Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Onsdag 23. mai 2012 kl. 19.00 – 22.20
Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen)
Til stede
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Oda Josefine Noven
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Kaldhol
Jarle Edgar Gausen
Leif Arne Klemetsen
Ernst-Modest Herdieckerhoff
Monika Skaalerud
Knut Erik Amundsen
Onesimus Jalata-Nagari
Francesco Buccini

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
sokneprest
kateket (til sak 14/12)
ungdomsarbeider (til sak 14/12)
menighetsprest (til sak 14/12)
kantor (til sak 16/12)

Forfall: Rune Wennevold, Odd Gunnar Norum, Elin Hageland, Alexandra Jacob
Saker behandlet:
SMR 14/2012: Giverfinansierte engasjementsstillinger i Skårer menighet
SMR 15/2012: Baby-syng-med-oss konsert
SMR 16/2012: Høstsemesteret 2012
SMR 17/2012: Evaluering, vårsemesteret 2012
SMR 18/2012: Orienteringer
SMR 19/2012: Utsendelsesgudstjeneste

Lørenskog, den 23. mai 2012
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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MØTE MED:
Menighetsprest Onesimus Jalata-Nagari
Kateket Monika Skaalerud
Ungdomsarbeider Knut Erik Amundsen
Kateket informerte om en generelt sett givende arbeidssituasjon, men skulle gjerne brukt mindre
arbeidstid på administrative oppgaver.
Ungdomsarbeider informerte kort om sin arbeidssituasjon, som i stor grad er å være og møte ungdom
der de til enhver tid er.
Menighetsprest informerte detaljert om sine oppgaver, om kallet til tjeneste og gleden av å arbeide i og
for Skårer menighet. Av utfordringer i hverdagen ble rådet informert om en særskilt utfordring innen
menighetens faste diakonale tiltak.

SMR 14/2012: GIVERFINANSIERTE ENGASJEMENTSSTILLINGER I SKÅRER
MENIGHET
Saksdokument: Finansiering korlederengasjement
Korleder har kontrakt ut kalenderåret. Administrasjonen har sett på finansiering av stillingen. Årsløfter
for givertjenesten er nå på drøyt kroner 60.000,-, en økning på om lag kr. 40.000,-. Det har også
tilkommet enkeltgaver til dette prosjektet. Basert på de løfter man har i givertjenesten pr. 16. mai
2012, beregnede lønnskostnader fremover og disponering av tidligere avsatte midler i menighetens
balanseregnskap vil engasjementet kunne forlenges til ut arbeidsåret 2013 før det blir et udekket
finansieringsbehov.
Ungdomsorganisasjonen Buskmen ønsker å engasjere en spesifikk person i et tidsavgrenset
engasjement med tilnærming og omfang av tilsvarende art som tidligere års ettåringsengasjementer.
De ønsker å legge avlønning og engasjementsperiode på et nivå hvor pensjonskostnader og
arbeidsgiveravgift ikke slår inn, og er i dialog med kirkeverge angående dette. Pr. i dag ligger det an til
å bli et engasjement med avgrensning i utbetalinger på kr. 39.600,- innenfor en ni måneders periode.
Menighetsrådet har ikke mulighet til å bistå med finansiering av engasjementet, men man kunne tilby
givere til prosjektet å benytte menighetens avtalegiroavtale. Dette for å sikre finansieringen av tiltaket.
En sekundær virkning av dette kan være at enkelte givere velger å fortsette etter prosjektslutt.
VEDTAK:
1. Finansiering og rammevilkår rundt giverfinansierte engasjementsstillinger tas til orientering
2. Arbeidsutvalget gis mandat til å tilby korleder forlenget engasjement ut arbeidsåret 2013.
3. Givere til tidsbegrenset engasjement i regi av ungdomsorganisasjonen Buskmen gis anledning
til å benytte Skårer menighets avtalegiroløsning. Administrasjonen ser til riktig fordeling av
midlene.
4. Skårer menighetsråd imøteser vedtak fra Buskmen vedrørende prosjektengasjement, og er
positive til tiltaket.

