
1           DEN NORSKE KIRKE
           Slagen menighetsråd

           

Møtereferat

Utvalg: Slagen menighetsråd

Møtested: Eik kirke

Dato: 19.05.2020

Tidspunkt: Kl 19.00 – 21.00

Til stades: Elin-Merete Fortuck, Ingjerd Nordstrand, Magne Bjørnereim, Størk Heggdal, Margrete 
Sellæg Moe, Tove Kværne Rise og Jon Randby
Forfall: 
Referent: Ingjerd Nordstrand

SAK MR 16/20 GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING

Innkalling og referat godkjent.

SAK  MR 17/20 Gudstjenesteliste frem til august 2020. 

Margrete la frem gudstjenestelista slik den er vedtatt fra før. Slik situasjonen er nå rundr covid-19 var det 
nødvendig å se på denne på nytt. Kirken åpner igjen for maks 50 personer (inkludert stab), og første søndag med 
gudstjeneste blir 24. mai. Både Helge og Margrethe blir på jobb denne dagen for å bli trygge i nye prosedyrer. 
De ulike prosedyrene og tiltakene vil bli beskrevet mer i punktet nedenfor. 

Pinsehelgen er det meldt inn 1 dåp, 1. pinsedag. MR vedtar at det ikke holdes vanlig gudstjeneste denne dagen. 
Felles pinsefest 2. pinsedag utgår. 

Gudstjenester fremover:
7. juni: Vanlig gudstjeneste i Eik kirke.
14. juni: Meldt inn 3 dåp, blir kun dåpsgudstjeneste denne dagen.
21. juni: Sanggudsjteneste, med mulighet for å melde opp ett barn til dåp. Margrete kontakter husbandet og hører 
om de kan spille. MR sender inn ønsker/forslag til salmer som kan synges. 

MR stiller opp som kirkeverter fremover for å hjelpe til å overholde smittevernstiltakene. 

SAK MR 18/20   Smittevernveileder

Det er kommet føringer og smittevernveileder for gjennomføring av gudstjenester i Den Norske Kirke. 
I den nye smittevernveilederen settes det et tak på maks 50 personer i kirken, dette er inkludert staben. 
Det skal holdes god avstand mellom de som er tilstede, og de som kommer vil bli angitt plasser i kirkerommet. 
Mennesker fra samme hustand trenger ikke å holde amme avstand. 

Dørene åpnes klokka 10.30, og alle som kommer må registreres. Dette pga smittesporing om det skulle komme 
smitte. 
Listene oppbevarer Margrete i en safe, og de makuleres etter 10 dager. Kirkevertene skriver inn. Vi bruker to 
kirkeverter til hver gudstjeneste, en til å passe på at det holdesavstand utenfor dørene, og en som skriver inn 
etterhvert som folk kommer inn i kirken. 

Frivillige må kurses før de kan hjelpe til under gudstjenesten. 
Kirkekaffe utgår enn så lenge. Det skal være minst mulig felles kontaktflater. Salmebøker kan benyttes, men må 
da i karantene før neste gangs bruk. 
Nattverden gjennomføres uten kontaktpunkter. 
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SAK MR 19/20 Generalforsamling Brekke Barnehage

Tom Ofrim har sendt innkalling til MR, generalforsamlingen blir 28. mai klokka 18.00. 
Valg av nye styremedlemmer: Anne, Thomas og Tom stiller til videre valg. MR støtter dette. 
Magne tar kontakt med takstmannen for å oppdatere taksten på huset barnehagen benytter. Oppdatert 
takst er i etterkant sendt MR på mail. 
Slagen Menighet ønsker å selge selve bygget til Brekke naturbarnehage. 
                          
SAK MR 20/20 Ymse

Det blir nytt MR 10. juni. Det vil da bli gjennomgang av trosopplæringsplanen om både Daniel og 
Kristine kan delta. 

Vi fortsetter saken om salg til Brekke barnehage. 


