Møtebok for møte i Skårer menighetsråd
Tid: Onsdag 5. desember 2012, kl. 19.00 – 21.40
Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen)
Fremmøtt:
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Kjersti Nordberg
Berit Halland Strand
Silja Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Alexandra Jacob
Torstein Lalim

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
prost

Forfall: Oda Noven, Rune Wennevold, Elin Hageland

Saker behandlet:
SMR 35/2012 – 39/2012

Lørenskog, den 5. desember 2012
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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SMR 35/2012: ÅRSBUDSJETT 2013
Saksdokument: Førsteutkast budsjett 2013
Saksbehandler har satt opp et foreløpig utkast til årsbudsjett for 2013. Staben har kommet med sine
innspill, utover katekets ønske om budsjettpost på kr. 1.000,- til babysang har det ikke fremkommet
ønsker om endringer. Det er satt opp kr. 10.000,- til informasjonsarbeid, som delvis vil betale
annonsering på Facebook og delvis forefallende kostnader i forbindelse med ny nettside. Ellers er
enkelte poster justert ned for å kunne legge frem et budsjett som ikke legger opp til merforbruk på
andre områder enn korlederstillingen.
Budsjett vil bli endelig vedtatt på menighetsrådets neste møte. Tallmaterialet vil da justeres ihht.
årsregnskap for 2012. Hovedsaken i dette møtet er å fastsette hovedprinsipper for videre
budsjettarbeid.
Vedtak:
Arbeidsutvalget gis mandat til å utforme endelig budsjettfremlegg for 2013. Menighetsrådet oppmoder
om forsiktig budsjettering.

SMR 36/2012: FELLESGUDSTJENESTEN 6. JANUAR 2013
Skårer menighet har følgende oppgaver for Fellesgudstjenesten 6. januar:
1. Musikalsk ansvarlig: Finne fellessanger, skaffe forsangere, skaffe noen til å lede lovsangen,
samarbeide med koordinator, kopiere sangark til de som sitter foran.
2. Ta med 6 kanner kaffe, 1 kanne te, mat til cirka 50 personer (5 fat).
3. To frivillige til å sette på plass bord og stoler ca. kl. 10.15, to frivillige til å rydde i etterkant av
arrangementet.
Vedtak:
1. Staben tar ansvar for oppgavene relatert til musikk. Onesimus Jalata-Nagari bes være prosjektleder.
2. Tor Einar og Silja organiserer bevertning til kirkekaffe
3. Berit Strand og Odd Gunnar Norum ordner i stand i forkant av gudstjenesten. Reidun Kværnum og
Rune Wennevold bes hjelpe til med opprydding i etterkant

SMR 37/2012: KIRKEOFFER 2013
En hurtigarbeidende ad-hoc gruppe bestående av sokneprest, Oda Noven og Odd Gunnar Norum har
gjennomgått offersøknader for 2013, og på bakgrunn av disse samt faste avtaler utarbeidet forslag til
eksterne offerformål for arbeidsåret 2013.
Vedtak:
1. Følgende organisasjoner tildeles kirkeoffer for arbeidsåret 2013: NMS – prosjekt Blånildalen,
Norsk Gideon, Grønn hverdag, Sjømannsmisjonen – Norsk kirke i utlandet, Misjonsalliansen,
Søndagsskoleforbundet, Kirkens bymisjon, Lillestrøm, Hospice Lovisenberg, Kirkens
Nødhjelp (julaften), Kirkens Nødhjelp (fasteaksjonen), Norsk misjon i Øst, MAI-senteret,
Lørenskog, Ung kirkesang, KIA – Kristent interkulturelt arbeid, Stiftelsen kirkens
ressurssenter, NLM – prosjekt Ellen Salmelid, Studentforbundet, MF – Det teologiske
menighetsfakultet, Den lutherske kirken i Jordan og Det hellige land, Tv-aksjonen
2. Sokneprest fordeler offerformålene på gudstjenestelisten for 2013
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SMR 38/2012: MEDARBEIDERFESTEN 2012
Saksdokumenter: Referat fra Skårerstabens stabsmøter av 21. og 28. november 2012
En hyggelig fest for de som kom, men man vil gjerne ha med flere neste gang. Staben har hatt
medarbeiderfest som diskusjonstema, og har kommet med sine synspunkter om hva som bør gjøres
videre med disse tilstelningene.
Vedtak:
1. Staben gis ansvar for å finne egnet dato for neste medarbeiderfest. Om denne legges til
vårsemesteret, blir dette i 2014.
2. Staben bes utpeke minst et medlem som kan være primus motor for arrangementet, og gis
mandat til å planlegge arrangementet i samarbeid med Arbeidsutvalget
3. Arbeidsutvalget bes utrede nærmere menighetstur som menighetsbyggende tiltak for
arbeidsåret 2013

SMR 39/2012: ORIENTERINGER
Møtebok for 30. oktober 2012, godkjent pr. epost , signert i møtet
Informasjonsarbeid i Skårer menighet
Skårer menighet har nå en ny, oppegående nettside. Sokneprest har tatt ansvar for å utarbeide
semesterprogram for januar til april 2013. dette vil distribueres under julens gudstjenester.
Allehelgen 2012
Allehelgenskonserten og –opplegget forøvrig var vellykket. Staben diskuterer videreutvikling
av de forskjellige tiltakene frem mot 2013.
Ettåring
Status avlønning ettåring
Tjenestebolig
MR-leder forsøker å få til et møte med biskop Atle Sommerfeldt vedrørende denne saken.
Trosopplæringsmøter i Fjellhamar kirke
I forbindelse med lovnader om midler til trosopplæring til Nedre Romerike fra og med 2013
innkalte Borg bispedømme til et innledende planmøte om dette i Fjellhamar kirke den 5.
desember. Prosten orienterte kort fra møtet. Hovedtrekk: Midler tildeles fra 1. juli 2013, om
lag kr. 320,- pr. medlem mellom 0 og 17 år. Bispedømmet ønsker en andel av midlene til
fellestiltak. Minimum 75% av midlene skal gå ut til menighetene.
Nytt fra grupper og utvalg
Misjonsgruppen som er engasjert i familien Salmelids arbeid i Etiopia har sagt seg villig til
også å følge opp menighetens etablerte misjonsengasjement i Blånildalen.
Nytt fra fellesrådet
Fellesrådet har fått innvilget ekstra midler til vedlikehold i 2013. Disse vil gå til å reparere
taket i Fjellhamar kirke. Nest e prioriterte prosjekt er nytt lydanlegg i Skårer kirke.
Innspill fra prost Torstein Lalim
Prosten ga menigheten og menighetsrådet innspill til ettertanke gjennom møtet. Kunne man
eksempelvis tenke seg å ha flere gudstjenester i Lørenskog kirke på Allehelgen, siden det er
denne kirken publikum oppsøker denne søndagen? Og kanskje kombinere dette med å benytte
eksterne eller leke ressurser til gjennomføring av disse gudstjenestene? Bør man bruke
ressurser på å i større grad henvende seg personlig til menighetens medlemmer når man
inviterer til arrangementer?
Prosten ba om å få komme tilbake til menighetsrådet senere i vårsemesteret, og ba rådets
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medlemmer i mellomtiden reflektere over følgende: Hvorfor er du med i menighetsrådet? Er
dette noe du anser som lystbetont eller er du med av pliktfølelse? Synes du rådsarbeidet er
meningsfullt og givende?
Nytt fra staben (lukket møte)

Side 4/4

