Møtebok for menighetsmøte i Skårer
menighet
Tid og sted: Skårer kirke, søndag 7. april kl. 12.35 – 13:40
Antall personer til stede: 25

Saker til behandling:
SMM 2/2013: Implementering av trosopplæringsreformen i Skårer menighet
SMM 3/2013: Årsmelding og regnskap for 2012
SMM 4/2013: Lydanlegg i Skårer kirke

Innledning
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble valgt som møteleder
Saksbehandler Olav Martin Bjørnsen ble valgt som referent
Nils-Tore Andersen og Unni Haukland ble valgt som underskrivere
Det ble meldt 1 sak til Eventuelt (Lydanlegg i Skårer kirke)

……………………………………..
Nils-Tore Andersen

………………………………………
Unni Haukland
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SMM 2/2013: Implementering av trosopplæringsreformen i Skårer menighet
Nedre Romerike prosti er tildelt trosopplæringsmidler fra og med 2013. Skårer menighet vil få tildelt kr. 338,per medlem i alderen 0-17 år. Dette utgjør for tiden om lag kr. 860.000,- årlig. For 2013 er bevilgning gjeldende
fra og med 1. mai, det vil si at man får utbetalt 8/12 av beløpet.
Stab og menighetsråd utreder nå hvordan man skal implementere reformen i Skårer menighet. Så langt er det
avklart at man går for å tilsette 2 personer: En menighetspedagog i en 80% stilling og en kordirigent i 40%
stilling. Det jobbes mot ansettelse fra og med 1. september.

SMM 3/2013: Årsmelding og regnskap for 2012
Møteleder innledet ved å bemerke at han tok det for gitt at årsrapport var lest av de fremmøtte og at man derfor
ikke ville bruke tid på å gjennomgå denne detaljert del for del.
Det ble deretter åpnet for spørsmål og kommentarer.
1.2: Overordnede mål
Disse fremstår som ønsketenkning mer enn realistiske målsettinger. Store ord, men hvordan følges de opp?
Senere i virksomhetsplanen finner man tilsvarende type formulering: ”Bringe kirkens budskap videre på en god
og profesjonell måte”. Hva er det man egentlig mener med profesjonell i denne sammenhengen, utover at det
som fremføres selvsagt har en solid faglig forankring?
Svar: MR-leder setter pris på kritiske innspill på dette og andre områder. Virksomhetsplan skal
revideres i inneværende år, og inviterte i den forbindelse de som ønsket til å komme med innspill om
anliggender som burde ses på og endres som en del av denne prosessen.
3.5. Økonomi
Menighetsrådet har en del mindre avsetninger, blant annet Rastafond og Utmykningsfond. Formålene for disse er
ikke lenger til stede. Menighetsrådet ble bedt å vurdere å benytte disse midlene til å dekke behov man har i dag.
Svar: Menighetsrådet skal ta opp dette til vurdering på sitt førstkommende møte.
Årsmelding fra Lørenskog kirkelige fellesråd for 2012
Kirken skriver stadig om trang økonomi. Kommunestyrets representanter har sett dette, og etterlyser
dokumentasjon.
Svar: Kommunestyret fikk dokumentert disse forholdene første gang i 2011, dette som en direkte følge
av ny samarbeidsavtale mellom kirken og kommunen som sikret informasjonsflyt helt frem til det enkelte
kommunestyremedlem. Status for finansiering er at Lørenskog kommune var nummer 41 av kommunene
i sin kommunegruppe på finansiering av lokalkirken (av ca. 45 kommuner totalt).
Personalkostnadene ser ut til å øke dramatisk. Skyldes dette manglende bevilgninger fra Lørenskog kommune?
Svar: Situasjonen per i dag er at man får kompensert for hovedoppgjør men ikke for overheng (de
lønnsjusteringer som trer i kraft etter 1. mai). Frem til 2011 fikk ikke fellesrådet kompensert for
lønnsoppgjør, og måtte finansiere lønnsoppgjør av ordinære driftsmidler. Personalkostnadene har
hovedsakelig grunnet dette økt fra 69 % av budsjett (2001) til 82 % av budsjett (2012).
Budsjettinnspill til Lørenskog kommune
Kirkevergen informerte om prioriteringene på vedlikehold fellesrådet har sendt inn til kommunen, i
prioritert rekkefølge: Orgel i Lørenskog kirke, oppgradering av kjøkken og ventilasjon i Skårer kirke,
bygningsteknisk rehabilitering av Skårer kirke (etterisolering og bytte av vinduer). Kirkevergen kunne
også informere om at bomberommet i Skårer kirke vil bli deklassifisert i nær fremtid.
Ny kirkeordning
Det er flere prosesser på gang som omhandler det nye forholdet mellom stat og kirke. I første omgang
ble ansettelse av biskop i Agder berørt av dette. Senere vil prestenes ansettelsesforhold og
ansvarsområdet til fellesråd og menighetsråd bli berørt av dette. Kirkevergen er involvert i en prosess i
forbindelse med disse forholdene.
Nøkkeltall fra årstatistikk:
Det er mange gledelige utviklinger som dokumenteres i tallmaterialet, man kan spore positiv utvikling på langt
de fleste arbeidsområder. Noen eksempler: Det er ingen økning i antallet utmeldelser. Det har vært en jevn
økning av antall døpte med 106 døpte i 2012. som er rekord. Antall konfirmerte er det nest høyeste antall.
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Gjennomsnittet på fremmøtte ved søndagens gudstjenester holder seg på nesten samme antall de fire siste årene
mens det er en betydelig økning nattverdgjester. Det er gledelig å merke seg at antall deltakere ved årets
julegudstjenester er økt med over 20 %. Likeledes er givertjenesten økt med over 380 %.
Andre forslag og kommentarer:
- Sammenknyttede sko som henger over strømledningene ved kirken bør fjernes.
- Det fremkom et ønske om at misjonsmiddagene før mandagsmessen kan starte noe senere, da det blir
mye dødtid mellom avslutning på middag og start av mandagsmessen.
- Det ble foreslått å bygge opp et sceneparti rundt alterringen i Skårer kirke, slik at alle i kirken får
muligheten til å se hva som skjer i denne delen av kirkerommet.
- Menighetsrådet ble gitt honnør for en profesjonell og tiltalende trykksak.

