Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Mandag 3. september 2012 kl. 19.00 – 21.30
Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen). Lørenskog Hus fra kl. 19.45
Til stede
Tor Einar Ljønes
Oda Josefine Noven
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Jarle Edgar Gausen
Ernst-Modest Herdieckerhoff
Francesco Buccino

leder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
sokneprest
kantor (til sak 20/12 og 21/12)

Forfall: Reidun Kværnum, Elin Hageland, Alexandra Jacob
Saker behandlet:
SMR 20/2012 – 26/2012
Det ble meldt inn en sak til Eventuelt

Lørenskog, den 3. september 2012
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Geir Haavemoen, sekretær (sign)

Side 1/4

SMR 20 /2012: NORMALORDNING FOR PLASSERING AV TEKNISK UTSTYR I
KIRKEROMMET
Saksdokument: Notat fra kantor
Kantor og korleder ønsker at miksepult, mikrofon og høyttalere vanligvis skal stå ferdig montert i
kirkerommet. Man har lokalisert en egnet plassering ved orgelet som ikke er skjemmende for andre
aktiviteter. Staben er positivt innstilt, enn så lenge det er snakk om en normal fremfor permanent
ordning, slik at det er mulig å demontere utstyret ved særskilte begivenheter.
Kantor bisto menighetsrådet ved ekskursjon for å vurdere utstyrets plassering i kirkeormmet.
Vedtak:

Midlertidig plassering av miksepult og høyttaler ved orgelet godkjennes.
SMR 21/2012: ALLEHELGENSPROSJEKTET 2012
Saksdokumenter: Søknader til Norsk Kulturråd og Lørenskog kommune
Saksbehandler og kantor har utarbeidet søknader til hhv. Lørenskog kommune og Norsk Kulturråd
vedrørende Allehelgensprosjektet 2012. Skårer menighet vil være formell søker. Da søknad til Norsk
Kulturråd har frist 1. september ble denne sendt i forkant av menighetsrådsmøtet. Søknad til
Lørenskog kommune legges frem for godkjenning før utsending.
Status for prosjektet ble gitt av kantor i møtet.
Vedtak:
1. Søknad godkjennes som fremlagt, søknad til Norsk Kulturråd tas til orientering
2. Status og fremdrift for Allehelgensprosjektet tas til orientering

SMR 22/2012: MEDARBEIDERFEST 2012
Arbeidsutvalget måtte konkludere at menighetsfest 2. september ikke var gjennomførbart, mest fordi
dette ble for tidlig på høsten med tanke på planlegging og forberedelser. Ungdomsmiljøet hadde og
lagt opp til en medarbeidersamling helgen etter, noe som ikke er optimalt for oppslutning.
I en tettpakket høstsesong har AU vurdert at søndag 11. november er det beste alternativet for denne
markeringen. Alle som er på gudstjenesten denne dagen vil inviteres til å delta.
Vedtak:
1. Ny dato for medarbeiderfest blir søndag 11. november 2012
2. En arbeidsgruppe som består av Tor Einar Ljønes, Kjersti Nordberg og Victor Presterud vil
planlegge arrangementet nærmere. Gruppen vil supplere seg selv ved behov.
3. Kantor vil ta ansvar for musikalske innslag til medarbeiderfesten

SMR 23/2012: NY LOKAL GRUNNORDNING FOR MENIGHETENS
GUDSTJENESTER
Menighetsrådet er forpliktet til å innkalle til menighetsmøte om ny ordning for menighetens
gudstjenester. Gudstjenesteutvalget utformer rapport som overleveres menighetsrådet. Menighetsrådet
skal så innkalle til menighetsmøte. Etter menighetsmøtet skal menighetsrådet behandle og vedta saken,
med oversendelse til prosten innen 1. oktober.

