
SKØYEN MENIGHETSRÅD 
Onsdag 10. juni 2020 

Referat 
 

Sted:   Foajeen Skøyen kirkes 
Tid:    Klokken 19:00 - 22:00           
 
Tilstede: Ingerid Elise Østbye Eknes, Celin Svare Sigur Thorsson, Ruben Øverby, Hanne Ragnhild 
Corneliussen, Ingeborg Sommer. 
På Teams: Stig Birkeland, Natalie Jaabæk. 
Meldt forfall: Einar Leif Riddervold, Silje Osberg, Asle Patric Lorraine, Erlend Sundvor, Martin 
Blaker, Tor Andreas Torhaug. 
 
Åpning og servering:             kl. 19:00  
Ingeborg 
 
Sak 14/20   Godkjennelse av saksliste og innkalling       
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 15/20   Protokoll fra MR-møtet 29. april 2020      
Vedtak: Protokoll fra 29. april godkjent. 
 
Info Stab   Økonomi/aktiviteter       kl. 19:15 
Likviditeten er kr. 3 254 140,- pr. 31.05.20. Dette er kr. 178 614,- mere enn hva som sto på konto 
pr 31.12.19. Det begynner å bli litt aktivitet igjen på utleie, samme gjelder forespørsel. 
Konfirmasjonsarbeidet er kommet i gang, første samling ble gjennomført i mindre grupper. Det 
har vært gjennomført fire babysangsamlinger. Tweensklubben har hatt en filmkveld. 
Familietirsdag ble holdt i kirkehagen sammen med speideravslutning, og bespisning var pizza fra 
kaffebønnen.  
 
Orienteringssak Konfirmasjonstid       kl. 19:30 
Vanskelig å gjennomføre vedtatt plan når føringer forandrer seg forløpende. Stab trenger å 
gjennomføre justeringer av konfirmasjonsarbeid underveis uten at dette skal godkjennes av MR. 
Det vil bli informert forløpende på MR-møtene fremover hva som er gjort og hva som evt avviker 
fra opprinnelig plan.  
 
Orienteringssak Ten Sing        kl. 19:45 
Haakon som har vært ansvarlig voksenleder for Ten Sing har sagt opp sin stilling. Vi ønsker å 
erstatte stillingen med en ungdomsarbeider/kunstnerisk leder som kan brukes til flere oppgaver 
og være med fleksibel. Ingeborg overtar rollen som ansvarlig voksenleder. I tillegg har vi Bernd og 
Elise som jobber med ungdomsarbeid. 
 



Vi vil lyse ut ny stilling for ungdomsarbeider med ønsket tiltredelse den 17. august. Det er en 
intensjon om å få til et samarbeid med Marianne Penta. Hvilket samarbeid og hyppighet 
avhenger litt av kvalifikasjoner til ny ungdomsarbeider. 
 
Sak 16/20:    Permittering        kl. 20:00 
Alle ansatte i Skøyen menighet ble permittert fra henholdsvis 20. mars (menighetsarbeider) fra 
25. mars (ungdomsarbeidere). Det er ønske om diskusjon om det er økonomi og arbeidsoppgaver 
for å ta tilbake de permitterte fullt eller delvis fra 15. august. 
Vedtak: Ungdomsarbeiderne er tilbake 100 % fra 15. august. Menighetsarbeider 
er tilbake 100% fra 1. september. 
 
Pause 
 
 
Sak 17/20:    Streaming          kl. 20:30 
Vi har streamet gudstjenester siden kirkene ble stengt 15. mars og frem til nå. Erfaringsmessig 
ser vi at dette krever flere ressurser til å gjennomføre, og vi er avhengige av at flere frivillige 
bidrar på gudstjenestene. Tilbakemelding har vært positiv, og vi når ut til folk som ikke har 
mulighet å delta som f.eks. institusjoner. Skal vi fortsette med streaming i fremtiden?  
Vedtak: Skøyen menighet ønsker å fortsette med streaming av gudstjenester, men ikke 
nødvendigvis fast hver søndag. Det skal legges opp til en gjennomføring som er håndterbart med 
fokus på de største høytidene som jul, pinse og påske.       
 
