiderfest samt hvordan man organiserer logistikk og ansvar rundt dette. Menighetsrådet
må stille med en representant til denne arbeidsgruppen.
Vedtak:
Tor Einar Ljønes vil stille som representant for Skårer menighetsråd i arbeidsgruppe sammen med

representant for Buskmen, og gis fullmakt til å gatte avgjørelser på vegne av menighetsrådet i
dette arbeidet. Menighetsrådet holdes oppdatert om hva arbeidsgruppen kommer frem til.
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SMR 13/2015: SØKNAD OM STØTTE TIL SOLGÅRDENTUR
Prostiprest Elisabeth Kristiansen søkte for en tid tilbake om støtte fra menighetens diakoniutvalg til
turopplegg til Solgården i forbindelse med konfirmantleir for utviklingshemmede. Da menighetens
diakoniutvalg for tiden ikke er aktivt som utvalg, må menighetsrådet ta stilling til denne søknaden.
Knut Erik Amundsen og jeg skal 2.-9.juni reise til Solgården på konfirmantleir for
utviklingshemmede. Tre konfirmanter fra Skårer reiser dit. Det er ett av tilbudene Skårer har i
forbindelse med konfirmasjon. Turen koster kr 9000,- pr person. VI har fått støtte fra
kommunen på kr 18.000,- til støtte til ledsagere. I tillegg kommer kr 6000,- fra Ola Engeseth.
Vi ønsker at hver konfirmant ikke skal betale mer enn kr 5000,-. Det betyr at vi mangler kr
11.000,-.
Jeg har søkt Diakoniutvalget i kommunen om støtte til dette arbeidet, men har ikke fått svar.
Dersom det er mulig, så ønsker jeg at de betaler noe av dette. Da vi dro sist, så betalte DU
min reise . Det er min erfaring at det ikke er så mye annet enn arbeidet med
utviklingshemmede det brukes mye penger til på DUs budsjett. Det kan jo ha forandret seg
siden jeg var med.
Dette er et tilbud som ikke gis så ofte, så jeg håper det kan prioriteres. Jeg vet at mange
utviklingshemmede ikke konfirmeres,, så vi håper dette kan medføre at flere konfirmerer seg
senere i livet. Det er med noen som er i målgruppen i tillegg til de tre som er påmeldt på
konfirmantundervisningen.
Jeg søker om at min reise dekkes av Lørenskog kirkelig fellesråd. Knut Eriks reise og opphold
dekkes av foreldre til andre som drar, men vi synes det blir for mye at de betaler også for meg.
Jeg søker derfor om at mine utgifter på kr 9000,- dekkes av fellesrådet.
Jeg ber samtidig om svar på min søknad til Diakoniutvalget om støtte til konfirmantenes
opphold på konfirmantleiren slik at de bare har en egenandel på kr 5000,Hilsen prostiprest Elisabeth Kristiansen

Budsjett for turen slik det fremstår per 31. mars 2015 er som følger:
SOLGÅRDEN 2.-9. JUNI 2015
Inn:
6.000,Fra Engeseths begravelsesbyrå
18.000,Fra ordføreren
50.000,Fra OVF
…………………………………………….
74.000,Ut:
Utgifter til konfirmantene:

9.000,- x 3 til ledsager:
27.000,4.000,- x 3 til støtte til konfirmanter:
12.000,9.000,- betaling for konfirmantleder
9.000,……………………………………………………………………………………………………
48.000,Støtte til de andre deltagerne:
10 x 2.000,20.000,……………………………………………………………………………………………………
68.000,Til bruk på Solgården
Kr 5.000,Buffer:
Kr 6.000,-
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Vedtak:
1. Prostiprest Elisabeth Kristiansen gis mulighet til å disponere inntil kr. 5000,- av budsjett for
diakoni i Skårer menighet i forbindelse med konfirmantopplegg på Solgården juni 2015.
2. Prostiprest bes om å ta initiativ til dialog med trosopplæringsarbeidet i de menigheter som
omfattes av dette tilbudet. Konfirmantarbeidet er per definisjon sortert inn under
trosopplæringsreformen, og det bør da sjekkes om utgiftene til denne turen bør bokføres inn
mot dette arbeidet.

SMR 14/2015: ORIENTERINGER









Møtebok for mars 2015. Godkjent per epost, signert i møtet
Forberedelser til menighetens årsmøte
o Alle oppfordres til å møte. Dato: 19. april. Er det aspekter ved årsmelding som bør
korrigeres varsles kontoret slik at det kan redigeres.
Planarbeid høstsemesteret
o Kontoret distribuerer gudstjenestelisten per 7. april til rådets medlemmer.
Godkjenning av lokal grunnordning – nye frister, krav til prosess
o Gudstjenesteutvalget følger opp
Søknad om utsettelse for innlevering av trosopplæringsplan
o Trosopplæringsutvalget og kateket følger opp. Menighetsrådet får tilsendt sak om eller
når det trengs formelle vedtak, og holders ellers orientert om arbeid og prosess.
Nytt fra staben
o Menighetspedagog fast ansatt i 70% stilling fra og med 1. april.
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