DEN NORSKE KIRKE
Nedre Eiker menighet
Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 27 23 20
Faks: 32 27 23 21

Krokstadelva 23.03.2017

Møtebok menighetsrådet
Møtedato: 14.03.2017
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ivar Bjarne Haare, Solveig Thoen, Ståle Jensen, Anett Glittfjell, Eva Melcher, Lill Johanne Rygg Hennum,
Trond Bollerud, Ida Etnestad.
Meldt forfall:
Janos Major, Monica Renee Westeng.
Vedtakssaker:
Sak 010/17 Kirkekaffe
Vedtak:
Menighetsrådet ønsker å utvikle en plan på dette i samarbeid med diakoniutvalget ved Gudrun.
Menighetsrådet ønsker å involvere konfirmantene. Kirkevertene skal ikke pålegges mer arbeid.
Sak 011/17 Nordisk vennskapstreff 13.-15. oktober 2017 i Nedre Eiker
Vedtak:
Sokneprest Ida og Trond Bollerud fortsetter planleggingen i samarbeid med Mjøndalen. Videre orientering
til menighetsrådet fra gruppen vil foreligge etterhvert.
Sak 012/17 Annonser Nedre Eiker menighetsblad
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar forslaget til priser på annonser i Nedre Eiker menighetsblad som fremlagt i møtet.
Meldingssaker:
Sak 15
Torgmessa på Mjøndalen torg 21.05. kl. 14.00
Solveig og Anett informerte om at mye er på plass. Mangler en plan på riggesiden, og her er det
behov for flere som hjelper til. Blåsere, program, prosjektor, markedsføringsplan og offer er i
orden. Christine og Margrete oppretter facebook- arrangement. Langpannekaker ferdig oppdelt
leveres fra følgende på Nedre Eiker- siden: Trond, Ivar, Solveig og Eva M.
Sak 16

Nytt fra FR
Ståle Enderud Jensen informerte om følgende punkter:
- Gjennomgått budsjett/regnskap 2016.
- Bra økonomi, 1million kr til investeringer fra kommunen. Litt mindre fra kirken i tilskudd
til trosopplæring. Opprettholder stillinger.
- Sammenslåing av kommunene Nedre Eiker, Svelvik og Drammen. Kirkevergene i alle 3
kommuner har startet ”Bli kjent møte”.
- Samlet alle ansatte på menighetssenteret til informasjonsdag i forhold til endringsprosess.
- 20. juni 2017 blir det tatt noen beslutninger i forhold til videre prosess. Blant annet skal det
opprettes styringsgruppe og prosjektgruppe.
- Fellesrådet i dag er det siste sittende fellesråd i Nedre Eiker kommune, og må sørge for at vi
går inn i denne sammenslutningen som en likeverdig og likevinnende part.

-

Sak 17

Sak 18

Ser på sammenslåingen som positiv med flere og nye muligheter, større enheter, og flere
samarbeidspartnere. En utfordring vil være at det blir kun én kirkeverge videre etter
1.1.2020.
Jobber med leiekontraktene for Nedre Eiker menighetssenterAS.

Omtale årsmøte 19. mars på Solberg kapell Fredtun
Ivar orienterte at det praktiske var i orden. Solveig baker og kjøper inn til lunsj. Årsstatistikken
presenteres av Margrete. Kostratall presenteres av kirkevergen, og menighetsrådsleder Ivar
presenterer årsmeldingen og åsregnskapet for 2016. Spørre Gudrun, Ingeborg og Alexander om
de kan presentere sine respektive årsmeldinger.
Sak 022/16 Visjon for Nedre Eiker menighet
Eva M., Trond, Ida og Ingeborg jobber videre med strategiplanen, og kommer med et forslag.
Dette er et felles prosjekt som etter hvert vil utvikle seg til nye planer. De trekker med flere i
jobben etter behov. Både MR, stab og komiteer må med etterhvert.

for menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
menighetssekretær

