
SKØYEN MENIGHETSRÅD 
Onsdag 4. desember 2019 

Referat 
 

Sted:   Foajeen i Skøyen Kirke 
Tid:    Klokken 19:00 - 22:00           
 
Tilstede kl. 19:00: Ingerid Elise Østbye Eknes, Silje Osberg, Natalie Jaabæk, Erlend Sundvor, Stig 
Birkeland, Asle Patric Lorraine Jacobsen og Eva Klokkerud. 
 
Meldt frafall: Einar Leif Riddervold, Ruben Øverby, Celin Svare Sigurthorsson, Martin Blaker, 
Tor Andreas Torhaug, Hanne Ragnhild Corneliussen. 
 
Åpning og servering: Natalie       
 
Sak 34/19  Godkjennelse av saksliste og innkalling       
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. 
 
Sak 35/19  Protokoll fra MR-møtet 16. oktober 2019      
Vedtak: Protokoll fra 16. oktober er godkjent. 
 
Introduksjonsrunde:           kl. 19:00 
Kort presentasjonsrunde – hvem er vi – hvorfor er vi her? 
 
Orienteringssak:   Nytt fra stab       kl. 19:20 
Marianne Reidarsdatter Eriksen er innvilget permisjon i januar 2020. Sophie Panknin  
har sin siste dag 25. desember. Vellykket lys våken med 34 påmeldte. Godt gjennomført 
julemarked og jubileumskonsert. 
 
Sak 36/19:    Gudstjeneste liste       kl. 19:30 
Forslag til gudstjeneste liste vinter / vår ligger som vedlegg. 
Vedtak: 
Gudstjeneste liste for vinter/vår 2020 er godkjent. 
  



 
Sak 37/19   Offerformål 2020       kl. 19:40 
Se vedlagte forslag til fordeling fra Skøyen menighet i 2020. Fordelingen av formål er basert på 
menighetsrådets tradisjoner. De foreslås 26 ofringer til definerte eksterne formål 
(Inkludert 6 ofringer til vårt vennskapsprosjekt i Sør-Sudan), to av ofrene holdes av til katastrofer. 
Dersom katastrofe-ofringene ikke benyttes, vil disse tilfalle menigheten. Soknepresten fordeler 
ofringene. Ofring på julaften går til egen menighet. 
Vedtak: Skøyen menighet sitt offer skal fordeles slik:  
19 til eksterne formål, 7 til Sør-Sudan (et til frie formål/katastrofe). Resten av ofringen går til 
menighetens eget arbeid, ca.33 stk. Dersom det skal være to til frie mål skal de siste tas fra egen 
menighet.  Så fremt det ikke brukes offer til katastrofe, går dette til vennskapsprosjektet i Sør-
Sudan. Julaften går offeret til menighetens arbeid. 
 
Sak 39/19:    Prøve Søndagsskole                     kl. 19:50 
To foreldre på familietirsdag, en pedagog og en teolog/prest ønsker å ha et forsøk med 
søndagsskole to søndager våren 2020. De opplever det som et behov for egne barn, 
og antar andre har samme behov. De er i dag få barn og familier på gudstjenester utenom 
trosopplæringsgudstjenestene. Dersom dette er vellykket videreføres søndagsskole også til 
høsten. 
Vedtak: Søndagsskole forsøk godkjent for 2020.  
 
 
Sak 40/19:    Overflødige møbler fra Kaffebønnen       kl.20:00 
Ved ny møbleringsplan er det 4 stk. dype stoler i tøy kr. 8708,- 2 stk. langbord 
A 8 prs kr. 17 838,- 2 stk. sittebenker a 4 prs kr. 6016,-. 
Er et ønske fra Stab og bruke et bord nede på kontoret/fellesområde og evt to benker. 
MR må ta stilling hva en skal gjøre med møblene og hva som er akseptabel salgspris.  
Vedtak: 1 bord og 2 benker brukes på fellesområde kontor. 2 stoler brukes på kontor til kapellan. 
 1 bord og 2 stoler legges ut for salg for 50% (legger på 25% mva)    
 
Sak 38/19:    Intensjonsavtale med frivilligsentralen     kl. 20:15 
Kim fra frivilligsentralen informerer hva samarbeidet går ut på og hva avtalen innebærer.     
Vedtak: Skøyen menighet inngår intensjonsavtale med frivillighetssentralen. 
 
Sak 41/19   Møteplan for 2020        kl.20:45                                         
Forslag til møtedatoer for våren: onsdag 22. januar, onsdag 11. mars, onsdag 6. mai og 
onsdag 10. juni.  
Forslag til møtedatoer for høsten: onsdag 2. september, onsdag 14. oktober og onsdag 
25.november. 
Vedtak: Møteplan godkjennes med at onsdag 6. mai utgår og ny dato blir onsdag 22.april. 
Årsmøte for Skøyen menighet søndag 10. mai etter gudstjenesten. 
 
 

  



Orienteringssak Budsjett 2020        kl.21:00 
Utkast til budsjett 2020 vil bli utdelt på møte for diskusjon og gjennomgang. 
Hovedinntektene til menigheten er fast givertjeneste, offer, utleie, faste leieinntekter 
stepstudio/kaffebønnen, julemarked og tilskudd fra Fellesrådet. De største utgiftene er ansatte, 
aktiviteter og utstyr.   
 
Det var en kort gjennomgang av første utkast til budsjett 2020. Det vi bli sendt ut et justert 
budsjett med møteinnkallelsen for MR onsdag 22. januar, der endelig budsjett godkjennes. 
 
 
Avslutning 
Vår far. 


