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SMR 40/2013: ÅRSBUDSJETT 2014, FØRSTE BEHANDLING
Saksdokument: Årsbudsjett 2014 per 29. november 2013
Lørenskog kirkelige fellesråd har vedtatt at kr. 50.000,- skal overføres til hver av menighetene i 2014.
Når dette tas inn i foreløpig budsjett for 2014 får det som resultat at det er kr. 4850,- disponibelt til
fordeling om inntektsposter og utgiftsposter for øvrig vil være på det nivå det ble budsjettert for i
2013. Inntekts- og utgiftsposter vil justeres når årsresultat for 2013 foreligger, men det vil trolig ikke
tilkomme større endringer i tallene etter dette.
Vedtak:
Arbeidsutvalget gis mandat til å utarbeide endelig årsbudsjett for 2014

SMR 41/213: GIVERTJENESTEN
Det er et behov for å sette i gang et arbeid på denne saken. Vi tenger informasjon ut på nettsiden vår,
en brosjyre som kan deles ut ved passende anledninger og en som kan lede en aksjonsgruppe som kan
rekruttere givere, gjerne supplert med en eller flere støttespillere i en arbeidsgruppe.
Saksbehandler har forespurt aktuelle kandidater fra stab og menighetsråd i forkant av
menighetsrådsmøtet. Ingen av de tiltenkte kandidatene følte det naturlig å fronte en slik arbeidsgruppe.
Vedtak:
Arbeidsutvalget gis mandat til å sette sammen arbeidsgruppe for givertjenesten. Menighetsrådet
informeres om sammensetning i førstkommende møte

SMR 42/2013: MENIGHETENS GUDSTJENESTER
Vedtak:
Gudstjenesteliste for 2014 gis detaljert gjennomgang i førstkommende menighetsrådsmøte. Oversikt
over hvilke grupper som inviteres spesielt til gudstjenester innarbeides i gudstjenestelisten

SMR 43/2013: ORIENTERINGER
Møtebok for 29. oktober: Godkjent per epost, signeres i møtet
Vedtak fattet av Arbeidsutvalget
Lydanlegg i Skårer kirke
Skårer menighetsråd vedtok i møte av 29. oktober 2013 i sak 31/2013 at menighetsrådets
arbeidsutvalg fikk mandat til å effektuere innkjøp av nytt lydanlegg til Skårer kirke. De aktive i
menigheten med særskilt kompetanse på lyd og lydanlegg ble invitert til møte søndag den 10.
november for å vurdere to tilbud på nytt lydanlegg til Skårer kirke fra leverandørene Pro Systemer og
Molde Forum. Ut fra en samlet totalvurdering vurderte arbeidsgruppen at tilbudet fra Pro Systemer var
det mest egnede.
Vedtak:
1. Pro Systemer AS velges som leverandør av nytt lydanlegg i Skårer kirke. Tilbud utarbeidet
høsten 2013 legges til grunn for total kostnadsramme, eksklusive deltilbud på trådløse
lydsystemer og oppgradering av teleslynge
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2. Lørenskog kirkelige fellesråd anmodes om vurdering av utarbeidet tilbud for trådløs lyd og
oppgradering av teleslynge i Skårer kirke, og bes om å vektlegge fordelen av å benytte seg av
en totalleverandør når tilbudet skal vurderes.
3. Saksbehandler følger opp fremdrift med leverandør
Menighetsmøte
Lørenskog kommune har bevilget midler til innkjøp av Norsk Salmebok 2013. Før denne kan tas i
bruk skal det formelt avholdes et menighetsmøte. AU vedtok at dette skal være den 15. desember.
Dette er en ren formaliasak, men da det er 14. dagers innkalling til menighetsmøte kunne ikke denne
saken vente til MR-møtet.
Vedtak:
Det avholdes menighetsmøte etter gudstjenesten i Skårer kirke den 15. desember. Sak til behandling:
Norsk Salmebok 2013
Mandagsmessene
Mandagsmessene videreføres som prostitiltak. Det er dannet en egen komite som skal
planlegge tiltaket videre.
Trosformidling til barn
Vikarprest Marit har særskilt kompetanse på trosformidling til barn og Montessori-metoden.
Staben vil forsøke å utnytte denne kompetansen i form av kurs og veiledning for stab og
frivillige frem mot sommeren.
Temasamlinger/workshops vårsemesteret 2014
Temasamling den 25. februar kolliderer med fellesrådsmøte. MR-leder vil derfor ikke kunne
bli med på denne samlingen. Temasamling 6. mai kan ikke være i Skårer kirke, men legges til
kirkekontoret.
Menighetsweekend
Kort oppdatering om status og fremdrift
Nytt fra grupper og utvalg
Trosopplæringsutvalget vil møte fast den 2. torsdagen i hver måned gjennom skoleåret 2014.
Nytt fra staben
Nytt fra Lørenskog kirkelige fellesråd
Kirkeoffer til eksterne formål 2014
Denne saken ble behandlet elektronisk i etterkant av forrige menighetsrådsmøte.
Vedtak:
Følgende organisasjoner innvilges kirkeoffer i Skårer menighet i 2014:
1. NLM – prosjekt Ellen Salmelid
Menighetens misjonsprosjekt
2. Norsk Gideon
Bibler, etter gjensidig avtale
3. Grønn hverdag
Forpliktelse pga. ”Grønn menighet
4. Sjømannsmisjonen – Norsk kirke i utlandet
Viktig kirkelig breddearbeid
5. Misjonsalliansen
Diakonalt arb. i Søramerika+Asia
6. Søndagsskoleforbundet
Opplæring og breddetiltak
7. Kirkens bymisjon, Lillestrøm
Diakoni, rusavhengige
8. Hospice Lovisenberg
Diakoni, døende
9. Kirkens Nødhjelp – julaften
Bistand
10. Kirkens Nødhjelp – fasteaksjonen
Bistand, konfirmantprosjekt
11. Stefanusalliansen
Forfulgte kristne
12. MAI-senteret, Lørenskog
Psykisk helse
13. Ung kirkesang
Kirkemusikk, korarbeid
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

flerkulturelt arbeid, integrering
Støtte for overgrepsofre
Menighetens misjonsprosjekt
Kristent studentarbeid
Utdanning prest, diakon, diakon
Solidaritet med utsatte kristne.
Nasjonal dugnad
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