
SKØYEN MENIGHETSRÅD 
Onsdag 25. november 2020 

Referat 
 

Sted:   Teams 
Tid:    Klokken 19:00 - 21:00           
 
Tilstede: Ingerid Elise Østbye Eknes, Celin Svare Sigurthorsson, Ruben Øverby, Ingeborg Sommer, Stig 
Birkeland, Einar Leif Riddervold. 
 
Meldt forfall: Hanne Ragnhild Corneliussen, Natalie Jaabæk, Erlend Sundvor, Martin Blaker, Tor Andreas 
Torhaug, Silje Osberg, Asle Patric Lorraine Jacobsen. 
 
 
Åpning                kl. 19:00  
 
Sak 27/20   Godkjennelse av saksliste og innkalling       
Vedtak: Innkallelse dato rettes. Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 28/20   Protokoll fra MR-møtet 14. oktober 2020      
Vedtak: Skrive fullt navn på personer i innkalling og referat. Protokoll fra 14. oktober godkjent. 
 
Orienteringssak  Covid -19        kl. 19:10 
Er svært begrenset hva vi kan gjennomføre av aktiviteter, gudstjenester og kirkelig handlinger 
med de siste restriksjonene. Vedlegg - de tre siste brevene fra beredskapsgruppen.  
 
Diskusjonssak  Åpen kirke        kl. 19:15 
Vi har åpen kirke tirsdag til fredag fra 11:00 -14:00, der alle i staben bidrar. I tillegg til 
søndag fra 12:00-14:00. Ønsker vi ytterlig tilbud på ettermiddag/kveldstid?  
Da er vi avhengig av frivillige som går på turnus for å kunne gjennomføre iht smittevern.    
 
Ønskelig med ytterlig tilbud, men må være fastsatte tider.  
 
Diskusjonssak  Julens gudstjenester       kl. 19:25 
Vi planlegger for 4 gudstjenester med 50 pr gudstjeneste inne. Vi planlegger ikke for utegudstjeneste 
Før en legger påmelding ut på nett, bør vi bestrebe oss for å få plass til de som er alene eller av andre 
årsaker bør prioriteres. Alle oppfordres til å melde inn til staben. Er også påmelding til lille julaften og 1. 
juledag. 
 
Orienteringssak  Arrangementer fremover      kl. 19:35 
Lys våken kan ikke arrangeres inne, og vanskelig å få til ute. Utsette til 3 søndag i advent? 
Konfirmantsamling 2. desember er usikkert om kan gjennomføres. 
Skolegudstjenestene blir digitale. 
 
  



Diskusjonssak   Førjulsmarked        kl. 19:40 
Hva kan vi få til? Smittevern: Solveig Holmsen kan hjelpe med planlegging. 

o Juletresalg.  
o Blomster og planter ute 
o Lodd kjøpes på forhånd på Vipps - Lodd Skøyen Kirke. 
o Garnpakker på forhånd/kaffebønnen. 
o Selge stearinlys i kaffebønnen. 
o Vedsalg er organisert. 
o Førjulsmarked er annonsert i menighetsbladet. 
o Vi trenger flere frivillige. 
o Utlegg avtales med Cecilie/John på forhånd og vil bli refundert. 
o Vil ikke få de samme inntektene som tidligere år, men viktig å være en del av nærmiljøet. 

 
 
Sak 29/20   Stall           kl. 19:45 
Staben med Eva Klokkerud som prosjektleder ønsker å lage en stall som skal stå i kirke hagen. Stipulerte 
kostnader er kr.15 000 -. Pengene kan tas fra avdeling; 1010 kontor, 1020 Kirke, 1590 menighetsblad   
Vedtak: Stall godkjennes med en ramme på kr. 5000,- Thauglands trelastforretning har sponset alt av 
material. 
 
Orienteringssak  Kapellan        kl. 20:00 
Ingerid Elise Østbye Eknes orienterte om status på innstillingen.  
 
Orienteringssak  Haslumseter          kl. 20:10 
Skøyen menighet ansvarlig for gudstjeneste 9. mai på Haslumseter. Kapellan er ansvarlig for 
gjennomføringen. 
 
Sak 30/20   Gudstjenesteliste         kl. 20:15 
Ingeborg Sommer vil sette opp forslag til gudstjenesteliste for våren som blir sendt ut før møtet   
Vedtak: Gudstjenesteliste godkjent 
 
Sak 31/20   Offerliste 2021         kl. 20:25 
John Dahl Lohne vil sette opp forslag til offerliste som blir sendt ut før møtet.   
Vedtak: Offerliste utsettes. Einar Leif Riddervold og Stig Birkeland setter opp forslag til ny 
offerliste som vil bli behandlet på første møte i 2021. 
 
Sak 32/20   Valg av leder og nestleder        kl. 20:35 
Valg av leder skal være skriftlig. Det er naturlig å velge ny leder før en velger nestleder. Det er 
anbefalt at leder og nestleder velges blant de leke medlemmene i rådet. Leder må velges  
blant de faste medlemmene i rådet. Velges for 1 år om gangen. 
Vedtak: Valg av leder og nestleder utsettes.    
 
 
Vår far. 
 


