DEN NORSKE KIRKE
Nedre Eiker menighet
Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 27 23 20
Faks: 32 27 23 21
Krokstadelva 19.09.2018
Møtebok Menighetsrådet
Møtedato: 18.09.2018
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ida Etnestad, Ivar Bjarne Haare, Solveig Thoen, Ståle Jensen, Eva Melcher, Anett Glittfjell, Lill Johanne
Rygg Hennum, Trond Bollerud.
Meldt forfall:
Janos Major, Vigdis Buhagen, Richard Hansen, Anett Glittfjell.
Vedtakssaker
Sak 028/18 Juletrefest
Vedtak:
Menighetsrådet opprettet en komité som består av Solveig Thoen og Trond Bollerud fra menighetsrådet. I
tillegg skal det være med en eller to personer fra staben. Komiteén vil arbeide frem et forslag som skal
presenteres på menighetsrådsmøte i november.
Meldingssaker
Sak 064
Trosopplæringsplanen for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter
Planen ble vedtatt i menighetsrådet 15. mai 2018. Ferdig trykket plan delt ut.
Sak 065
Økonomirapport
Menighetsrådet tar fremlagte regnskapsrapporter til etteretning.
Sak 066
Nytt fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Ståle Enderud Jensen informerte om følgende fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd:
- Regnskapsrapporter fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd pr. 30.06. og 31.07.2018 viser et regnskap
omtrent i balanse.
- Fellesrådet har vedtatt budsjett for drift og investeringer 2019. Under budsjett investering ligger
blant annet nytt klokketårn, og inngangsparti i Mjøndalen kirke. Dette er det siste budsjett som
kommer fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd før sammenslåingen av fellesrådene Nedre Eiker,
Drammen og Svelvik.
- Arvet hus er nå solgt for 4 mill. kroner med overtakelse 01.12.2018. Fellesrådets andel vil utgjøre
drøye 2 mill. kroner.
- Ny kirkeordning for Den Norske kirke, er utsatt inntil videre. Det er forventet at saken kommer opp
på nytt i kirkerådet i september.
- Ny biskop Jan Otto Myrseth innsettes søndag 23. september.
- Montering av skilt under kunstverk i Mjøndalen kirke.
- Driftsbygningen ved Nedre Eiker kirkegård er totalrehabilitert innvendig.
- Fra Fellesnemnda, Nye Drammen: Ny kirkeverge er ikke tilsatt ennå. Sliter med retningslinjer og
løsninger. Møte med Arbeidsgiverforeningen neste uke. I organisasjonen for øvrig er det et stort
arbeide. Det er nedsatt ulike arbidsgrupper. Data/økonomisystemene blir nye. Kirkevergen i Nedre
Eiker har tatt en kartlegging av organisasjonene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik. Noe er felles, og
mye avvik. Vi går en spennende tid i møte.

Sak 067
Nytt fra Nedre Eiker menighetssenter AS
Menighetsrådsleder informerte om at styret i Nedre Eiker menighetssenter AS har hatt 2 styremøter.
Budsjettarbeid for 2019 er i gang.
Overtakelse av Solberg kapell Fredtun blir 01.01.2019. Maling av Solberg kapell Fredtun foregår nå i høst.
Det skal lages en kontrakt, og kun praktiske ting gjenstår. Det ønskes raskere betaling fra utleiere.
Takkonstruksjonen og utvendig treverk på Nedre Eiker menighetssenter trenger rehabilitering.
Sak 068
Nytt fra Kulturutvalget
Solveig Thoen har i samarbeid med Vigdis Buhagen og kulturutvalgene i Mjøndalen og Nedre Eiker
menigheter utarbeidet en flott brosjyre om arrangementene i begge menigheter. Hun understreker at det er
viktig å bekjentgjøre arrangementene i ulike medier. Hun informerte om salmekveld i Nedre Eiker kirke
torsdag 20. september kl. 19.00.
Sak 069
Nedre Eiker menighetsblad
Ina Bråthen Bjerke informerte om at stoffrist til kommende blad i november, er mandag 8. oktober. Ståle
Jensen er reserve i forhold til utdeling av blader.
Sak 070
Strategiarbeidet
Soknepresten innledet, og presiserte at vi er i gang.
Rådsmedlemmene gikk gjennom innspillene som kom frem i menighetsrådsmøte 17. april.
Disse ble i møte inndelt i punkter som følger:
1. Menighetsrådet jobber frem 1 til 2 punkter.
2. Menighetsrådet bestiller tilsvarende jobb fra staben.
3. Strategiutvalget bør fortsatt bestå, og dra i tråder en stund til.
4. Slippe til musikken. Noe som skal presentere vårt arbeide.
5. Gi de frivillige følelsen av å være et team.
6. MR og stab snakker sammen en gang til.
Neste felles møte stab og menighetsråd er satt til 13. november.
Følgende to overordnede punkter som gjennomsyrer alt vi driver med:
1. Tenke sammen ”En glede for hele folket” .
2. Et konkret valg er å jobbe for å skaffe et godt klima for frivillige. Er med på å skape ekspansjon.
Menighetsrådet konkluderte med at strategiutvalget, med medlemmer kun fra rådet, har et møte sammen for
å diskutere, og velge hvilke satsingsområder menighetsrådet skal jobbe videre med. Forslaget blir lagt frem i
neste menighetsrådsmøte som er den 23. oktober.
Sak 071
Kandidater til nytt menighetsråd 2019
Menighetsrådsleder pålegger alle rådsmedlemmer å tenke alvorlig på kandidater til Kirkevalget 2019.
Høsten 2019 skal det velges nytt menighetsråd. Representantene velges for fire år. I Nedre Eiker menighet
skal det velges 8 menighetsrådsrepresentanter og 5 vararepresentanter. Menighetssekretær Ina Bråthen
Bjerke sender over e-post til alle rådsmedlemmer brosjyren som er utarbeidet for evt. nye
Menighetsrådsrepresentanter.
Sak 072
Menighetsfest for Nedre Eiker menighet søndag 16. september
Menighetsrådsleder roser opplegget rundt menighetsfesten. Fin innledning med gudstjeneste, og videre til
menighetsfesten på menighetssenteret. Det var dekket til veldig flott og hyggelig. Bra oppmøte i kirken og til
menighetsfesten.
Det ble understreket fra menighetsrådsmedlemmer at det var rikelig med tid til å prate sammen, noe som var
bra. Noen savnet at staben ikke presenterte seg i starten. Noen tenkte at et innslag i tillegg kunne være fint.
For menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
menighetssekretær

