Skårer menighet
Årsmelding og regnskap 2012

I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet,
legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag 7. april 2013.

Saksliste:
Implementering av trosopplæringsreformen i Skårer menighet
Årsmelding og regnskap for 2012.
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1. Mål og virksomhetsområder
1.1 Visjon
Nåde for alle, rom for deg

1.2 Overordnede mål
Skårer menighet skal være et åpent, bekjennende , misjonerende og tjenende fellesskap der vi sammen vil glede
oss over hverandre i Guds nærvær, og der alle som ønsker det skal kunne møte Kristus. La oss sammen bæres
og utfordres av Guds nåde.
Med utgangspunkt i en trygg bekjennelse til Kristus ønsker Skårer menighet å være et talerør for evangeliet og
menneskets ukrenkelige verdi, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet, helsetilstand, funksjonsnivå, legning eller
tro. Vi ønsker å arbeide for vern av skaperverket, vårt eget land, og verden for øvrig.
Skårer menighet skal være et sted der erfaringer og kunnskap deles og ulike språk kommer til orde. Vi ønsker at
raushet og mangfold tydelig preger menighetens liv.
Dette vil vi skal bli tydelig gjennom alt som menigheten foretar seg
 I gudstjenesteliv, gjennom ord og sakrament
 I kirkelige handlinger, preget av glede og medfølelse
 Gjennom ulike kunstuttrykk; musikk, bilder og symboler
 Gjennom omsorg og diakoni i menighetens regi, men også gjennom misjon og bistandsarbeid
 I møte med barn og ungdom, i kirken og i det offentlige rom
 I trosopplæring gjennom et helt liv
 I sjelesorg og samtale
 I respektfullt møte med andre livssyn

1.3. Menighetsrådets årsrapport
2012 var det første hele året i det nye menighetsrådets virke. Det har vært et år med stor aktivitet og mange
utfordringer. Vi har mye å være stolte av og takknemlige for;
Vi har en svært dyktig stab, både i kirken og på kontoret, og vi har et stort antall engasjerte og flinke frivillige
medarbeidere. Vi er den menigheten i Borg som har flest medlemmer.
Økonomi
En av de viktigste sakene i året har vært den økonomiske situasjonen for menigheten. Takket være god
økonomistyring og fornuftig drift har rådet hatt reserver som har sikret driften i året, til tross for at tilskuddet fra
fellesrådet uteble for 2012, og utbetalingen for 2011 ble kraftig forsinket. Foreløpig ligger det an til at
menighetene heller ikke for 2013 vil få støtte fra Fellesrådet. Grunnen er at kirkens arbeid i Lørenskog er kraftig
underfinansiert. Mens rundt 60 prosent av det kommunale driftstilskuddet for ti år siden gikk til lønnsmidler, er
over 80 prosent bundet opp til lønn i 2012. Lørenskog er blant kommunene i landet med lavest tilskudd til kirken
per medlem.
Et lite lyspunkt er at kommunestyret i Lørenskog har bedt om at man ser på finansieringen av Lørenskog kirke.
Et annet lyspunkt er at Skårer menighet gjennom en egen givertjeneste og bruk av avsetninger og fond har
bidratt til at vi har fått på plass en 30 prosent stilling som korleder for menighetens barne- og ungdomskor. Mot
slutten av året kom dessuten meldingen om at Skårer er en av menighetene som vil få tildelt
trosopplæringsmidler fra 2013. Det er meget positivt.
Barne - og ungdomsarbeidet
Trosopplæringsplanen, som ble utarbeidet av det forrige menighetsrådet, ble vedtatt på møtet i mai. Den vil
danne grunnlag for prosessen som vi nå går inn i etter at vi har fått tildelt midler.
Menighetsrådet har i løpet av året fornyet avtalen med Buskmen, organisasjonen for barne- og ungdomsarbeidet
i Skårer menighet. Dermed videreføres ordningen med at Buskmen står som mottager av tilskudd og forvalter
rådets ansvar for å drive barne- og ungdomsarbeid. Det ble i løpet av året rekruttert nye givere for å finansiere
ettåring i Skårer menighet. Victor Presterud begynte i høst, og har gjort en svært god jobb for veldig lite penger.
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Samarbeid med andre organisasjoner
Menighetsrådet hadde på sitt første møte i 2012 besøk av Siv Bonde og Mona Bøen fra Kirkens Nødhjelp. Rådet
ble informert om årets fasteaksjon og om Kirkens Nødhjelps virksomhet. Videre har det vært arbeidet med å
etablere et regionkontor for organisasjonen Kirkens SOS i Borg på Romerike siden våren 2011. Tidligere
menighetsrådsleder Rune Wennevold er sentral i dette arbeidet. Lørenskog friskole har sluttet seg til
kirke/skolesamarbeidet
Andre viktige saker for rådet i 2012
Skårer menighet innførte den nye grunnordningen andre søndag i advent, etter to menighetsmøter og endelig
behandling i menighetsrådet i oktober.
Skårer menighet har deltatt aktivt i debatten om ny organisering av Den norske kirke etter at Stortinget åpnet for
dette gjennom en endring av Grunnloven. Arbeidet skjer i samarbeid med Fjellhamar menighet. Høsten 2012
forberedte et utvalg sammensatt av representanter for begge menighetene et svar på Kirkerådets spørsmål, som i
sin tur ble vedtatt av menighetsrådene. Rune Wennevold og Odd G. Norum deltok for Skårer i utvalget.
Videre har menighetsrådet arbeidet med informasjon, og særlig utvikling av ny nettsider vært prioritert.
Mandagsmessene
Etter to år med mandagsmesser i Skårer kirke er arrangementet godt etablert. Med Nils-Tore og Else Andersen i
spissen gjør stab og frivillige en kjempeinnsats for å skape en god ramme rundt gjestene. Prost Torstein Lalim er
også blant støttespillerne, og sier at han ser på dette som et prostitiltak.
I 2012 var gjestene professor dr. med. Torleiv Ole Rognum, biskop Atle Sommerfeldt, fylkesmann i Akershus
Valgerd Svarstad Haugland, generalsekretær i Plan Norge Helen Bjørnøy, prest og forfatter Per Arne Dahl og
Simon Flem Devold. Det er en imponerende rekke!
Misjonsmiddag
Fra høsten ble det i forkant av mandagsmessene arrangert misjonsmiddag nede i festsalen i kirken.
Arrangementet startet hjemme i i stua til Ernst og Eli-Marie, men vokste raskt ut av den. Formålet med møtene
er å informere om arbeidet Bent og Ellen Salmelid gjør som misjonærer for Norsk Luthersk misjonssamband i
Etiopia, og å støtte for deres prosjekt i form av penger og strikkeplagg til nyfødtavdelingen. Oppslutningen har
vært sterkt økende, og er blitt en viktig del av menighetens misjonsengasjement.
Arrangementer i løpet av året
Via Crucis (lørdag før palmesøndag)og Allehelgenskonserten er to store arrangementer som har involvert
mange i menigheten. Kantor Francesco Buccino la ned mye arbeid i organisering, forberedelser og
gjennomføring av disse arrangementene. Musikken til begge konsertene var komponert av folk i menigheten, og
det var deltakelse fra ungdomskoret/klubben, Skårer kirkekor/Skårer kor, Syng med oss (Via Crucis) og unge
dansere fra menigheten/nærmiljøet. Til Via Crucis lånte Merete Vian Norum ut 14 malerier til utsmykning av
kirkerommet, som en representasjon av de 14 stasjonene på Via Dolorosa. To av maleriene ble i etterkant donert
til kirken og henger på veggen i bakre sal. Til allehelgenskonserten ble kirken utsmykket med kunst fra en
kunstkonkurranse som ble utlyst blant skolene. Begravelsesbyrået Ola Engeseth var sponsor. I tillegg mottok
arrangementet støtte fra Lørenskog kommune.
I tillegg har både barnekor og ungdomskor hatt flotte konserter i løpet av året. Tredje søndag i advent, ble det
igjen arrangert Lessons and Carols (lesninger og julesanger) i Skårer kirke.
For femte år på rad ble det arrangert Lys våken i Skårer kirke helgen rundt første søndag i advent. Barna
overnattet i kirken fra lørdag til søndag, og deltok i gudstjenesten på søndagen.
Søndag 17. juni var det utsendelsesgudstjeneste for ekteparet Bent og Ellen Salmelid, som reiste ut til
Etiopiasom misjonærer for Norsk Luthersk Misjonssamband. Misjonsgruppen i menigheten har siden fulgt opp
utsendelsen med å samle inn penger til prosjektet.
Søndag 11. november, rett etter gudstjenesten, ble det arrangert medarbeiderfest for Skårer menighet. Det ble en
hyggelig tilstelning med hjemmelaget baccalao.
Menighetsrådets arbeidsmåte. For å gjøre det mer interessant og mindre arbeidskrevende å delta i
menighetsrådet ble det ved innledningen av året vedtatt at vi vil prøve å skjære ned i tallet på faste møter til tre
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hvert halvår. I tillegg hadde vi en strategisamling der vi brukte en lørdag til å gå gjennom virksomhetsplanen vår,
både for å bli godt kjent med den, og for å oppdatere den. Det ble samtidig bestemt at vi skal bruke en langhelg
høsten 2013 til å følge opp dette arbeidet. Erfaringen så langt er at vi klarer å gjøre de nødvendige vedtak med så
få møter. Ved et par anledninger har saker det hastet med vært avgjort etter en mailutveksling mellom rådets
medlemmer. Likevel ønsker rådsmedlemmene noe hyppigere møter med tanke på kontinuitet. I 2013 prøver vi
derfor ut temasamlinger og arbeidsmøter knyttet til praktiske oppgaver, som ikke har møteplikt. Det ble blant
annet innkalt til en workshop i forbindelse med opprettelsen av nye hjemmesider for Skårer menighet.
Tor Einar Ljønes, leder

