Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 13. september 2016, kl. 19.00 – 20.55
Sted: Kirkekontorene, Festplassen 1
Til stede:
Nils Rune Wennevold - Kjersti Nordberg - Aage Tovan - Tor Einar Ljønes - Lars Peter Raknes - Siv Randi
Ostrø - Hildur Austrheim- Sissel Blandehoel - Jane-Mari Kjær - Øystein Myklestul – Vidar Nergård – Bente
Tunheim

Saker behandlet:
SMR 40/2016 – 48/2016

Lørenskog, den 13. september 2016

MØTEDATOER FREMOVER:

11. oktober (Arbeidsutvalg 4. oktober)
15. november (Arbeidsutvalg 31. oktober)
6. desember (Arbeidsutvalg 21. november)
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SMR 40/2016: GODKJENNING AV INNKALLING, GODKJENNING AV SAKLISTE
Innkalling og saksliste skal formelt vedtas av menighetsrådet.
VEDTAK:
1. Innkalling godkjennes
2. Saksliste godkjennes
3. Det ble meldt en sak til Eventuelt

SMR 41/2016: GJENNOMGANG AV GUDSTJENESTEFORORDNING
Saksdokumenter:
- Forordnede gudstjenester i Skårer menighet, dokument av 21.05.2008
- Utdrag av møtebok for Skårer menighetsråd, SMR 33/2008 og SMR 40/2008
- Gjennomgang av gudstjenesteforordningen, brev fra Borg biskop av 28.06.16
- Revisjon av gudstjenesteforordningen 2016-2017, skjema
Borg biskop har bedt alle menighetsråd foreta en gjennomgang av antallet forordnede gudstjenester,
og at de innen 15. november vedtar enten å videreføre eller justere gjeldende gudstjenesteforordning.
Antall forordnede gudstjenester skal tallfestes.
Menighetsrådet skal også redegjøre for alle ikke-forordnede gudstjenester som gjennomføres i soknet.
Bakgrunnen for saken er at det er flere år siden siste gjennomgang, og i mellomtiden er en del
rammebetingelser for gjennomføring av gudstjenester endret.
Antallet forordnede gudstjenester har også påvirkning på den kommunale støtte som gis til kirken
lokalt, da det er et kommunalt ansvar å se til at det er tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre de
forordnede gudstjenestene.
Sokneprestene har blitt bedt om å ta et særlig ansvar for å forberede saken for menighetsråd og stab.
I fremlegg til menighetsrådet av 2008 ble følgende foreslått som forordnende gudstjenester:
- Gudstjenester på søn- og helligdager, med visse unntak: 2. påskedag, 2. pinsedag, 2. juledag og
søndagene i juli måned avholdes felles gudstjenester for Fjellhamar og Skårer sokn. Det avholdes ikke
gudstjeneste askeonsdag eller 1. nyttårsdag, ei heller første eller 2. søndag i januar grunnet
fellesgudstjeneste for alle kristne menigheter i Lørenskog kommune.
- Konfirmasjonsgudstjenester i mai måned og august måned, med 2 gudstjenester lørdag og 2
gudstjenester søndag både høst og vår
- 3 Samtalegudstjenester, som ikke avholdes i ordinære søn- og helligdagsgudstjenester
- Kveldsgudstjenester, 6 stk. høstsemester og 8 stk. vårsemester, totalt 14
Følgende ble lagt til etter behandling i Skårer menighetsråd:
- Påskenattsgudstjeneste samt dåpsgudstjenester ii Lørenskog kirke skal tilføyes, samt at menigheten
avholder totalt 4 gudstjenester på julaften. Videre at det avholdes gudstjeneste 1. nyttårsdag i de år
hvor denne faller på en søndag.
Et nytt moment som må inn i denne oversikten er Mandagsmessene, med 3 gudstjenester per semester,
totalt 6 gudstjenester per år.
Arbeidsutvalget ser det som en tjenlig løsning at denne saken utredes nærmere av
Gudstjenesteutvalget, som legger frem forslag til innstilling ihht. de kravspesifikasjoner som er
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spesifisert av Borg biskop til menighetsrådets møte den 15. november. De momenter som
fremkommer under denne innledende behandlingen av saken tas med der.
Vedtak:
Gudstjenesteutvalget bes utrede og legge frem forslag til vedtak i henhold til de kriterier som er
fastsatt av Borg biskop til menighetsrådsmøtet den 15. november. Sokneprest tar med signaler fra
menighetsrådets behandling til Gudstjenesteutvalgets utredningsarbeid.

