DEN NORSKE KIRKE
Nedre Eiker menighetsråd
Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 27 23 20
Faks: 32 27 23 21
Krokstadelva 05.03.2018
Møtebok menighetsrådet
Møtedato: 20.02.2018
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ida Etnestad, Ivar Bjarne Haare, Solveig Thoen, Ståle Jensen, Lill Johanne Rygg Hennum, Janos Major,
Vigdis Buhagen, Richard Hansen.
Meldt forfall:
Trond Bollerud, Anett Glittfjell og Eva Melcher.
Vedtakssaker:
Sak 008/18 Årsrapport 2017
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar årsrapporten slik den ble fremlagt.
Sak 010/18 Knaggtre i kirkekjelleren i Nedre Eiker kirke
Vedtak:
Menighetsrådet gir utsmykningskomiteen grønt lys til å fortsette å fullføre knaggtre.
Sak 011/18 Offerkrukker i våpenhuset i Nedre Eiker kirke
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar at utsmykningskomiteen tar avgjørelsen på om de gamle offerbøssene skal benyttes.
Sak 012/18 Menighetens årsmøte 18. mars 2018
Vedtak:
Solveig Thoen har tilbudt seg å kjøpe inn til kirkelunsj og å forberede lunsjen. Menyen blir brød, rundstykker
og pålegg. Janos Major er med fra kl. 10.00 i kirkekjelleren.
Sak 013/18 Uttak av utbytte AS'et
Vedtak:
Brevet fra menighetsrådet om uttak av utbytte for regnskapsåret 2017 er sendt til Nedre Eiker
menighetssenter AS.
Sak 014/18 Regnskap 2017
Vedtak:
Menighetsrådet vedtok regnskapet for 2017 slik det ble fremlagt under forutsetning at revisjonen ikke har
anmerkninger.
Sak 015/18 Drift av Solberg kapell Fredtun
Vedtak:
Menighetsrådet vedtok å overføre driften av Solberg kapell Fredtun til Nedre Eiker menighetssenter AS.
Menighetsrådsleder sender brev om saken til AS-et.
Meldingssaker:
Sak 008
Fasteaksjon 20. mars 2018
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er tirsdag 20. mars 2018.
Konfirmantene har innsamling dør til dør i vårt nærområde. Ta godt imot dem og støtt opp om viktig arbeid.
Om noen har mulighet til å hjelpe med praktiske ting den dagen, gå eller kjøre, tar vi imot hjelp med takk.

De som kan tenke seg å gjøre en innsats melder fra til Ina på menighetskontoret.
Sak 009
Evaluering juletrefesten 2018
Det er stor enighet i menighetsrådet om å endre juletrefesten til en annen dag. Men dette ble kun luftet, mer
diskusjon rundt denne saken på et senere møte.Vedtak vil være på samme møte som evaluering av innholdet
på juletrefesten.
Sak 010
UBDM 9.-10. mars 2018
Menighetsrådet ville eventuelt betalt deltakelse i år som tidligere år, men ingen deltakere fra Nedre
Eiker menighet dette året.
Sak 011
Nytt fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Fellesrådet hadde møte sist torsdag og Ståle E. Jensen orienterte om følgende fra dette møtet:
- Regnskapet skal vedtas.
- Det kommer nye personvernregler fra EU i mai. Må se litt på rutinene hos ansatte i fellesrådet.
- Nye Drammen fellesråd. Framdriften i prosjektet nå er arbeidsgruppene som er satt sammen av
ansattrepresentanter sammen med ledelsen.
- Årsrapporten er ferdig.
Sak 012
Strategiutvalget utsetter møte til 13. mars
Strategiutvalget la frem et strategidokument eller et notat før jul. I dette dokumentet var det et ønske fra
strategiutvalget med et samlet møte mellom menighetsråd og stab etter jul. Dette møtet er satt til tirsdag 13.
mars. Menighetsrådet ønsker å få noen føringer i forkant, og strategiutvalget lager et oppsett på dette som
sendes til alle i menighetsråd og stab etter møte de har 9. mars, men før fellesmøte 13. mars.
Sak 013
Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun
Det blir fortsatt formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun siste torsdag hver måned. Det har vært møter
mellom tidligere engasjerte i forhold til historikk, og om hva som bør være med videre. Program for våren
kommer. Det trengs hjelp til å forberede og lage maten, så om noen vet om noen som kan hjelpe til med det
praktiske innhold, gi beskjed til Ina på menighetskontoret.
Sak 014
DOTL
Tirsdag 8. mai på ettermiddagen/tidlig kveld blir det en stor markering av DOTLs 10-årsjublieum.
Markeringen vil skje i byrommet med Ypsilon som sentralt sted. Ypsilon feirer også 10-årsjubileum dette
året. Det foreligger en oppfordring fra DOTL om å være med på jubileumsfeiringen. Mer informasjon
kommer.
Sak 015
Nedre Eiker menighetsblad
Det er behov for et menneske i tillegg i gruppen som utformer Nedre Eiker menighetsblad. Vigdis Buhagen
og Solveig Thoen sa seg villige til å bidra. Menighetssekretær tar kontakt i forhold til ulike forslag som kom
frem i møtet.
Sak 016
Globen i Nedre Eiker kirke
Menighetsrådet mener det trengs en faglig vurdering på globen, eventuellt også kontakt med kunstneren. Det
må sjekkes hva en helt ny globe koster. Et forslag kom frem å kontakte Roar Røkeberg.
Utsmykningskomiteen jobber videre med saken.

for menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
sekretær