SMR 15/2012: BABY-SYNG-MED-OSS KONSERT
Saksdokument: Notat fra Silja Kaldhol
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Et mulig nytt tiltak i menighetens barne- og familiearbeid kan være at foreldrene som er med på
babysang har en avslutningsmarkering før sommerferien. Hoveddelen i tiltaket er tenkt gitt fremføring
av barn i samspill med foreldre, etterfulgt av en lett andakt med påfølgende velsignelse, og at tiltaket
deretter avsluttes med felles måltid. Tidsramme: Om lag en time.
Målgruppe: Barn og foreldre som er med på babysang i kirken og deres familier.
Programskisse:
Fremføring - Babysamba, 3 til 4 barnesanger.
Andakt/seremoni: Kort tale av liturg, tematisk tilpasset målgruppen. Glidende overgang til
velsignelser/ønsker for de små som fremføres av liturg.
Lystenning til musikk.
Avslutning: Felles måltid i sal A (eller Sal D)
VEDTAK:
Stab og berørte frivillige bes utrede tiltaket nærmere

SMR 16/2012: HØSTSEMESTERET 2012
Staben planlegger nå aktiviteter for skoleåret 2012/2013. Gudstjenesteliste for kommende
høstsemester vil distribueres elektronisk når denne foreligger. Blant tiltakene som er planlagt kan
nevnes:
2/9: Kickoff for høstsemesteret. Planer for høsten 2012 presenteres, semesterbrosjyre distribueres og
legges ut i kirken, menighetens forskjellige grupper informerer om sine aktiviteter.
16/9: Utdeling av Barnas Kirkebok, i regi av Trosopplæringsutvalget.
14/10: Presentasjonsgudstjeneste
21/10: TV-aksjonen (Amnesty International)
4/11: Allehelgensgudstjeneste.
2/12: Lysvåken.
16/12: Lessons and Carols gudstjeneste.
Arbeidsutvalget vurderer at Kickoff 2. september kan kombineres med medarbeiderfest. Søndagen blir
et naturlig samlingspunkt for medarbeidere og frivillige, program for ettermiddagen er lagt,
stemningen vil være god, og det vil bli godt oppmøte. Alt man trenger å tenke på da er enkel, grei
bevertning samt å påse at alle har blitt invitert.
I forbindelse med overgang til ny liturgi må menighetsrådet planlegge et menighetsmøte i
høstsemesteret. Arbeidsutvalget har falt ned på 23. september som den best egnede søndagen for dette.
Allehelgensmarkeringen har i flere år inkludert en egen konsert på lørdagen, et samarbeidsprosjekt
mellom statskirkemenighetene. Kantor informerte om plan for et multikulturelt arrangement for 2012,
med dans, kunstutstilling og musikk, samt at skoleelever vil inviteres til malerikonkurranse med
motiver inspirert av Johannes Åpenbaring. Begravelsesbyrået Engeseth, som har vært fast støttrespiller
for dette tiltaket i flere år, er positive til tiltaket. Tor Einar vil gå inn i planarbeidet til dette for
inneværende år. Silja Kaldhol vil representere menighetsrådet i jury for malerikonkurranse.
Siste søndag i advent blir i år den 23. desember. Staben ser gjerne at man har fellesgudstjeneste i
Lørenskog kirke denne dagen, sekundært ønsker man å flytte gudstjenesten den 23.12 til Lørenskog
kirke, da dette vil lette forberedelsene til julens gudstjenester. Fjellhamarstaben har signalisert at de vil
søke om messefall denne søndagen.
VEDTAK:
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1. KickOff for høstsemesteret 2. september kombineres med medarbeiderfest, dette som en
prøveordning i 2012 med evaluering i etterkant.
2. Eget menighetsmøte med presentasjon og innhenting av uttalelse vedrørende overgang til nye
lokale grunnordninger for gudstjenestene i Skårer menighet avholdes etter gudstjenesten
søndag 23. september 2012. Menighetsrådets medlemmer bes om å møte opp denne dagen.
3. Kantor bes orientere mer detaljert om plan for Allehelgenskonsert ved oppstart av
høstsemesteret 2012.
4. Skårer menighets gudstjeneste søndag 23. desember legges til Lørenskog kirke.

