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Møtebok menighetsrådet
Møtedato: 15.05.2018
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ivar Bjarne Haare, Solveig Thoen, Ståle Jensen, Anett Glittfjell, Eva Melcher, Lill Johanne Rygg Hennum,
Trond Bollerud, Vigdis Buhagen.
Meldt forfall:
Ida Etnestad, Janos Major.
Vedtakssaker:
Sak 018/18 Trosopplæringsplan for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar trosopplæringsplanen slik den ble fremlagt i møtet.
Sak 019/18 Takkoffer høsten 2018
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar takkofferlisten for høsten 2018 slik den ble fremlagt i møtet. Menighetsrådet ønsker
for 2019 å gå gjennom listen over alle søkere på forhånd, og at offerlisten legges for hele året.
Sak 020/18 Bruk av Nedre Eiker kapell til gravferdsseremonier utenom Den norske Kirkes
Vedtak:
Menighetsrådet er positive til bruk av Nedre Eiker kapell til gravferdsseremonier utenom Den Norske kirkes
liturgi, men mener at hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg. Kristne symboler skal ikke tildekkes.
Meldingssaker:
Sak 028
Tildelingsbrev trosopplæringsmidler 2018
Tunsberg bispedømmeråd tildeler Nedre Eiker kirkelige fellesråd midler til gjennomføring av trosopplæring
for aldersgruppen 0-18 år i menighetene i Nedre Eiker. Totalt tildeling for menighetene i Nedre Eiker er i
2018 kr 1 281 997. Tildelingsbeløpet er nedjustert i forhold til 2017 med 2,75 %.
Målet er gjennomføring av en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle innenfor
fellesrådsområdet i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Godkjente lokale planer for trosopplæring
skal være førende for anvendelsen av tilskuddet. Plan for trosopplæring, vedtatt av Kirkemøtet 2009 er
retningsgivende for trosopplæringsarbeidet i den enkelte menighet. Menighetsrådet er ansvarlig for
videreutvikling og gjennomføring av lokale planer, ref. Kirkeloven §9. Tilskuddet er gitt for å styrke
trosopplæring for barn og unge, og skal anvendes på personalutgifter og driftsmidler inkludert
aktivtetsrelaterte utgifter, kurs- og opplæringsutgifter samt utgifter til informasjonsarbeid og administrasjon.
Kateket Ingeborg Skagestad orienterte om den økonomiske situasjonen for trosopplæringen. Det har blitt
mindre å rutte med. Nedre Eiker er noe bedre stilt enn Mjøndalen.

