DEN NORSKE KIRKE
Nedre Eiker menighetsråd
Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 27 23 20
Faks: 32 27 23 21
Krokstadelva 15.05.2019
Møtebok menighetsrådet
Møtedato: 14.05.2019
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ida Etnestad, Solveig Thoen, Eva Melcher, Lill Johanne Rygg Hennum, Trond Bollerud, Janos Major.
Meldt forfall:
Ivar Bjarne Haare, Ståle Jensen, Anett Glittfjell.
Vedtakssaker:
Sak 014/19 Forhåndsstemming
Vedtak:
Valgstyret vedtar at det åpnes for forhåndsstemming fra mandag 12. august og fram til fredag 6. september
kl. 14.00. Normalt vil Nedre Eiker menighetskontor være åpent for forhåndsstemming på hverdager mellom
kl. 10.00 og 14.00.
Valgstyret vil i tillegg legge til rette for at forhåndsstemming kan gjennomføres:
 På Spinnerisletta etter avtale med institusjonsledelsen.
 På Solberglia sykehjem etter avtale med institusjonsledelsen.
___
Til orientering (info fra Nedre Eiker kommune):
Solberglia har forhåndsstemming tirsdag 20. august kl. 11.00-13.00.
Det er et ønske fra Nedre Eiker kommune at Kirkevalget legges etter dette tidspunktet.
På Spinnerisletta kommer vi ikke til å sitte å ta imot forhåndsstemmer på et gitt tidspunkt slik vi har
gjort tidligere, men beboerne der skal selvsagt også få stemt. Det kommer i år til å inngå i kategorien
«hjemmestemming», hvor det kommer forhåndsstemmemottakere for å ta imot stemmer fra de som
ønsker å avgi stemme. Dette er i utgangspunktet noe de må melde seg på selv når det blir annonsert, men
vi skal prøve å huske på å ta kontakt med Haglund når listene er klare for å si at de må melde inn behov.
Valgstyret fastsetter tidsplan for gjennomføring av tilrettelagt forhåndsstemming på de spesielle
stemmestedene. Planen legges inn i valgmodulen så snart den er klar og senest innen 1. juni. Frist for
kunngjøring er 10. august. Kunngjøringen koordineres av kirkevergen.
Valgstyret oppnevner stemmemottagere til forhåndsstemmingen på dager utenfor ordinær åpningstid
ved kirkekontoret. Innenfor ordinær åpningstid er staben ansvarlig for stemmemottak.
Saken følges opp med Nedre Eiker kommune og institusjonsledelsen på Spinnerisletta og Solberglia
sykehjem.

Sak 015/19 Oppnevning av stemmestyrer og stemmetellere
Vedtak:
Valgstyret vedtar følgende liste over de som har sagt de kan møte til respektive tidspunkt.

Valget organiseres slik med følgende stemmestyrer:
Stemmekrets
Søndag 12-14
Leder:

Nedre Eiker
kirke 08.09.

Tlf

Ivar Bj. Haare
Trond Bollerud
Solveig Thoen

95529385
47840415
95759532

Mandag 09-13

Mandag 13-17

Mandag 17-21

Ekneshallen
09.09.

Tlf

Solberghallen
09.09.

Tlf

Janos Major
Trond Bollerud
Solveig Thoen
Ivar B.Haare
Ida Etnestad

90582438
47840415
95759532
95529385
90955597

Anett Glittfjell

45208320

Janos Major
Trond Bollerud

90582438
47840415

Lill J. R. Hennum
Eva Melcher
Anett F. Glittfjell
Linda Kaspersen

90201574
90612601
45208320
94829357

Listen fylles ut med kandidater fra det nye menighetsrådet, staben i Nedre Eiker menighet og evt. andre.
Saken følges opp på neste menighetsrådsmøte.
Forslag stemmetellekorps:
Navn
Leder: Ivar Bjarne Haare

Tlf.
95529385

Sak 016/19 Gjennomføring av valgting 8. – 9. september
Vedtak
Valgting for kirkevalget i Nedre Eiker sokn (MR og BDR) gjennomføres slik:
Søndag 8. september: Nedre Eiker kirke fra gudstjenestens slutt (ca. kl. 12.00) til 14.00.
Mandag 9. september: Solberghallen og Ekneshallen kl. 09.00 – 21.00.
Valgtinget for kirkevalget kunngjøres samordnet innenfor kommunen av kirkevergen.
Sak 017/19 Felles sommeravslutning tirsdag 11. juni 2019 for MR og stab
Vedtak:
Menighetsrådet og staben i Nedre Eiker menighet inviteres hjem til menighetsrådsleder for felles
sommeravslutning tirsdag 11. juni kl. 19.00. Menighetsrådet vil først avholde et møte på Nedre Eiker
Menighetssenter kl. 18.00.

Meldingssaker
Sak 033
Strategimøte i Nedre Eiker menighet
Soknepresten ledet strategidelen av møte. Stab og menighetsråd informerte om hva som var gjort i forhold til
tildelte oppgaver fra strategiutvalget.
Soknepresten startet møtet med hva menighetsrådet vedtok på møte 23. april, og ønsket kommentarer på
dette.
Se følgende innspill:
Menighetsrådet har jobbet med:






