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

Krokstadelva 21.04.2017
Møtebok menighetsrådet
Møtedato: 18.04.2017
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ivar Bjarne Haare, Solveig Thoen, Ståle Jensen, Eva Melcher, Lill Johanne Rygg Hennum, Trond
Bollerud, Janos Major.
Meldt forfall:
Anett Glittfjell, Richard Hansen.
Vedtakssaker
Sak 013/17Konfirmanter og medhjelpere til kappeprøving og konfirmasjonsgudstjenestene
2017
Vedtak:
Lill Johanne Rygg Hennum kan hjelpe til med konfirmantkappene ved
konfirmasjonsgudstjenestene søndag 7. mai kl. 10.00 og 12.30. Anett Glittfjell kan hjelpe til 9. mai
ved kappeprøving, og konfirmasjonsgudstjenesten 14. mai kl. 11.00. Menighetsrådet må finne en
medhjelper til kappeprøving tirsdag 2. mai, og konfirmasjonsgudstjenestene 13. mai kl. 10.00 og
12.30.
Sak 014/17Omdanning av stiftelsene "Isbergs fond" og "Anna Hansens fond"
Vedtak:
1. Nedre Eiker menighetsråd vedtar omdanning av stiftelsene ”Isbergs fond” og ”Anna Hansens
fond” slik at begge fond med vedtekter oppheves fullstendig. Fondenes kapital tillegges
menighetsrådets alminnelige midler til kirkelig virksomhet i soknet, og skal heretter ikke
særbehandles, men behandles som en integrert del av menighetens samlede midler.
2. Vedtaket trer i kraft straks. Menighetsrådets formann, eller den han gir fullmakt, forestår det
praktiske i anledning vedtaket.
Sak 015/17Nytt medlem i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar at sokneprest Ida Etnestad er ny representant i DOTL fram til 01.01.2018.
Sak 016/17Endring av medlemsstatus i Nedre Eiker menighetsråd
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar at medlem Monica Westeng innvilges permisjon fra og med 1. april 2017 og
ut perioden. Varamedlem Janos Major er fast medlem i Nedre Eiker menighetsråd fra og med 1.
april 2017. Varamedlem Richard Hansen er 1. varamedlem fra og med 1. april 2017.
Meldingssaker
Sak 19
Regnskapsrapport
Ivar orienterte.

Sak 20
Resultatet for 2016 og de forskjellige ansvarsområder
Ivar orienterte.
Sak 21
Internkontrollen på Solberg kapell Fredtun
Menighetsrådsleder informerte om at EL-Tilsynet har hatt revisjon på Solberg kapell Fredtun
24.02.2017. Det ble under kontrollen funnet en feil på toalett der det ikke kunne påvises
jordforbindelse på varmeovn. Menighetsrådets leder har hovedansvar for HMS-arbeidet.
Arbeidsutvalget for Solberg kapell Fredtun har ansvaret for rutine med (minst årlig) vernerunde for
elektrisk anlegg og utstyr. HMS-perm og sjekkliste ligger på kjøkkenbenken på kapellet. Arro
Elektreo lager en internkontroll. Første kontroll gjøres i september 2017, deretter hvert 3. år.
Menighetssekretær sender HMS-dokumentet til alle på e-post til orientering.
Sak 22
Nytt fra Nedre Eiker menighetssenter AS
Janos Major informerte om at menighetssenteret har en god og sunn økonomi pr.nå. Ingen
problemer med å dekke oppgraderinger, men store ting må ventes med til 2018. Det ventes svar
fra Nedre Eiker kommune om videre leie til barnehage i mai. AS’et ser på innsparings- og
forbedringstiltak.
Sak 23
Nytt fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd.
Ståle E. Jensen informerte om at sammenslåingen av fellesråd begynner å ta form.
Administrasjonsutvalget er i gang, men jobber foreløpig litt uformellt. Det formelle skjer etter
sommeren og den Kongelige resolusjon.
- Det er mange ting som skal på plass, men soknet skal bestå og det vil si Nedre Eiker
menighetssenter framover. Leieperioden er behandlet til forslag 5 år.
- Driftslederstillingen er utlyst, frist 15. april.
- Fått overslag på utbedring av klokketårn til 6. mill. Strakstiltak er utført.
- Bra økonomi nå, men ventes utfordring i framtida.
Sak 24
Indeksregulering av utleie på Solberg kapell Fredtun
Menighetsrådsleder informerte fra vedlegg.
Sak 25
Orientering fra "Norden-gruppa"
Soknepresten og Trond Bollerud orienterte om at et utkast eller plan er laget ferdig. Svar fra
medlemmer i Sverige og Finland om de kan komme ventes rundt 1. mai. Foreningen Norden er
lagt ned, og det er et spørsmål rundt samarbeidet videre. Uavhengig av besøk har menighetsrådet
foreslått at helgen 13.-15. oktober kan være en felles Luther fokus helg i samarbeid med
Mjøndalen. Kulturutvalget jobber også med arrangement denne helgen. Det vil foreligge videre
orientering fra Norden gruppen.
Sak 26
Nedre Eiker menighetsblad og ombærere.
Vi trenger ombærere til følgende 2 roder:
1. Solbergmoen: Furubakken og Løeveien, 112 blader. Her mangler vi fremdeles en ombærer.
2. Krokstadelva: Bedehusgata, Tømmerlunden, Lusevjaveien, Stenberghaugen, 157 blader. Janos
Major og Ståle Jensen går annenhver gang. Ståle Jensen starter med blad nr. 2 som kommer ut i
august.
Sak 27
Kirkens Nødhjelp fasteaksjonen 4. april 2017
Takk til alle givere, alle konfirmantene med foreldre og andre som stilte til felles dugnad. Fra Nedre
Eiker menighet kom det inn inkludert offer søndag 2. april, og Vipps 2. og 4. april, totalt kr. 64.188.
Når vi vet at kr 200 er nok til å gi ett menneske rent vann resten av livet, så vet vi dette hjelper
mange.
Sak 28

Utsmykningskomiteen og flytting av sokneprestbildene som henger i sakrestiet i
Nedre Eiker kirke.
Trond Bollerud orienterte om historiske bilder av sogneprester som henger på veggen i sakristiet i
Nedre Eiker kirke. Et ønske er å flytte bildene til en av trappegangene opp til galleriet i kirken.
Utsmykningskomiteen vil ta saken videre.

For menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
menighetssekretær

