
SKØYEN MENIGHETSRÅD 
Onsdag 2. september 2020 

Referat 
 

Sted:   Foajeen Skøyen kirkes 
Tid:    Klokken 19:00 - 22:00           
 
Innkalt: Ingerid Elise Østbye Eknes, Celin Svare Sigurthorsson, Ruben Øverby, Hanne Ragnhild Corneliussen, Ingeborg 
Sommer, Stig Birkeland, Natalie Jaabæk, Einar Leif Riddervold, Silje Osberg, Erlend Sundvor. 
 
Meldt forfall: Asle Patric Lorraine, Martin Blaker, Tor Andreas Torhaug. 
 
Åpning og servering:             kl. 19:00  
Ingrid 
 
Sak 20/20   Godkjennelse av saksliste og innkalling       
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 21/20   Protokoll fra MR-møtet 10. juni 2020      
Vedtak: Protokoll fra 10. juni godkjent. 
 
Info Stab            kl. 19:15 
Permittering; Bernd og Elise var tilbake fra 15. august. Cecilie var tilbake 1. september. Kaja Osberg er ansatt som ny 
kirketjener, Kaja Wilberg er ansatt som ny ungdomsarbeider/kunstnerisk leder. 
Ten Sing har flyttet aktiviteten fast fra torsdag til onsdag.   
  
Ønske om 4 gudstjenester på julaften. Avklares med KfiO om vi får godkjenning til å dekke ekstra utgifter til 
kirketjenere, kantor. Egen julekomite med Einar, Erlend og Ruben for planlegging av alle gudstjenestene i julen med 
blant annet å vurdere påmelding, QR-kode, google forms, evt droppe gudstjeneste 26. desember.   
 
Orienteringssak  Økonomi        kl. 19:25 
Kort orientering om hvordan status økonomi er iht budsjett. 
Bokført saldo 31.01.20 kr. 3 076 625,- Bokført saldo 31.08.20 kr. 3 436 541,-.  
Driftsinntekter pr. juli kr. 554 038,- Budsjett er kr. 779 729,-. 
Driftsutgifter pr. juli kr. 412 168,- Budsjett er kr. 812 188,-.   
 
Driftsresultat er positivt pr. juli på kr. 141 870,- (Budsjett pr. juli er minus kr.32 459,-) 
 
Orienteringssak  Streaming /Utstyr       kl.19:30 
Vi har kjøpt inn en ipad og en iphone i tillegg til stativ. Så langt er dette hovedsakelig brukt til streaming av 
gudstjenester, facebook, youtube. Planen er å ta det i bruk til filmproduksjon som undervisningsmetode. Er også en 
tanke om å lage en promofilm for konfirmasjon 2021. 
 
Innkjøp av utstyr er brukt av mindreforbrukmidler der vi fikk tildelt kr. 33 000,- tidligere i år. 
 

  



Diskusjonssak/Orienteringssak  Covid-19      kl. 20:00 

Vi ønsket diskusjon rundt kirkekaffe og utleie med tanke på Covid-19 og ansvarsområde. 
Vi har fått mye forespørsel ang utleie pga skolene ikke lenger leier ut til korps, kor. De fleste forespørslene har ikke 
økonomi til å betale normal leie. Vi har gode rutiner rundt smittevask på daglig drift, men diskuterte om leietakere 
selv skal kunne stå for smittevask. 
 
Kirkekaffe vil fremover håndteres av kaffebønnen fra kl. 12:15 til vanlige priser. Dersom ønskelig kan en dele ut type 
pinne-is etc. Familietirsdag og formiddagstreff samarbeider også med kaffebønnen rundt bespisning. 
 
Ved utleie må det klargjøres med leietaker hvem som er smittevernansvarlig for arrangementet og at de etterlever 
myndighetenes gjeldende krav til smitteregler. Vi vil leie ut til rabatterte priser til enkelte leietaker der de til 
gjengjeld bidrar med musikk på gudstjenester i tillegg til dugnad. 
 
Diskusjonssak  Julemarked        kl. 20:15 
Planlegger dette på lik linje som tidligere år og tilpasser markedet til gjeldene smittevernregler når den tid kommer? 
Hva kan vi få til? Hva ønsker vi oss? 
 
Egen gruppe med Cecilie, Ingrid, Ingeborg, Hanne Ragnhild, Nathalie. Var mange ideer / forslag som var oppe og som 
gruppen får ta med seg i videre planleggingen. 
 
Kontantløst- egne skøyen votter - «samme» opplegg som tidligere uten kafé - selge pølser og sveler ute -  bål – 
fuglenek – vedsalg - julekonserter med flere band - en inngang og en utgang - kontrollere hvor mange som er i 
lokalet – juleverksted, hva skal produseres - ikke salg av hjemmelagde kaker- blomstersalg som tidligere - salg av 
bøker - hva kan bedrifter bidra med av gaver -  gjennomføre over flere dager - flytte fra november til desember - 
bare ute - leie ut bodplass til andre små produsenter - elektronisk loddsalg (smålotteri opptil 200 000) -  kombinerer 
med juletresalg – samarbeid med kaffebønnen - ikke barneaktiviteter inne – skøyenplakat - skøyennett - jule og 
adventslys – Peik planlegger minimarked - mange andre har avlyst - viktig og opprettholde pga tradisjon.      
 
 
Sak 22/20   Juletresalg 2020         kl. 20:25 
Vi fikk kr. 50,- pr. tre i 2019. Totalt kr. 7200,-. Vi antar at salget for 2020 vil bli høyere.   
Vedtak: Vi inngår avtale med Jonny Dokken på samme vilkår som 2019. 
 
Generell info og markedsføring må være bedre enn 2019. Bemanning på faste tider. Info for selvbetjening. Info til 
kaffebønnen. Skilting med bedre designprofil. (Anne Kristin/ Kristine Lillevik) Annonsere på vår FB.  
 
 
PAUSE 
 
Diskusjonssak  Årsmelding/Årsmøte       kl. 21:00 
Hvordan skal årsmeldingen være for 2020. Tanker rundt strategi fremover og nye satsningsområder.  
Årsmøte var planlagt søndag 6. september. Ny dato er satt til søndag 18. oktober.  
 
Årsmelding for 2019 blir i samme format / oppsett som tidligere år og som gir et godt innblikk hva som har skjedd 
gjennom året i Skøyen menighet. En justerer for de forandringer som har vært gjennom året. Årsmelding for 2020 vil 
en ta opp til diskusjon ved senere møte. 
 
Avslutning 
Vår far 


