DEN NORSKE KIRKE
Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 – 22.35
Sted: Skårer kirke, Sal A
Til stede:
Reidun Kværnum
Odd Gunnar Norum
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Kaldhol
Ernst-Modest Herdieckerhoff

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
sokneprest

Forfall: Nils Rune Wennevold, Alexandra Jacob, Jarle Edgar Gausen, Leif Arne Klemetsen

Saker behandlet:
SMR 35/2014 – 41/2014

Eventuelt

Lørenskog, den 9. desember 2014
Reidun Kværnum, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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MØTE MED: KATEKET HEIDI SVEÅS
Kateket Heidi føler seg godt mottatt i menigheten, og gir honnør for godt samhold blant stab og
frivillige.

SMR 35/2014: TROSOPPLÆRING
Utskiftninger i stab har forsinket arbeidet med å lage plan for trosopplæring og utprøving av tiltak. Det
må mest sannsynlig søkes om utsettelse for utarbeidelse og implementering av plan for trosopplæring i
Skårer menighet. Trosopplæringsutvalget har ikke fått vedtatt et mandat for sitt arbeid. Videre
organisering av trosopplæringsarbeidet har uavklarte momenter. Bemanningssituasjonen har også
medført redusert bruk av trosopplæringsmidler i arbeidsåret 2014.
Mandat for Trosopplæringsutvalget ble lagt frem og gjennomgått. Enkelte mindre men nødvendige
språklige presiseringer kom frem under behandlingen. Stab og trosopplæringsutvalg hadde utarbeidet
liste over forskjellige typer investeringer det er kjente behov for i trosopplæringsarbeidet. Dette vil
trolig mer enn dekke mindreforbruk i regnskapsåret 2014. Trosopplæringsutvalget har i samråd med
stab utarbeidet fremdriftsplan. Denne legger opp til at søknad oversendes til godkjenning i desember
2015. Det søkes dermed om utsettelse frem til desember 2015. Trosopplæringsutvalget ser et klart
behov for at det fast ansettes person i ca. 70 % stilling, på linje med føring fra menighetsrådet. Øvrig
organisering av trosopplæringsarbeidet bes videreført frem til sommeren 2015.
Trosopplæringsutvalget vil utarbeide sak om fast organisering av det øvrige trosopplæringsarbeidet
våren 2015. Trosopplæringsutvalget varslet videre om at Odd Gunnar Norum, Silja Kaldhol og Kari
Stray Nordberg nå trekker seg ut av utvalget.
Vedtak:
1. Mandat for Trosopplæringsutvalget vedtas med de endringer som fremkom i møtet.
Fullstendig mandat vedlegges møtebok fra menighetsrådet
2. Skårer menighetsråd søker om utsettelse av innlevering av lokal plan for trosopplæring for
Skårer menighet. Det søkes om utsettelse til desember 2015. Fremdriftsplan for arbeidet
vedlegges søknad.
3. Lørenskog kirkelige fellesråd bes ansette menighetspedagog i 70-80% stilling, og bes ta
hensyn til de ønsker Trosopplæringsutvalget har i denne saken.
4. Lørenskog kirkelige Fellesråd bes om å forlenge eksisterende engasjementer for ledelse av
barnekor frem til sommeren 2015, samt at det tilsettes personer i brøkstillinger for å håndtere
hhv. Knøttesang og Ungdomskor frem til sommeren 2015. Skårer menighetsråd vil dekke
lønnsutgifter for drift av ungdomskoret om dette ikke kan utgiftsføres som lenketiltak under
trosopplæring.
5. Trosopplæringsutvalget bes utarbeide sak om fast videre organisering av
trosopplæringsarbeidet og legge denne frem for menighetsrådet for vedtak i løpet av
vårsemesteret 2015.
6. Kateket og Trosopplæringsutvalg bes foreta investeringer og innkjøp i henhold til tiltaksliste
som ble presentert på menighetsrådet etter at de økonomiske rammer er endelig klargjort.
7. Leder for Trosopplæringsutvalget gis fullmakt til å supplere utvalget. Ny sammensetning
legges frem for førstkommende menighetsrådsmøte for formell godkjenning.

