Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 21. mai 2013, kl. 19.00 – 22:00
Sted: Skårer kirke, Sal A
Til stede:
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Nils Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Irene Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Ernst-Modest Herdieckerhoff

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
sokneprest

Forfall: Oda Noven, Elin Hageland
Saker behandlet:
SMR 14/2013 – 20/2013

Møteplan:
10. september
12. – 16. september:
29. oktober
3. desember:

Menighetsrådsmøte
Strategisamling
Menighetsrådsmøte
Menighetsrådsmøte

Lørenskog, den 21. mai 2013
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SMR 14/2013: ALLEHELGENSKONSERT 2013
Kapasiteten i staben og hos frivillige tilsier at vi ikke kan kjøre samme eller tilsvarende opplegg som i
fjor. Saksordfører orienterer nærmere om dette. Samtidig er denne konserten et mangeårig tilbud det
nok må påregnes at det er noen forventninger omkring. Det er derfor hensiktsmessig å se om man kan
tilby et alternativ for inneværende år, fortrinnsvis et som ikke vil medføre noen større belastninger
blant ansatte og frivillige.
Vedtak:
Skedsmo Kammerkor forespørres. Tor Einar følger opp.

SMR 15/2013: TROSOPPLÆRINGSUTVALG
I forbindelse med implementering av trosopplæringsreformen har menigheten behov for et aktivt
trosopplæringsutvalg. En del tanker omkring et slikt utvalg fremkom på fellesmøte mellom stab og
menighetsråd den 30. april. Utvalgssammensetning, mandat og rollefordeling er sentrale momenter
som formelt må vedtas av menighetsrådet.
Staben vil bli representert med 2 medlemmer i trosopplæringsutvalget, Monika og Onesimus. Det er
ellers naturlig å tenke seg at utvalget har to representanter fra menighetsrådet og gjerne en til to andre
frivillige.
Vedtak:
1. Trosopplæringsutvaklget i Skårer menighet blir kateket Monika Skaalerud, menighetsprest
Onesimus Jalata-Nagari, Silja Irene Kaldhoel, Berit Helland Strand og Odd Gunnar Norum.
Utvalget gis anledning til å supplere seg selv etter behov og til å utforme eget mandat.
Arbeidsutvalget kan bistå ved behov.
2. Mandat og endelig sammensetning legges frem for formell godkjenning i menighetsrådsmøte
høsten 2013.

SMR 16/2013: EVALUERING AV VÅRSEMESTERET 2013
Menighetsrådet har fått tilbakemeldinger fra menighetsmøtet på planarbeid, både om vidløftige
målsetninger og at virksomhetsplan ikke er fulgt opp. Disse anliggender følges opp i strategisamling
høsten 2013.
Fra menighetsrådets egne rekker har det kommet tilbakemeldinger om møtefrekvens. Selv om det
kanskje ikke er flere saker som er aktuelle med flere møter, gir det bedre anledning til å følge opp det
som skjer med en gang, samt at rådet fungerer bedre som arbeidsgruppe. En annen bemerkning er at en
del saker fremstår som for interne i utforming, hvor saksfremlegg og tidvis selve saken som fremmes
forutsetter kunnskap som alle ikke nødvendigvis har.
Staben har blitt bedt om å komme med innspill til saken. Det har ikke vært tid til å arbeide med dette i
stabsfellesskapet av ymse årsaker, men av tilbakemeldinger fra de enkelte medlemmer i staben
fremkommer følgende:
Hva har vært bra med MR så langt i vår
- Lydhøre overfor staben
- Lyttet og tilrettelagt for staben
- Samlet og god menighetsledelse
- Godt arbeidsklima i menigheten
- Satsningen opp gudstjenesten som menighetens hjerteslag
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-

Engasjement for både gudstjenestereform og trosopplæringsreform
Godt planarbeid
Flinke til å stille opp

