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SMR 5/2015: SAMARBEID MED BUSKMEN
Menighetsrådet ønsket med dette møtepunktet å ha en uformell dialog rundt samarbeidet mellom MR
og Buskmen. Noen av premissene for samtalen:
Menighetsrådet og staben ser at det kan være behov for å videreutvikle og styrke planarbeidet og det
generelle samarbeidet mellom «voksenmenigheten» og «ungdomsmenigheten». Det er ikke de store
og gjennomgripende prosesser som er interessant i denne sammenhengen. Tanken bak å ha et
møtepunkt er å forsøke å legge til rette for et bedre og smidigere samarbeid fremover. I den grad det er
aktiviteter hvor det er uklarhet om ansvarsforhold bør det avklares. På det rent praktiske plan så er det
et felles prosjekt som også må planlegges, nemlig medarbeiderfest.
MR og Buskmen var enige i at det nok er lurt med faste møtepunkter for å sikre informasjonsflyt,
planarbeid og generell koordinasjon. Staben vil sende sine planer over til Buskmen slik at de kan se
hva som er på gang, dette vil forebygge konkurrerende tiltak, og sikre at staben og får informasjon
tilbake om hva som skjer i gruppene tilknyttet Buskmen og få tilført dette i planer og oversikter. Milk
og After-Milk oppleggene må landes mht. plassering i systemene våre – er dette trosopplæring,
menighetsarbeid i regi av MR eller menighetsarbeid i regi av Buskmen. Alle parter har vært involvert i
disse oppleggene, uten at eierskapet er formalisert i noen av dem. Man må ta en beslutning innen
sommeren på om man skal ha medarbeiderfeste eller menighetsfest til høsten, og når denne skal finne
sted. Organisatorisk ramme rundt opplegget må fastsettes.
Vedtak:
1. Buskmen vil møte MR en gang årlig og AU en gang årlig. Møtepunkt med MR fortrinnsvis
med representanter for undergruppene, møte med AU et mer arbeidsrettet møte hvor leder og
kasserer deltar.
2. Trosopplæringsutvalget bes om å utrede ansvarsmessig plassering av tilbudene Milk og AfterMilk. I praksis: Vil det være naturlig at et eller begge tilbud omfattes av
trosopplæringstilbudet, eller bør ett eller begge heller plasseres hos enten MR eller Buskmen.
3. MR og Buskmen setter ned en plangruppe som planlegger og utreder opplegg rundt
menighetsfest / medarbeiderfest i høstsemesteret.
4. Staben oversender sine årsplaner / semesterplaner til Buskmen, som også informerer staben
tilbake om de tiltakene de har i emning slik at mest mulig kan samles i stabens plandokument.

SMR 6/2015: LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SKÅRER
SOKN
Saksdokumenter: Referat fra gudstjenesteutvalget. Liturgier for fastetiden
Menighetsrådet skal innen 1. mai 2015 evaluere lokal grunnordning som ble vedtatt i 2012. Dette er en
oppgave hvor utredning er delegert til menighetens gudstjenesteutvalg. Om menighetsrådet vedtar
justeringer som innebærer større endringer, må revidert lokal grunnordning også legges frem for
menighetsmøtet innen frist 1. mai 2015.
Gudstjenesteutvalget hadde møte i februar, hvor denne sak ble behandlet. Tilbakemeldinger fra
menigheten etter at ny liturgi ble innført, er at det er vanskelig å forholde seg til flere valgmuligheter
for samme gudstjenesteledd i samme program. En annen tilbakemelding er at programmet ikke er helt
dekkende for hva menigheten gjør og sier, og at det ofte forekommer avvik fra programmet. Et direkte
resultat av gudstjenesteutvalgets behandling er justerte gudstjenesteprogram. Programmene følger de
samme prinsippene som lå til grunn ved innføring av ny liturgisk grunnordning. Biskopen utfordret
menigheten på enkelte delområder ved gudstjenesteordningen da denne ble godkjent i 2012.
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Gudstjenesteutvalget har søkt å ta mest mulig hensyn til dette ved de justeringer som er foretatt. Det
som gjenstår er at programmene kvalitetssikres: At språk sjekkes, skrivefeil rettes, og at utforming og
bruk av skrifttyper og –størrelser blir oversiktlig og lesbart for alle som kommer til gudstjenesten.
Vedtak:
1. Menighetsrådet tar framdriftsrapport fra Gudstjenesteutvalget til orientering.
2. Justerte program for gudstjenestene vedtas som fremlagt og tas i bruk etter forankring i staben
og gjennomført kvalitetssikring.
3. MR vurderer at de nye programmene ikke innebærer større endringer, og at
gudstjenesteordningen tas opp som orienteringssak på årsmøtet.