2. De ulike virksomhetsområdene
1.
2.
3.
4.
5.

Gudstjeneste, kirkemusikk og kirkelige handlinger
Diakoni
Trosopplæring, utvikling og fellesskap
Musikk og kultur
Informasjon og kommunikasjon

2.1 Gudstjeneste, musikk og kirkerom
Hovedmål
Gudstjenesten er menighetens hjerteslag. Den skal være attraktiv og oppleves relevant for dagens mennesker.
Det innebærer at den skal møte menneskers behov på deres premisser i enhver livssituasjon og ta dagens
mennesker og samfunnsutfordringer på alvor.
Delmål
Gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger vil vi
 Bringe videre kirkens budskap på en profesjonell og god måte
 Sikre kirkens brede kontaktflate med befolkningen i Skårer
 Videreføre kirkens og samfunnets tradisjoner ved livets viktige markeringer
 Skape en trygg ramme rundt livets viktige markeringer
Stabens rolle og oppgaver
Prestene har hovedansvar for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. Kantor har ansvar for
kirkemusikk. Kateketen bidrar i gudstjenester der det er naturlig. Kirketjener tilrettelegger for praktisk
gjennomføring.
Frivilliges rolle og oppgaver
Klokker og kirkevert er viktige bidragsytere og er frivillige medarbeidere.
Gudstjenesteutvalget er en ressursgruppe om gir innspill til prestene i spørsmål som har med gudstjeneste,
salmebok, tekstbøker og kirkemusikk å gjøre. Utvalget har et særlig ansvar knyttet til de forordnede
gudstjenestene og skal bidra i innføring av ny liturgi, tekstrekker, salmebok.
 Arbeid med ny liturgi har vært sentralt i 2012. Ny liturgi ble innført andre søndag i advent etter en
lengre prosess, der synspunkter fra menigheten ble innhentet i menighetsmøter 15. april og 7. oktober.
Biskopen godkjente liturgien i brev datert 27. november.
 I 2013 vil gudstjenesteutvalget følge opp hvordan ny liturgi fungerer i praksis. I tillegg vil vi prøve ut en
bredere involvering fra menigheten i utforming av enkelte gudstjenester. Arbeidet med melodier til
liturgiske ledd vil også starte. Som i arbeidet med selve liturgien vil gudstjenesteutvalget legge stor vekt
på involvering av menigheten.
Det er egne arbeidsgrupper som organiserer og arrangerer alternative gudstjenester, som mandagsmesse og
kveldsgudstjenesten SK 1900.
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Aktivitet
Forordnede gudstjenester
SK1900 (kveldsgudstjeneste)
Mandagsmesse
Møtested kirken - tilrettelagte gudstjenester for utviklingshemmede (støtter
opp om prostiets aktivitet)
Julegudstjenester for skoler og barnehager
Sykehjemsgudstjenester og - andakter
Klubben-andakter med nattverd
Dåp, konfirmasjoner, vielser, gravferder

Når?
søndag formiddag og i
høytider
søndagskveld – 14
ganger i året
mandagskveld - 6 ganger
i året
onsdag kveld – 6 ganger
i året
desember
ukentlig
månedlig
ved behov

2.2 Diakoni - omsorg og samfunnsengasjement
Hovedmål
Diakoniarbeidet er menighetens hender og føtter, og formidler Guds kjærlighet og nestekjærlighet gjennom
konkrete handlinger. Det innebærer at vi skal yte ekstra omsorg overfor de som ikke så lett kan oppsøke kirken
på egenhånd.
Diakoni innebærer å ta samfunnsansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom arbeid blant svake og sårbare
grupper, miljøengasjement som grønn menighet og støtte til misjons- og hjelpearbeid på internasjonalt plan.
Stabens rolle og arbeidsoppgaver
Menigheten har pr. dato ingen diakon, men en av kapellanene har et særlig ansvar for å bidra i diakoniarbeidet.
Kateket og ungdomsarbeider bidrar også i diakoniarbeidet og engasjerer konfirmantene i diakonalt arbeid.
Diakoniutvalgets rolle og arbeidsoppgaver
Diakoniutvalget skal samordne og utvikle den diakonale virksomheten i menigheten.
Delmål:
 Tilrettelegge for arbeid blant eldre
 Tilrettelegge for arbeid blant syke
 Tilrettelegge for arbeid blant funksjonshemmede
 Tilrettelegge for arbeid blant utviklingshemmede
 Hjelpe unge vanskeligstilte
Våren 2012 var virksomheten som normalt. Vi merker en nedgang i antallet som går på Formiddagstreff og er
spente på hvordan det vil utvikle seg framover. Formiddagstreffet er selvfinansierende pga åresalg. Det ble ingen
busstur i 2012, men to turer med lunsj til Losby gods. Vi kommer framover til å samarbeide med seniortreffene i
Fjellhamar og 13. sept drar vi sammen til Hadeland glassverk.
Høsten 2012 ble preget av at Elisabeth Kristiansen hadde permisjon. Nils-Tore Andersen ledet da
formiddagstreffene.
Syng med oss-koret ble høsten 2012 drevet av en fra Fjellhamar menighet, Randi Kalvå fra Skårer menighet og
en fra Rælingen menighet. Dette semesteret var det samlinger sjeldnere enn om våren.
Lørdagskafeen er fortsatt en stor suksess. Diakoniutvalgets medlemmer har smurt mat og hatt kjøkkentjeneste på
disse. Familien Haug og Kjersti Nordberg fra Skårer har gjort en stor innsats.
Skårer menighets ungdomsarbeid trekker mange unge. En del av dem har mye å slite med. Vi i diakoniutvalget
ønsker å sette fokus på at det trengs flere voksne i ungdomsarbeidet, og vil derfor bruke noe tid til dette i 2013.
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Pågående arbeid / nye tiltak
Formiddagstreff

Ansvarlig
Elisabeth Kristiansen

Utføres av
Frivillige og ansatte

Tid / frist
Løpende

Lørdagskafe

Lørdagskafegruppa

Løpende

Tilrettelagte gudstjenester

Styringsgruppa

Besøkstjeneste
Diakoniens dag
Syng med oss kor
Leir for utviklingshemmede
Solgården, Spania

Elisabeth Kristiansen
Prest og DU
Elisabeth Kristiansen
Elisabeth Kristiansen

Diakonal kontakt på Klubben

Elisabeth Kristiansen

Diakoniutvalget i Skårer
og Fjellhamar.
Elisabeth Kristiansen og
menighetene i NR prosti
Ansatte og frivillige
Prest og DU
Ansatte og frivillige
Elisabeth, Ingebjørg
Birkeland fra NFU og Tor
Ivar Torgauten fra
bispekontoret
Ansatte og frivillige

Løpende
Løpende
September
Løpende
4.-11.juni-13

Løpende

Grønn arbeidsgruppes rolle og arbeidsoppgaver
Skårer menighet er sertifisert som Grønn menighet. Grønn arbeidsgruppe har et særlig ansvar for å følge opp
menighetens forpliktelser som Grønn menighet. Dette innebærer samarbeid med andre utvalg, samtaler om
miljøfokus og kontakt med lokale miljøorganisasjoner. Arbeidsgruppen skal gjøre menigheten
smiljøengasjement kjent og øke menighetens miljøbevissthet.
Aktivitet
Bidrag overfor fellesrådet ang. enøk-tiltak for våre bygninger
Eventuelle temadager om miljø, forbruk og rettferd
Skaperverkets dag
Kollekt til Grønn Hverdag

Når?
løpende
September
årlig

Misjonsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver
Misjonsutvalget skal ivareta kirkens ansvar for misjon, økumenikk og religionsdialog på lokalt plan. Utvalget
ivaretar kontakt med misjonsorganisasjonene og oppfølging av menighetens misjonsprosjekt
Aktivitet
Gruppemøter
Oppfølging av misjonsavtale, Blånildalen (NMS) og ”Misjon Salmelid” (NLM)
Innsamling av penger
Misjonsmiddag
Strikkeprosjekt sykehuset i Ginir

Når?
1x i måneden startet i
august
løpende
løpende
Startet i november
Kontinuerlig, startet i
august

Status og evaluering:
 Misjonsutvalget fikk en ny sammensetning av medlemmer etter at ekteparet Bent og Ellen Salmelid dro
til Etiopia i August for å arbeide som misjonærer for Norsk Luthersk Misjonssamband i Etiopia. Ny
leder er Eli Marie Herdieckerhoff, og gruppen er åpen for stadig nye medlemmer.
 Menighetsrådet har bestemt å støtte arbeidet til ekteparet Salmelid som et misjonsprosjekt nr. 2, og
misjonsgruppen har detorganisatoriske ansvaret for det.
 Menighets opprinnelige misjonsprosjekt (NMS – Blånildalen) støttes videre.
Kort om planer for 2013:
 Utover ovenfor nevnte aktiveiteter, som skal videreføres, vil Misjonsgruppen i samarbeid med prestene
forberede og gjennomføre to misjonsgudstjenester der innsamlete midler skal gå til hvert sitt
misjonsprosjekt.
KN-kontaktens rolle og arbeidsoppgaver
KN-kontakten er utnevnt av menighetsrådet og har i oppgave å ta imot post fra Kirkens nødhjelp og stimulere til
lokalt engasjement for Kirken nødhjelps arbeid.
Aktivitet
Når?
Informere i forbindelse med menighetens offer til Kirkens nødhjelp, og ellers
Ved behov
formidle informasjon om KN og KNs aktiviteter til menigheten
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2.3 Trosopplæring, utvikling og felleskap
Hovedmål:
Trosopplæringen er menighetens kilde til næring og vekst. Gjennom opplæring i Guds ord og møteplasser for
refleksjon skal alle søkende og troende få mulighet til åndelig utvikling og økt kunnskap om kristen tro.
Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi at alle skal føle seg hjemme i kirken.
Trosopplæring for barn og unge
Trosopplæring for barn og unge skal gi døpte barn og søkende unge opplæring i kristen tro og nestekjærlighet.
Vi ønsker å hjelpe unge til å finne sin identitet som kristen og lære dem å bruke bønn, nattverd, fellesskapet og
Bibelens ord for å styrke og vedlikeholde sin tro.
Stabens rolle og oppgaver
Kateketen har hovedansvar for opplæring i menigheten, herunder konfimantundervisningen, i samarbeid med
prester og ungdomsarbeider. Kantor og korleder støtter arbeidet gjennom sitt musikalske engasjement.
Trosopplæringsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver
Trosopplæringsutvalget har utarbeidet en trosopplæringsplan for Skårer menighet. Utvalget har ansvar for å
vedlikeholde planen og planlegge iverksetting når finansieringen er på plass.
Aktivitet
Vedlikeholde trosopplæringsplan

