
 

 

SKØYEN MENIGHETSRÅD 

Onsdag 22. januar 2020 
Referat 

 
Sted:   Foajeen i Skøyen Kirke 
Tid:    Klokken 19:00 - 22:00           
 
Tilstede: Ingerid Elise Østbye Eknes, Einar Leif Riddervold, Celin Svare Sigurthorsson, Erlend Sundvor, Stig 
Birkeland, Ruben Øverby (til 20:00), Asle Patric Lorraine Jacobsen, Martin Blaker, Tor Andreas Torhaug og Eva 
Klokkerud. Asbjørn Håkonseth og Anlaug Ådland Hansen var tilstede under saken om trosopplæringsplan. 
 
Meldt forfall: Silje Osberg, Natalie Jaabæk, Hanne Ragnhild Corneliussen. 
 
Åpning og servering:             kl.19:00  
Ruben hadde en fin åpning med hvordan han havnet i MR. 
 
Sak 1/20  Godkjennelse av saksliste og innkalling       
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 2/20  Protokoll fra MR-møtet 4. desember 2019      
Vedtak: Protokoll fra 4. desember ble godkjent. 
 
Orienteringssak: Trosopplæring prosess      kl.19:15 
Orientere om plan og erfaring, Asbjørn. 
Videre samling /utvidet møte i trosopplæringsutvalget, der også MR og andre interesserte får mulighet til å gå 
dypere inn i konkret arbeid med planen. 
MR vedtar plan i andre kvartal.    
 
Trosopplæringsutvalget (TU), representert ved Asbjørn (og Erlend/Anlaug), ga en innføring i 
trosopplæringsarbeidet vårt og hvordan Skøyen menighets plan for trosopplæring er bygd opp. Planen ble 
vedtatt av menighetsrådet og godkjent av biskopen i 2013, og siden da har planen blitt videreutviklet og endret 
av TU i samarbeid med stab. Nå er det tid for å jobbe grundig og helhetlig med planen på dette grunnlaget, og 
vedta den på nytt i menighetsrådet. 
 
Et særtrekk ved Skøyens trosopplæringsplan er at mye av trosopplæringen i Skøyen vinkles mot gudstjenestene. 
En generell utfordring for kirken fremover, er at færre døper barna sine.  Dette er heldigvis stabilt i Skøyen, men 
dette vil kreve fokus fremover. 
Det ble foreslått flere nye muligheter for å knytte trosopplæringstiltak mot andre aktiviteter i kirke og nærmiljø: 
Kan samarbeid med skolekor være en mulighet? Kirkehagen er ny: Kan vi bruke den til noe lurt i 
trosopplæringen? 
 

Pause            kl.20:15 

  



 

 

 

Orienteringssak: Møte med KfiO       kl.20:30 
Ingerid og John hadde møte 9.januar med Robert Wright (Kirkeverge) og 
Torbjørn Borgen (Bygg og anleggssjef) i KfiO angående tilskudd. 
 
Ingerid informerte kort fra møte og gjennomgikk punktene i vedlagte mail fra innkallelsen 16.01. 
  
Orienteringssak:   Nytt fra stab       kl. 20:35 
Fast punkt om siste nytt. Årsstatistikk 2019 for Skøyen kirke ble sendt ut 17.01. 
 
Eva hadde gjennomgang av årsstatistikk for 2019 og sammenligning opp mot 2018 tall. 
Ingeborg og Marianne tilbake fra permisjon 1. februar.  
 
Sak 3/20     Budsjett for 2020       kl. 20:45 
Forslag til endelig budsjett ble sendt ut før møtet. Utleieinntektene er redusert med 30% som følge av KFiOs 
vedtak om ny fordeling av utleieinntekter. Det oppleves uklart hva reglene er for fordeling av utleieinntekter 
mellom menigheten og KFiO, og dette må undersøkes nærmere.    
Vedtak: Budsjett for 2020 ble godkjent med noen endringer. 
 
1980 Innsamlingsprosjekt: Fjerner hele posten på kr. 75 000,- 
1590 Menighetsblad: Reduseres fra 3 til 2 blader som tilsvarer kr. 39 111,- 
1021 Menighetslokaler: Reduserer utskifting/vedlikehold med kr. 35 889,- 
 
Diskusjonssak:  Planlegging av vårdugnad i kjelleren     kl. 21:15 
Ønske om å få ryddet og kastet alt av overflødige ting. I tillegg til enkelt vedlikehold  
og maling av vegger/dører. 
 
Celin, Eva og Cecilie lager en plan for hva som skal gjøres i underetasjen. 
 
Diskusjonssak:  Fordeling av utvalg og kandidater     kl.21:30 
Økonomi: Ruben 
Gudstjeneste: 
Trosopplæring: Asbjørn, Erlend, (Anlaug) 
Kultur/Musikk: 
Sør-Sudan:  
Diakoni: Eva, Ingerid, Asle 
Kirke hagen: Karin, Martin 
Bygg: Ludvik, Karin på prosjekt.  
Informasjon/blad/fb/instagram/snapchat: 
Ungdomsråd: 
Dette punktet går videre til utvalg og kandidater er avklart. 

 
Avslutning 
Vår far 