Hva har ikke vært bra med MR i vår
- Intet å bemerke
- Få møter, tar ikke tak i viktige problemområder
- Lite tid til disposisjon når man kalles inn til MR-møte
- Savner at MR er aktive mht. interne stabsforhold
- MRs representant i Buskmen har vært mye fraværende
Hva savner dere fra MR
- Potensielt fremtidig behov for å gå mer aktivt inn i interne stabsforhold
Følgende innspill kom under behandling:
-

-

Flere ønsker tettere oppfølging. Det er lett å føle at man sitter litt på sidelinjen
Det er behov for å holde seg bedre orientert og lyst på flere møtepunkter
Redusert møtefrekvens gir mangel på kontinuitet. Flere møter gir bedre kontinuitet og et mer
samkjørt råd.
Menighetsrådet er et styre og sitter med mye formelt ansvar. Føler man at man ikke er inne i
hva som skjer blir den rollen vanskelig å ivareta på en god måte.
På den annen side er det også positivt at man ikke bruker mye tid på møter
Arbeidsutvalget tar selvkritikk på at man ikke aktivt har benyttet Virksomhetsplanen. Der har
Arbeidsutvalget et forbedringspotensiale.
Et konkret tiltak som kan løse mye er en Intranett eller Forum-lignende løsning for
menighetsrådets medlemmer hvor man fortløpende kan legge inn informasjon, referater,
komme med spørsmål m.m. Det vil bedre kommunikasjon innad i styret. Silja ser på
muligheter for dette.
Andre menigheter har suksess med menighetsturer av ymse slag. Vi hadde det i Skårer
tidligere og. Kunne det vært noe å tenke på fremover? Olav henter tilbakemeldinger fra
staben.

Vedtak:
Innspill fra staben, fra debatten i møtet og tanker omkring Intranett og mulig strategisk satsning på
menighetstur tas med til vurdering i menighetsrådets strategisamling høsten 2013.

SMR 17/2013: OPPFØRING AV PODIUM TIL ALTERPARTI
Menighetsmedlem Nils-Tore Andersen foreslo på menighetens årsmøte at det oppføres et opphøyet
podium til kirkens alterparti. Begrunnelsen er at det slett ikke er enkelt å se hva som foregår om man
sitter litt bak i kirken. Flere andre arbeidskirker har laget lignende innretninger, mye grunnet de
samme behov. Dette forslaget har også blitt fremmet tidligere.
Vedtak:
Silja Kaldhol tar ansvar for å lede utredning av saken og tilknytter seg andre frivillige etter behov til
dette. Kontoret sender over den informasjon man har fra tidligere av om saken.
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SMR 18/2013: LYDANLEGG TIL SKÅRER KIRKE
Et viktig anliggende for sist avholdte menighetsmøte var kvaliteten på lydutstyret i Skårer kirke, som
er utslitt og antikvarisk. I praksis vil investeringen i utstyr kunne deles i tre forskjellige deler:
- Høyttalere og forsterker til tale (gudstjeneste)
- Lyd (og for så vidt også lys) som er nødvendige i barne- og ungdomsarbeidet
- Trådløst utstyr (teleslynge, mikrofoner, mygger, m.m.). Dette grunnet frekvensskifte.
MR-leder og saksbehandler har diskutert denne saken, og ser at løsningen på behovene med fordel kan
deles i tre. Eller kanskje i fire formelt sett.
- Eget anlegg til tale i kirken. Egne høyttalere koblet til en egen forsterker. Sistnevnte med nok
utganger til også å kunne benyttes sammen med trådløst utstyr.
- Nødvendig utstyr til gjennomføring av breddetiltak. Her trenger man å kartlegge behov for
utstyr direkte opp mot trosopplæringsplan, for å se hva som må være på plass for at denne skal
kunne gjennomføres som planlagt
- Annet utstyr nødvendig i barne- og ungdomsarbeidet. Her har Buskmen tilbudt seg å stille
med kr. 30.000 til delfinansiering
- Trådløst utstyr. Dette skal finansieres av fellesrådet. Ved investeringer i utstyr må man ha i
mente at det skal være tilkoblingsmuligheter for dette.
Menighetsrådet har i praksis en mulighet til å finansiere et eget taleanlegg. En oppgave som formelt
ligger til fellesrådet riktignok, men med den økonomiske situasjon fellesrådet har er det lite realistisk
at de kan påkoste dette. Menighetsrådets finansieringsmulighet er ved å bruke fondsavsetninger til
formål som ikke lenger eksisterer. Litt avhengig av hvordan man definerer dette er det snakk om enten
kr. 48.000,- eller kr. 80.000,-. Dette må selvsagt vurderes opp mot hva totalkostnaden for et taleanlegg
er.
Utstyr man trenger for å gjennomføre trosopplæringstiltak kan finansieres av trosopplæringsmidler.
Det er da viktig at dette er klart definerte behov som ligger inne i trosopplæringsplanen. Å investere i
et eget anlegg for dette arbeidet vil da trolig være en forutsetning. Disse behovene må kartlegges, både
utstyrs- og kostnadsmessig.
For annet utstyrsbehov i barne- og ungdomsarbeidet kan Buskmen bes om å gjøre egne prioriteringer
på det beløp de allerede har satt av til dette.
Vedtak:
1. Det prioriteres og utredes separate tale- og musikkanlegg. Kravspesifikasjoner først, deretter
forskjellige løsningsmodeller.
2. Finansiering:
- Omdisponering av avsetninger hvor formål ikke lenger er aktuelt. Dette vedtas formelt i
årsoppgjørsdisposisjoner for 2013.
- Trosopplæringsmidler for investeringer direkte relatert til gjennomføring av
trosopplæringsplan.
- Midler fra Buskmen - kr. 30.000,-.
- Mulig disponible givermidler
3. Tor Einar forespør egnet prosjektleder for videre utredning. Menighetsrådet oppdateres om
fremdrift på første møte etter sommeren.
4. Menighetens givere kontaktes og informeres om nytt lydanlegg som mulig prosjekt videre