Når?
Skal være klar før vi får
trosopplærings-midler,
senest 2014

BUSKMENs rolle og oppgaver
 BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer Menighet) skal samordne barne- og ungdomsarbeidet i Skårer
menighet og være med på å skape et godt fellesskap blant barn og unge. (Visjon: Brobygger for barn
og unge i Skårer menighet)
Delmål
 Koordinere og drive kristent arbeid for barn og ungdom innenfor rammene av Skårer menighets
virksomhet
 Ta ansvar for oppfølging av ulønnede medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet
 Ha ansvar for å søke om og fordele økonomiske midle til BUSKMENs undergupper.
Pågående arbeid / nye tiltak
Søndagsskolen arrangerer søndagsskole
hver søndag utenom ferier og familiegudstj.
Barnekoret har korøvelser hver tirsdag
ettermiddag (utenom ferier) og deltar på
familiegudstjenester m.m.
Ungdomskor har øvelser noen tirsdager
samt deltar på gudstjenester og har
øvingshelg m/konsert
Klubben arrangerer klubbkveld hver torsdag
(utenom ferier) samt diverse leire og turer

Ansvarlig
Kontaktperson:
kateket
Dirigent

Utføres av
Søndagsskolelederne

Tid / frist
Kontinuerlig

Dirigent og pianist

Kontinuerlig

Dirigent

Dirigent og frivillige
medarbeidere

kontinuerlig

Ungdomsarbeider
og Kateket

Kontinuerlig

Filmklubben for alle mellom 11-13 år viser
film og har kveldsmat annenhver søndag
Søke kommunen om driftsstøtte på vegne av
alle undergruppene årlig
Fordele kommunal støtte og kollektinntekter
på undergruppene
Arrangere årlig medarbeidersamling eller
delta på menighetens medarbeiderfest
Arrangere juletrefest

Kontaktperson:
Kateket
BUSKMEN

Klubbenstyret,
voksenledere,
ungd.arbeider/kateket
Frivillig leder
Kateket
BUSKMENs leder

BUSKMEN

BUSKMEN

Hver høst

BUSKMEN

BUSKMEN/MR

Årlig

BUSKMEN

BUSKMEN

Lage planer og program for barne- og
ungdomsarbeidet

Undergruppenes
styre/ledere

Undergruppenes
styre/ledere

Årlig, 1.lørdag i
januar
Årlig

SKÅRER MENIGHET

Kontinuerlig
1.mai årlig

-8-

Planer for 2013
Filmklubben må evalueres, og når trosopplæringsmidlene kommer er det ønskelig å ha samarbeid med ny
trosopplærer slik at det kontinuerlige arbeidet og trosopplæringsarbeidet blir knyttet sammen. Ellers drive
undergruppene som vanlig.
Opplæring, utvikling og fellesskap for voksne
Gjennom opplæring og fellesskap vil vi bidra til bevisstgjøring, utvikling og fordypning i troen. Menighetens
frivillige medarbeidere skal få opplæring og inspirasjon til den tjenesten de står i. Gjennom fellesskapsbyggende
aktiviteter vil vi inspirere til aktivt engasjement og personlig utvikling.
Aktivitet
SK1900 (kveldsgudstjeneste) med kveldsmat – jf. pkt 2.1
Kursing i arbeid med utviklingshemmede
Forskjellige kurs og foredrag
Kursing av nye menighetsråd
Menighetstur

Når?
Søndagskveld – 6
ganger i semesteret
Uregelmessig, etter
behov.
Uregelmessig, etter
behov
Etter tiltredelse og
etter behov
Etter behov

2.4 Musikk og kultur
Hovedmål:
Musikk og kultur er menighetens kroppsspråk og styrke menighetens evne til å formidle kirkens budskap.
Musikk bidrar til å uttrykke følelser og høytid ved kirkelige handlinger. Musikk- og kulturarrangementer skal
inspirere og åpne for ”sprell” og mangfold i menigheten.
Stabens rolle og oppgaver:
Kantor har hovedansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kantor leder også kirkekoret. Det
er ansatt en egen korleder for barnekor og ungdomskor. Staben er for øvrig initiativtakere og bidragsytere til
ulike musikk- og kulturarrangementer.
Frivillige medarbeideres rolle og oppgaver:
Frivillige medarbeidere bistår kantor og korleder, samt deltar ved ulike musikk- og kulturarrangementer.
Aktivitet
Barnekoret har korøvelser en dag i uka (utenom ferier) og deltar på
familiegudstjenester m.m., jf. pkt. 2.3.1
Ungdomskoret øver i kirken annenhver tirsdag (ny aktivitet fra januar 2012), jf pkt
2.3.1
Kirkekoret har faste øvelser i kirken
Skårer kor – forsangergruppe til noen gudstjenester hvert semester. Øvelser avtales
foran hver gudstjeneste.
Musikk til gudstjenester og kirkelige handlinger
Andre konserter og kulturarrangementer

Når?
Kontinuerlig
Kontinuerlig i
perioden jan-april
og sep-des
Ukentlig onsdag
kveld
Ved behov
Løpende

Status og evaluering:
 Menigheten arrangerte to musikk prosjekter – Via Crucis i påsken og Åpenbaringen på Allehelgensdag.
Dette samlet mange mennesker fra ulike grupper i menigheten til felles arbeid og felles opplevelse.
Nykomponert musikk, laget av mennesker som er bosatt i kommunen, ble fremført av barn, ungdommer
og voksne. Oppslutningen av publikum var stort og tilbakemeldingen gode.
 Barnekoret hadde to konserter og deltok i en rekke gudstjenester.
 Ungdomskoret deltok under gudstjenester tilknyttet konfirmanttiden og hadde to konserter i Skårer
kirke.
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Kirkekoret deltok under en del gudstjenester
Skårer kor deltok fast under årets mandagsmesser, og under enkelte andre gudstjenester.

Planer for 2013:
 Fortsatt gi et godt og variert tilbud til menighetens medlemmer i ulik alder

2.5 Informasjons- og kommunikasjonsarbeid.
Hovedmål:
Gjennom et aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid vil vi gjøre kirken og menighetens arbeid synlig i
nærmiljøet. Informasjonsarbeidet skal synliggjøre menighetens visjon og verdier og inspirere lokalbefolkningen
til å benytte seg av det kirken har å by på.
Stabens rolle og oppgaver:
Stabens rolle og oppgaver er primært å tilgjengeliggjøre informasjon for infogruppa.
Infogruppas rolle og oppgaver:
Infogruppa skal ha oversikt over informasjonsbehovet og foreslå hvordan informasjonsarbeidet kan organiseres
effektivt. Informasjonsgruppa har hovedansvar for utvikling og vedlikehold av menighetens nettsider
Aktivitet
Lage informasjonsplan
Annonsering og andre informasjonstiltak
Sammen med Fjellhamar menighet vurdere behov for ny teknisk løsning for
nettsidene, og eventuelt anskaffe ny løsning
Sørge for implementering av eventuell ny teknisk nettsideløsning
Vedlikeholde egen hjemmeside på internett
Spre informasjon om arrangementer på menighetens Facebook-side

Når?
Mai 2012
Løpende og ihht plan

Kontinuerlig
Kontinuerlig

Status og evaluering:
 Skårer menighet har i løpet av 2012 styrket sin offentlige tilstedeværelse, og dermed synlighet, på
digitale medier. En egen Facebook-side er blitt opprettet og vedlikeholdt, og har blitt benyttet til å
informere om samt invitere til å delta på aktiviteter og tiltak. Facebook er også i noe grad benyttet som
annonsemedium.
 Videre har menighetsrådet opprettet ny nettside, saksbehandler på kontoret har blitt gitt mulighet til å
bruke arbeidstid til å være webredaktør for denne. Den nye nettsiden ble lansert i november 2012, og
oppdateres nå jevnlig.
 Menighetsstaben har fra høsten 2012 tatt inn PR og informasjonstiltak som et fast punkt på sine
stabsmøter. Dette som et sentralt ledd i å sikre informasjonsflyt utad.
 Tiltaket Mandagsmesse for andre år på rad annonsert bredt for sine arrangementer. Dette som en
konkret satsning både for å synliggjøre Skårer menighet og som strategisk branding, det er ønskelig at
Skårer menighet skal assosieres med dette tiltaket.
 Staben ved sokneprest har tatt initiativ til å endre på det tidligere tiltaket semesteroversikt. Denne
utarbeides nå som en tertialsoversikt som distribueres i kirken rett i forkant av og ved begynnelsen av
hvert tertial.
 Skårer menighetsråd har utnevnt eget informasjonsutvalg, bestående av Silja Kaldhol, Berit Helland
Strand og Oda Noven. Informasjonsutvalget bistår stab, administrasjon og menighetsråd med
utredninger, planer og annen innsats etter behov for å styrke og sikre kvaliteten på utadrettet
informasjon.
Kort om planer for 2013:
 Utarbeide informasjonsplan for Skårer menighet
 Kartlegge verktøy, ressurser og muligheter i informasjonsarbeidet
 Sikre og styrke satsning på nettsiden som informasjonskanal
 Sikre og styrke menighetens bruk av Facebook og eventuelt andre sosiale forum på nett for å styrke
synlighet, informasjon utad og engasjement
 I større grad benytte kontaktflater inn mot trykte medier for økt redaksjonell dekning av arrangementer
og aktiviteter i menighetens regi
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3. Ressurser og organisering
Menigheten er en del av lokalsamfunnet. Av Lørenskogs ca 34.000 innbyggere bor ca 20.000 innenfor grensene
til Skårer menighet. I soknet bor det en relativt stor andel fremmedkulturelle og innvandrere. Menighetens rolle i
befolkningen er primært slik det er sagt i de overordnede mål og visjon. Den er også avhengig og preget av de
spesielle karakteristika og sosiologiske strukturer som kjennetegner denne befolkningen.

