
SKØYEN MENIGHETSRÅD 
Onsdag 17. mars 2021 

Referat 
 

Sted:   Teams 
Tid:    Klokken 19:00 - 21:00           
 
Til stede: Ingerid Elise Østbye Eknes, Celin Svare Sigurthorsson, Ruben Øverby, Hanne Ragnhild 
Corneliussen, Ingeborg Sommer, Stig Birkeland, Einar Leif Riddervold, Silje Osberg, Asle Patric Lorraine, 
Erlend Sundvor, Hanne Ragnhild Corneliussen. 
 
Meld forfall: Natalie Jaabæk, Martin Blaker, Tor Andreas Torhaug. 
 
 
Åpning                            19:00  
 
Sak 6/21   Godkjennelse av saksliste og innkalling       
 Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 7/21   Protokoll fra MR-møtet 26. januar 2021      
 Vedtak: Protokoll fra møte 26. januar godkjent. 
 
Orienteringssak - Nytt fra staben          19:10  

o KfiO ønsker å styrke og organisere lobbyarbeid overfor Oslo Kommune med bydeler og hele det 
politiske miljøet. Det er nedsatt en lobbygruppe med mandat til å knytte til seg eksterne og 
interne ressurser blant valgte og ansatte på fellesråds- og menighetsnivå. Som en del av dette 
arbeidet ønsket KfiO og involvere menighetene og oversendte fem spørsmål de ønsket besvart. 
Vi svarte innen fristen 1. mars. (se vedlegg – politisk påvirkningsarbeid) 

o Kirkehagen - økonomi. 15. februar 2018 ble de sendt inn søknad om tilskudd for urbant 
landbruk på kr 99 000,-. De ble innvilget kr 83 700,- der en innen 3 mnd. skulle rapportere inn 
hva en hadde brukt pengene på eller innen utgangen av 2018 for prosjekter som ikke var 
avsluttet. Det ble sendt inn en midtveis rapport i e-post 15.november 2018. Vi fikk brev fra 
Bymiljøetaten 17. februar 2021 at det manglet rapportering med ny frist 15. mars 2021. Vi 
sendte inn rapport 9. mars med bilder fra vår facebook-side som viser forskjellige aktiviteter i 
kirkehagen. I beste fall godkjenner de rapporten og alt er i orden, i ytterste konsekvens kan vi 
risikere å betale tilbake det vi ikke har brukt. 

o Jofrid Landa utdanner seg til kapellan og har praksisperioden hos oss. 
     
Orienteringssak - Nytt fra Fellesrådet          19:20  

o Ruben orienterte om saker som nylig har vært til behandling i Kirkelig Fellesråd i Oslo.  
 
Orienteringssak - Gudstjenestesituasjonene         19:30  

o Ingeborg orienterte. 

o Bruker mye tid på å strømme gudstjenestene. Er veldig arbeidskrevevende og i dag faller mye 

av alt teknisk gjennomføring på Ingeborg. Dette kommer på toppen av selve innholdet i 

gudstjenestene. 



o I påsken planlegges det å strømme gudstjenestene på lik linje som i fjor, men tilpasset 

gjeldende covid-19 regler. 

o Er mange positive tilbakemelding på strømming av gudstjenestene og kvaliteten på 

produksjonen. 

o Ingeborg sendte søknad den 19. januar om utsatt frist implementering av justert grunnordning 

for hovedgudstjenesten hos oss. Søknaden med ble innvilget i e-post fra Prost Elisabet Yrwing 

Guthus den 22. februar med ny frist den 20. oktober 2021. 

o Gudstjenesteutvalg nedsatt i 2020, bestående av Ingerid Elise Østbye Eknes, Stig Birkeland og 

Ingeborg Sommer. Arbeidet ble satt på vent i lys av koronasituasjonen. 

 

Sak 8/21   Dato for menighetens årsmøte       19:50  
       Vedtak: Menighetens årsmøte avholdes søndag 6. juni 2021 etter gudstjenesten. 

 

Sak 9/21   Offerlisten 2021         20:00  
Vedtak: Offerlisten for 2021 ble godkjent som følger: 
o 13 eksterne formål. 
o 22 interne formål (dvs menighetsarbeid). 
o 3 til Sør-Sudan. 
o 2 frie formål (katastrofe o.l.). 

 
De eksterne formålene er de som er opplistet som "Forpliktelser gjennom inngått avtale" (2 stk), "Lange 
tradisjoner og/eller viktige samarbeidspartnere" (10 stk.), samt Fransiskushjelpen på Allehelgensøndag i 
opprinnelig utkast til offerliste for 2021. 
 
Sokneprest/stab fordeler offermålene på planlagte gudstjenester fra ca. 1 mai og utover. Offerformålet 
faller bort for gudstjenester som eventuelt må avlyses pga. fortsatte koronarestriksjoner. 

 

 

Orienteringssak - Konfirmantarbeidet          20:15  
o Ingeborg orienterte. 
o Asbjørn har ansvar for konfirmantkullet født 2005 ("2020-konfirmantene").  

o Ingeborg har ansvar for konfirmantkullet født 2006 ("2021-konfirmantene"). 

o Det ble gjennomført konfirmasjonsgudstjenester både lørdag den 13. mars og søndag den 14. 

mars i kirkehagen. 

o Begge dagene ble strømmet. Foreldre / familie satte stor pris på at menigheten strekker langt 

for å gjennomføre konfirmasjoner tross strenge covid-19 regler. 

o Det vil også være konfirmantgudstjenester lørdag den 20. mars og søndag den 21 mars. 

o Vi strekker oss langt for å tilpasse ønske fra konfirmanter/ foresatte. 

o Planlagt påskeleir er avlyst. Det vil være tilbud til de som er i byen. 

o Påskeleir i august håpes å gjennomføres som planlagt. 

 

 

 



 
Orienteringssak – Utvalg, hvilke har vi og hvilke er aktive?      20:30  

o Einar orienterte. 
o Det er ønske at medlemmer i MR-rådet gir tilbakemelding på hvilke utvalg en ønsker å være en 

del av og om en ønsker å være leder av et eller flere utvalg. 
o Det er ønske at de forskjellige utvalgene presenterer hva de arbeidere med på MR-møtene. For 

noen av utvalgene passer dette på teams, andre passer det bedre når en tilbake til fysiske 
møter. 

o Det er utarbeidet en oversikt over aktive og ikke aktive utvalg. (se vedlegg – 2021 intro til 
utvalgene) 

 

Orienteringssak – Kaffebønnen           20:45  
o Ingerid orienterte. 
o Informerte om arbeidet rundt kaffebønnen og forskjellige senarioer fra 2021. (se vedlegg – 

Orientering fra diakoniutvalget) 
o Det ble gjennomført møte den 18. mars på teams – der agendaen var» Kaffebønnen – en del av 

diakonien på Skøyen». Tilstede var Ingrid Elise Østbye Eknes, Ingeborg Sommer, Ludvig Nord-
Varhaug, John Dahl Lohne, Trine-Lise Wefald (HR-sjef KfiO), Ann-Magrit Austenå (Ass. 
kirkeverge KfiO), Elisabet Yrwing Guthus (Prost Vestre Aker). Positivt møte, der vi i løpet av kort 
tid skal få tilbakemelding på eventuelle tilskudd og videre samarbeid.  

o Ingerid jobber videre med diakoniutvalget med hovedfokus på Kaffebønnen – en del av 

diakonien på Skøyen. 

 
Vår far. 
 

 
 