Forslag på nye kirkeverter:
Menighetsrådet ønsker å bruke konfirmanter i større grad. De mener det trengs en fornying.
Konfirmantene har obligatorisk oppmøte på et gitt antall gudstjenester, og flott om de også da kan
delta. Dynamikken som unge får sammen er viktig, derfor er det lurt å plassere de to og to eller flere
sammen.
Innspill på møtet 14.05: Bruke konfirmanter til kirkeverter krever organisering. De må ha god
opplæring. Krever også noe av de faste kirkevertene. Ungdommer fra MILK har også vært nevnt
til kirkeverter. Det kan etableres en diakonigruppe, der konfirmantene blir opplært til kirkeverter.
Kontakte tidligere menighetsrådsmedlemmer:
Menighetsrådet utfordrer Trond Bollerud og Solveig Thoen til å kartlegge og kontakte tidligere
rådsmedlemmer før neste møte 14. mai. Sekretær gir informasjon om tidligere medlemmer i
menighetsrådet.
Innspill på møtet 14.05: Trond Bollerud og Solveig Thoen har kontaktet tidligere medlemmer av
menighetsråd, men de fleste som ble kontaktet var nettopp blitt spurt om å stille til nytt
menighetsråd. Derfor var timingen litt feil. Menighetsrådet kommer tilbake til denne saken.
Forslag til nye medlemmer i nytt MR.
Menighetsrådet har 13 kandidater på valgliste for Nedre Eiker sokn. Det gjenstår en godkjenning fra
valgstyre som kommer før 6. mai.
Innspill på møtet 14.05: Forslag til nye kandidater sendes til menighetsrådsleder eller sekretær så
snart som mulig, da en kandidat har trukket seg fra listen.

Staben i Nedre Eiker menighet har jobbet med:
Diakon og sokneprest har i samarbeid redigert skjemaene for oppgaver til kirkeverter og klokkere i Nedre
Eiker menighet. Alle medlemmer og stab fikk utlevert kopi av dette i møtet. Innspill på redigering/innhold
kan meldes til diakon Gudrun Klingsheim.
Bruk av personer og involvering i gudstjenester er et kontinuerlig arbeide, og felles for alle. Det er et felles
prosjekt, men noen må ha konkret ansvar og holde i trådene. Viktig og fint å bruke noen fra dåpsfølget til
tekstlesing. Spisse mer hvem som trengs til ulike oppdrag. Staben vil jobbe videre på dette området.
Et forslag til skjema er under utarbeiding i forhold til å være frivillig i menigheten. Forslaget skal være klart
til neste semester, og legges frem for menighetsrådet.
Det er laget et årshjul for Nedre Eiker menighet. Dette er klart og ble presentert i møte. Årshjulet skal henges
opp på personalrommet i Nedre Eiker menighetssenter.
Strategiutvalget mener menighetsrådet og staben har tatt tak i det strategiutvalget har bedt de om å gjøre, og
utført oppgavene på en god måte.
Ønsket fra strategiutvalget er nå at vi alle har denne dynamiske tenkingen. Menighetsråd og staben melder
frimodig til hverandre.
Hvordan kan vi bruke kirkekaffen?
Forslag som kom frem i møtet:
- Orientere om aktiviteter og liknende.

-

Diktlesing med innhold.
Generell orientering om positive ting.
Må være et balansepunkt mellom ro og aktivitet.
Fristed for sosial samtale, ikke for organisert.
Variasjon. Utnytte variasjon i gudstjenesten ned til kirkekaffen. Noe naturlig som kan kobles på et
tema som er den dagen.
Gjettekonkurranse.
Kirkekaffekonsert.
Mest vanlig kirkekaffe.

Hvem jobber videre med dette?
Det som gjelder gudstjenester er staben ansvarlig.
Viktig å involvere kirkeverter i god tid på forhånd.
En gang i kvartalet kan det være det litt mer spesielle under kirkekaffen.
Det skal ikke være mer jobb for kirkeverter ved spesielle arrangement, men man må være forberedt på at
det kan komme mange. Informasjon fra prest til kirkeverter i forkant er viktig.
To kommentarer til slutt fra soknepresten:
1. Forslag om stand på Buskerud Storsenter: Soknepresten har prøvd å få kontakt med den nye ledelsen
på storsenteret, noe som har vist seg å være vanskelig. Soknepresten ringer på nytt, og hører hva
slags politikk de har i forhold til informasjon ut om kommune/kirkevalg på en ettermiddag.
2. Strategiutvalgets arbeid videre?
Hva skal menighetsråd og stab jobbe videre med?
Innspill:
- To stikkord er gitt: Rekruttering og gudstjeneste. Ønske er at dette løftes opp hele tiden. Ikke mer
snakk, men gjøre det som er bestemt.
- Noen syntes det bør spisses mer.
- Bestemme oss for en ting den tida vi har igjen i menighetsrådet.
- Satse på de tinga som allerede er her. Ønsker at menigheten satser på sang og musikk. Alle punktene
involverer sang og musikk.
- Overlate også litt til det nye menighetsrådet, og ikke gi for mange føringer.
- Det er få tilbud til ungdom. Savner speiderarbeid i kommunen.
- Strategiarbeid er kontinuerlig prosess.
- Nå er det en god del forslag som kan jobbes med videre med.
Soknepresten takket for alle bidrag, og poengterer at det er snakk om å bygge menighet, og at redskaper til å
bygge menighet er lagt.
Sak 034
Knaggtreet i kirkekjelleren
Soknepresten informerte om at det kommer skoleklasser og barnehagebarn til kirken og kirkekjelleren, og
derfor behov for mer oppheng til klær. Knudsensmia har fått oppdraget med å lage et ”knaggtre” som nå er
ferdig montert i Nedre Eiker kirkekjeller. Smeden vil skrive litt om hvordan han har jobbet, blant annet bruk
eikerbladet som mal til bladene på knaggtreet. Nedre Eiker menighet har takket smeden med en hyggelig
markering.
Sak 035
Skjerm i Nedre Eiker kirke
Menighetsrådsleder utsetter sak 035 til menighetsrådsmøte 11. juni. Medlemmer som var tilstede på dette
møte gikk opp i kirken for å se skjermene som er satt opp midlertidig.

For menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
sekretær

