Møtebok for møte i Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 15. november 2016, kl. 19.00 – 21.00
Sted: Kirkekontorene, Festplassen 1
Til stede:
Nils Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Tor Einar Ljønes
Lars Peter Raknes
Siv Randi Ostrø
Hildur Austrheim
Vidar Nergård
Øystein Myklestul
Bente Tunheim
Tormod Westeremoen
Heidi Sveås
Ragnhild Solås
Onesimus Jalata-Nagari
Peter Normann Dille
Knut-Erik Amundsen
Kari Stray Nordberg

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
sokneprest
kateket (til sak 56/2016)
kirketjener (til sak 56/2016)
kapellan (til sak 56/2016)
kapellan (til sak 56/2016)
ungdomsarbeider (til sak 56/2016)
diakon/trosopplærer (til sak 56/2016))

Forfall: Aage Tovan – Sissel Blandehoel – Jane-Mari Kjær

Saker behandlet:
SMR 55/2016 – 63/2017
Lørenskog, den 15. november 2016

MØTEDATOER FREMOVER:
6. desember (Arbeidsutvalg 21. november)
10. januar (Arbeidsutvalg 2. januar)
7. februar – møte med biskopen (Arbeidsutvalg 31. januar)
14. februar (Arbeidsutvalg 31. januar)
14. mars (Arbeidsutvalg 27. februar)
2. april – menighetens årsmøte
2. mai (Arbeidsutvalgsmøte 24. april)
13. juni – dato som holdes av til eventuelle forefallende saker
12. september (Arbeidsutvalg 28. august)
10. oktober (Arbeidsutvalg 25. september)
14. november (Arbeidsutvalg 30. oktober
12. desember (Arbeidsutvalg 27. november)
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SMR 55/2016: GODKJENNING AV SAKSLISTE OG INNKALLING. SIGNERING
AV MØTEBOK
Saksliste og innkalling skal formelt godkjennes. Møtebok fra menighetsrådsmøtet den 11. oktober skal
signeres av rådets medlemmer.
VEDTAK:
1. Innkalling godkjennes
2. Saksliste godkjennes

SMR 56/2016: MØTE MED STABEN
Staben i Skårer menighet inviteres en gang årlig til å møte Skårer menighetsråd. Staben ønsker i år at
dette møtepunktet skal benyttes også til en felles gjennomgang på et av punktene i menighetsrådets
strategiplan: Menighetens gudstjenester. Her er hovedmålet i strategiplan at «Flere deltar i og opplever
gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende fellesskap».
Saksgang:
1. Stabens medlemmer ga en kortfattet presentasjon av hvem de er og hva de gjør.
2. Menighetsrådets medlemmer ble utfordret til å fortelle om en god gudstjenesteopplevelse, og
noen tanker om hva som gjorde denne til en god opplevelse.
3. Stabens medlemmer fortalte om en god gudstjenesteopplevelse, og noen tanker om hva som
gjorde denne til en god opplevelse.
4. Sokneprest informerte om gudstjenestetilbudet Skårer menighet har per dags dato
5. Saken ble avsluttet med en kort diskusjon rundt bordet om hva vi kan dra ut av dette i
gudstjenestearbeidet
Innspillene fra stabsmedlemmer og menighetsråd kan oppsummeres i følgende beskrivelse:
Medlemmene av menighetsrådet og staben er samstemte i at de viktigste aspektene ved
gudstjenestelivet i Skårer menighet er variasjonen. Kveldsgudstjenestene Mandagsmesse og SK1900
er for mange vel så viktige som søndagsgudstjenesten kl. 11.00, for enkelte er disse helt klart de
viktigste.
Vedtak:
Å opprettholde Skårer menighets rike og varierte gudstjenestetilbud anses å være viktig og en svært
høyt prioritert oppgave

SMR 57/2016: FORORDNENDE GUDSTJENESTER
Saksdokument: Gjennomgang av forordnende gudstjenester
Menighetsrådet vedtok i sak 41/2016 at gudstjenesteutvalget skulle utrede sak om forordnede
gudstjenester på vegne av Skårer menighetsråd. Utredning og svar på forespørsel fra Borg biskop
skulle nedfelles i eget skjema, som skal returneres til Borg biskop senest den 15. november 2016.
Sokneprest Tormod Westermoen legger frem utredning og tilsvar i henhold til de kriterier som er fastsatt av
Borg biskop, og gir en gjennomgang av saken og de vurderinger som ligger til grunn for svaret.
Et moment i denne saken er at gudstjenestene Skårer menighet har i Lørenskog kirke må forordnes av
Fjellhamar menighet, da denne kirken ligger i Fjellhamar sokn.
Vedtak:
1. Skårer menighetsråd istemmer med utredning om menighetens gudstjenester, og tilsvar
vedrørende forordnende gudstjenester utformes med fokus på at eksisterende forordning må
videreføres
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2. Skårer menighetsråd v/sokneprest oversender tilsvar tjenestevei med påtegning som spesifisert
i vedtakets første ledd
3. Sokneprest avklarer med Fjellhamar menighet slik at Skårer menighets gudstjenester i
Lørenskog kirke også blir forordnende

