
SKØYEN MENIGHETSRÅD 
Tirsdag 27. august 2019 

Referat 
 

Sted:   Foajeen i Skøyen Kirke 
Tid:    Klokken 19:00            
 
Tilstede: Ingerid Elise Østbye Eknes, Karin Hagen, Erlend Sundvor, Ludvig Nord-Varhaug (fra kl. 
20.00), Einar Riddervold, Silje Osberg, Ruben Øverby, Karen Elise Teigum og Eva Klokkerud. 
 
Meldt forfall: Liv Marit Dørum, Martin Blaker, Lene Sundby, Hanne Corneliussen. 
 
Sophie Panknin kl. 20:45   - informerte om konfirmanter. 
Martin Hill Oppegaard kl. 20.00 - informerte om kirke hagen. (vedlegg)                
Ingeborg Sommer kl. 20:45  
  
Åpning og servering:  John        
 
Sak 23/19           Godkjennelse av saksliste og innkalling       
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. 
 
Sak 24/19   Protokoll fra MR-møtet 15. mai 2019      
Vedtak: Protokoll fra 15. mai godkjent. 
 
Orienteringssak:          Ny daglig leder         kl. 19:10 

John gir en kort presentasjon.  
 
Orienteringssak:  Nytt fra stab        kl. 19:15 
Blir fast punkt at vi i stab informere om siste nytt. 
Eva informerer. 
 
Kirkebladet kommer ut mandag den 2. september med presentasjon av alle kandidatene som står 
på menighetsrådsvalg. Endelig full stab der John er å plass og Asbjørn er tilbake etter permisjon. 
Bedre dialog med frivilligsentral.   
 
Orienteringssak:  30 års Jubileumskonsert - Sandra Lyng    kl. 19:30 
Sandra Lyng stiller med pianist og spiller gratis på Jubileumskonsert. Til gjengjeld får Sandra leie 
kirken til redusert pris for egen konsert før jul. AU har behandlet og godkjent løsningen.  
 
Jubileumskonsert søndag den 17.november kl. 17.00. Inngangsbillett kr. 200,-  og for 
familier kr. 700,-. Prisen er satt i samarbeid med artistene med ønske om fulle hus.        
Sandra Lyng har konsert lørdag den 21. desember og ansvarlig for at sikkerhet blir ivaretatt. 



Orienteringssak:  Driftstilskudd fra KfiO 1. halvår 2019 
Skøyen sokn har fått driftstilskudd på kr. 53 351,- der det ordinære driftstilskudd utgjør 
kr. 41 151,- og konfirmanttilskudd utgjør kr. 12 200,-. Tilsvarende sum blir utbetalt 2. halvår. 
Størrelse på ordinært driftstilskudd er i hovedsak basert på ansatte i hver menighet og størrelse 
på menigheten. Konfirmanttilskuddet er fra fjorårets konfirmanttall som ligger i Kardinal. 
John sjekker opp mot budsjett 2019.  
 
Ordinært driftstilskudd kr. 82 301,-  Budsjett kr. 79 891,- 
Konfirmanttilskudd kr. 24 000,-  Budsjett kr. 14 400,- 
 
Orienteringssak:  Enhetlig ledelse i Oslo bispedømme     kl. 19:45 
Orientering om vedtak som er gjort og prosessen videre. 
Liv Marit skaffer videre underlag. Eva vil presentere og legge frem status. 
 
Videre underlag gikk ut pga møte som skulle være om enhetlig ledelse 29. august ble ikke noe av. 
Ble endret av å være et fellesmøte til kun å være et møte i styringsgruppen.   
 
Eva informerte rundt forskjellige synspunktene/utfordringene/ tanker rundt enhetlig ledelse. 
Der en foreslår å slå sammen fellesråd og bispedømmeråd til et kirkestyre, og på den måten 
skape en arbeidslinje i kirken.  
 
 
Orienteringssak:  Valg 2019 - 8 og 9 september      kl. 20:00 
Praktisk gjennomføring. John orienterer. 
 