3.1 Menighetsstaben
Menighetsstaben besto i 2012 av:
Sokneprest:
Ernst-Modest Herdieckerhoff
Kapellan:
Elisabeth Kristiansen (studiepermisjon fra september til november)
Kapellan:
Onesimus Jalata-Nagari
Vikarprest 50 %:
Sigrun Hermannsdottir (fra september til november)
Vikarprest 50 %
Elisabet Toven Diesen (fra september til november)
Kantor:
Francesco Buccino
Kateket:
Monika Skaalerud
Ungdomsarbeider:
Knut Erik Amundsen
Kirketjener
Ragnhild Solås
Kirketjener
Oskar Delgado
Dirigent
Marianne Husby Berg (deltidsengasjement)
Engasjement ungd.arb. Victor Presterud (deltidsengasjement, fra september)
I tillegg er organist Knut Olav Uppstad ansatt i 20 %, med begge sokn i Lørenskog som arbeidsfelt.
Administrasjonen utøves av ansatte ved kirkevergens kontor, samt ansatte ved menighets- og prestekontoret.
Praktisk arbeid utføres av ansatte i kirken og på kirkegården.
Utvalg
Oversikt over menighetens utvalg og kontaktpersoner for de ulike aktivitetene finnes i Appendix.
Utvalgenes roller er beskrevet under de respektive virksomhetsområdene.

3.2 Menighetsrådet
Skårer menighetsråd 2012:
Leder:
Tor Einar Ljønes
Nestleder:
Reidun Kværnum
Medlem:
Oda Josefine Noven
David Tys
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Halland Strand
Silja Kaldhol
Sokneprest Ernst-Modest Herdieckerhoff
Varamedlem:
Odd Gunnar Norum
Elin Hageland
Alexandra Jacob
Jarle Edgar Gausen
Leif Arne Klemetsen
David Tys har permisjon fra sitt verv
Skårer menighetsråd hadde 7 møter i 2012, og behandlet totalt 39 saker.
Tor Einar Ljønes (vara Odd Gunnar Norum) og Rune Wennevold (vara Kjersti Nordberg) er menighetens
representanter i Lørenskog kirkelige fellesråd.
Viktige fokusområder for menighetsrådet i 2012 var ny liturgi, ny kirkeordning, etablering og finansiering av
ungdomskor og informasjonsarbeid.
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3.3 Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere
Hovedmål
De frivillige medarbeiderne er menighetens muskler, som i samspill med staben (menighetens ryggrad) holder
menighetens aktiviteter i gang. Alle skal føle seg velkommen og ønsket som bidragsytere i menigheten. De
frivillige medarbeiderne skal føle seg sett og verdsatt for den jobben de gjør.
Aktivitet / tiltak
Vedlikeholde oversikt over alle frivillige medarbeidere
Arrangere medarbeiderfest

Ansvarlig
Menighetskontoret
Menighetsrådet

Når?
løpende
Høst

Gi en synlig takk når medarbeidere slutter etter minst 5 års tjeneste

MR i samråd med
gruppeledere og stab
Stab, menighetsråd og
gruppeledere

Ved behov

Menighetsråd og stab
Staben

Mai 2012
årlig

Stab, menighetsråd og
gruppeledere

Ved behov

Bruke aktivt menighetens møteplasser for å se og ta godt i mot med nye
mennesker i menigheten, slik at de ser at de kan delta og engasjere seg på sine
egne premisser (eks. kirkekaffe, barne- og ungdomsaktiviteter)
Utarbeide opplegg for medarbeidersamtaler for frivillige
Gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens
aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet
Rekruttere nye medarbeidere

Kontinuerlig

Oversikt over medarbeidere ble oppdatert i forbindelse med medarbeiderfest høsten 2012. Det har ikke blitt
utarbeidet et særskilt gavebudsjett, kostnader til dette belastes menighetsrådets diversekonto.
Menighetsrådet har ikke satt i verk en planmessig oppfordring om å ta imot nye i menigheten, utover at
menighetsråd og stab bes å ha en særskilt oppmerksomhet omkring dette. Medarbeidersamtaler er fulgt opp
sporadisk, hovedsakelig i barne- og ungdomsarbeidet. Å utvikle en strukturert og fast oppfølging av denne
oppgaven er blant de oppgaver hvor menighetsrådet har et klart forbedringspotensiale.
Nye medarbeidere er rekruttert på ad hoc basis. Det foreligger ikke noe konkret planarbeid om rekruttering pr.
31. desember 2012.

3.4 Vedlikehold av kirken, interiør og eksteriør.
Hovedmål
Bevare og utvikle kirkebygget med interiør og tilhørende uteareal, slik at det kan romme menighetens mange
aktiviteter og folk skal trives kirken. Bygget skal holdes i god stand og drives mest mulig økonomisk.
Lørenskog kirkelige fellesråd har det formelle ansvaret for dette arbeidsområdet, og det vises til deres
årsmelding for anliggender av mer omfattende karakter. Kirkestaben og kirketjenere har kontinuerlige oppgaver
året gjennom.
Arbeider utført i 2012:
Kun helt nødvendige investeringer og utbedringer er utført i 2012 da Fellesrådets økonomi ikke har tillatt noe
annet.
Oppgradering av rom:
Alter, knelekrakker og døpefont er pusset ned og lakkert.
Kirken har mottatt to malerier av kunstneren Merete Vian Norum. De har titlene ”Samtale” og ”Livsvev”. Disse
er hengt opp bakerst i kirkerommet.
To dører som ikke var i bruk ut fra kirkerommet er blendet.
Oppgradering av uteareal:
Det er plantet noen få nye spirea mot skogen og mot plassen vi dumper hageavfall.
En bjørk er felt. Den sto inn mot gjerdet til barnehagen og knakk i vinden i fjor.
Vi mangler nå kantklipper etter tyveri fra garasjen i sommer.
Andre gjennomførte tiltak:
Det er investert i nytt brannvarslingsanlegg. Det gamle ble ikke lenger godkjent av brannvesenet og vi ble pålagt
å bytte det for å få fortsette driften.
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Igangsatt prosjekt:
Alterduken i Skårer Kirke er helt utslitt. Vi har derfor gjennom våre hjemmesider søkt etter noen som kunne
tenke seg å utforme en ny duk for oss. Kravet var at duken skulle ha samme størrelse som den vi har og samme
motiv. Likevel skulle den ikke være et plagiat av den gamle.
Ved fristens utløp hadde vi fått inn kun en seriøs aktør. Det er Anne Rønningen. Hun har laget en mappe med
to utkast til duk for oss. Denne vil bli forelagt menighetsrådet rett over nyttår og vi håper hun kan starte arbeidet
slik at duken blir ferdig til påsken i 2013. Duken vil bli finansiert med minnegaven vi fikk etter Lars Benterud.
Anne Rønningen har også laget det store teppet som henger i menighetssalen. Hun har også laget kirketekstiler
til Strømmen kirke.
Planer som er lagt på is på grunn av dårlig økonomi:
Nytt kjøkken i underetasjen.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg.
Arbeidsplattform under kirkeklokkene. (HMS-krav)
Enøk
Samarbeidet med de andre fellesrådene på Romerike og KA har fortsatt også dette året. Vi har hatt tre samlinger
hvor vi har lært å bruke KA sitt verktøy for å følge med på strømforbruket.
Likevel, det er i stor grad utetemperaturen som avgjør hvor mye strøm vi bruker. Mange arrangement hos oss
krever at det er komfortabel temperatur inne., f.eks babysang , barnekor og dåpsgudstjenester. Vi forsøker ellers
så godt vi kan å senke temperaturen i rom vi ikke bruker.
KA sin konsulent på området har gitt oss en del råd om strømsparing.
På senvinteren sliter vi med mye istapper fra takene våre. Dette skyldes dårlig isolering i taket. Det anses også å
være største grunn til at vi bruker mye strøm. Etterisolering av tak er derfor ett av tiltakene som anbefales.
I to av salene har varmekablene gått i deler av gulvet. Dette gjør det vanskelig å holde temperaturen oppe i de
kaldeste periodene. Det betyr at termostaten på de andre delene av gulvet må kompensere og varmen står på
hele tiden. Det er heller ikke optimalt for forbruket og varmekablene bør repareres.
Pågående arbeid / nye tiltak
Vedlikehold av uteareal
Nytt kjøkken nede
Nytt ventilasjonsanlegg
Universell utforming
Oppgradering kirketekstiler
Utskiftning av lyskastere ute
Oppgradering av lydanlegg
ENØK-tiltak
Heis
Ny kantklipper
Nye gardiner, Sal A
Etterisolering tak
Utskiftning varmekabler

Ansvarlig
Kirketjener
Menighetsråd
Fellesrådet
Kirketjener
Menighetsråd
Fellesråd
Fellesråd
Kirketjener
Fellesråd
Fellesråd
Kirketjener
Fellesråd
Fellesråd

Utføres av
Kirketjener
Kirketjener
Kirketjenere/eksternt
Kirketjener
Kirketjener
Kirketjener
Egen komite
Kirketjener
Kirketjener/eksterne
Kirketjener
Kirketjener
Eksterne
Eksterne

Tid / frist
Kontinuerlig
På vent
På vent
Påsken 2013
?
2012?
2013
Kontinuerlig
På vent
Våren 2013
Våren 2013
Ikke planlagt
Ikke planlagt

