DEN NORSKE KIRKE
Nedre Eiker menighetsråd
Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 27 23 20
Faks: 32 27 23 21
Krokstadelva 22.02.2019
Møtebok menighetsrådet
Møtedato: 19.02.2019
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ida Etnestad, Ivar Bjarne Haare, Ståle Jensen, Eva Melcher, Trond Bollerud, Janos Major, Richard Hansen.
Meldt forfall:
Solveig Thoen, Anett Glittfjell, Lill Johanne Rygg Hennum.
Vedtakssaker
Sak 003/19 Ledertrening for ungdom i Nedre Eiker menighet
Vedtak:
Nedre Eiker menighetsråd går inn for å gi økonomisk støtte pålydende kr 1838 pr. deltaker, med
utgangspunkt i 22 deltakere for reise i påsken 2020 til Taizé.
Nedre Eiker menighetsråd går inn for å stå som organisajon bak turen til Taizé påsken 2020, og støtter
planene rundt dette tiltaket.
Sak 004/19 Åsrapport 2018
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar Årsrapport 2018 med to endringer som kom fram i møtet:
1. Side nr. 7. Punkt 3.1. Torgmessa 27. mai, for åttende gang i 2018 på Mjøndalen torg,……..
2. Side nr. 17. Punkt 3.13. Nedre Eiker Menighetssenter AS
Sak 005/19 Budsjett 2019
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar budsjettforslaget for 2019 slik det ble fremlagt i møte. Mindreforbruket i 2018 legges
til i disposisjonsfondet.
Sak 006/19 Regnskap 2018
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar regnskapet for 2018 slik det ble fremlagt, under forutsetning av at revisjonen ikke har
noen kommentarer.
Meldingssaker
Sak 008
Nytt fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Ståle Enderud Jensen informerte om følgende:
- Nedre Eiker kirkelige fellesråd jobber for tiden med årsrapport, regnskapsrapport og
budsjettbehandling.
- Planer for nytt klokketårn i Mjøndalen
- Nytt fra staben Nedre Eiker

Ståle informerte også om jobben som representant i Fellesnemnda, Nye Drammen:
- Utlysning ny kirkeverge. Søknadsfrist 28.02.19.
- Enighet om en organisasjonsplan: stab, mellomleder, kirkeverge. Mange arbeidsgrupper.
- Vedtatt at ansatte skal benytte Agrando og Medarbeideren som IT-programmer.
- Kontorplassering for ansatte blir hovedsakelig som den er pr i dag.
Sak 009
Knaggtre i kirkekjelleren
Soknepresten informerte om at knaggtreet som skal henge på veggen i Nedre Eiker kirkekjeller snart er
ferdig. Det gjenstår å finne en søndag for avduking.
Sak 010
Ny lysglobe i Nedre Eiker kirke
Soknepresten informerte om at ny lysglobe med plass til 60 lys er bestilt.
Sak 011
Overdragelse Solberg kapell Fredtun til Nedre Eiker Menighetssenter AS
Menighetsrådsleder informerte om at skjøtet er sendt til Kartverket sammen med et brev hvor det
argumenteres for at dokumentavgifta beregnes ut ifra indeksregulert kjøpesum på kr 10 000.
Sak 012
Nedre Eiker menighetsblad og stoffrister for blad nr. 1 2019
Sekretær informerte om at siste frist for levering av stoff er mandag 11. mars. Bladet er ferdig trykket 1.
april og distribueres i uke 14.
Sak 013
Nytt fra kulturutvalget
Menighetsrådsleder informerte om to kommende arrangement: ”Blå time” i Nedre Eiker kapell søndag 24.
februar kl. 19.00, og Dikt -og salmekveld i Nedre Eiker kirke søndag 3. mars kl. 19.00.
Sak 014
Nytt fra strategiutvalget
Soknepresten henviste til referat fra strategiutvalget. Det planlegges et felles møte for staben og
menighetsrådet tirsdag 14. mai.
Sak 015
Arven
Menighetsrådsleder informerte om at Nedre Eiker kirkelige fellesråd har mottatt arv på 2 mill. kroner. Det
var forventet å se disponering av arven på lik linje med kr 750.000 som ble utbetalt som et forskudd. Det har
ikke blitt lagt fram informasjon til menighetsrådet for plan om bruk av arv på 2 mill. kroner. Nedre Eiker
menighetsråd har ventet på og savnet informasjon i saken. Det er fellesrådet som som vedtar bruk av arven.
Arven er ifølge Nedre Eiker kirkelige fellesråd foreslått brukt til nytt klokketårn i Mjøndalen kirke.
Sak 016
Nytt fra Nedre Eiker Menighetssenter AS
Janos Major informerte om at styret i Nedre Eiker Menighetssenter AS innhenter pris på nytt tak. Når det
gjelder ny skjøtselsavtale og vedlikehold av grøntområder og veier, jobbes det med å skrive ny kontrakt.
Sak 017
Menighetens årsmøte på Solberg kapell Fredtun etter gudstjenesten kl. 11.00
Menighetsrådsleder informerte om at Solveig Thoen har skadet seg, og det er Lill J.Hennum som overtar
ansvaret med innkjøp til årsmøtet 17. mars.
Sak 018
Hva skjer etter 2020 for prestene?
Soknepresten informerte om behov for å få klargjort samarbeid og prostigrenserer. Nye Drammen er for stort
prosti for antall ansatte prester. Man holder på ”gamle” prostigrenser frem til klare prostigrenser er satt. Man
hadde ønsket mer involvering fra proster og bispedømmekontoret. Møte om saken er berammet til 28.
ferbuar.
Sak 019
Nytt fra nominasjonskomiteen
Menighetsrådsleder informerte om at nominasjonskomiteen hadde 10 navn klar på liste. En person trakk seg
grunnet flytting til annen kommune. Valglista skal bestå av 13 personer, og har pr. dags dato 9 på listen.
Menighetsrådsleder oppfordrer alle til å lete etter kandidater blant familie, venner og kjente.

Sak 020

Økonomi trosopplæring 2018, og forståelsen av fellestiltak i samarbeid med Mjøndalen
menighet
Kateket Ingeborg Skagestad informerte fra regnskap til trosopplæringen 2018. Selv om regnskapet for 2018
viser et felles overskudd på kr 1981, så har Nedre Eiker menighet et overskudd på kr 55 131.
Dette overskuddet vil bli brukt til innkjøp (lysglobe, materiell, utdelingsbøker med mer).
Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter har felles trosopplæringsplan. Begge menigheter er takknemlig for
godt samarbeid, og har utbytte av samarbeidet.
Mot sammenslåingen av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik så har det vært et behov for en presisering av
forståelsen av samarbeidet som skjer på ulikt nivå i menighetene. Vi erkjenner at alle nivåer i menigheten
står i spenninger mellom å samarbeide og å styrke egen menighet/menighetstilhørighet.
Innen trosopplæringen er det nå utarbeidet en felles forståelse av samarbeidet mellom de ulike tiltak. Denne
forståelsen redegjorde kataketen for i møtet.
Sak 021
Ungdommens bispedømmemøte
Ungdommens bispedømmemøte er en del av ungdomsdemokratiet i Den norske kirke og her inviteres
ungdommer til å være med og si hva de tenker om ulike saker. Kateket Ingebog Skagestad informerte om at
aktuelle ungdommer er forespurt, og det er avklart at ingen kandidater sendes i år.

for menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
sekretær