SMR 42/2016: EVALUERING AV KIRKEBAKKEFEST 4. SEPTEMBER
Kirkebakkefest ble gjennomført som tiltak for første gang søndag den 4. september. Alle involverte
melder om et vellykket arrangement. Noe over 300 mennesker var innom arrangementet, matservering
ble en stor suksess og det var god stemning hele veien.
Det er likevel behov for å evaluere arrangementet. For en del av de involverte var det momenter å sette
fingeren på, og vi må også se an om det er elementer som skal endres eller forbedres til neste gang.
Staben har tenkt å dra en kvalitetssikring av slike elementer i egen regi, og menighetsrådet bes derfor
om å komme med innspill staben kan benytte i sin evaluering av tiltaket.
Et element i evalueringen vil være hvordan man kan inspirere til at frivillige i større grad er med og
drar et slikt krevende arrangement.
Et særskilt viktig element for Menighetsrådet å ta stilling til er hvordan dette arrangementet fungerte
som erstatning for en mer tradisjonell medarbeiderfest, hvordan dette aspektet eventuelt kan styrkes
ved fremtidige gjennomføringer, sekundært om kirkebakkefest og medarbeiderfest bør være to
separate arrangement fremover.
Det var bred konsensus i rådet om at dette var et svært vellykket arrangement, men noen momenter ble
nevnt som må tas med når tilsvarende arrangement skal planlegges for senere anledninger:
- Hoppeslottene må betjenes på forsvarlig vis, eksempelvis at man leier inn vakter fra Røde
Kors
- Man må vurdere om man skal leie et hoppeslott kun for de mindre barna
- PR og reklame rundt arrangementet kan med fordel være bredere og mer synlig
- Vi bør følge opp arrangementet med bilder og gjerne video fra dette, slik at det synliggjøres
og dokumenteres for alle at det var et vellykket arrangement
VEDTAK:
1. Innspill fra menighetsrådet tas med i stabens evaluering
2. Staben presenterer justert opplegg for Kirkebakkefest for Skårer menighetsråd når dette er
klart

SMR 43/2016: INNSETTELSESGUDSTJENESTE 23. OKTOBER
Det blir innsettelsesgudstjeneste for Petter Normann Dille søndag den 23. oktober kl. 11.00.
Menighetsrådet har ansvar for å arrangere kirkekaffe med velkomst denne dagen. Menighetsrådets
leder er forventet å lese opp kallsbrev. Det bør settes ned en liten arbeidsgruppe som tar ansvar for
planlegging og gjennomføring av kirkekaffe. Dette bør vare en større kirkekaffe, av typen som holdes
nede i underetasjen:
VEDTAK:
Øystein sørger for kaker og hjelper til med forberedelser av kirkekaffe. Lars Peter hjelper til med
forberedelser på dagen og leder kirkekaffen.
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SMR 44/2016: BISPEVISITAS 2017
Det blir bispevisitas 6. – 12. februar 2017. Dette er et omfattende arrangement som må planlegges
nøye. Menighetsrådet har det formelle ansvaret for å utforme et program for denne uken, og må tenke
på hvilke deler av arbeidet vi driver som vi ønsker å profilere særskilt.
Visitasen er også et viktig arrangement, som en døråpner inn mot lokalsamfunnet generelt, det lokale
næringsliv og det lokale politiske miljøet.
Det er snart 10 år siden sist Skårer hadde bispevisitas, og vi må se på de utfordringer menigheten ble
gitt den gang og hva status er på disse per dags dato. Videre kan man nok forvente at det vil være stor
interesse rundt gjennomføring av trosopplæringsreformen fra Borg biskop, samt status på
diakoniarbeidet nå som vi har en operativ diakon i menigheten.
Samtidig bør vi også skjele til hva som fant sted da Fjellhamar menighet hadde sin visitas nå i 2016,
ikke minst for å se om det er noe som det er naturlig å følge opp fra vår side etter denne, da kanskje
mest sett opp mot de som ble involvert fra næringsliv, lokalsamfunn generelt og det politiske miljøet
den gang. En slik gjennomgang vil også sikre at vi ikke legger opp til likelydende programposter kun
et år etter siste bispevisitas, noe som er fordelaktig å unngå.
I denne omgang er trolig det viktigste å sete ned en arbeidsgruppe som kan jobbe målrettet med
planlegging og gjennomføring av bispevisitas. Det vil vanligvis være naturlig at menighetsrådets leder
er en del av en slik arbeidsgruppe.
Alle medlemmer i menighetsrådet bør sette av kveldene i visitasuken samt den avsluttende
gudstjenesten på søndag i sine kalendre, da det er en forventning om at menighetsrådet er aktivt med
på spesielt de menighetsrelaterte delene av en bispevisitas.
VEDTAK:
1. Arbeidsgruppe for bispevisitas 2017 vil bestå av kirkeverge, sokneprest, MR-leder samt
rådsmedlemmer Hildur Austrheim, Sissel Blandehoel og varamedlem Bente Tunheim. Aage
Tovan påtar seg en rådgiverrolle inn i arbeidet.
2. Menighetsrådsmøtet februar 2017 legges tentativt til den 7. februar

SMR 45/2016: DIAKONIUTVALGET
Diakoniutvalget i Skårer er per dags dato ikke aktivt, og enkelte påtenkte medlemmer bor ikke lenger i
soknet. Det vil være fordelaktig for etableringen av et aktivt diakoniutvalg at stab og diakon gis
myndighet til å etablere et diakoniutvalg med en ny sammensetning.
VEDTAK:
Diakon i samråd med staben gis myndighet til å supplere, eventuelt reetablere, Diakoniutvalg i Skårer
menighet. Ny sammensetning legges frem for menighetsrådet for godkjenning så snart denne
foreligger.