3.5 Økonomi
Det vises til vedtatt budsjett og regnskap vedtatt av Menighetsrådet og Fellesrådet.
Menighetsrådets virksomhet finansieres hovedsakelig av to inntektskilder: Årlig driftstilskudd som bevilges av
Lørenskog kirkelige fellesråd og kollekt til eget arbeid. I tillegg kommer egenbetalinger ved forskjellige type
arrangementer og tiltak. Disse vil i all hovedsak være selvfinansierende. Utover dette har menigheten en
givertjeneste, som tradisjonelt benyttes for hel- eller delfinansiering av et engasjement. For begynnelsen av
virksomhetsplanens periode er denne tilknyttet et deltidsengasjement som kordirigent.
Store deler av menighetsrådets økonomi er tilknyttet midler som menighetsrådet ikke har direkte råderett over.
Dette gjelder kollekt til eksterne formål, hvor midler samles inn og deretter overføres en ekstern organisasjon,
samt egenbetalinger for konfirmantleire. Disse midlene, som kun går inn og ut av menighetsrådets
resultatregnskap, utgjør mer enn halvparten av omsetningen i et normalt regnskapsår.
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Menighetsrådet får tre ganger årlig regnskapsrapportering fra sin administrasjon.
Videre rapporterer administrasjonen fortløpende til menighetsrådets arbeidsutvalg om alle forhold av vesentlig
betydning. Regnskap er satt opp etter god kommunal regnskapsskikk.
Menighetsrådet vedtar selv sitt årsregnskap, og har årlig gjennomgang av dette fra godkjent revisor.
Regnskapsprinsipper
Resultat og balanseoppstillingen er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for
små foretak.
Inntektsføring
Inntektene knytter seg i all hovedsak til innsamling av midler. Inntektsføring av disse skjer i den perioden hvor
midlene er innsamlet.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

3.6. Årsregnskap 2012
Årsresultat for Skårer menighet i 2012 er et merforbruk (underskudd) på kroner 100.000,-. Den vesentligste
årsaken til dette er at menighetsrådet i 2012 ikke fikk driftstilskudd fra Lørenskog kirkelige fellesråd. Samtidig
var det budsjettert med et merforbruk på kroner 113.000,-. Driftsresultat er derfor i tråd med menighetsrådets
vedtatte budsjett.
Man ser av regnskapstallene at det er flere individuelle avvik mot budsjett. To større konserter (Via Crucis våren
2012, Allehelgenskonserten høsten 2012) fikk langt større omfang enn planlagt, og påvirket både inntektssiden
og utgiftsiden av regnskapet. En egen satsning på informasjonsarbeid tilknyttet mandagsmessene har og gitt
utslag på utgiftssiden.
Satsning på barne- og ungdomsarbeidet i form av korleder i deltidsstilling var hovedgrunnlaget for budsjettert
merforbruk i 2012. En gledelig økning i givertjenesten reduserte omfanget av planlagt merforbruk, og er en
vesentlig årsak til at årsresultat ikke ble mer dramatisk på tross av bortfallet av driftstilskudd for regnskapsåret
2012.
For mer detaljert informasjon henvises det til regnskapets noteopplysninger.
Menighetsrådets arbeidsutvalg blir fortløpende orientert om utviklingen i regnskapet fra administrasjonen.
Videre får menighetsrådet økonomiske rapporter 3 ganger årlig, med oversikt over forbruk pr. rapportdato
sammenlignet med budsjett for året og tilsvarende regnskapstall fra foregående regnskapsår.
Skårer menighet har god likviditet, med en likviditetsprosent på 296 %. Andel egenkapital er 66 %.
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SKÅRER MENIGHETSRÅD RESULTATREGNSKAP 31.12.2012
DRIFTSINNTEKTER (i hele 1000 kroner)

31.12.2012 Budsjett 2012

Endring

31.12.2011 Endring Noter

1: Disponible inntektsposter
Driftstilskudd

23

85

-62

95

-72

1

Leieinntekter, gaver, egenbetalinger, givertjeneste

228

29

199

69

159

2

Kirkeoffer menighetsarbeidet

109

120

-11

114

-5

3

Sum disponible inntektsposter

360

234

126

278

82

Egenandeler konfirmantopplegg

391

383

8

433

-42

4

Kirkeoffer til andre

226

190

36

199

27

5

Sum bundne inntektsposter

617

573

44

633

-16

SUM DRIFTSINNTEKTER

977

807

170

911

66

- Faste driftsutgifter og innkjøp

40

45

-5

52

-12

6

- Fritt disponible midler MR

34

19

15

14

19

7

- Arrangementer

4

12

-8

7

-3

8

Kommunikasjon

6

35

-29

18

-12

9

21

16

5

19

2

10

2: Bundne inntektsposter
Prosjekter og arrangementer

DRIFTSUTGIFTER (i hele 1000 kroner)
1: Ordinære driftsutgifter
Menighetsrådet

Trospplæring
- Dåpsarbeid frem til konfirmasjon
- Tilskudd til konfirmantopplæring

2

4

-1

-63

66

4

- Utgifter korleder, ekstrakostnader turer og leiropphold

172

150

22

57

114

11

Gudstjenesten

178

70

108

77

102

12

24

20

4

29

-6

481

370

112

211

271

Bruk av egenandel konfirmantopplegg

391

383

8

433

-42

4

Overføring av eksterne offer

226

190

36

199

27

5

Sum bundne driftsutgifter

617

573

44

633

-16

1098

943

156

843

255

-121

-136

15

67

-189

21

23

-2

23

-2

113

-113
90

-190

Diakoni
Sum ordinære driftsutgifter
2: Bundne driftsutgifter
Prosjekter og arrangementer

SUM DRIFTSUTGIFTER
AVSETNING TIL FOND
RESULTAT 1
RENTEINNTEKTER
BRUK AV FOND
DRIFTSRESULTAT 2
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SKÅRER MENIGHET Balanseregnskap pr. 31.12.2012
31. 12. 2012

31. 12. 2011

Noter

EIENDELER:
Anleggsmidler
Omløpsmidler

0

0

700

857

2.13-2.17

Kortsiktige fordringer

126

117

2.10

Kasse, bankinnskudd

574

740

C

SUM EIENDELER:

700

857

D Kap 2.5

EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital

463

564

A Kap 2.2
B Kap 2.1

2.56-2.58

Disposisjonsfond

88

72

2.51-2.52

Bundne driftsfond

350

276

2.53-2.54

Ubundne investeringsfond

2.55

Bundne investeringsfond

2.5950

Regnskapsmessig mindreforbruk

2.5900

Regnskapsmessig merforbruk

2.5980

Likviditetsreserve

2.5990

Kapitalkonto

125

125

Gjeld
Langsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld:

237

293

Annen kortsiktig gjeld

237

293

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

700

857

Likviditetsprosent

296

292

Andel egenkapital

66

66

2012

2011

E Kap 2.4
F Kap 2.3
2.32-2.39

G

Årsoppgjørsdisposisjoner

14

90
-100

Mindreforbruk
Merforbruk

13

15

90
-100

Minnegave til bundet avsetning

21

Gave Inner Wheel til bundet avsetning

1

Til/fra ubundet avsetning

-54

16

Til/fra bundet avsetning

-46

52

Ny saldo ubundne avsetninger

34

88

Ny saldo bundne avsetninger

304

350

Skårer, mars 2013

Tor Einar Ljønes, leder

Olav Bjørnsen, regnskapsfører
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3.7. Årsbudsjett 2013
BUDSJETT SKÅRER MENIGHET 2013
DRIFTSINNTEKTER ( i hele 1000 kroner)

Budsjett 2013

Budsjett 2012

Endring Regnskap 2011

Endring

1: Disponible inntektsposter
Driftstilskudd

85

-85

95

-95

Leieinntekter, gaver, egenbetalinger

100

29

71

69

31

Kirkeoffer menighetsarbeidet

119

120

-1

114

5

Sum disponible inntektsposter

219

234

-15

278

-59

Egenandeler konfirmantopplegg

374

383

-9

433

-59

Kirkeoffer til andre

220

190

30

199

21

Sum bundne inntektsposter

594

573

21

633

-38

SUM DRIFTSINNTEKTER

813

807

7

911

-97

2: Bundne inntektsposter
Prosjekter og arrangementer

DRIFTSUTGIFTER (i hele 1000 kroner)
1: Ordinære driftsutgifter
Menighetsrådet
- Faste driftsutgifter og innkjøp

44

45

-1

52

-8

- Fritt disponible midler MR

7

19

-12

14

-7

- Arrangementer

3

12

-9

7

-4

Kommunikasjon

2

35

-33

18

-16

- Dåpsarbeid frem til konfirmasjon

16

16

19

-3

- Tilskudd til konfirmantopplæring

11

4

7

-63

74

Trospplæring

- Utgifter sivilarbeider/etteråring, leirkostnader

192

150

42

57

135

Gudstjenesten

50

70

-20

77

-27

Diakoni

10

20

-10

29

-19

334

370

-35

211

124

Bruk av egenandel konfirmantopplegg

374

383

-9

433

-59

Overføring av eksterne offer

220

190

30

199

21

Sum bundne driftsutgifter

594

573

21

633

-38

SUM DRIFTSUTGIFTER

929

943

-14

843

85

-115

-136

21

67

-183

23

Sum ordinære driftsutgifter
2: Bundne driftsutgifter
Prosjekter og arrangementer

AVSETNING TIL FOND
RESULTAT 1
RENTEINNTEKTER

21

23

-2

BRUK AV FOND

94

113

-19

0

0

0

DRIFTSRESULTAT 2

SKÅRER MENIGHET
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94

90

-90

- 17 -

Appendix
Skårer menighetsråd: Underutvalg og arbeidsgrupper
Diakoniutvalget:
 Elisabeth Kristiansen, Inger Ystad, Hege Sydnes, Nils Gustav Roland
Misjonsutvalget:
 Kjersti Nordberg, Eli Marie Herdieckerhoff, Hege Norrvall, Åse Matre, Berit Kloster,
Trosopplæringsutvalget:
 Solveig Uppsata, Tor Einar Ljønes, Hildur Austrheim, Jon Øyvind Nordberg, Oda Josefine Noven,
Monika Skaalerud, Elisabeth Kristiansen
Gudstjenesteutvalget:
 Solveig Flood, Britta Konstali, Ernst-Modest Herdieckerhoff, Silja Kaldhoel, Oda Josefine Noven,
Francesco Buccini, Reidun Kværnum, Nils Erik Norrvall
Praktisk Gruppe:
 Elin Hageland, Geir Aage Noven, Margreta Bondevik, Kjersti Nordberg.
Grønn Arbeidsgruppe:
 Margreta Bondevik, Harald Ystad, Hege Sydnes, Hildur Austrheim, Ernst-Modest Herdieckerhoff
Givertjenestegruppen:
 Solveig Flood, Nils-Tore Andersen, Britta Konstali, Rune Wennevold
Informasjonsgruppe:
 Silja Kaldhol, Berit Strand, Oda Josefine Noven
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp:
 Rune Wennevold
Buskmen (Barn og Unge i Skårer MENighet):
 Buskmen er en selvstendig organisasjon, hvor menighetsrådet har en representant i styret. Rune
Wennevold innehar dette vervet.

