Møtebok for Skårer menighetsråd
_________________________________________
Tid: Tirsdag 08.09.2015 kl 19:00-20:45
Sted: Skårer kirke
Tilstede:
Reidun Kværnum, leder
Odd Gunnar Norum, nestleder
Tor Einar Ljønes
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Jarle Gausen
Silja Kaldhol fra kl 20:00
Forfall:
Alexandra Jacob
Ernst Modest Herdieckerhoff, sokneprest

Sekretær: Geir Haavemoen

Saker behandlet på møtet :
SMR 18/2015-22/2015

Lørenskog den 12.september 2015

SMR 18/2015: Trær og vegetasjon rundt Skårer kirke
Det ble gjennomført en befaring med faglig bistand fra driftsleder Bent Salmelid og ledende
kirketjener Ragnhild Solås. Rådet ønsker å åpne opp for innsyn til kirken og sørge for at ikke så
mye avfall fra skogen havner på kirkens tak og i takrenner. Ved hogging ble det anbefalt fra
Salmelid at en tar med i vurderingen grunt jordsmonn og fare for vindfall både ved vurdering av de
trær som tas og de som blir stående igjen.
VEDTAK:
Menighetsrådet oppfordrer Fellesrådet om å gjøre følgende vedtak:
Alle plantede grantrær rundt klokketårn og mellom kirke og klokketårn fjernes. Det samme gjelder
den ene furua på området.
Mellom gangvei og Løkenåsveien på nedsiden av innkjøring beholdes to bjørketrær.
På øvre område mellom innkjøring og Løkenåsveien og parkeringsplass ovenfor kirken fjernes
gammel gran, flere mindre vakre furuer mens to furuer settes igjen. Øvrige trær felles. Små bjørker
rett ved parkeringsplassen fjernes også.
Området mellom plen og tomtegrense mot Bøndernes Hus bør ryddes for villniss for å forskjønne
området.
Ospetrær i grensen mellom Løkenåsveien og vår tomt nord for klokketårnet bør fjernes.
Rundt metallgarasjen ned for kirken bør det generelt ryddes opp i kratt og mindre trær.
Ved felling av trær bør alle stubber fjernes ved stubbefresing.

SMR 19/2015: Formalia rundt evaluering av ny grunnordning for gudstjenestene
Saksordfører: Ernst-Modest Herdieckerhoff
Saken ble utsatt, da Herdieckerhoff var syk. Kirkevergen ble bedt om å sjekke ut frist for å sende
inn evaluering. Den er 1.oktober 2015.

SMR 20/2015: Regnskapsrapport
Saken ble utsatt, da det ikke forelå noen rapport på grunn av sykdom. .

VEDTAK:
Saken utsettes. Det legges fram en regnskapsrapport på neste møte

SMR 21/2015: Deltidsstillinger knyttet til trosopplæringsarbeidet i Skårer
Ungdommene som har vært engasjert våren 2015 er engasjert på nytt fram til nyttår. Etter
gjeldende avtaleverk må disse stillingene da utlyses.
VEDTAK:
1. Informasjon om forlenget engasjement av ungdommene tas til orientering.
Trosopplæringsutvalget bes vurdere og innstille på hvordan det er ønskelig å dekke de
aktuelle oppgavene i det videre, som grunnlag for eventuell utlysing av stillinger.
2. Det gjennomføres medarbeidersamtaler med de engasjerte.
3. Arbeidsgiver finner fram til handlingsrommet for videre engasjement/ansettelse.
4. Saken tas opp på nytt i neste møte.

SMR 22/2015: Kirkevalget 2015
Kirkevergen orienterte om status i forhåndstemmegivingen. Det er allerede avgitt over dobbelt så
mange forhåndsstemmer som totalt ved valget i 2011. Det kan bety stor valgdeltakelse , noe som
kan bli en utfordring når det gjelder tilstrekkelig med stemmesedler i valglokalene, blant annet på
grunn av to alternative lister i bispedømmerådsvalget.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Det ytes et vederlag på kr 100 pr time for frivillige medarbeidere.

ORIENTERINGER:
Endring av stillinger:
Kirkevergen orienterer om arbeidet med omgjøring av stillinger i administrasjonen etter at Ellen
Vold har sagt opp sin stilling og fratrer 1.12. Fellesrådets AU og begge MRs AU har gitt sin
tilslutning til forslaget. Kirkelig Administrasjonsutvalg vil behandle og vedta nye
stillingsinstrukser i møte 10.9.
Trosopplæring:
Kirkevergen har vært i møte med prost og bispedømmeråd 2.9 og vil orientere om økonomi videre
framover.
Menighets/medarbeiderfest 20/9 kl 18:00:
I følge Kari Stray Nordberg er alt så langt under kontroll, og det er ikke praktiske oppgaver
menighetsrådet forventes å løse.
Allehelgenskonsert:
Fra menighetene i Lørenskog styres dette av organist Maria Brabrand.
VEDTAK:
Tas til orientering. Trosopplæring fremmes som Sak i neste møte.