SMR 58/2016: MØTEDATOER FOR SKÅRER MENIGHETSRÅD
Menighetsrådet vedtar selv sine møtedatoer. Det er viktig at disse er klare i god tid, slik at
menighetsrådets medlemmer og fast tilsatt stab kan legge disse datoene inn i sine timeplaner. Det
avgåtte menighetsrådet har vedtatt ytterligere en møtedato for 2016: Den 6. desember. Arbeidsutvalget
har fått varsel om at denne datoen passer dårlig for fire personer, og ønsker av den grunn å flytte dette
møtet til onsdag 7. desember.
For vårsemesteret foreslås følgende datoer: 10/1, 7/2 (møte med biskop), 14/2, 14/3, 11/4, 9/5.
Eventuelt også 13/6 ved behov: Det har kommet forhåndsvarsel om utredning som ankommer i juni og
skal leveres i august/september i forbindelse med my kirkeordning.
For høstsemesteret foreslås følgende datoer: 12/9, 10/10, 14/11 og 12/12.
Arbeidsutvalget vil vanligvis ha sine møter cirka 2 uker i forkant av menighetsrådsmøtet.
Menighetsrådet skal årlig utarbeide rapport om menighetsrådets aktivitet det foregående kalenderår. Dette er
fundamentert i «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» § 9:
Menighetsrådet utarbeider innen 1. mars hvert år, en årsrapport over rådets virksomhet i siste
kalenderår. Rapporten legges frem for årsmøtet/menighetsmøtet og oversendes kirkelig
fellesråd, prosten, bispedømmerådet og andre som menighetsrådet bestemmer.
Videre er menighetsrådet forpliktet til å avholde et årlig menighetsmøte. Dette er fundamentert i
Kirkelovens § 9:
Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.
Vanligvis pleier man å kalle inn til et årlig menighetsmøte, hvor årsrapport gjennomgåes, og er det
saker hvor menighetsmøtet skal uttale seg legges disse fem på dette møtet. Se ellers Kirkelovens
paragraf 10 og 11 som nærmere omtaler Menighetsmøtet og Menighetsmøtets oppgaver.
Dato for det årlige menighetsmøtet i 2017 skal fastsettes. På bakgrunn av tidsfrister m.m. foreslås det
at årsmøtet legges til søndag 2. april 2017.
Vedtak:
1. Menighetsrådets avsluttende møte i 2016 legges til tirsdag 6. desember som tidligere vedtatt
2. Møtedatoer for Skårer menighetsråd i 2017 blir 10/1, 7/2 (møte med biskop), 14/2, 14/3, 11/4,
2/5, 12/9, 10/10, 14/11 og 12/12. Tirsdag 13/6 settes av som reservedato ved behov.
3. AU møter vanligvis 15 dager før menighetsrådet for å forberede saker som skal behandles.
4. Menighetens årsmøte for arbeidsåret 2016 legges til søndag 2. april 2017.

SMR 59/2016: GUDSTJENESTEPLAN FOR 2017
Saksdokument: Gudstjenesteplan for 2017
Gudstjenestelisten skal legges frem for menighetsrådet for gjennomgang og godkjenning. Dette er
fundamentert i «Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste» av 2011 hvor det
beskrives:
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I den lokale grunnordningen setter en opp retningslinjer for hovedgudstjenestene i
årsplanen for menigheten, etter biskopens forordning. Her bestemmer menighetsrådet:
 hvor ofte en skal feire de ulike typene hovedgudstjenester i de forskjellige
 kirkene
 i hvilken kirke de særskilte høytidsdagene skal feires, eventuelt vekslinger fra år
 til år
 hvordan menighetens trosopplæring skal integreres i gudstjenestefeiringen
 hvordan en i gudstjenestelivet skal ta hensyn til menighetens planer på andre
 områder, for eksempel diakoni, kirkemusikk og misjon
Soknepresten leder arbeidet med å sette opp halvårsplaner eller årsplaner i samarbeid med resten av
staben. Planen skal legges fram for menighetsrådet for godkjenning.
Utkast til gudstjenesteliste for 2017 legges frem for menighetsrådet, med de punkter som så langt er
klare fra stabens side. Om det er aspekter menighetsrådet ønsker å ta inn i gudstjenestelisten,
spesifikke formål det er et ønske fra menighetsrådet sin side å innarbeide eller tillegge årsplanen eller
om det er momenter hvor staben ønsker tilbakemelding fra menighetsrådet tas disse opp til diskusjon
når planen legges frem.
Vedtak:
Gudstjenesteplan for 2017 vedtas som fremlagt

