Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 – 22.15
Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen)
Til stede:
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Irene Kaldhol
Elin Hageland
Alexandra jacob
Jarle Edgar Gausen
Ernst-Modest Herdieckerhoff

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
sokneprest

Forfall: Oda Noven, Odd Gunnar Norum
Saker behandlet:
SMR 6/2012 – 13/2012

Lørenskog, den 27. mars 2012
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Geir Haavemoen, sekretær (sign)
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MØTE MED: Kateket Monika Skaalerud
SMR 6/2012: VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015
Saksdokumenter: Utkast til virksomhetsplan 2012-2015
I etterkant av menighetsrådets strategisamling i januar har arbeidsutvalget arbeidet videre med
utforming av virksomhetsplan for rådsperioden. Innspill er innhentet fra stab og frivillige. Planen
legges nå frem for menighetsrådet til sluttbehandling.
VEDTAK:
1. Virksomhetsplan for 2012-2015 vedtas med de merknader som fremkommer under behandling
2. Nestleder utarbeider ferdig redigert virksomhetsplan og oversender denne til stab og
administrasjon for videre oppfølging og kvalitetssikring

SMR 7/2012: BARNAS KIRKEBOK - KIRKEKAFFE
Kirkekaffe etter utdeling av Barnas Kirkebok har vært et tiltak med uklar fordeling av roller og ansvar
i noe tid. Buskmen tok ansvar for gjennomføring av tiltaket fra 2007 av, men føler at tiltaket
prinsipielt bør ligge under menighetsrådet. Samtidig er både Barnas Kirkebok og det påfølgende
kirkekaffearrangementet viktig for rekruttering til og synliggjøring av især Buskmen sitt arbeid, med
søndagsskole og barnekor som sentrale stikkord.
Arbeidsutvalget foreslår at kirkekaffe etter utdeling av Barnas Kirkebok fremover blir et
samarbeidsprosjekt.
VEDTAK:
Trosopplæringsutvalget planlegger og organiserer Barnas Kirkebok og påfølgende kirkekaffe, og bes
involvere frivillige og grupper i barnearbeidet etter behov.

SMR 8/2012: PLAN FOR TROSOPPLÆRING
Saksdokument: Utkast til plan for trosopplæring i Skårer menighet
Skårer menighetsråd nedsatte i 2010 et trosopplæringsutvalg. Mandat var å utforme en helhetlig plan
for trosopplæring, inklusive planarbeid for ressursbruk ved tilførsel av statlige trosopplæringsmidler
ihht. Trosopplæringsreformen av 2003. Planen legges nå frem for godkjenning. Kateket presenterer de
vesentligste hovedtrekkene..
VEDTAK:
1. Trosopplæringsplan for Skårer menighet vedtas som fremlagt
2. Tiltak som skal utføres av trosopplærer vil bli iverksatt når Skårer menighet har fått tilført
Trosopplæringsmidler ihht. Stortingsvedtak av 2003 (Trosopplæringsreformen).
3. Kateket Monika Skaalerud redigerer og setter ikke gjennomførte tiltak og planlagte

tiltak som ikke kan gjennomføres med nåværende bemanning i kursiv.
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SMR 9/2012: KJENT INVENTAR I NYTT HUS. FREMTIDIG
ORGANISERING AV DEN NORSKE KIRKE
Menighetsrådet har tidligere blitt informert om at sak vedrørende fremtidig organisering av den norske
kirke skal ut på høring inneværende år, med svarfrist høsten 2012. Denne prosessen har nå blitt
revidert. Kirkerådet legger nå opp til en frivillig refleksjonsrunde med svarfrist 1. desember, og
deretter påfølgende høringer frem til og med 2017 vedrørende forskjellige aspekter av denne saken.
Endringen i prosess og tidsplan medfører at Arbeidsutvalget ønsker å benytte den ekstra tiden til en
mer nøyaktig forberedelse av saken, hvor å engasjere menigheten bredt i det videre arbeidet står
sentralt. Reell oppstart av det lokale planarbeidet utsettes inntil et planlagt felles informasjonsmøte for
prostiet er avholdt.
VEDTAK:
Arbeidsutvalget forbereder og planlegger videre oppfølging av saken

SMR 10/2012: KLOKKER OG KIRKEVERTTJENESTENE.
GUDSTJENESTEGRUPPER.
Staben ønsker å supplere dagens kirkeverter og klokkere med forpliktende gudstjenestegrupper, som
selv får ansvar for å organisere oppgavene i gudstjenesten.
VEDTAK:

Gudstjenesteutvalget bes prøve ut ordningen i et pilotprosjekt høsten 2012.