Mulig for forhåndsstemming 6.-10. september fra kl. 10:00-14:00 i Skøyen menighet. 
Har vært gjennomført forhåndsstemming for konfirmanter og etter gudstjeneste. 
Forhåndsstemming på Smestadhjemmet og på Madserudhjemmet 2/9 i tillegg til etter babysang 
3/9. Torsdag 5/9 kl. 18:00 info for valgfunksjonærer, fredag 6/9 klargjøring av valglokalene. 
Søndag 8/9 åpning av valget kl. 13.00 av stemmestyre på Smestad skole og Skøyen skole.  
3-valgfunksjonærer på hver plass. Åpningstider valglokaler er søndag 8/9 fra 13:00 -18.00 og 
mandag 9/9 fra 09:00 – 21:00. En fra stemmestyre skal åpne og stenge dørene i valglokalet på 
det tidspunkt som er satt av valgstyret. Tellekorpset møtes kl. 21:00 mandag 9/9.    
 
 
Stemmestyre: 
Smestad skole - Ruben, Einar, Hanne. 
Skøyen skole - Ingerid, Silje, Ingeborg. 
 
  



Orienteringssak:  Bygg – uteområdet og tilfluktsrom 
Status på gjennomføring av uteareal og spesielt om kollen er iht gitte rammer. 
Montering av ny innvendig dør tilfluktsrom. Jerndør ble montert den 31. juli. Eva orienterer. 
 
Uteareal nærmer seg slutten og er gjennomført iht tidsplan og budsjett.  
MR og KfiO litt forskjellig oppfatning av montering av fredsdør. Tor Åge Pedersen fra KfiO mener 
at det ikke skal være fredsdør og jobben er ferdig. Avklares i nærmete fremtid.  
 
Pause 
 
Diskusjonssak:  Konfirmasjon 2019         kl.20:45 
Status for 2019 – erfaringer som er gjort. 
Status for 2020 -  hvor mange påmeldinger har vi? 
Nye tanker rundt konfirmasjonsopplegget?  
 
Sophie informerte hvordan en jobbet med konfirmanter gjennom året og hvilke erfaringer det 
har gitt. Hvordan en jobber med de forskjellige linjene, felles samlinger og leirer. 
Deling i tre linjer opplevdes som krevende med tanke på administrasjon, ressursbruk og 
kullsamhold. Påskeleir var det 11 deltaker og på sommerleir var det 45 deltakere der 
tilbakemelding fra konfirmanter og foreldre har vært positive. 
En liten «gjeng» har det vært noen utfordringer med der bøsse forsvant under innsamling. 
Hærverk på sommerleir med brannapparat og seter på buss som ble ødelagt. Ingen har 
innrømmet så langt. Har også vært avholdt foreldremøte.  
  
Oppretter et utvalg som jobber videre med konfirmantopplegget og ledes av Eva. 
Eva, Silje, Ingerid, Karen Elise, Erlend og trosopplæringsutvalget. 
 
 
Presentasjon:   Valg Oslo bispedømme 2019     kl. 21:15 
Arve Juritzen vil presentere seg som kandidat.  
 
Arve informerte om åpen folkekirke der alle står bak et felles program og om nominasjonslisten 
der hver kandidat har «egne» saker de brenner for. På nominasjonslisten er det bl.a tre 
kandidater som blir anbefalt av bønnelisten. (4,9,10) Bønnelisten stiller ikke egen liste i Oslo,  
Arve brenner for at prestene må få mer tid til å forberede gudstjenestene med aktuelle prekener.  
Prest og kantor må sammen skape bedre kunstnerisk kvalitet. Videre stiller han spørsmål om det 
er behov for en ledelse i hver menighet eller om dette kan forenkles. Skøyen menighet har to 
personer til valg – Arve på nominasjonslisten og Odd Einar på åpen folkekirke – noe som ganske 
unikt. 
  