Noter til årsregnskap 2012:
Note 1: Driftstilskudd
Tekst

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Driftstilskudd fellesrådet

20000

85000

95000

Driftstilskudd fra andre

2750

0

0

22750

85000

95000

Totalt

: fellesrådet utbetalte ikke driftstilskudd for menighetsrådene i 2012
: Skårer menighetsråd fikk tildelt noe mer saksbehandlerressurser i 2012
som er prissatt til kr. 20.000,-, som dokumentasjon på skjevfordeling i arbeidsåret

Note 2: Leieinntekter, gaver, egenbetalinger m.m.
Tekst

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

107950

25000

23663

Egenbetalinger og støtte musikktiltak

92101

0

0

Egenbetalinger diakonale tiltak

12377

0

11123

Gaver, salg

11560

0

32069

4279

0

1681

0

4000

340

228267

29000

68876

Givertjeneste ungdomsarb.

Egenbetalinger tiltak for barn
Leieinntekter
Totalt

: to konserter genererte inntekter som ikke var budsjettert
: satsning på givertjenesten medførte økte inntekter
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Note 3: Kirkeoffer menighetsarbeidet
Tekst

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Kirkeoffer mandagsgudstjenestene

22256

25000

23849

Kirkeoffer andre gudstjenester

86752

94625

90270

109008

119625

114119

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

391150

383000

433456

393648

386500

370350

-2498

-3500

63106

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Totalt

Note 4: Konfirmantarbeidet
Tekst
Inntekter
Egenandeler
Utgifter
Innkjøp, leirkostnader m.m.
Totalt

Note 5: Eksterne kirkeoffer og innsamlinger
Tekst
Buskmen

52344

56544

Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjonen

45324

26780

Kirkens Nødhjelp - Julaften

40037

38165

Misjon i Etiopia, NML (Prosjekt Salmelid)

20449

TV-aksjonen

6850

6057

Misjonsalliansen

5720

4685

Maisenteret

5530

4208

Ev. Lutherske kirken i Israel og Jordan

4783

2801

Misjonsprosjekt Etiopia NMS

4681

13491

Oslo-Akershus Søndagsskoleforbund

4573

2071

Menighetsfakultetet

4564

2882

Sjømannskirken

4151

3273

Norsk Misjon i Øst/Stefanusalliansen

3619

6096

Ung Kirkesang

3141

4428

Kristent Interkulturelt Arbeid

2982

2277

Lovisenberg Hospice

2855

4979

Kirkens Ressursenter mot vold og …..

2848

Kirkens Bymisjon

2460

2337

Norsk Gideon

2450

2072

Grønn Hverdag

2286

3055

IKO

2142

Norges Kristelige Studentforbund

2042

Kirkens Familievern

4668

Kirkens Nødhjelp - Afrikas Horn

3450

Sjelesorginstituttet

2271

Kirkens Sosialtjeneste

2110

Normisjon
Eksterne kirkeoffer totalt
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Note 6: Faste driftsutgifter og innkjøp
Tekst

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Innkjøp til Skårer kirke

21788

30000

26793

Bankkostnader

14072

9500

9822

Årskontingenter

3580

3750

3478

615

1475

0

0

0

11619

40055

44725

51712

Innkjøp bøker
Innkjøp prosjekter
Totalt

Note 7: Fritt disponible midler MR
Tekst

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Innkjøp vedtatt av råd og utvalg

23723

18900

14302

Støtte til konsert

10000

0

0

Totalt

33723

18900

14302

Note 8: Arrangementer
Tekst

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Medarbeiderfest

1575

6000

1915

Diverse mindre arrangementer

2799

6000

5488

Totalt

4374

12000

7403

Note 9: Kommunikasjon
Tekst

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Annonsering

1042

1500

17885

Annet informasjonsarbeid

4912

33000

0

Totalt

5954

34500

17885

: Budsjettmidler for annet informasjonsarbeid ble lite benyttet grunnet ekspansiv
satsning på Mandagsmesser, som føres på egen budsjettpost.

Note 10: Dåpsarbeid frem til konfirmasjon
Tekst

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Tiltak for barn

4302

5000

5283

Babysang

1188

0

2975

Innkjøp dåpsbilder

9830

6000

6000

Innkjøp fadderhesfter

5655

2000

4841

0

3000

0

20975

16000

19099

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

Lysvåken
Totalt

Note 11: Lønn korleder og andre lønnskostnader
Tekst
Lønn korleder

129743

138000

45051

Lønn prosjektarbeider ungdom (ettåring)

24750

0

0

Kostnader for arbeid på leir

17019

12000

12173

171512

150000

57224

Totalt

: prosjektarbeider / ettåring var ikke budsjettert, prosjektet kom i løpet av
arbeidsåret
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Note 12: Gudstjeneste og kirkemusikk
Tekst

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Musikkarrangementer

95595

10000

0

Mandagsmessene

51296

25000

50081

Musikk til gudstjenesten

30609

33000

26550

995

2000

0

178495

70000

76631

SK 1900
Totalt

Regnskap 2011

: To store konserter ga merutgifter (og merinntekter, se note 2)
: Ekspansiv satsning på Mandagsmessene. Budsjettdekning fra
informasjonsarbeid

Note 13: Kortsiktige fordringer
Tekst
Utbetalt 2012, utgiftsføres 2013
Inntektsført 2012, innbetalt 2013
Andre fordringer

Regnskap
83602
32010
10879
126491

Note 14: Bundne avsetninger
Tekst
Rastaarbeidet
Utsmykningsfond
Diakonifond
Minnegave
Gave fra Inner Wheel
Barne- og ungdomsarbeid

Regnskap
21976
26315
32361
21128
1000
247444
350224

Note 15: Kortsiktig gjeld
Tekst
Innbetalt 2012, inntekstført 2013
Ikke overførte kirkeoffer
Utgiftsført 2012, utbetalt i 2013
Uoppgjorte terminalbetalinger, annet

Regnskap
100150
56984
57932
21839
236905

Årsmelding fra Lørenskog kirkelige fellesråd for 2012
KIRKELIG VIRKSOMHET.
Lørenskog har to menigheter: Lørenskog menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre
kirker: middelalderkirken Lørenskog kirke og de to arbeidskirkene Fjellhamar kirke Skårer kirke. Lørenskog
kirke brukes hovedsakelig til begravelser, bryllup og en del dåp, mens de to arbeidskirkene er fulle av aktivitet
store deler av døgnet. Kirkene rommer ikke bare kirkens egne aktiviteter, men stiller også lokalene til rådighet
for andre organisasjoner i kommunen, for eksempel som øvingssted for sangkor.

Statistikken viser følgende tall for utførte kirkelige handlinger i perioden 2010-2012.
2010
2011
Dåp
192
195
Vigsler
35
41

SKÅRER MENIGHET

2012
186
40
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Gravlagt (totaltall )
Konfirmanter
Gudstjenester
Deltakere gudstjenester

192
263
206
29727

213
262
212
28735

198
230
211
27608

. Det er registrert til sammen 624 (588)* frivillige medarbeidere i ulike sammenhenger.
Det er i årets løp samlet inn kr 1 275 217 (1 159 275 ) til ulike kirkelige formål, hvorav kr 869 506
(788 389 ) er brukt til kirkens eget arbeid i nærmiljøet.
( )* =2011
Det vises for øvrig til årsrapporter fra Skårer og Lørenskog menighetsråd.
FELLESRÅDETS SAMMENSETNING OG ARBEID
Ved kirkevalget 11-12.9.2011ble det valgt nye Menighetsråd for ny 4-årsperiode .
Nytt Fellesråd for perioden 1.12.2011-30.11.2015 ble valgt , og fellesråd for perioden 1.12.2011-30.11.2012 var slik:
Tor Einar Ljønes , leder
Mette Korsrud, nestleder
Jørn Aleksandersen
Rune Wennevold
Spr E-M Herdieckerhoff
vara Spr i Fjellhamar

Skårer MR
vararep
Fjellhamar MR
”
Fjellhamar MR
”
Skårer MR
”
Oppnevnt av Borg biskop

