
SKØYEN MENIGHETSRÅD 
Tirsdag 26. januar 2021 

Referat 
 

Sted:   Teams 
Tid:    Klokken 19:00 - 21:30           
 
 
Til stede: Ingerid Elise Østbye Eknes, Celin Svare Sigurthorsson, Ruben Øverby, Ingeborg Sommer, 
Einar Leif Riddervold, Silje Osberg, Erlend Sundvor, Martin Blaker. 
 
Meldt forfall: Hanne Ragnhild Corneliussen, Stig Birkeland, Natalie Jaabæk, Asle Patric Lorraine, Tor 
Andreas Torhaug. 
 
 
Åpning             kl. 19:00  
 
Sak 1/21   Godkjennelse av saksliste og innkalling       
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 2/21   Protokoll fra MR-møtet 26. januar 2021     
Vedtak: Protokoll fra 26. januar godkjent. 
 
Info stab / Diskusjonssak                  kl. 19:10 
Michaela Holen Bjørndal begynner 26.april. Vi kommer til å få vikar til gudstjenester og gravferder 
(primært John Egil Rø) Mangler kapellan, så vi trenger ungdomsledere til to konfirmantkull med 
digitale samlinger. Ingeborg Sommer lager brev fra menighetsrådet til prosten/bispedømmet for å få 
dekket kostnader til ungdomsledere. Cecilie Elde skyver evt litt på arbeidstiden. 
 
Vi følger ikke konfirmantplan, trosopplæringsplan og lokal grunnordning for tiden. Gjeldende regler fra 
23.1.: Alle arrangementer og sammenkomster for alle aldersgruppe, ute og inne er ikke tillatt. Eneste 
unntak er begravelse og bisettelser. Forbudet gjelder også åpen kirke, vielser og dåp. Det er mulig med 
opptak av digitale sendinger med flere til stede. Hjemmekontor og digitale møter er hovedregelen.  
Reglene forandrer seg fortløpende og vi forholder oss til gjeldende info fra beredskapsgruppen. 
Konfirmantleir som var planlagt i vinterferien går ut og blir eventuelt flyttet til påsken. 
Er lite utleie, så inntekter er redusert. Offer julaften var i år kr. 3 050,- kontra kr. 40599,- i 2019.  
 
18. april avskjedsgudstjeneste for Eva Klokkerud, 9. mai innsettelse gudstjeneste for Michaela Holen 
Bjørndal. Blir sendt påminnelse til alle i Outlook.  
 
Evaluere: Hva fungerer bra? Hva skal vi gjøre mer/mindre av?  

o Nettgudstjenester? 

o Mini gudstjenester? 

o Åpen kirke? 

Ved nettgudstjenester bør det være frivillige til stede som parallelt følger med at streamingen 
fungerer. I tillegg følge med i kommentarfeltet. Bør jobbe med å finne løsninger hvordan vi kan få frem 
vipps nummeret på en god måte. 
Åpen kirke fungerer fint og det er noen innom hver dag og tenner lys. Er ikke behov at det sitter noen 
fra staben/frivillige hele tiden, men at det er oppsyn gjennom dagen. 



 
 
Diskusjonssak  Økonomi       kl. 19:40 
Hva kan vi gjøre for å få bedre økonomi - vipps – nettgudstjenester – solidus - færre utgivelser av 
menighetsblad. 
 
Mange innspill som bør jobbes videre med; 
Solidus er programmet vi bruker hvor alt av offer, givertjenesten, avtalegiro blir registrert bortsett fra 
kontanter. Vipps fra offer og gaver må vi selv overføre, mens alle med avtalegiro blir registrert 
automatisk. Programmet sender «automatisk» ut skattinnberetning til alle med fast avtalegiro.  
 
Jobbe aktiv for å få inn flere givere både gjennom solidus og aktiv verving. Si opp avtalen med loomis 
(behandling av kontanter), dette  forutsetter at noen vil kjøpe kontantene og vipse tilsvarende beløp. 
Kan bydelen bidrar med noe utover hva de gjør i dag. Prisen for å strømme en gudstjeneste er 800 
kroner, prøve å få noen til å sponse. Selge annonser til menighetsbladet. Bruke menighetsbladet til å 
få flere faste givere. Under giver på hjemmesiden er det i dag tre forskjellige prosjekter en kan støtte -  
gjøre dette om til et valg. Digital kirkevert. Være ambassadører og informere utad om alle aktivitetene 
vi holder på med og hva det koster å drive kirke - med håp om flere faste givere.    
 
 
Sak 3/21   Budsjett for 2021         kl. 20:00 
Forslag til budsjett ble sendt ut før møtet. I utgangspunktet var budsjettet «kopi» av 2020. Dette blir 
justert en del på grunn av leieinntekter og offer faller delvis bort i 1Q.   
Vedtak: Forslag til budsjett 2021 ble vedtatt. 
 
 
Sak 4/21   Offerliste 2021        kl. 20:30 
Einar Leif Riddervold og Stig Birkeland vil sette opp forslag til offerliste. Størrelsen på offer er  
vesentlig mindre når en ikke kan gjennomføre ordinære gudstjenester.     
Vedtak: Offerliste for 2021 blir utsatt til neste møte. Offer ved gudstjenester og inntekter ved 
messefall går til egen menighet frem til offerliste er godkjent.  
 
Sak 5/21   Valg av leder og nestleder       kl. 20:45 
Valg av leder skal være skriftlig. Det er naturlig å velge ny leder før en velger nestleder. Det er 
anbefalt at leder og nestleder velges blant de leke medlemmene i rådet. Leder må velges  
blant de faste medlemmene i rådet. Velges for 1 år om gangen. Ruben Øverby sjekker muligheter for 
elektronisk skriftlig valg 
Vedtak: Einar Leif Riddervold ble enstemmig valgt som leder for 1 år. Stig Birkeland ble enstemmig valg 
som nestleder for 1 år. 
 
Orienteringssak  Kaffebønnen       kl. 21:00 
Ludvig Nord-Varhaug og Ingerid Eknes lagde utkast til notat til prosten for hennes møte med fellesråd 
og stiftsdirektør om diakoniutfordringer i prostiet onsdag den 20.1. 
 
Arve Juritzen, Ludvig Nord-Varhaug, John Dahl Lohne, Ingeborg Sommer og Ingerid Eknes hadde møte 
torsdag den 21.1 (crowd funding, folkeaksje, bydel)  
 
Det ble på MR-møtet opprettet et diakoniutvalg som blir ledet av Ingerid Eknes og vil jobbe 
hovedsakelig med diakoni opp mot kaffebønnen.  
Se vedlegg: Kaffebønnen – en del av diakonien på Skøyen. 
 
Vår far. 


