DEN NORSKE KIRKE
Nedre Eiker menighetsråd
Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 27 23 20
Faks: 32 27 23 21
Krokstadelva 28.01.2019
Møtebok menighetsrådet
Møtedato: 22.01.2019
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ida Etnestad, Ivar Bjarne Haare, Solveig Thoen, Anett Glittfjell, Eva Melcher, Lill Johanne Rygg Hennum,
Trond Bollerud, Richard Hansen.
Meldt forfall:
Ståle Jensen, Janos Major.
Vedtakssaker
Sak 001/19 Endring av dato for menighetsrådsmøte
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar ny dato for møte i april til 23. april 2019. Grunnen er at fasteaksjonen er 9. april.

Sak 002/19 Årsmøte 2019 gjennomføring
Vedtak:
Menighetsrådets arbeidsfordeling til årsmøte 17. mars på Solberg kapell Fredtun er som følger:
Lede: Menighetsrådsleder.
Innkjøp:Solveig Thoen og Lill Johanne Rygg Hennum.
Dekke: Eva Melcher og Richard Hansen.
Rydde: Trond Bollerud med flere.
PR: Ina Bråthen Bjerke.
Det blir servert enkel lunsj med rundstykker og pålegg.
Meldingssaker
Sak 001
Evaluering av juletrefesten søndag 6. januar 2019
Solveieg Thoen fra juletrefestkomiteen informerte om at det var gudstjeneste i kirken først som var
spennende. Det ble sunget kun 1 salme gjennom hele gudstjenesten, ”Deilig er jorden”. Det var 35 tilstede på
juletrefesten i kirkekjelleren etter gudstjenesten. Av dem var det mellom 12 og 15 barn. Trond Bollerud holdt
en fin julefortelling som engasjerte barna. Vismenn kom med poser til barna. Det var en tradisjonell
juletrefest med gang rundt juletre og julekake, som det gikk mye av. En tanke er for neste år å invitere
barnekorene. Solveig Thoen har laget en oppsummering av det praktiske.
Sak 002
Menighetsrådets nye misjonsprosjekt er Thailand fra 01.01.2019
Soknepresten informerte om at det har vært samtaler med Reidun Weberg i NMS, diakon Gudrun
Klingsheim og soknepresten. Misjonsgudstjenesten i Nedre Eiker kirke er søndag 24. februar. Noen fra NMS
er invitert. Det blir høytidelig underskrifter til det nye misjonsprosjektet. Flere detaljer vil foreligge.
Sak 003
Nytt fra kulturutvalget
Medlem i kulturutvalget Solveig Thoen informerte om at det er laget en ny kulturkalender for våren 2019, i
samarbeid med Mjøndalen kirke. Denne deles ut på gudstjenester. Kalenderen har fått en layout som folk
kjenner. Konsert med Mosaic søndag 27. januar kl. 19.00 i Nedre Eiker kirke. Hun oppfordrer alle til å gå

inn på menighetens facebookside og dele arrangementet. Videre er det ”Blå time” i Nedre Eiker kapell
søndag 24. februar kl. 19.00. Det er dikt og salmekveld i Nedre Eiker kirke søndag 3. mars kl. 19.00. Mye
spennende som skjer. Kulturkalenderen tas med og deles ut til venner og bekjente.
Sak 004
Nytt fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Varamedlem i Nedre Eiker kirkelige fellesråd informerte om en regnskapsrapport som følger budsjettet. Ca
2. mill. arvepenger ble utbetalt i desember 2018. Det foreligger foreløpig årsmelding for driftsåret 2018. Tall
kommer senere. Ståle Jensen i kirkelig fellesnemnd har gjort, og gjør en kjempejobb i forbindelse med
fellesrådssammenslåing som følge av kommunesammenslåing.
Sak 005
Nytt fra Nedre Eiker menighetssenter AS
Menighetsrådsleder informerte om at Solberg kapell Fredtun ikke formellt er overdratt ennå. Saken er under
arbeid. Barnehagen ønsker at det skal bygges et vognskur slik at alle vogner kan stå fast ute i dette skuret.
Budsjett laget for 2019. På Solberg kapell Fredtun skal det byttes nøkler til inngangsdørene etter
overdragelsen til Nedre Eiker menighetssenter AS.
Sak 006
Biskop Jan Otto Myrseth besøker Eiker prosti torsdag 24. januar 2019
Alle oppfordres til å delta på gudstjenesten i Haug kirke torsdag 24. januar kl. 18.00.
Sak 007
Menighetsrådet takker Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere for gave på kr 50.000.
Sekretær skriver et takkebrev til Gustava-damene.

For menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
sekretær