Odd Gunnar Norum
Håkon Rem
Espen Kjørven
Alexandra Jacob

Kultur- og idrettstyret i Lørenskog kommune har valgt Sverre Olav Jenssen som kommunal representant med
Ingvill Øwrevall som vararepresentant for 4- årsperioden.
Tor Einar Ljønes og Mette Korsrud er gjenvalgt som hhv leder og nestleder for perioden 1.12.2012-30.11.2013
Fellesrådet har avholdt 10 møter og behandlet 70 saker.
Kirkelig Administrasjonsutvalg er Fellesrådets partssammensatte utvalg etter KL §35. Utvalget skal behandle
saker som gjelder forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og de tilsatte med utgangspunkt i
Hovedavtalens §13. Utvalget er gitt omfattende delegasjon i tilsettings- og andre personalrelaterte saker.
Medlemmer i 2012:
Arbeidsgiverrepresentanter:
Rune Wennevold , leder
Lørenskog kirkelige Fellesråd
og Jørn Aleksandersen , nestleder
”
Mette Korsrud, medlem
”
Varamedlemmer fra Fellesrådet: Odd Gunnar Norum, Håkon Rem og Espen Kjørven.
Ansattvalgte:
Ragnhild Solås med personlig vara Bjørn Kvisler
Monika Halsør Skaalerud med personlig vara Unni Dahlbak Gunnes
Kirkeverge Geir Haavemoen er Administrasjonsutvalgets sekretær.
Administrasjonsutvalget har avholdt 3 møter og behandlet 12 saker.
ANSATTE
Fellesrådet er arbeidsgiver for 24 personer, fordelt på 19,4 årsverk. I tillegg kommer sesonghjelp på kirkegården
.
Kirkelig administrasjon.
Kirkeverge
1,0
Konsulent ved kirkevergekontoret
1,0
Saksbehandler ved prestekontorene
1,0
Saksbehandler ved menighetskontorene 1,0
Sum 4 årsverk
Kirkene.
Kirketjener i Skårer
1,0
Kirketjener i Skårer
0,4
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Kirketjener Fjellhamar
Kirketjener Fjellhamar
Renholder
Kateket
Menighetspedagog/undervisningsprest
Ungdomsarbeidere/dirigenter
Soknediakon
2 kantorer
Organist
Kirkegården.
Driftsleder
Kirkegårdsarbeidere
0,1 Sum 4,3 årsverk
Til sammen

0,5
0,8
0,3
1,0
1,0
2,9
1,0
2,0
0,2

3,2

Sum 11.1 årsverk

1,0
Er også kirketjenere i Lørenskog Renholder

19,4 årsverk.

I tillegg er 5 prester lønnet over statsbudsjettet.
Endringer i stab 2012
Det er ingen endringer i Fellesrådets stab som er finansiert over kommunens budsjett. Fellesrådet er også
arbeidsgiver for menighetsfinansierte stillinger. Her har det vært flere endringer i løpet av året. Ved årets slutt
har Fjellhamar 1,6 årsverk og Skårer 0,3 årsverk hvor fellesrådet er arbeidsgiver mot refusjon fra menigheten
HMS-arbeid, -arbeidsmiljø.
Fellesrådet er tilknyttet Solheim HMS som bedriftshelsetjeneste. .Det samme er også den andre
arbeidsgiverlinjen hvor prestene og prosten hører til. Dette bevirker at vi årlig reviderer handlingsplaner for
HMS-arbeid i fellesskap.Det er i året gjennomført arbeidsmiljøkartlegging på kontoret i Lørenskog Hus.
På Lørenskog kirkegård og gravlund har alle ansatte gjennomført lovpålagt opplæring i bruk av maskiner og
utstyr.
IA-avtale- kirkeordning:
Fellesrådet har i 2012 fornyet sin avtale om inkluderende arbeidsliv med egen tiltaksplan ut år 2014. I denne
inngår blant annet planlagte informasjons- og drøftingstiltak som vil komme av endringer i kirkens
administrative struktur. Det er gjennomført en slik samling med de ansatte i 2012.
Sykefravær.
Korttids sykefravær i virksomheten var i 2012 på 1,9 %. Totalt fravær i 2012 var på 7,10 %.
Her er utviklingen i det totale sykefraværet de siste år:
År
Fraværsprosent

2010

2011

2012

8,10

4,25

7,10

Av det totale fraværet var 1,8 % korttidsfravær uten sykepengerefusjon. På grunn av to ansatte med lengre
fravær gir dette stort utslag i langtidsfraværet . Det utgjorde for 2012 5,3 % av det totale fraværet på 7,1 %.
Likestilling.
Fellesrådet har totalt arbeidsgiveransvar for 9 kvinner og 15 menn i forskjellige stillingsstørrelser.
Ansatte med minoritetsbakgrunn.
Det er ansatt 7 personer med minoritetsbakgrunn i en stab med i alt 8 nasjonaliteter.
Påvirkning av det ytre miljø.
Fellesrådet har driftsansvar for en av landets største gravlunder. Vedtektene stiller krav til at alt materiale som
brukes ute skal kunne resirkuleres. Så mye som mulig av plantemateriale og jordmasser resirkuleres på stedet.
Avfall fra virksomheten kildesorteres og leveres til godkjent mottak. Vi forurenser dermed i svært liten grad det
ytre miljø. Begge menighetene er registrert som Grønn menighet.
Bygging av nytt drifts- og sosialbygg på Lørenskog kirkegård og gravlund
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Kontrakt med entreprenør ble signert med Fellesrådet som byggherre i desember 2011. Entreprenør Johs Granås var
ansvarlig ved byggesaksbehandlingen, og ansvarlig for å levere søknad som var i henhold til alle lover og forskrifter.
Innlevert søknad var mangelfull i forhold til universell utforming og måtte omarbeides av entreprenør. IG
(igangsettingstillatelse) ble ikke gitt før 27.6. .Anleggsarbeidet kom først i gang i slutten av august, og med varslet
ferdigstillelse 21.12 mot kontraktens dato 12.6. Byggene vil ikke være ferdige før i mars 2013, og planlagt
overtakelse av komplett anlegg med utearealer vil først skje i juni 2013. Dette har medført kummerlige forhold for de
ansatte både med maskiner i uoppvarmet telt og tilhold i ett rom på gamle Hammer.
Prosjektledelsen ble etter krav fra kommunen overtatt av teknisk sektor våren 2012. Det har medført ekstra kostnader
i prosjektet både fra teknisk sektor og for egen innleid prosjektleder.
Økonomien i prosjektet har hele tiden vært under god kontroll .
I denne prosessen har det også blitt kuttet for å forholde seg til budsjettrammen. Det har medført at trapp og heis til 2
etg er fjernet og erstattet med loftstige. Hele bygget er klargjort for bruk, men brukstillatelse for 2 etg vil ikke
foreligge før heis og trapp er på plass.
Hele økonomien for prosjektet føres i kommunens regnskap.

ÅRSREGNSKAP 2012
Generelt om økonomisk situasjon:
En indikator på økonomisk utvikling over år er hvor stor %-andel personalkostnadene utgjør av driftsutgiftene.
Her er en tabell som viser utviklingen fra 2009-2012:
2009

2010

2011

2012

72,0

73,4

74,8

81,2

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var tilsvarende samlet snitt for sammenliknbare kirkelige fellesråd i landet
på 71, 3 i 2011. (Kommunegruppe 13).
I løpet av året 2012 har Fellesrådet innført innkjøpsstopp på varer og tjenester . Det er kun gjort nødvendige innkjøp
for å kunne opprettholde virksomheten samt lov – og forskriftpålagte utbedringer som brannvarsling og ringeanlegg.
Hvilke oppgaver er det økonomi til å gjennomføre?
Fellesrådets økonomi er basert på kommunalt tilskudd etter Kirkeloven :
§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig
fellesråd,
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
f) utgifter til kontorhold for prester.
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og
andre kirkelige tiltak i soknene.
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at
nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at
menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.
Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål
som nevnt i denne paragraf.

SKÅRER MENIGHET

- 24 -

Forenklet satt opp ble pengene brukt slik i 2012:
%-andel
Personalkostnader

81,2

Husleie, energi forsikringer

10,3

Nødvendig vedlikehold for å opprettholde drift

4,7

Av de lovpålagte oppgavene ble følgende nedprioritert:




Vedlikehold av bygg og anlegg for å hindre forfall med kr 500 000
Utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, ved å kutte tilskudd til menighetsråd med
kr 170 000.
Nødvendig rehabilitering av orgel i Lørenskog kirke med ca kr 1 300 000

Akkumulert underskudd
Mindreforbruket i årsregnskap 2012 er på kr 105 956.
Investeringsregnskapet er ført i balanse ved overføring på kr 77 390 til byggeprosjekt Lørenskog kirkegård og
gravlund, nybygg som føres i kommunens regnskap.
Det akkumulerte underskuddet er pr 31.12.2012 på kr 1 322 887. Fellesrådet har ingen likviditetsreserve. I følge
regnskapsforskriften skal dette dekkes inn slik:
§5. punkt 5
. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres
opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan fellesrådet/menighetsrådet, etter å ha
foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere
to år.
Styret har vedtatt et årsbudsjett for 2013 med et mindreforbruk på kr 336 000. Selv om dette målet nås, vil det
ikke være mulig å dekke akkumulert underskudd innen forskriftens bestemmelser.
Styrets behandling av regnskapet:
Styret skal behandle og vedta årets regnskap , og vedta eventuelle årsoppgjørsdisposisjoner. Innen 1.3 skal
regnskapet oversendes revisjonen etter styrevedtak.
Regnskapsskjema balanse:
Post 2102004 Legatkonto på kr 1 061 813 er i henhold til avtalte forpliktelser vedrørende gravlegater.
Pensjonsforpliktelser:
Fellesrådets pensjonsforpliktelser er dekket i KLP innen lov og tariffavtalens bestemmelser slik det framgår av
regnskapets dokumenter.

