DEN NORSKE KIRKE
Nedre Eiker menighetsråd
Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 27 23 20
Faks: 32 27 23 21
Krokstadelva 30.04.2018

Møtebok menighetsrådet
Møtedato: 17.04.2018
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ida Etnestad, Ivar Bjarne Haare, Solveig Thoen, Anett Glittfjell, Eva Melcher, Lill Johanne Rygg
Hennum, Trond Bollerud, Vigdis Buhagen, Richard Hansen.
Meldt forfall:
Janos Major, Ståle Jensen.
Vedtakssaker:
Sak 016/18Søknad om støtte til å sende NETSere til tensing seminar (TSS)
Vedtak:
Menighetsrådet vedtok å dekke utgifter til en NETSer i henhold til søknad.
Sak 017/18Tilsetting av biskop i Tunsberg bispedømme
Vedtak:
Følgende resultat foreligger fra menighetsrådets avstemning på kandidater til ny biskop i
Tunsberg bispedømme.
Antall som stemte 8 stk:
Kandidat nr. 1: Kjetil Haga antall stemmer: 6
Kandidat nr. 2: Ragnhild Jepsen antall stemmer: 5
Kandidat nr. 3: Øystein Magelssen antall stemmer: 6
Meldingssaker:
Sak 019 Solberg kapell Fredtun og fast oppsett av stoler til gudstjeneste og kirkekaffe
Anett Glittfjell i samarbeid med kirketjener Heidi Tokle Poverud har et ønske om fast oppsett av
stoler og bord ved Solberg kapell Fredtun. Grunnen er at det er en stor og tung jobb å rigge til
gudstjenester, og ned etter gudstjenester. Solberg kapell Fredtun er vigslet til kapell, og det er
naturlig at stoler og bord står klar til gudstjenester. Sekretær lager et bilde med tekst som viser
hvordan stoler og bord skal være plassert.
Alle leietakere får arket utdelt sammen med kontrakten for utleie. Skjemaet skal også henges opp i
kapllet.
Sak 020 Regnskap
Menighetsrådsleder orienterte om regnskap pr 31.03.18. Noen kommentarer til vedlegg.
Menighetsrådet har i år mottatt et tilskudd fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd pålydende kr
155.000. I 2017 var tilskuddet kr 90.000. Ofringer har gått ned til sammenlikning fra mars 2017
med ca kr 1000,-. Lydanlegg til NETS går inn i regnskapet til Nedre Eiker menighet grunnet moms
fradrag. Mjøndalen menighet har ikke moms i sitt regnskap.
Sak 021 Nytt fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Utsettes til neste menighetsrådsmøte grunnet forfall.

Sak 022 Nytt fra Nedre Eiker menighetssenter AS
Utsettes til neste menighetsrådsmøte grunnet forfall.
Sak 023 Torgmesse på Mjøndalen torg 27. mai
Soknepresten orienterte om behov for hjelp til rigging av stoler osv før og etter torgmessen. Det
trengs 3-4 personer fra Nedre Eiker og Mjøndalen menigheter. Oppriggingen er fra ca kl. 09.00 –
11.00, og nedriggingen er mellom kl. 15.30 – 17.30. Ta kontakt med soknepresten eller sekretær
om noen kan eller vet om noen som kan hjelpe til.
Følgende har meldt inn kaker: Eva M. (2 kaker), Ivar, Anett og Trond. Trond sjekker med Gustava
(2 kaker).
Sak 024 Gudstjeneste 17. mai kl. 08.30 i Nedre Eiker kirke
Soknepresten orienterte om bekransning utenfor kirken kl. 08.30, og festgudstjeneste rett etter ca
kl. 09.00.
Sak 025 Sommeravslutning 12. juni MR og stab
Sommeravslutningen blir hjemme hos menighetsrådsleder tirsdag 12. juni kl. 19.00. Invitasjon
kommer til stab og MR.
Sak 026 Strategiutvalg
A. Gjennomgang av gruppearbeidene fra referatet.
B. Hvordan ta dette videre?
Soknepresten informerte om at her er det mye bra å jobbe videre med. Referat fra møtet i forhold
til strategidelen inn i tidligere skrevet referat fra møtet 13. mars.
Sak 027 DOTL jubileum 8. mai 2018
Det er sterk oppfordring at mange er med på denne markeringen. Sekretær har sendt ut
informasjon på e-post til alle rådsmedlemmer.

For menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
menighetssekretær