Side 2/4

Det er usikkert om men har kapasitet til å overholde denne fristen. Aktuelle datoer er 16. september,
23. september og 30. september. Den 16. september er det utdeling av Barnas Kirkebok, den 23.
september er prestene på prostitur, mens den 30. september er første helgen i høstferieuken. Om det er
tvingende nødvendig med menighetsmøte før 1. oktober vil det likevel være den siste av disse helgene
som er mest aktuell. Man må da ta et kort menighetsrådsmøte i etterkant av menighetsmøtet for vedtak
på denne spesifikke saken. Om man får aksept for forsinket behandling til 7. oktober vil ikke
saksbehandler kunne bistå i menighetsmøtet, det samme gjelder 16. september. Alternativt kan man
legge menighetsmøtet til annen dag enn søndag.
Vedtak:
1. Kontoret forespør prosten om en ukes utsettelse på levering
2. Arbeidsutvalget gis mandat til videre planlegging basert på svar fra prosten i Nedre Romerike

SMR 24/2012: PLAN OG STRUKTUR FOR RÅDSARBEIDET
Under evaluering av vårsemesteret 2012, på siste møte før sommeren, kom det innspill fra
rådsmedlemmene som det ikke ble tid til å diskutere videre. Det kom frem at det var ulike
synspunkter på møteform og spesielt hyppighet. Det kom også innspill om at rådsarbeidet
oppfattes som ad-hoc preget og lite planmessig, og at sjeldne møter gjør at noen medlemmer
føler det blir lite kontinuitet og vanskelig å følge med på hva som skjer.
Menighetsrådets medlemmer ba Arbeidsutvalget utarbeide nærmere planer for møter og saker
fremover basert på følgende innspill:








Mer effektive møter
Mer informasjon på e-post mellom møtene for å oppdatere rådet
God struktur i dag, men kortfattet saksframlegg som ikke er ad-hoc-preget
Saker på møtene ikke bare ut i fra hva som dukker opp, men ut i fra virksomhets- og
strategiplan.
Bedre struktur i arbeidsfordeling mellom utvalg/Au og råd.
Bevertning på møtene!
Ønske om månedlige møter

Vedtak:
AU gis i mandat å utforme nytt forslag til møteplan og møtestruktur.

SMR 25/2012: ORIENTERINGER
Saker avgjort av Arbeidsutvalget:
Pengegave fra Inner Wheel
Inner Wheel har gitt gave stor kr. 1.000,-, spesifisert til Skårer kirke.
AU-vedtak: Kirketjener Ragnhild Solås gis fullmakt til å disponere gavebeløp
Orienteringer
Kirken på Torget
Fjellhamar er initiativtaker til dette nå årlige prosjektet. Dato for 2012 blir 13. desember. Prosjektet er
i all hovedsak stabsdrevet, og staben vil melde tilbake til MR om de har behov for støtte. Skårerstaben
er innstilt på å samarbeide med Fjellhamar for årets arrangement.
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Større arrangementer høsten 2012:
16. september: Barnas kirkebok
7. oktober: Mulig dato for Menighetsmøte
14. oktober: Presentasjonsgudstjeneste
21. oktober: TV-aksjonen 2012
3. november: Allehelgenskonsert i Skårer kirke
4. november: Allehelgensgudstjeneste, enten Skårer eller Lørenskog kirke
11. november: Medarbeiderfest
2. desember: Lysvåken
16. desember: Lessons & Carols, julekonsert
Menighetens givertjeneste
Giverkomiteen orienterer om status og rapporterte om planer videre
Prestebolig
Borg bispedømmeråd har via prosten i Nedre Romerike gitt beskjed om at de har avsluttet sak om
anskaffelse av prestebolig for sist tilsatte kapellan i menigheten.
Ny alterduk til Skårer kirke
Administrasjonen har forespurt prosten om det er retningslinjer å forholde seg til vedrørende
anskaffelse av ny alterduk. Arbeidet med å anskaffe ny alterduk vil iverksettes så klart dette er avklart.
Kirkens SOS i Borg
Arbeidet med å opprette regionkontor på Nedre Romerike har nå stoppet opp, da primus motor i
arbeidet nå har et lengre utenlandsopphold. MR-leder vil følge opp saken videre.
Økonomisk oppdatering
Økonomisk status pr. 31. august
Supplering av utvalg
Gudstjenesteutvalget og Misjonsutvalget trenger begge nye medlemmer. Sokneprest orienterte om
status og arbeider videre med supplering av disse.

SMR 26/2012: REPRESENTANTER TIL FELLES ARBEIDSGRUPPE
KIRKEORDNING:
Lørenskog kirkelige fellesråd har nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med svar på
invitasjon til refleksjon om ny kirkeordning etter 2013. Arbeidet vil være en grunnleggende
utredning på vegne av alle rådene i kommunen, som deretter får saken til videre behandling
separat. Utvalget trenger representanter fra Skårer menighetsråd.
Vedtak:
Rune Wennevold og Odd G. Norum vil representere Skårer menighet i arbeidsgruppen
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