Rapportering til styret
Styret har behandlet som sak økonomi slik i 2012:
20.3
Regnskapsrapport
19.4
Regnskapsrapport
22.5
Regnskapsrapport og budsjettrevisjon
19.6
Regnskapsrapport
21.8
Regnskapsrapport og budsjettrevisjon
18.9
Regnskapsrapport
18.10 Regnskapsrapport
20.11 Regnskapsrapport
All rapportering har skjedd ved framlegging av originaldokumenter fra Lørenskog kommunes fagprogram
Unique Enterprise.
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Nøkkeltall fra årsstatistikken 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

Innmeldte

2

6

2

2

2

Utmeldte

20

34

15

29

14

Dåpshandlinger
Av disse bosatt i soknet
Konfirmerte

102
58
106

101
65
120

89
71
121

102
67
151

106
72
147

Vigsler

23

23

19

23

22

Gravferder

115

120

105

128

118

Gudstj. søn- og helligdager
Deltakere
Gjennomsnitt

90
8 477
96

83
8 667
104

77
8 545
111

80
8 926
112

80
8 659
108

56

57

Søn- og helligdager, antall dager
Gjennomsnitt deltakere pr dag
(alle typer gudstjeneste)
Gudstj. søn- og helligdager
Minus SK1900
Deltakere
Gjennomsnitt
Gudstj. utenom søn- og helligd.
Deltakere
Gjennomsnitt
Gudstjenester med nattverd
Antall nattverdgjester
Gjennomsnitt
Gudstjenester med nattverd
Minus SK1900 og hverdager
Antall nattverdgjester
Gjennomsnitt
Familie- og barnegudstjenester
Deltakere
Gjennomsnitt

77

69

66

160
70

152
68

8 129
105
33
4 916
149
67
2 594
39
42

8 245
120
33
5 891
178
58
2 863
48
34

8 206
124
31
5 416
175
65
3 324
51
41

8 621
123
33
5 366
163
62
3 236
52
36

8 281
122
32
6 032
188
67
3435
51
41

1 848
44
7
1 001
143

1 783
52
4
596
149

2 118
52
5
707
141

2 018
56
6
950
158

2 131
52
5
686
137

Gudstjenester for barnehager
Deltakere
Gjennomsnitt
Gudstjenester for skoler
Deltakere
Gjennomsnitt
Gudstjenester for ungdom
Deltakere
Gjennomsnitt
Julaftensgudstjenester
Deltakere
Gjennomsnitt
4-årsbok, antall delt ut

2
382
191
10
2 766
277
9
475
52
4
929
248
28

2
335
167
10
2 989
299
9
574
65
4
844
211
34

2
440
220
9
2 614
290
7
473
68
4
887
222
47

2
350
175
7
1 877
268
5
331
66
4
889
222
38

2
445
222
9
2 514
279
7
540
77
4
1 073
268
31

Bibler/nytestamenter, antall delt ut

177

285

105

54

165

Samlet inn ved offer
Av dette til menigheten
Givertjenesten

194 933
110 624
28 050

197 344
120 372
37 150

241 329
154 226
24 050

289 398
170 663
18 350

282 829
161 351
87 950

Innsaml., julemesse, gaver
Av dette til menigheten

61 234
38 157

25 953
0

51 724
17 050

61 398
24 016

91 414
39 406
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Årsmøtereferat 2012
Tid og sted: Søndag 15. april 2012, Skårer kirke, kl. 12.45-13.50.
Fremmøtte:
Møteleder:
Referent:

26 personer
Tor Einar Ljønes
Olav M. Bjørnsen

Saker behandlet:
SMM 1/2012: Årsmelding og regnskap for 2011
SMM 2/2012: Virksomhetsplan 2012-2015
SMM 3/2012: Lokale grunnordninger for menighetens gudstjenester
SMM 4/2012: Fremtidig organisering av Den norske Kirke
SMM 5/2012: Kirkens SOS i Borg
Meldinger og referatsaker:
Saksliste og innkalling ble godkjent.
Tor Einar Ljønes ble foreslått som møteleder og valgt ved akklamasjon.
Olav M. Bjørnsen ble foreslått som referent og valgt ved akklamasjon.
Knut Erik Amundsen og Silja Kaldhol ble foreslått til å undertegne protokoll og valgt ved
akklamasjon
Det ble meldt to saker til Eventuelt: Fremtidig organisering av Den norske Kirke. Informasjon om
Kirkens SOS i Borg.
SMM 1/2012: Årsmelding og regnskap for 2011
Møteleder orienterte om rapportens sammensetning, og åpnet for spørsmål og kommentarer til hvert av
årsmeldingens kapitler.
Kapittel 1.2: Overordnende mål
 Beskrivelse av misjon hadde falt ut fra overordnede målsettinger. Dette vil tas inn i virksomhetsplan for
Skårer menighet, som er grunnlaget for årsrapport.
Kapittel 1.3: Organisasjon. Personell og ledelse.
 Ungdomskoret ble etterlyst på oversikten. Da dette arbeidet ikke startet opp før i 2012, vil dette først
komme med i årsmelding for 2012.
Kapittel 2.3: Diakoni
 Kapellan Elisabeth Kristiansen opplyste om at de trenger flere frivillige til formiddagstreff i Skårer
kirke. Tiltaket avholdes første fredag i måneden gjennom skoleåret. Interesserte bes melde seg til
kapellan.
Kapittel 2.5: Barne- og ungdomsarbeid
 Tiltaket babysang var ikke tatt med i oversikten. Tiltaket vil innarbeides i virksomhetsplan og
årsmelding for arbeidsåret 2012.
Kapittel 2.6: Kirken i samarbeid med kommunale instanser
 Omtale av samarbeidet i integreringsarbeid og ungdomsarbeid var savnet.
Kapittel 2.8: Miljø. Klima. Forbruk og rettferd.
 Det ble foreslått at TV-aksjonen, som tidligere lå under Diakoniutvalget, nå burde falle inn under dette
punktet i årsmelding og virksomhetsplan.
Kapittel 2.10: Vedlikehold av kirken, interiør og eksteriør.
 Det ble uttrykt for at tiltak om blending av dører ville ha negativ innvirkning på kirkens rømningsveier.
Det ble forklart og vist at dette ikke var tilfellet, da dørene det er snakk om ikke er en del av kirkens
rømningsveier.
 Det ble påpekt at dørstokkene fører til praktiske problemer for rullestolbrukere. Det ble informert om at
praktiske løsninger ville bli utarbeidet. Kirkevergen kunne i den anledning også informere om at det er
ventet påbud om automatiske døråpnere i alle offentlige bygg.
 Skilting til kirkens toaletter ble etterlyst. Dørstopper til ytterdør ble etterlyst. Nytt lydanlegg til kirken
ble etterlyst, dagens anlegg er gammelt og utslitt, og fungerer heller ikke tilfredsstillende.
Kapittel 3.5: Årsbudsjett 2012
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Møteleder informerte om ny satsning på givertjeneste, hvor finansiering av engasjement som korleder er
det sentrale formål. Det er ferdige skjemaer i kirken givere kan fylle ut og returnere. Dette skjemaet er
og tilgjengelig på menighetens nettside.
Kapittel 4.2: Nøkkeltall fra årsstatistikk 2008-2011
 På spørsmål kunne kirkeverge og møteleder informere om at den statistiske økning i antall kirkelige
konfirmanter er et resultat av både bredere oppslutning og større konfirmantkull.
Skårer kirke har mottatt maleriene ”Samtale” og ”Livsvev” i gave fra kunstneren Merethe Vian Norum. Disse er
hengt opp på bakveggen i kirkerommet. Menighetsrådet vil søke godkjenning av Borg biskop, formell markering
av gaven planlegges høsten 2012. Gaven og tiltaket ble applaudert.
SMM 2/2012: Virksomhetsplan 2012-2015
Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes informerte kort om virksomhetsplan for perioden 2012-2015, som vil være
menighetsrådets arbeidsverktøy i valgperioden. Den nye planen er en videreføring av eksisterende plan, men
med en noe annen vinkling på arbeidsområder. Ferdig justert plan vil bli tilgjengeliggjort på menighetens
nettsider medio april 2012.
SMM 3/2012: Lokale grunnordninger for menighetens gudstjenester
Dette arbeidet er en del av gudstjenestereformen i Den norske Kirke. Menighetsrådet skal vedta endringer i
liturgier på bakgrunn av utredning gjort av menighetens gudstjenesteutvalg. Før dette gjøres skal liturgiene høres
på et menighetsmøte. I Skårer menighet legges dette til høstsemesteret 2012. De nye liturgiene vil tas i bruk
senest 1. søndag i advent 2012.
Sentralt i de nye ordningene er at det legges opp til stedegne liturgier, samt at menigheten skal involveres
bredere og mer direkte i gjennomføringen av gudstjenestene. Et punkt som har blitt mye omdiskutert lokalt så
vel som nasjonalt er den nye oversettelsen av Herrens Bønn (Fader Vår). Møteleder inviterte til diskusjon
omkring dette deltema. Det ble da foreslått at Skårer menighet kunne benytte begge former, avhengig av konkret
situasjon. Det ble vektlagt at det da var viktig at begge versjoner var tekstuelt representert, og at det ble gitt
tydelig beskjed om hvilken form som var aktuell å benytte for hver enkelt anledning.
SMM 4/2012: Fremtidig organisering av Den norske Kirke
Nils-Tore Andersen informerte kort om bakgrunnen for utredningsarbeidet som nå pågår i Den norske Kirke,
med bakgrunn i Demokratiforliket, de grunnlovsendringer som trolig effektueres på bakgrunn av dette i
inneværende år, og hvilke konsekvenser dette vil få for kirken fremover. Det ble understreket at den vanlige
kirkegjenger vil merke lite til dette, denne prosessen er først og fremst intern, og de berørte en del av de interne
kirkesystemene.
Utover dette kunne Andersen si at på generelt grunnlag kan man nok forvente at offentlig støtte til kirken ikke vil
øke på kort eller lang sikt, og at en realnedgang er mer realistisk. Kirken må i større grad enn tidligere belage seg
på å selv finansiere sin egen virksomhet fremover.
SMM 5/2012: Kirkens SOS i Borg
Kirkeverge Geir Haavemoen informerte om initiativ tatt av rådsmedlem Rune Wennevold for etablering av
undersentral av Kirkens SOS i Borg på Romerike. Det undersøkes nå i samråd med Lørenskog kommune om det
kan være mulig å plassere en slik sentral i Lørenskog. Videre er det behov for cirka 15-20 frivillige for å få i
gang en operativ sentral. Når det har tilkommet tilstrekkelig med frivillige ressurser vil det avholdes kurs for
disse. Frivillige oppfordres om å melde sin interesse.
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