DEN NORSKE KIRKE
Nedre Eiker menighetsråd
Stensethalleen 1
3055 KROKSTADELVA
Tlf: 32 27 23 20
Faks: 32 27 23 21
Krokstadelva 30.08.2018
Møtebok menighetsrådet
Møtedato: 28.08.2018
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested: Kirkekjelleren
Tilstede:
Ida Etnestad, Ivar Bjarne Haare, Solveig Thoen, Anett Glittfjell, Trond Bollerud, Janos Major, Vigdis
Buhagen, Richard Hansen.
Meldt forfall:
Ståle Jensen, Eva Melcher, Lill Johanne Rygg Hennum.
Vedtakssaker
Sak 023/18 Solberg kapell Fredtun 50 år i 2018
Vedtak:
Vedtaket lyder som punkt nr. 1. Utvidet gudstjeneste/høsttakkefest/jubileum med markering under utvidet
kirkekaffe søndag 7. oktober. Kapellanen er prosjektansvarlig for gudstjenesten. Menighetsrådsleder har
ansvaret for banner. Anett Glittfjell, tema for dagen. Sanitetsforeningen er delaktig i det praktiske. Må
markedsføres som høsttakkefest og jubileum.
Sak 024/18 Bruk av Nedre Eiker kapell til gravferdsseremonier utenom Den norske Kirkes
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar forslaget til vedtak som følger:
1. Menighetsrådet godkjenner at Nedre Eiker kapell kan benyttes til gravferdsseremonier utenom Den
Norske kirkes liturgi.
2. Menighetsrådet vedtar at kristne symboler ikke skal tildekkes.
3. Menighetsrådet godkjenner at kirkevergen har avgjørelsesmyndighet til utlån/utleie innenfor gitt
regelverk.
Sak 025/18 Misjonsprosjektet
Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner at Thailand, som er en av anbefalingene fra diakonen, blir kommende
misjonsprosjekt for Nedre Eiker menighet. Støtten fra Nedre Eiker menighet til det nye misjonsprosjektet
starter fra januar 2019.
Sak 026/18 Varsel om avvikling av innskuddsautomater
Vedtak:
På grunn av nye bankrutiner der innskuddsautomater blir avviklet, vedtar menighetsrådet å opprette en
nattsafeavtale med Sparebanken Øst. Samtidig må bred informasjon gå ut til menigheten, der det oppfordres
til å benytte bankterminal og VIPPS.
Sak 027/18 Forberedelser til felles seminardag Mjøndalen 27. oktober
Vedtak:
Menighetsrådet vedtok å formulere et brev til Arbeidsgruppa for kulturbygging og fellesskapsarbeid i
forbindelse med innspillet de ønsket tilbakemelding på. Konklusjonen etter møtet var at dette var en oppgave
som var for omfattende. MR mente det var vanskelig å ta stilling til alle punktene, og det hadde vært en
fordel at disse var gjennomgått og sortert i grupper fra oppdragsgiver på forhånd. Brevet er formulert av
sokneprest og menighetsrådsleder og sendt i e-post til Arbeidsgruppa.

Meldingssaker
Sak 050
Strategiutvalget
Veien videre.

Orientering fra soknepresten:
- Vi må sette opp en dato der vi jobber med innspill fra MR, jamfør referat fra møte 17.04.18.
- Trosopplæringsplanen med bl.a. kateketen – strategisk arbeid.
- Kapellan har krystallisert ut særegne områder – strategisk arbeid.
- Kantor har laget en musikkplan – strategisk arbeid.
- Menighetsfest – åpen for alle – strategisk arbeid.
- Kulturutvalget – strategiarbeid med kulturkalender, et valg som er gjort der vi presenterer
hva vi er.
Vi er i gang, og kommet noen skritt videre. Ordene: tilhørighet, frivillighet og engasjement er
knyttet til punktene ovenfor. Vi må være konkrete i forhold til frivillighet, ikke bare nye tiltak.
Staben jobber videre. Møte i strategiutvalget. Sette opp punkter til neste MR-møte.
Vi snakker om tilhørighet og frivillighet på Menighetsfesten 16.09.
Staben og menighetsrådet skal ha et felles møte i november for å tenke 2019.
Innspill fra MR:
- Soknepresten lagde det store bildet, og noe begynner å skje. Levende det vi holder på med.
Forslag: Innkalle menighetsråd og stab til utvidet MR-møte 13. november fra kl. 18.00.
Sak 051
Menighetsfest 16. september 2018 i Nedre Eiker kirke og menighetssenteret
Soknepresten orienterte om hva som er planlagt. Gudstjeneste kl. 18. Sokneprest, kapellan og kantor har
ansvar for enkel gudstjeneste med nattverd. Påfølgende menighetsfest på Nedre Eiker menighetssenter.
Staben i Nedre Eiker menighet tar ansvar for tildekking, mat, ulikt program og rydding. Det er sendt ut ca 90
invitasjoner. Vi når ikke alle, men menighetsfesten er åpen for alle. Informasjon er lagt ut i menighetsblad,
facebook, kunngjøringer og på nettsiden.
Det er ingen påmelding, en samlende kveld. Menighetsrådet dekker alle utlegg.
Tema: Tilhørighet.
Sak 052
Formiddagstreff Solberg kapell Fredtun og frivillige
Soknepresten orienterte om at den gode tradisjonen med formiddagstreff på Solberg kapell fortsetter. Møtene
er en gang i måneden med ulikt program. Diakon Gudrun Klingsheim og sokneprest Ida Etnestad har
ansvaret. Oppmøte er på ca 35 personer. Torsdag 30. august møter Roar og Gunn Berit Bergill og det blir
”Fest på kjerka”. De har tradisjoner fra sjømannskirken. I oktober kommer Reidar Lund som vil lese dikt.
Andre gjester er diakon Knut Finquist og Ole Bjørn Haugaasen.
Det trengs mer mannskap til det praktiske, og vertskap. Behovet er i november/desember og 2019. Det er
ønskelig med turnusordning med frivillige. Tidspunktet for formiddagstreffet er kl. 11 – 13 + tid til rigging
og rydding/oppvask. Fint om menighetsrådet kan spørre noen, og gi tilbakemelding til soknepresten eller
diakonen.
Sak 053
Oppsett av knaggtreet i Nedre Eiker kirkekjeller og markeringen av dette
Soknepresten orienterte om at det er en forsinkelse fra Knudsensmia på leveringen, som nå vil være i
oktober. Knaggtreet skal markeres på en gudstjeneste i november.
Sak 054
Kickoff ungdomsåret
Soknepresten informerte om tverrfaglig samling for ansatte i Tunsberg bispedømme torsdag 30. august.