SMR 11/2012: LOKAL GRUNNORDNING FOR SKÅRER MENIGHET
Saksdokumenter: Vedtak fra gudstjenesteutvalg, Fire grunnformer, Utarbeidet form av forslag
for hovedgudstjeneste 1, Gammel og ny form for Fadervår, innstiftelsesordene og

utdelingsord
Hver menighet skal lage sin lokale grunnordning som skal være klar til bruk 1. søndag i advent 2012.
Gudstjenesteutvalget i Skårer menighet har jobbet seg gjennom alle liturgiene som skal benyttes i
Skårer menighet, og vil i møte av 26. mars endelig fastsette sin anbefaling for menighetsrådet.
Menighetsrådet skal deretter fatte vedtak om lokal grunnordning. Menighetsrådets innstilling skal
videre legges frem for menigheten til uttale i menighetsmøte. Dette vil skje den 15. april 2012, på
menighetens ordinære årsmøte.
Hva er en gudstjeneste?
Gudstjeneste er menighetens samling med sin Herre. Gud gir av sine gaver – dåp, nattverd og
evangeliet – og menigheten svarer med bønn, sang og musikk.
Gudstjenesten er altså ikke prestens arrangement, men menighetens. Den nye ordningen ønsker å
tydeliggjøre at det er menigheten som har ansvaret for gudstjenesten.
Gudstjenestereformen kommer samtidig med en del andre viktige reformer – trosopplæring,
demokrati, plan for kirkemusikk og diakoni. Alle disse reformene må sees i en sammenheng. Det
handler om en menighetsreform. Det er derfor viktig at trosopplærings- og gudstjeneste reform
koordineres, og at kateket, prester, musikere har anledning til å uttale seg og komme med innspill i
begge prosessene.
Hovedstikkordene for gudstjenestereformen er:
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Involvering – stedegengjøring – fleksibilitet
Involvering:
Flere frivillige skal være synlig og prege det som skjer i gudstjenesten. Ministranter, klokkere,
kirkeverter har vi har hatt før. Men Menigheten kan også bidra med å formulere forbønn.
Gudstjenesten kan åpnes for at ulike grupper kan spille enn større rolle i den enkelte gudstjeneste og
aktivt prege det som skjer – gjennom ord og handling, musikk, drama eller andre kunstuttrykk.
Et mål kan være å involvere nye grupper i et samarbeid: lag og foreninger, interessegrupper. Heller
ikke det er nytt for oss i Skårer, men nå ligger det en større systematikk bak denne oppgaven.
Stedegengjøring:
Hvert sted i Norge har sitt eget preg. Hva er det spesielle ved Skårer? Drabantby til Oslo – stor vekst
de siste tiår – bispedømmets og en av landets største menigheter – mennesker fra hele landet og hele
verden – ulike kulturer og interesser, både religiøst og sosialt. Stor bredde. Mange gode
ressurspersoner. Sosiale problemstillinger blant enkelte – noen som sliter. Dette er både spennende og
utfordrende. Hvordan kan denne bredden sette preg på det som skjer i gudstjenesten?
Fleksibilitet:
Hvordan kan bredde bli synlig. Gjennom ulike gudstjenestetilbud spredd over året. En lokal
grunnordning må derfor åpne for ulike muligheter. Noe for barn og ungdom, noe for andre mennesker
med spesielle behov, noe for mennesker med ulike kulturelle interesser, noe for mennesker fra andre
deler av landet og ulike kristne kulturer (bedehus, liberalt kristendom, høykirkelighet).
Menighetens motto: Nåde for alle – rom for deg
Skårer menighet ser seg som en åpen og inkluderende folkekirke (se menighetens visjon). Vi definerer
ordet ”menighet” som et fellesskap av alle døpte, uavhengig av hvor aktiv den enkelte deltar i
menighetens liv. Vi ønsker derfor å ta hensyn til mennesker som ikke føler seg trygg i de kirkelige
tradisjonen uansett hva som er grunnen for det.
Musikk:
Kirkerådet tilbyr en kjempeperm med ulike muligheter. Materialet er så omfattende at vi trenger hjelp
av kantor å bli kjent med noe av det. Dette tar tid. Derfor vil gudstjenesteutvalget ikke bestemme
liturgiske melodier på det nåværende tidspunkt. Kirkerådet har åpnet for at valg av musikk kan skje i
et tidsrom på opp til tre år.
Det vi skal vedta nå er altså bare selve ordningen – gangen i gudstjenesten, og ordlyden på Fadervår,
innstiftelsesordene, utdelingsordene.
Evaluering:
Menighetsrådet ser for seg at vedtakene omkring gudstjenestens form evalueres mot slutten av denne
menighetsrådsperiode.
VEDTAK:
Gudstjenesteutvalgets forslag til lokal grunnordning vedtas.

SMR 12/2012: SAMARBEIDSAVTALE MED UNGDOMSORGANISASJONEN
BUSKMEN
Menighetsrådet og ungdomsorganisasjonen Buskmen inngikk en samarbeidsavtale for en del år
tilbake. Denne har nå utløpt. Buskmen har gått gjennom gammel avtaletekst, gjort enkelte mindre
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endringer i denne, og legger den nå frem for menighetsrådet for godkjenning og signering. Dette for å
formalisere samarbeidet.
VEDTAK:
Samarbeidsavtalen ble godkjent uten merknader, og gjelder frem til og med september 2015, eller
inntil en av partene ser behov for revidering av samarbeidsavtalen.

SMR 13/2012: ORIENTERINGER
Møtebok for 30. januar 2012: Godkjent pr. epost, signeres i førstkommende møte
Årsrapport og årsmøte. Status
Fellesmøte begge menighetsråd og fellesråd 21. februar. Orientering.
Givertjenesten
- Rune Wennevold informerte om gjennomført brevkampanje. Resultatet av denne ble mindre
omfattende enn hva man hadde håpet og ønsket. Komiteen arbeider videre med flere tiltak for
rekruttering av givere.
Babysang
- Rådsmedlem Silja Kaldhol kartlegger mulighetene for å forlenge tiltaket Babysang for
vårsemesteret 2012. Babysang er tenkt avsluttet for semesteret ved månedsslutt mars måned.
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