SMR 60/2016: KIRKEOFFER 2017
Menighetsrådet har ansvar for å vedta offerformål som tas opp gjennom kirkeåret. Dette er
fundamentert i kirkelovens §9:
Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter
de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med
mindre annet er fastsatt.
I første omgang er det behov for å sette ned en arbeidsgruppe som gjennomgår de offersøknader som
har kommet inn. Denne gruppen legger frem innstilling på menighetsrådsmøtet i desember.
Innstilling:
Arbeidsgruppe som behandler Kirkeoffer 2017 består av sokneprest, Rune Wennevold og Siv Randi
Ostrø

SMR 61/2016: ÅRSBUDSJETT 2017. INNLEDENDE BEHANDLING
Det skal utarbeides årsbudsjett for 2017. Er det områder hvor menighetsrådet ønsker å legge inn
spesifikke føringer i budsjettarbeidet? Det administrasjonen kjenner til per dags dato er det ingen
elementer som vil påvirke menighetsrådets økonomi i nevneverdig grad i kommende arbeidsår, og
med mindre annet signaliseres vil utgangspunktet være å videreføre budsjett for inneværende år, samt
justere inntektsposter hvor man ser endringer og utgiftsposter hvor man kan forvente positiv eller
negativ utvikling.
Staben har hatt en gjennomgang av årets budsjettposter, og utover et ønske om at det settes av flere
midler til kirkemusikk er det ikke meldt forslag om justeringer per dags dato.
Fellesrådet vil endelig vedta sitt årsbudsjett i januar 2017. Menighetsrådet kan ikke vedta årsbudsjett
før man vet hvor stor bevilgning man mottar fra Fellesrådet. Årsbudsjett vil dermed bli en vedtakssak i
februar 2017.
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Vedtak:
Administrasjonen bes utarbeide årsbudsjett for 2017 med følgende føringer:
- Hvis mulig bør post for annonsering og post for annonsering og drift av tiltaket
Mandagsmesse bør økes. Menighetsrådet støtter stabens ønske om økning av bevilgning til
musikk i gudstjenesten

SMR 62/2016: INNSTILLINGSUTVALG. VALG AV MEDLEMMER
Stilling som kantor/menighetsmusiker er utlyst. Søknadsfrist for stillingen er satt til den 18. november.
Tentativ tidslinje for behandling er som følger:
18. november:
25. november:
9. desember:
13. desember:
20. desember:
Uke 51:

Søknadsfrist
Gjennomgang av søkere. Valg av mest aktuelle kandidater
Intervjuer og prøvespill gjennomført
Innstilling klar fra innstillingsutvalg
Uttalelse fra fagorganisasjonene (høring)
Vedtak i Administrasjonsutvalget
Tilbud om stilling til anbefalt søker med 1 ukes svarfrist
Tiltredelse i stillingen vil skje etter avtale.
Innstillingsutvalget vil bestå av Øystein Myklestul (leder av Administrasjonsutvalget), ansattmedlem
fra Administrasjonsutvalget, sokneprest i Skårer menighet samt den eller de medlemmer som
oppnevnes av Skårer menighetsråd. Innstillingsutvalget rådføres av et fagutvalg bestående av to
kirkemusikere. Kirkevergen vil være sekretær.
Arbeidsutvalgets vurdering er at leder av menighetsrådet og leder av gudstjenesteutvalget bør være
med i innstillingsutvalget.
Vedtak:
Menighetsrådets leder og leder av Gudstjenesteutvalget representerer Skårer menighetsråd i
innstillingsutvalg

SMR 63/2016: ORIENTERINGER
Nytt fra Lørenskog kirkelige fellesråd
Nytt fra staben
Nytt fra underutvalg og arbeidsgrupper
Buskmen arbeider med å utrede generelle premisser, innhold og finansiering for
ettåringsstilling
Bispevisitas 2017
Per i dag er det ikke mye som er endelig avklart. Mye vil falle på plass i løpet av de neste to ukene.
Sokneprest vil involvere rådets medlemmer etter behov
Prosjektor i Skårer kirke
Kirkeverge har sendt søknad tjenestevei, prost har påtegnet og Borg biskop har godkjent
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