SMR 36/2014: KIRKEVALGET 2015
Menighetsrådet har frist til 1. januar til å utnevne nominasjonskomite for menighetsrådsvalget.
Arbeidsutvalget har forespurt enkelte kandidater. Så langt har Ingrid Reierstad takket ja til å være med
i nominasjonskomiteen. Sokneprest Ernst-Modest vil supplere utvalget fra staben.
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Innen den 15. januar 2015 kan menighetsrådet nominere inntil 4 kandidater til Bispedømmerådsvalget
2015:
Kirkevalget 2015 - forslag til leke medlemmer av Borg
13. og 14. september 2015 skal det gjennomføres Kirkevalg. I Borg skal det velges blant annet
sju leke medlemmer til Borg bispedømmeråd og Kirkemøtet. Med dette oppfordres
ungdomsråd og menighetsråd til å fremme forslag til leke medlemmer. Rådene kan foreslå
inntil fire kandidater. De som foreslås må forespørres av forslagsstillerne og si seg villige til å
la seg nominere.
Frist for å fremme forslag på kandidater er 15. januar 2015.
Forslag sendes Borg bispedømmeråd , Bjarne Aasgt.9 , 1606 Fredrikstad ev. e-post:
borg.bdr@kirken.no
I januar vil alle foreslåtte kandidater pr. e-post bli bedt om å presentere seg nærmere/svare på
noen spørsmål -med tanke på blant annet nominasjonskomiteens arbeid. Kandidatene bes gjort
oppmerksom på at de vil få en slik henvendelse.
Har vi noen lokale kandidater det er naturlig å spørre, og er det eventuelt andre kandidater på
Romerike som menighetsrådet kan støtte ved å nominere dem også fra Skårer menighet? Silja Kaldhol
meldte sin interesse for å bli meldt inn som kandidat fra Skårer menighet. Enkelte andre potensielle
lokale kandidater ble nevnt. Kateket Heidi Sveås nevnte på aktuelle navn fra Skedsmo menighetsrådet
burde merke seg når Kirkevalget avholdes.
Vedtak:
1. Menighetsrådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å utnevne ytterligere to medlemmer slik at
nominasjonskomite kan starte sitt arbeid. Sokneprest og MR-leder forespør kandidater til
nominasjonskomite ut fra prioritert liste. Endelig sammensetning av utvalg legges frem for
menighetsrådet for formell godkjenning i førstkommende menighetsrådsmøte.
2. Menighetsrådets arbeidsutvalg melder inn lokale kandidater til bispedømmerådsvalget i 2015
innen 15 januar 2015.

SMR 37/2014: MENIGHETENS DIAKONIUTVALG
Dette utvalget ligger litt nede, og har kun et aktivt medlem igjen per dags dato. Er det noen som kan
forespørres om å bidra inn i dette utvalget fremover? Det viktigste er å finne mennesker som ikke er en
del av menighetsrådet, og fortrinnsvis personer som ikke er tungt inne i menighetsarbeidet allerede.
Vedtak:
MR-leder gis fullmakt til å supplere sammensetning av menighetens diakoniutvalg i samråd med
eksisterende medlemm(er).