Diskusjonssak  Lyd og Bilde        kl. 20:35 
Det ble diskutert om vi skulle bestille eget utstyr eller følge det som KfiO foreslår for alle kirkene. 
Vi mener det er best og først vurdere KfiO sitt forslag. De har lagt vekt på at det skal være 
brukervennlig og lett og håndtere for alle. 
 
Orienteringssak Søknad om mindreforbruk      kl. 20:55 
Oslo bispedømmeråd, som tildelingsansvarlig for trosopplæringsmidlene, forvalter 
mindreforbruket av disse. I henhold til tildelingsbrev skal de avregnede midlene fra fellesrådene 
forvaltes av bispedømmerådet som tilskudd til trosopplæring i bispedømmet.   
I år har Oslo bispedømmeråd opp mot kr. 1 100 000 til dette formål.   
Vi har søkt om totalt kr. 168 000,- (se vedlegg) 
  
Siden møte har vi fått tilbakemelding - vi får tildelt kr. 33 000,- 
  
 
Sak 18/20  Offer 2020        kl. 21:00 
Pga Covid-19 vil det bli lagt frem revidert offerliste for 2020 med små endringer. 
Vedtak: Ny offerliste ble godkjent. 
(Menighetens arbeid har mistet 6, Åpen kirkegruppe 1, Den Norske Misjonsselskap 1, KFUK 
Speiderne 1)     
 



Sak 19/20  Kaffebønnen - husleie       kl. 21:05 
Arbeidsgruppe for kaffebønnen har hatt første møte. Gruppen har som målsetning å bidra til at 
kaffebønnen på sikt kan komme i økonomisk balanse. Status på økonomien er tap på driften på 
kr. 0,3 mill i 2017, kr. 1,25 mill i 2018, kr. 0,8 mill i 2019. Totalt er tap på driften kr. 2,1 mill i 
tillegg kommer investeringer. Kaffebønnen ble fritatt for husleie fra 15. mars pga Covid-19 på 
ubestemt tid. Driver er positiv til å drifte kaffebønnen videre og i første omgang ut 2021, 
forutsatt at en får husleiefritak for hele perioden.  
Vedtak: Kaffebønnen blir fritatt for husleie fra 15. mars 2020 og ut 2021. Utleie av foajeen skal 
styres av Skøyen menighet. 
 
Orienteringssak Trosopplæringsplan - status og videre arbeid    kl. 21:20 
Fra Asbjørn; I den første framdriftsplanen for revisjonen foreslo jeg at planen skulle være 
vedtaksklar i juni, eventuelt i september. Vi har ikke kunnet ha frivilligsamling, og hjemmekontor 
har ført til utsettelser av samarbeidet i staben. Jeg foreslår frivilligsamling søndag 20. september 
etter høsttakkefestgudstjeneste, og at vedtaksklar plan foreligger i november. 
Staben hadde fysisk møte 15. mai hvor rådgiverne for trosopplæring på bispedømmekontoret, 
Vibeke Kolstø Andersen og Petter Rønneberg, deltok og kom med gode innspill. Jeg oppfattet det 
som nyttig for alle i staben å sette av god tid til å snakke om grunnlagstenkning og 
utviklingsområder i trosopplæringsarbeidet og hele menighetslivet. Særlig nyttig var det for meg 
som forfatter av plantekstene. Møtet viste også at det er flere temaer vi trenger større samtaler 
om i høst, for eksempel misjon, diakoni og frivillig medarbeiderskap. Noen av disse temaene kan 
gjerne menighetsrådet ta opp i løpet av høsten. Mot slutten av juni vil jeg skrive mer om dette til 
AU. 
 
Diskusjonssak  Ute gudstjeneste søndag 14. juni     kl. 21:40 
Hvordan gjennomfører vi denne iht tidligere år? Hvordan forholder vi oss til smitteregler med 
tanke på servering/aktiviteter? 
 
Vi ble enig om å gjennomføre med enkel servering av ispinner og saft. Ellers blir gjennomføring 
iht smitteregler på lik linje som vanlig gudstjeneste. 
 
 
Diskusjonssak  Julemarked        kl. 21:50 
Planlegger dette på lik linje som tidligere år og tilpasser markedet til gjeldene smittevernregler 
når den tid kommer.  
 
Avslutning 
Vår far 


