Referat fra menighetens årsmøte i Skårer
menighet
Tid:
Sted:
Til stede:

Søndag 3. april 2016, kl. 12.30 – 13.10
Skårer kirke, Sal A
25 personer

Sakskart:
SMM 1/2016: Årsmelding og regnskap for 2015
SMM 2/2016: Visjon og strategiplan for Skårer menighet

INNLEDNING
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader

Lørenskog, den 3. april 2016
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SMM 1/2014: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015
Menighetsrådsleder Rune Wennevold tok en rask gjennomgang av årsmelding for 2015. Saksbehandler Olav
Bjørnsen tok en mer detaljert gjennomgang av menighetsrådets årsrapport, regnskap for 2015 og budsjett for
2016.
Følgende spørsmål og kommentarer fremkom i løpet av gjennomgang og presentasjon:
Menighetens prester ble gitt honnør for fine og godt planlagte gudstjenester, hvor man eksempelvis ved
Familiegudstjenester som den som var i forkant av årsmøtet tilpasset form, liturgi og gudstjenestens enkelte ledd
slik at de var tilpasset publikum og målgruppe. Alle menighetens prester ble gitt honnør for godt arbeid på
gudstjenestene generelt.
Det ble stilt spørsmål om hva menighetsrådet tenker i forbindelse med kommunal bevilgning til diakonistilling.
Det ble videre kommentert at ved utlysning av deltidsstilling, som menighetsrådet i 2016 har vedtatt, så må man
sikre at man har muligheten til å gjøre det, og det ble understreket at menighetsråd og fellesråd i sterkere grad
bør legge press på Borg biskop, med henvisning til flere tidligere muntlige lovnader om fullfinansiering av
diakonstilling ved innvilget kommunal støtte.
Menighetsmøtet ønsket å vite om det ble foretatt noe for å få en mer stabil kvalitet på det kirkemusikalske
området, og da især musikk i gudstjenesten. Dette er et forhold som følges opp av arbeidsgiverlinjen.
Det ble spurt om det var mulig å få til en bedre løsning enn betalingsterminal for kontantløs innsamling av
kollekt, med henvisning til tjenester som Vipps og lignende mobilsystemer. Det ble også kommentert at
bankterminal er en relativt kostbar tjeneste, og at det burde vurderes om det var kostnadseffektivt å fortsatt ha
dette tilbudet. Det ble replisert at Vipps som en konkret tjeneste har vært luftet, og skal utredes. Bankterminalen
brukes så vidt mye utenfor gudstjenesten at dette er et tilbud menigheten har behov for i den daglige drift.
Det ble ellers foreslått at når det er lang kø for bruk av betalingsterminal, så bør mottak av betalinger flyttes ut til
våpenhuset for ikke å virke forstyrrende for gjennomføring av gudstjenesten.
Det ble meldt inn en generell bekymring til Lørenskog kirkelige fellesråd, om at det ved sykdom og vakanser
ikke hentes inn vikarer som kan ta unna den ekstra arbeidsmengden og at den ekstra arbeidsbelastningen som da
tilfaller de som er igjen for ofte blir i overkant stor.
Vedtak: Tas til orientering

SMM 2/2014: VISJON OG STRATEGIPLAN FOR SKÅRER MENIGHET 2016 - 2019
Menighetsmøte ble bedt om å ta stilling til to alternative versjoner av visjon for Skårer menighet:
Enten en videreføring av dagens visjon, «Nåde for alle – rom for deg», eller alternativet «Rom for alle – nåde for
deg».
Menighetsmøtet var klare på at av de to alternativene, var dagens visjon klart å foretrekke.
Det ble rettet kritiske merknader mot punktet «Engasjement i lokalsamfunnet», og da spesielt med de definerte
målsetningene i dette punktet, og at dette var noe man burde vurdere ved en senere revisjon av strategiplan.
Tydeliggjøring av kirkens oppdrag lokalt og en markering av kirkens diakonale funksjon var blant de elementer
som ble etterlyst under dette punktet.
Relatert til strategiplan ble det spurt om hvorfor kirkens arbeid ikke var en del av det kommunale
informasjonsheftet «Hva skjer i Lørenskog». Menighetsråd og stab noterer seg dette, og vil følge opp dette
overfor utgiver Lørenskog kommune.
Vedtak:
1. Visjon for Skårer menighet i perioden 2016 – 2019 blir «Nåde for alle, rom for deg»
2. Øvrige forhold tas til orientering
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