
SKØYEN MENIGHETSRÅD 
Onsdag 14. oktober 2020 

Referat 
 

Sted:   Foajeen Skøyen kirkes 
Tid:    Klokken 19:00 - 22:00           
 
Tilstede: Ingerid Elise Østbye Eknes, Ruben Øverby, Ingeborg Sommer, Stig Birkeland, Einar Leif 
Riddervold, Silje Osberg.  
 
Meldt forfall: Celin Svare Sigurthorsson, Hanne Ragnhild Corneliussen, Natalie Jaabæk, Asle Patric 
Lorraine, Erlend Sundvor, Martin Blaker, Tor Andreas Torhaug. 
 
 
Åpning og servering:             kl. 19:00  
Einar 
 
Sak 23/20   Godkjennelse av saksliste og innkalling       
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 24/23   Protokoll fra MR-møtet 2. september 2020      
Vedtak: Protokoll fra 2. september godkjent. 
 
Info Stab            kl. 19:15 
Søndag 18. oktober kl.17:30: Menighetens årsmøte, kl. 18:00: Frivilligsamling, kl. 19.00: Frivilligfest 
med mat og underholdning. Høstdugnad tirsdag 27. oktober. Covid-19, nye regler der en må anvise 
gjester på gudstjenesten. Dette krever ekstra bemanning for å gjennomføre. Leietakere får ikke bruke 
kjøkkenet lenger pga Covid-19. Løsning blir at kaffebønnen setter frem porselen og vasker opp etter bruk.    
 
Diskusjonssak  Kapellan        kl. 19:30 

• Søknadsfrist 1.november 

• Frist forslag til intervjukandidater 5. november. 

• Intervjudag 13. november 

• Frist MR 19. november 

• Innstillingsråd 23. november 

• Sakspapir ferdig 23. november 

• Tilsetting 7. desember  
 
Ingerid skal være med på intervjuene og det kom mange gode innspill på hva som bør vektlegges når ny 
kapellan skal ansettes. 
 
 
 
 
  



 
 
Orienteringssak  Økonomistatus        kl. 20:00 
Kort gjennomgang av likviditet og status iht budsjett pr. september. 
Inntekter er redusert med kr. 357 969, mens kostnadene er redusert med kr. 512 191 iht budsjett. 
Det er et positivt driftsresultat på kr. 113 488,- 
 
Orienteringssak  Tilskudd til liturgisk utstyr      kl. 20:05 
Vi har fått innvilget full pott på kr. 25000,-. Pengene skal brukes til kjøp av liturgisk utstyr/inventar 
og tiltak som legger til rette for barns deltakelse i menighetens felleskap. Det er en egen andel 
på kr.13 300,-.   
 
Orienteringssak  Kaffebønnen        kl. 20:15 
Ludvig informerte om status kaffebønnen. (Se vedlegg) 
I tillegg kom han med mange innspill angående markiser og fordeler både for kaffebønnen og kirken. 
I korte trekk får en utvidet sesongen og benytte uteplassene bedre både når det er sol og regn. En vil få et 
mer pulserende liv på uteterrassen i større deler av året.  
     
Pause 

 
Sak 25/20   Kaffebønnen - Markiser        kl. 21:00 
Det er innhentet tilbud på markiser på utsiden av kaffebønnen på kr.60 000,-. Dette er  
fordelt på 2 stk markiser på henholdsvis 8 meter og 4 meter. Dersom vi er positiv til markiser  
er det ønske fra Ludvig at utgiftene deles mellom Skøyen menighet og kaffebønnen. 
Vedtak: Skøyen menighet godkjenner markiser og bidrar økonomisk oppad til kr. 40 000,- inkl. mva.  

Planlegging og gjennomføring må gjøres i samarbeid med byggeier / KfiO. 
5 stemte for og en stemte blankt. 
 
Orienteringssak  Førjulsmarked        kl.  21:15 
Status så langt. Har hatt første møte og ligger i rute.   
  
Orienteringssak  Fellesrådet        kl.  21:30 
Ruben orienterer fra siste fellesrådsmøte den 8. oktober.  
Det er store utskiftninger i ledergruppen i KfiO i høst.  André Eidem Selli, ny bygg- og eiendomssjef, og 
Andreas Seierstad, ny økonomisjef. André kommer fra stillingen som bygg- og eiendomssjef i Fred Olsen. 
Andreas har vært økonomidirektør i Bymiljøetaten, og kjenner fellesrådet godt som fast representant fra 
Ris menighet. I oktober begynte Ann-Magrit Austenå som assisterende kirkeverge sammen med Tore 
Forset. Ann-Magrit Austenå kommer fra stillingen som generalsekretær i Norsk Organisasjon for 
Asylsøkere. I fellesrådet skal hun ha et særskilt ansvar for daglige ledere i menighet. Stillingsbenevnelsen 
blir assisterende kirkeverge, menighet. Tore Forset er assisterende kirkeverge med særskilt ansvar for 
administrative oppgaver. 
 
Avslutning 
Vår far 