SMR 7/2015: MENIGHETENS ÅRSMØTE. ÅRSRAPPORT FOR 2014
Saksdokument: Utkast til menighetsrådets del av årsmelding
Menighetens årsmøte er fastsatt til søndag 19. april. og finner sted umiddelbart etter gudstjenesten i
Skårer kirke denne søndagen. Årsmelding er under utarbeidelse. Et av elementene i årsmeldingen er
delrapport fra menighetsrådet. Denne forfattes tradisjonelt sett av leder. Utkast til denne er vedlagt
som saksdokument. Innholdet i delrapporten skal kvalitetssikres og godkjennes.
Menighetsrådet bør også ta stilling til om det er andre saker som bør tas opp til behandling på
årsmøtet, samt om årsmøtet skal finne sted under eller etter kirkebakkekaffe eller kirkekaffe.
Administrasjonen ser til at årsmøtet annonseres i henhold til lov og forskrift.
Menighetsrådet ønsket at valg av rådsleder høsten 2014 og grunnene bak skifte av leder tas inn i
årsrapport fra menighetsrådet. Videre bør det gis omtale vedrørende de medlemmer som har gått ut av
rådet gjennom arbeidsåret 2014. Antall rådsmøter og antall saker bør nevnes. Menighetsrådets
årsrapport kan med fordel struktureres på samme måte som årsmeldingen for øvrig.
Vedtak:
1. Delrapport om menighetsrådets arbeid godkjennes med de justeringer som fremkom under
behandling
2. Saker til menighetens årsmøte blir: 1. Årsmelding og årsregnskap for 2014. 2. Informasjon om
justering av lokal grunnordning for gudstjenesten
3. Menighetens årsmøte avholdes umiddelbart etter gudstjenesten søndag 19. april. Det serveres
kaffe og kake under årsmøtet

SMR 8/2015: UNGDOMSGUDSTJENESTER I SKÅRER KIRKE
Saksordfører: Ernst-Modest Herdieckerhoff
Staben i Skårer menighet har vedtatt at samlingene etter ungdomsklubben i Skårer kirke fremover bør
benevnes som ungdomsgudstjenester. Man har begynt å benytte denne betegnelsen utad, som
markedsføring/synliggjøring, men det ligger til menighetsrådet å formelt fatte vedtak om at disse
samlingene skal inngå som gudstjenester også formelt sett.
Dette er en sak som ligger i skjæringspunktet mellom flere bestemmelser, hvor formaliagrunnlaget for
menighetsrådet kan ledes tilbake til Kirkelovens § 5:
«…Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i
eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller annet organ….»
Øvrige relevante bestemmelser finner man blant annet i tjenesteordning for menighetsprester:
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§ 2.Presten skal forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og kristent liv fremmes i
menighetene ved å
a)
holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger,
…
d)
utføre forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet annet menighets byggende
arbeid.
§ 7.Presten skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger. Gudstjenester
og kirkelige handlinger forrettes etter de fastsatte liturgier. Liturgier og ordninger kan bare
fravikes når de selv hjemler det.
…
Forrettende prest har ansvaret for å lede forberedelsen og gjennomføringen av gudstjenester
og kirkelige handlinger. Presten har i denne sammenheng rett til å treffe beslutning i alle
forhold der beslutningsmyndigheten ikke er lagt til andre enn presten.
Menighetens prester er samstemmige på at samlingene i Skårer kirke etter ungdomsklubben, som
tidligere har vært regnet in som en del av ungdomsklubben, ligger godt innenfor de liturgiske
minstekrav til å kunne benevnes som en gudstjeneste. Det kan også vises til at det er flere personer
som kommer kun til denne samlingen, og som ikke er til stede på ungdomsklubben. Samlingen har
etablert seg som et tilbud som fungerer selvstendig, og ikke kun innenfor rammene av
ungdomsklubben torsdag kveld. Enn så lenge dette er tilfellet, og samlingen fyller formkravene til å
benevnes som egen gudstjeneste, så er prestene og staben i Skårer menighet samstemte om at
samlingene torsdag kveld etter ungdomsklubben både markedsføres som og vedtas som egne
gudstjenester, fremfor å regnes inn som kun en del av arbeidet i ungdomsklubben. Det er viktig i
forhold til rapportering og statistikk at alle våre gudstjenester er formelt vedtatt som gudstjenester.
Vedtak:
Skårer menighetsråd fastsetter at samlingene i Skårer kirke i etterkant av ungdomsklubben torsdag
kveld skal regnes som egne gudstjenester, som benevnes som og markedsføres som
ungdomsgudstjenester, så lenge de i form og innhold oppfyller de liturgiske krav som stilles for
gudstjenester i regi av Den norske Kirke.

SMR 9/2015: ORIENTERINGER
Møtebok for januar 2015. Godkjent per epost, signert i møtet
Nytt fra staben
- Tormod Westermoen blir ny kapellan i Skårer menighet.
Nytt fra utvalgene
- Trosopplæringsutvalget har hatt møte, og jobber nå aktivt og konkret med å utforme og
konkretisere innholdet i trosopplæringsplanen.
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