SMR 17/2012: EVALUERING, VÅRSEMESTERET 2012
Våren 2012 har vært det første semesteret hvor menighetsrådet har arbeidet ut fra prinsippet om færre
møter, færre saker og noe mer delegering til Arbeidsutvalget for beslutninger av mindre omfattende
karakter og formaliasaker. En evaluering av tilnærming og gjennomføring er derfor naturlig.
Møtefrekvens
- Hva er positivt og hva er negativt med færre møter gjennom semesteret?
Delegering til Arbeidsutvalget
- Er det noen anmerkninger av positiv eller negativ karakter vedrørende Arbeidsutvalgets
håndtering av delegerte saker? Eventuelt saker menighetsrådet har fått til behandling som
heller burde vært håndtert av Arbeidsutvalget?
Gjennomføring av menighetsrådets møter
- Er det anliggender på selve møteformen som kan forbedres? Tilnærmingen har vært korte,
effektive møter med fokus på sak. Ønsker man denne tilnærmingen videre, er det behov for å
legge inn en pause midt i møtet, eventuelt en lengre pause med litt å bite i slik man hadde
tidligere?
Det ble foreslått at evaluering av rådets arbeidsform tas opp til nærmere behandling i et senere møte.,
hvor premisser og mandater for de enkelte grupper og utvalg var satt inn i en helhetlig kontekst og
plan hvor det klart fremgikk hvem som har ansvaret for hvilke type oppgaver.
VEDTAK
Arbeidsutvalget utreder videre oppfølging av sak vedrørende menighetsrådets arbeidsform og –
struktur i henhold til de innspill som fremkom i møtet

SMR 18/2012: ORIENTERINGER
Møtebøker for januar og mars 2012: Godkjent elektronisk, signert i møtet
Vedtak fattet av Arbeidsutvalget:
Konfirmasjonsopplegget 2012/2013
Konfirmantlærer var avhenging av å gå ut med informasjon og priser for neste års
konfirmanttilbud i forkant av menighetsrådsmøtet. Budsjettinnspill for opplegget ble
gjennomgått av Arbeidsutvalget, og egenandelene for oppleggene deretter justert opp med
cirka 3%, blant annet med tanke på økte kostnader ved pris- og lønnsvekst.
Vedtak:
Egenandeler konfirmasjonsoppleggene 2012-2013 blir: Sommerleir kr. 3700,-. Weekend kr.
1650,-. Diakoni: Kostnadsfritt. Konfirmantforeldre vil tilbys å betale medlemskap i
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ungdomsklubben (kr. 100,-) på frivillig basis ved fakturering. Foresatte til
diakonikonfirmantene vil tilbys kjøp av gruppebilde. Dette er innbakt i de andre tilbudene.
Menighetens årsmøte 2013
Det har vist seg at det er fordelaktig å fastsette årsmøtedato så tidlig som mulig. Etter
gjennomgang av våren 2013 peker søndag 7. april seg ut som den best egnede dato for
årsmøtet i 2013.
Vedtak:
Menighetens årsmøte i 2013 avholdes etter gudstjenesten søndag 7. april
Søknad om støtte
Silja Kaldhol ønsker å dra på lederkurs om babysang i regi av Frelsesarmeen. Kurset er på
Jeløya den 13.-14. juni, og kostnad for kurs, pensjon og overnatting er kr. 2000,-.
Vedtak:
Søknad innvilges
Sommeravslutning
Det blir frivillig sommeravslutning på Buen restaurant (1. etasje i Lørenskog Hus) tirsdag den
12. juni. Man betaler mat og drikke selv, og legger opp til en kveldssamling med totalfokus på
det sosiale for alle rådets medlemmer og varamedlemmer.
Menighetens årsmøte 2012
Årsmøte og årsmelding ble kort evaluert
Nettsideløsning
Ny tjenesteleverandør blir trolig firmaet Cornerstone
Misjonsutvalget
Misjonsutvalget må suppleres når ekteparet Salmelid nå reiser til Etiopia i 2 år.
Gudstjenesteutvalget
Utvalget ligger nå litt nede. Etter frafall må utvalget suppleres med to nye medlemmer.

SMR 19/2012: UTSENDELSESGUDSTJENESTE SØNDAG 17. JUNI
I forbindelse med at ekteparet Salmelid reiser til Etiopia vil det være utsendelsesgudstjeneste i Skårer
kirke den 17. juni. Det vil blant annet bli servert Etiopisk mat. Silja Kaldhol og Berit Strand stiller som
frivillige til kirkekaffe. Det er ellers vanlig kutyme at kirkeoffer ved en slik gudstjeneste går til
organisasjonen misjonærene skal arbeide for.
VEDTAK:
Kirkeoffer søndag 17. juni går til Misjonssambandets arbeid i Etiopia.
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