SMR 46/2016: ETTÅRINGSTJENESTE I SKÅRER MENIGHET
Stab og Buskmen har blitt gjort oppmerksom på en person som ønsker en type ettåringstjeneste i
Skårer menighet. Tradisjonell ettåringstjeneste fra organisasjonene er et tilbud som kun finnes i
begrenset omfang per dags dato, men Menighetsrådet har nok avsatte midler bundet til barne- og
ungdomsarbeid til å kunne honorere en person som ettåring, og som enkeltstående prosjekt vil det også
være mulig å rekruttere givere til å støtte en slik satsning spesifikk.
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Den prinsipielle siden av saken er kanskje den som er viktigst å ta til diskusjon: Hvorvidt det er
ønskelig å engasjere en person i en slik tjeneste fremfor å ha mer ordinære ansettelser:
Ettåringstjenesten blir i praksis en slags honorering av frivillige, og ønsker vi dette fremfor en formell
ansettelse?
VEDTAK:
1. Staben avklarer om de har kapasitet til arbeidsledelse av stillingen
2. Under forutsetning av at arbeidsledelse er klarert er Menighetsrådet positive til å støtte tiltaket
økonomisk
3. Ungdomsorganisasjonen Buskmen bes håndtere formalia rundt ansettelse: Utforming av
arbeidsbeskrivelse, og avtale med Lørenskog kirkelige fellesråd vedrørende formell
oppfølging av ansettelsesforholdet.
4. Arbeidsutvalget gis mandat til å foreta den nødvendige videre oppfølging av saken

SMR 47/2016: ORIENTERINGER
Endring av dato, drop-in dåp
Staben konstaterer at det ikke er kapasitet til å gjennomføre drop-in dåp i september som
tidligere planlagt. Arrangementet er tentativt flyttet til 19. november
Nytt fra Fellesrådet
Drøftingsmøte om budsjett 2017 i formannskapet den 14. september
Nytt fra staben
Organistsituasjonen
Nytt fra utvalg og grupper
Kontoret ber grupper og underutvalg om å rapportere status innen neste menighetsrådsmøte

SMR 48/2016: INNKJØP AV GARDINER TIL SKÅRER KIRKE
Festsalen i Skårer kirke har blitt pusset opp, men det er behov også for nye gardiner. Det må kjøpes
inn lystette gardiner, og disse har en ganske vesentlig kostnad, i tillegg til at de må tilpasses rommet.
VEDTAK
Kirketjener innvilges inntil kr. 10.000,- til innkjøp av nye gardiner. Menighetsrådet ser helst at disse
tas i bruk innen kirkekaffe 23. oktober.
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VEDLEGG:

Utdrag fra møtebøker, 2008:

SMR 33/2008

Gudstjenesteforordningen i Skårer menighet

Saksordfører: Ernst-Modest Herdieckerhoff
Saksdokument: Gjennomgang av gudstjenesteforordningen i prostiet
Saksordfører informerte om at saken i all hovedsak dreier seg om hvilke gudstjenester som skal være
forordnede. Det er to anliggender som påvirkes av dette. Det ene er at forordnede gudstjenester må
gjennomføres, så jo færre forordnede gudstjenester man har jo større frihet har staben til å planlegge
alternative gudstjenester i tillegg til de forordnede. Søndags- og helligdagsgudstjenestene er
selvfølgelige, men SK1900 gudstjenestene, nattverdshandlingene på Klubben og andre gudstjenester
utenom må vurderes i forhold til dette. Det andre anliggendet er at forordnede gudstjenester har
innvirkning på kommunale overføringer til kirken, da kommunen er forpliktet til å overføre
tilstrekkelige midler til at kirken er betjent når det er forordnende gudstjenester.
Gjeldende gudstjenesteforordning for Skårer menighet er ikke lenger aktuell, og denne må fornyes.
VEDTAK
1. Sokneprest, kirkeverge og menighetsrådets arbeidsutvalg gis myndighet til å revidere
gudstjenesteforordningen for Skårer menighet
2. Ny gudstjenesteforordning for Skårer menighet presenteres for menighetsrådet så snart denne
er utarbeidet

SMR 40/2008

Gudstjenesteforordningen i Skårer menighet

Saksordfører: Elisabeth Kristiansen
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Saksdokument: Forordnede gudstjenester i Skårer menighet, revidert mai 2008
Saksordfører gikk gjennom dokumentet, og forklarte kort om bakgrunnen for saken.
Følgende justeringer ble foreslått i møtet:
Påskenattsgudstjenesten i Lørenskog kirke tilføyes, likeledes dåpsgudstjenestene som avholdes i
Lørenskog kirke gjennom året. Julaftensgudstjenestene bør nevnes spesifikt. Det bør tas med at det
avholdes gudstjeneste 1. nyttårsdag de gangene denne faller på en søndag.
VEDTAK
Revidert oversikt over forordnede gudstjenester i Skårer menighet vedtas med de merknader som
fremkom i møtet, under forutsetning av stabens tilslutning.

Side 7/7