SMM 4/2013: Lydanlegg i Skårer kirke
Dagens anlegg er gammelt og utslitt, enkelte deler av dette er nå antikvarisk. Det er sterkt behov for nytt
lydanlegg, både for tale og til fremføring av musikk.
Kirkevergen redegjorde for Fellesrådets manglende økonomiske muligheter til å ta tak i denne saken, samtidig
som at en sak som ligger på fellesrådets bord er utskiftning av kirkens trådløse anlegg. Frekvensområdene disse
benytter vil gå over til andre bruksområder fra og med 2014, grunnet dette må nytt utstyr som fungerer etter nye
standarder kjøpes. Dette har første prioritet. Om finansiering fremskaffes til dette er nye salmebøker neste
prioritet, det er snakk om en investering på om lag kroner 300.000 for begge menigheter. Det er grunnet dette
alene lite realistisk å anta at fellesrådet kan investere i nytt lydanlegg i overskuelig fremtid.
Buskmen har tilbydd seg å delfinansiere investering med beløp stort kroner 30.000,-. Det ble foreslått å
organisere en egen givertjeneste eller giverkasse for investering i lydanlegg. Silja Kaldhol meldte seg frivillig til
å bli med i aksjonsgruppe. Det ble utover dette henvis til forslag om å omdisponere avsetninger av nå avsluttede
formål til investering i lydanlegg. Rådsmedlem Rune Wennevold informerte om at det var visse muligheter for å
få støtte fra Lørenskog Rotary til tiltak av denne typen.

Menighetsmøtet ved Nils-Tore Andersen takket til sist Skårer menighetsråd, stab og frivillige for god og
helhjertet innsats i arbeidsåret 2012.
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