SMR 19/2013: MISJONSPROSJEKT
Menigheten har i dag et sterkt og økende misjonsengasjement for arbeidet ekteparet Salmelid gjør i
regi av NLM i Etiopia, samtidig som man har en misjonsavtale for annet arbeid i samme land med
NMS. Det er da nærliggende å drøfte om dette er en situasjon som er ideell for menigheten og
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menighetens misjonsengasjement videre. Saksordfører og sokneprest informerer ytterligere under
saksbehandling.
Vedtak:
Avtale om misjonsprosjekt via NMS sies opp fra og med 01.01.2014

SMR 20/2013: ORIENTERINGER
Møtebok for menighetsrådsmøte 19. mars. Godkjent per epost, signert i møtet
Saker vedtatt av Arbeidsutvalget
Egenandeler konfirmasjon 2013/2014
Konfirmantlærer har utarbeidet budsjett for kommende konfirmantår. Budsjett tilsier at
weekendkonfirmanter innbetaler kr. 1700,- og sommerleirkonfirmanter kr. 3800,-. Etter
indeksregulering av kostnader sitter man igjen med et potensielt mindreforbruk på kroner
3.000,-. Satsene må vedtas før 12. mai, derfor behandles dette som sak i AU.
Nytt i 2014 vil være at inntekter og utgifter for dette vil føres og innrapporteres som en del av
trosopplæringstilbudet.
AU-vedtak:
Konfirmantsatser for 2013/2014 blir: Weekend kr. 1700,-. Sommerleir kr. 3800,-.
Menighetsrådets strategisamling i Berlin
- Reise, opphold og frokost dekkes for alle, øvrige måltider og andre forhold dekkes av den
enkelte. Flybilletter og hotell er nå bestilt. Skisse til timeplan for turen ble gjennomgått.
Nytt fra grupper og utvalg
- Misjonsgruppen har et møte i Skårer kirke 13. juni med ekteparet Salmelid. De som er aktive i
strikkearbeidet til prosjektet i Etiopia inviteres til denne samlingen.
Nytt fra staben
Nytt fra Fellesrådet
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