SMR 38/2014: ÅRSBUDSJETT 2015. INNLEDENDE BEHANDLING
Menighetene vil trolig få driftsstøtte fra Fellesrådet også for arbeidsåret 2015, og det er ellers ikke
forventet vesentlige endringer i menighetens inntektsgrunnlag for kommende arbeidsår.
Budsjettrammen for 2015 vil trolig bli ganske lik den man hadde i inneværende år.
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Da Fellesrådet ikke har vedtatt sitt budsjett for kommende regnskapsår må menighetsrådet avvente
endelig behandling av sitt budsjett, i og med at driftsstøtte fra fellesrådet er en viktig budsjettpost.
Et teknisk moment i budsjettarbeidet er utgiftspostene til trosopplæring. Dette er utgifter som skal
inngå i trosopplæringsarbeidet og bokføres hos Fellesrådet. Teknisk sett bør man vurdere om disse
budsjettpostene skal samles, og at beløpet på denne posten overføres Fellesrådet årlig. Givertjenesten
til barne- og ungdomsarbeidet er i praksis bundne midler. Det foreslås derfor at budsjettpostene for
disse flyttes fra disponible poster til bundne poster i budsjettet.
Dette gir menighetsrådet muligheten til å disponere over totalt kr. 193.000,-. Av denne potten er det
flere utgiftsposter som i praksis ikke kan omdisponeres: I praksis er det om lag kr. 80.000,menighetsrådet har en faktisk mulighet til å omdisponere.
Vedtak:
1. Budsjettposter i menighetens regnskap som går til trosopplæringsarbeidet samles i en enkelt
samlepost. Dette beløpet overføres årlig til det organ som har det regnskapsmessige ansvaret
for trosopplæringsarbeidet i Skårer menighet.
2. Givertjenesten til barne- og ungdomsarbeidet flyttes fra disponible til bundne poster i det
videre budsjettarbeid

SMR 39/2014: GUDSTJENESTELISTEN FOR 2015
Saksdokument: Utkast til gudstjenesteliste for 2015
Gudstjenestelisten er ferdig utarbeidet og har vært gjennom kvalitetssikring i staben. Formelt sett skal
menighetsrådet godkjenne denne. Sokneprest gir en gjennomgang og gir omtale av sentrale datoer og
momenter som har styrt planarbeidet.
Vedtak:
Gudstjenesteliste for 2015 godkjennes som fremlagt

SMR 40/2014: FELLESGUDSTJENESTEN 4. JANUAR 2015
Skårer menighet har oppgaver til denne gudstjenesten, og disse må fordeles.
Ansvar og oppgaver for 2015:
- Søndagskole (løses av stab)
- Møteverter/kollektører: To fra Skårer som skal arbeide sammen med Fjellhamar sine
kirkeverter. En til opptelling sammen med frivillig fra Fjellhamar
- Lydansvarlig (løses av stab)
- Til kirkekaffen: 5 kanner kaffe, mat til cirka 50 personer (5 fat), to til å forberede i forkant og
to til å rydde i etterkant
Vedtak:
1. MR-leder Reidun Kværnum og medlemmene Berit Strand og Kjersti Nordberg samarbeider
om å løse oppgaver som kollektører samt mat til kirkekaffe
2. Øvrig oppgavefordeling foretas per epost i etterkant av menighetsrådsmøtet
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SMR 41/2014: ORIENTERINGER
Møtebok for 4. november. Distribuert og godkjent per epost, signert i møtet
Stabssituasjonen 2014
- Status ansatte og ansettelser.
- Status tjenestebolig for Onesimus og flytting
Semesteroversikt. Informasjon til kunngjøringene
- Aktive i menigheten har meldt inn behov om skriftlige semesteroversikter. Staben vil forsøke
å utarbeide en enkel semesteroversikt.
- Det har blitt meldt inn ønske om at kollektbeløp fra sist søndag tas med i kunngjøringene.
Staben følger opp dette.
Eventuelt
Silja Kaldhol delte sine refleksjoner omkring tillit, makt og forholdet mellom MR, utvalg,
frivillige og stab. I den sammenheng ble det også nevnt at frivillige som melder seg til tjeneste
ikke alltid blir fulgt godt nok opp. Det ble ikke fattet noe vedtak i saken, men det ble
oppfordret til å melde fra til sokneprest og MR-leder i konkrete tilfeller der frivillige opplever
at deres initiativ til å delta i frivillig arbeid ikke blir fulgt opp.
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