Sak 0055 Kapellan Espen Doksrød Dahlgren og arbeidsoppgaver i Nedre Eiker kirke
Kapellanen informerte menighetsrådet om sine særlige områder utenom hovedtjenesten og kirkelige
handlinger:
- Konfirmantarbeid: Går i ferdige spor. Kateket Ingeborg Skagestad er hovedansvarlig. Kapellanen er
en del av et team med godt samarbeid.
- Ung messe: Utfordrende og upløyd mark for kapellanen i Nedre Eiker menighet. Forsøke med Ung
messe 18. november Nedre Eiker kirke. Samarbeid med Mjøndalen og kapellan Arnstein Hardang,
og trosopplæringsmedarbeider Alexander Glestad. Konfirmanter i Mjøndalen og Nedre Eiker blir
invitert. Dette er et spennende prøveprosjekt.
- Ledertrening: Ble kjent med konfirmantene på leiren på Solsetra. Skal ha noen kvelder i løpet av
høsten i kirkekjelleren. Flerte av ungdommene har etterlyst undervisning.
- MILK: er ledertrening etter konfirmasjonstiden. Det handler om at konfirmantene fortsatt er aktive,
tar ansvar og har tilhørighet. Ingen fra Nedre Eiker har søkt MILK i år. Kapellanen ønsker å bli kalt
tilbake til MR for å legge frem planer i akkurat dette.
Det er mye bra arbeid blant ungdom som allerede går av seg selv. Utfordringer i Ung messe og
MILK. Også et økonomisk aspekt. Kan MR være med å subsidiere kurs?
- Deltar på NETS-øvelser.
Sak 056
Nedre Eiker menighetsblad og frivillige
Vi har behov for to frivillige personer som kan kjøre menighetsblader ut til rodene i Krokstadelva. Det trengs
også frivillige som kan kontaktes om noen roder ikke er dekket. Solveig Thoen og Janos Major sier seg
villige til å kjøre ut blader til rodene. Menighetsrådsleder kan også spørres.
Sak 057
Torgmessa 2019
Torgmesse 26.05.2019. Menighetsrådsleder orienterte. Hvem fra MR blir med i komiteen? Menighetsrådets
medlemmer må tenke over hvem som har lyst til dette til neste menighetsrådsmøte som er 18. september.

Sak 058
Nytt fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd
Trond Bollerud orienterte om følgende fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd:
- God økonomi.
- Forskudd på Arv. Arvet hus er solgt for 4.mill kroner med overtakelse 01.12.2018. Ca 2. millioner
kroner vil tilfalle Mjøndalen og Nedre Eiker sokn.
- Hevet festeavgifter til kr 350 pr år, mot tidligere kr 250. (kun indeksregulering)
Sak 059
Økonomirapport
Menighetsrådet tar fremlagte regnskapsrapporter til etterretning.
Sak 060
Forskudd på arv
Se sak 058, nytt fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd.
Sak 061
Nytt fra Kulturutvalget
Solveig Thoen orienterte om at de er i ferd med å avslutte en flott felles kulturkalender. Det er en flott
oversikt over arrangementene høsten 2018 i Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter.
Sak 062
Kandidater til Nedre Eiker menighetsråd ved valget 2019
Hvem av rådsmedlemmene vil være med videre? På menighetsrådsmøtet i november må alle ha bestemt seg
for om de vil fortsette i MR fra 2019.
Hver enkelt medlem må melde inn navn på personer som kan spørres, eller spørre vedkommende selv. Liste
må være ferdig i mai 2019.
Sak 063
Nytt fra Nedre Eiker menighetssenter AS
Det skal være møte førstkommende torsdag om overdragelse av Solberg kapell Fredtun fra Nedre Eiker
menighet til Nedre Eiker menighetssenter AS.
For menighetsrådet
Ina Bråthen Bjerke
menighetssekretær

