Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 19. mars 2013, kl. 20.00 – 22.10
Sted: Skårer kirke, Sal A
Til stede:
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Nils Rune Wennevold
Berit Helland Strand
Silja Irene Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Elin Hageland
Ernst-Modest Herdieckerhoff
Monika Skaalerud
Knut Erik Amundsen
Ragnhild Solås

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
sokneprest
kateket (gjest)
ungdomsarbeider (gjest)
kirketjener (gjest)

Forfall: Kjersti Nordberg, Oda Noven

Saker behandlet:
SMR 11/2013 – 13/2013

Eventuelt

Lørenskog, den 19. mars 2013
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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FASTEAKSJONEN 2013
Årets fasteaksjon sammenfalt med menighetsrådsmøtet. Flere av rådets medlemmer stilte opp som frivillige til
gjennomføringen av denne i forkant av menighetsrådsmøtet og kunne rapportere om et flott resultat: Kr. 56.000
ble samlet inn denne gangen.

MØTE MED:






Kateket Monika Skaalerud
o Monika fortalte om en travel arbeidshverdag med mange oppgaver. Det siste året har og vært
særskilt krevende av andre årsaker. Monika får mange positive tilbakemeldinger fra kirkens
brukere.
Ungdomsarbeider Knut Erik Amundsen
o Synes det er gøy å jobbe i Skårer. Faglig sterk stab på alle nivåer. Mye går bra i
ungdomsarbeidet, men også store behov. Mye nød. Det er konkret behov for flere voksne på
Klubben, slik at fagpersonene kan håndtere de ungdommene som trenger hjelp. Opplever også
at et lydanlegg som er overmodent for utskiftning er en stadig økende frustrasjon.
Kirketjener Ragnhild Solås
o Mangel på økonomiske ressurser et stadig tilbakevendende problem i utførelsen av jobben.
Belysning på utsiden av kirken blant de oppgaver som forblir uløste grunnet dette. Har en
travel arbeidshverdag der timene ikke strekker til.

SMR 11/2013: MENIGHETENS ÅRSMØTE. ÅRSRAPPORT OG ÅRSMELDING
FOR 2012
Saksdokument: Årsrapport og regnskap for 2012
Menighetens årsmøte avholdes etter gudstjenesten søndag 7. april. Årsmøtet er et forpliktende møte for
menighetsrådet på lik linje med menighetsrådsmøter, da menighetsrådet her som menighetens valgte organ
informerer om status for arbeidet og økonomiske forhold.
Arbeidsutvalget ser det naturlig at årets årsmøte tar for seg to saker: 1. Informasjon om implementering av
trosopplæringsreformen i Skårer menighet og 2. gjennomgang av årsmelding.
”Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet” gir visse formelle krav for kunngjøring av møtet: ”§ 1.
Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet med minst 14 dagers varsel. Møtet skal kunngjøres offentlig i
kirken og i lokalavis eller menighetsbladet og for øvrig på den måten som menighetsrådet bestemmer.
Kunngjøringen skal inneholde tid og sted for møtet og oversikt over hvilke saker som skal behandles. ”
Opplegg for årsmøtet tas opp til diskusjon. Hva skal forberedes av program? Skal det være bevertning til
årsmøtet, eller kirkekaffe/kirkebakkekaffe i forkant?
Det ble under behandling foreslått å omstrukturere menighetsrådets del av årsmeldingen. Nestleder tar ansvar for
dette.
Vedtak:
1. Årsmelding for 2012 godkjennes med de endringer som fremkom under behandling
2. Saksliste for menighetens årsmøte: 1. Trosopplæringsreformen i Skårer menighet. Orientering.. 2.
Årsmelding og regnskap for 2012.
3. Administrasjonen annonserer årsmøtet i henhold til regelverk.
4. Administrasjon og arbeidsutvalg ferdiggjør årsmelding og ser til at denne er tilgjengelig i kirken og på
menighetens nettsider fra og med 24. mars
5. Arbeidsutvalget forbereder program for og gjennomføring av menighetens årsmøte
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SMR 12/2013: SØKNADER OM STØTTE
Kapellan Elisabeth Kristiansen søker øm støtte til to kurs/tiltak. Total kostnadsramme kr. 7400,-, hvorav kr.
4.400,- er utenfor vedtatt budsjettramme.
Vedtak:
1. Menighetsrådet innvilger kr. 4.400,- i støtte som forespurt i søknad. Kostnaden belastes menighetsrådets
diversepost.
2. Disponering av kr. 3.000,- fra Diakoniutvalgets budsjettpost tas til informasjon.

SMR 13/2013: ORIENTERINGER
Møtebok for menighetsrådsmøtet 5. februar: Godkjent per epost, signert i møtet
Kjøp av bårekrans. Minnegave.
- Tidligere menighetsrådsmedlem Arnhild Hage har gått bort. Arbeidsutvalget kjøpte bårekrans på vegne
av Skårer menighet. I forbindelse med Arnhilds bortgang har Skårer menighet fått minnegave stor kr.
11.050,- til menighetsarbeidet. Arbeidsutvalget følger opp denne.
Status trosopplæring
- Oppsummering etter trosopplæringsmøte av 13. mars i Øvre Rælingen kirke. Administrasjonen
kartlegger muligheten for og innkaller til fellesmøte stab og menighetsråd om dette temaet, med 16.
april som tentativ dato.
- Status planarbeid implementeringsfasen i Skårer menighet: Drift, oppstart, økonomi.
Samarbeidsavtale med Norsk Gideon
- Sokneprest har hatt dialog med Norsk Gideon. Praktisk gjennomføring av samarbeid har nå blitt justert.
Dette på bakgrunn av signaler fra stab og menighetens skoler.
Besøk fra Tyrkisk gruppe
- Menighetsrådets leder informerte.
Gudstjenesteutvalget
- Utvalget har begynt å se på nye liturgiske melodier, og skal ha en gjennomgang i Skårer kirke lørdag
den 6. april.
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