Sak 029
Nedre Eiker Soul Children
Koret trenger ny dirigent fra høsten 2018. Det har vært veldig vellykket med en ungdom. Det kan for
eksempel være en som studerer eller har et friår. Om noen kjenner noen, så tips gjerne Ingeborg Skagestad
eller Hilde Mari Ski.
Kateket Ingeborg Skagestad og Hilde Mari Ski fra Mjøndalen jobber med saken. De har kontakt med en
ungdom som kan være aktuell.
Sak 030
Nytt fra Utsmykningskomiteen
Anett Glittfjell orienterte om at bilder er hengt opp i kirkekjelleren, og knaggtreet kommer.
Sak 031
Nytt fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Informasjon om tilskudd til Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. Vedlagt følger brev til menighetsrådet
med informasjon om at fellesrådet har gitt kr 155.000 i tilskudd til Nedre Eiker menighet. Se vedlegg
hvordan fordelingen er satt opp. Hvordan velger menighetsrådet å prioritere andre tiltak pålydende kr 60.000
under andel Nedre Eiker?
Menighetsrådet oppfordres til å komme med innspill til ting Nedre Eiker menighet kan bruke oppsparte
midler til. Se meldingssak 036.
Sak 032
Nytt fra Nedre Eiker menighetssenter AS
Se vedlegg for oppdaterte leiepriser og reglement for Nedre Eiker menighetssenter AS.
Informasjon fra Nedre Eiker menighetssenter AS ble utsatt. Informasjon fra styret ved Brynjar Henriksen er
at AS’et jobber med saken Solberg kapell Fredtun og overføringen. Styret er positive til overtakelsen, og
dette vil trolig lande i løpet av 2018.
Sak 033
Kickoff-kurs for menighetsrådene - Kirkevalg 2019
Se vedlagte skriv fra kirkeverge Eva Trogstad. Høsten 2019 er det kirkevalg. Forberedelsene må starte tidlig
da nominasjonen skal være klar tidlig i mai 2019. Kickoff-kurs for menighetsrådene samlet fra Mjøndalen og
Nedre Eiker sokn med informasjon om valgregler og "opp-pussing" av gamle kunnskaper om valg til
menighetråd og bispedømmeråd. Kurset vil være i ungdomssal, og peisestue i Mjøndalen kirke torsdag 13.
september kl. 18.00 - 19.30. Kirkevergen ønsker tilbakemelding om denne dagen kan passe.
Ingen fra menighetsrådet melder pr. 15.05.2018 at de ikke kan møte denne dato.
Sak 034
Mangel på kirkeverter
Diakon Gudrun Klingsheim kommer med en bekymringsmelding om for få kirkeverter. Det trengs to
kirkeverter i tillegg da det er to som har sluttet.
Menighetsrådet gir uttrykk for at det er behov for tydeligere retningslinjer for kirkevertene. Mulig dette også
er en oppgave for Milkere?
Sak 035
Felles seminar- og fagdag for alle ansatte og rådsrepresentanter
Se vedlagte invitasjon til felles seminardag for alle ansatte og rådsmedlemmer i Mjøndalen kirke lørdag 27.
oktober kl. 10 -16. Mer informasjon og detaljert program kommer i løpet av august.
Sak 036
Innspill til budsjett Nedre Eiker kirkelige fellesråd for driftsåret 2019
E-post fra kirkeverge Eva Trogstad 20.04.2018.
Prosess for budsjett Nedre Eiker kirkelige fellesråd for driftsåret 2019 skal nå startes opp og skal behandles
etter følgende plan:
1)
FR-møte 03.05.18: Innspill fra fellesrådet
2)
FR-møte 07.06.18: Forslag budsjett/behovsutredning - prioritering innspill fra råd og staber
3)
FR-møte 23.08.18: Endelig behandling og vedtak
Vi ber derfor om innspill fra:
"
Mjøndalen menighetsråd
"
Nedre Eiker menighetsråd
"
Stab Mjøndalen menighet
"
Stab Nedre Eiker menighet
"
Stab gravplassdrift
Innspillene må være undertegnede i hende senest innen 29. mai for saksbehandling til fellesrådsmøte 7. juni.

Medlemmer fra menighetsrådet , Anett, Solveig, Trond, Ivar og Ida har laget en liste som er oversendt Nedre
Eiker kirkelige fellesråd innen fristen 29. mai. Se vedlagte liste.
Sak 037
Oppdatering projector i Nedre Eiker kirke
Menighetsrådsleder orienterte om at teknikere fra Latter i Oslo vil se på saken for å prøve og finne en
løsning.
Sak 038
Strategiutvalget
Referat fra menighetsrådsmøte er sendt til alle rådsmedlemmer 4. mai.
Saken utsatt.
Sak 039
Nytt fra Kulturutvalget
Solveig Thoen informerte om høstens program.
Sak 040
Felles sommeravslutning for Nedre Eiker menighetsråd og stab
Tirsdag 12. juni kl. 19.00 møtes menighetsrådet og staben i Nedre Eiker hjemme hos menighetsrådsleder
Ivar Haare. Menighetsrådet møter på menighetssenteret kl. 18.00 for å avholde møte før avslutningen hos
Ivar kl. 19.00.
Sak 041
Invitasjon til gudstjeneste og avslutning for biskop Per Arne Dahl
Søndag 17. juni kl. 11.00 i Tønsberg domkirke og påfølgende kirkekaffe.
Sak 042
Invitasjon til markering av bispedømmets 70-årsjubileum
Onsdag 20. juni kl. 20.00 inviteres menighetsrådene i Tunsberg bispedømme til markering av bispedømmets
70-årsjubileum og konsert i Tønsberg domkirke. To gratisbilletter stilles til disposisjon til hvert
menighetsråd.

For menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
menighetssekretær

