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Møtereferat 

Utvalg: Slagen menighetsråd 

Møtested: Eik kirke 

Dato: 12.02.2020 

Tidspunkt: 

 

Kl 19.00 – 21.15 

  

Til stades: Elin-Merete Fortuck, Magne Bjørnereim, Størk Heggdal, Margrethe Sellæg Moe, Tove 

Kværne Rise og Jon Randby 

Forfall: Ingjerd Nordstrand 

Referent: Jon Randby 
 

SAK MR 08/20: GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING 
Innkalling og referat godkjent. 
 

SAK MR 09/20: Orientering om status i saken om salget av Brekke menighetssenter (bygget) til 
Brekke naturbarnehage ved styremedlem Anne Aasheim.  
Bygget (uten tomt) ble taksert i 2018. Bygget har noen prekære vedlikeholdsbehov (råte). Det kreves 

en standardheving for å tilfredsstille kravene til en barnehage. Barnehagen har hatt store utgifter på 

bygget det siste året. Barnehagestyret ønsker å sluttføre salget så fort som mulig, men det har vært 

problemer med Enhetsregisteret mm. som har gitt forsinkelser. Styret for barnehagen skal ha møte i 

begynnelsen av mars. Etter styremøtet vil de gi tilbakemelding på takst/evt. komme med et bud. Dette 

blir sak på det påfølgende MR. MR diskuterte løsninger på menighetens behov for lokaler til sine 

aktiviteter i området. Framhuset på Volden (Slagen IF) ser ut til å kunne dekke behovene på en god 

måte. Magne skal be om et tilbud på leie av Framhuset til de aktuelle arrangementene gjennom året. 

MR ønsker å gjennomføre salget så raskt som mulig for å kunne planlegge aktiviteter til høsten. MR 

vil sette en dato for sluttføring av salget. Magne skal sjekke om taksten bør revideres. 
 

SAK MR 10/20: Budsjett for menighetsfesten 11. mars.  
Vedtak: Framlagt budsjett fra festkomiteen på 8000 kr er øvre ramme for menighetsfesten.  

 
SAK MR 11/20: Trosopplæringsplanen 
Kristine og Daniel kommer for å diskutere trosopplæringsplanen på neste MR. Saken ble derfor utsatt 

til neste MR. 

                           
SAK MR 12/20: Misjonsprosjekt 
Margrethe orienterte. Prosjektet menigheten har støttet på Madagaskar har pga. endringer innen 

helselovgivningen, blitt mindre aktuelt å støtte. Daniel gir oss et tilknytningspunkt til Kamerun som vi 

ønsker å benytte oss av. Margrethe har etter innspill fra Daniel avklart med NMS at det er mulig å 

bytte prosjekt og i stedet støtte en døveskole i Kamerun. Kontrakten med NMS går ut i år. MR ønsker 

å skrive ny kontrakt med NMS. Jon blir MRs kontaktperson som følger opp kontakten med NMS. 

Magne skriver under kontrakten med NMS når de siste avklaringene er gjort. 

Vedtak: Menigheten skriver ny kontrakt med NMS om et prosjekt i Kamerun.  
 

SAK MR 13/20: Søndagsskolen. To mangeårige frivillige voksne søker 
avløsing; Elisabeth og Hilde. Hva kan MR gjøre for å rekruttere? 
Størk kjenner noen barnefamilier han tror kan være aktuelle. Han spør disse før neste MR. 



           DEN NORSKE KIRKE 

           Slagen menighetsråd 

2

 

                
SAK MR 14/20: Oppfølging av MR/stab-kvelden 
MR opplevde møtet med staben som meget positivt. Det var et uformelt møte i hyggelige private 

omgivelser. Samtalen dreide seg mye om menighetsbyggende arbeid og MRs tanker fikk støtte av 

staben. MR ønsker et slik møte med staben i starten av hvert semester. Menighetsbyggende arbeid bør 

være et sentralt tema på disse møtene. 

 

SAK MR 15/20: Revisjon av lokal ordning for hovedgudstjenesten 
Slagen menighet behøver ikke å gjøre store endringer. Margrethe orienterte om mulig prosess og 

revisjon. Revisjonen tas opp på et seinere MR. 

 

Ymse:  
Neste menighetsrådsmøte: For å få med både Kristine og Daniel, flyttes neste MR til tirsdag 24. mars 

kl 18.30. 

 

Kirkeutvalget: Kirkeutvalget inviteres til MR 29. april. Vi ønsker å høre deres planer og diskutere 

mulig dugnad for uteområdet. Vi må ta kontakt før møtet hvis vi ønsker en dugnad i år. 

 

Regnskap/økonomi MR: Vi avventer rapport og budsjett fra kirkevergen. Størk kontakter sin kontakt 

i DNB om mulighetene for å slippe store gebyrer når kontanter fra ofringer settes inn på konto. 

 

 

 
 
 
 

 

 


