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Møtereferat 

Utvalg: Slagen menighetsråd 

Møtested: Eik kirke 

Dato: 04.08.2020 

Tidspunkt: 

 

Kl 19.00 – 21.00 

  

Til stede: Elin-Merete Fortuck, Ingjerd Nordstrand, Magne Bjørnereim, Størk Heggdal, Margrethe 

Sellæg Moe, Tove Kværne Rise og Jon Randby 

Forfall:  
Referent: Ingjerd Nordstrand 
 

SAK MR 26/20 GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING 
  Innkalling og referat godkjent. 

 

SAK MR 27/20 Salg av Brekke menighetssenter til Brekke Naturbarnehage 
Vedtak: MR selger selve bygningen Brekke menighetssenter, samt tilhørende garasje, men beholder tomta selv.  

Det settes en festeavgift på tomta, som sikrer MR litt inntekt på dette som kan brukes til leie av nye lokaler til 

videre menighetsarbeid.  

 

Barnehagen får kjøpe bygningsmassen til markedspris. Barnehagen får råderett på tomta, og kan utvide 

uteområdet om ønskelig. MR har festerett og står som grunneiere.  

 

MR, via Magne, varsler barnehagen om at fra 1. oktober betaler de for egen strøm. Fra 1. oktober dekekr ikke 

MR vaktmestertjenestene heller, og Thomas blir varlset om dette av MR, via Magne.  

 

Etter salg må MR finne nye og egnede lokaler til Brekkeklubben, konfirmantarbeidet og diakonatet. Dette 

tilsvarer 5-6 ganger i mnd.  

Magne og Margrethe tar kontakt med Fram-huset og Speiderhuset for å se om dette kan være aktuelle lokaler til 

dette arbeidet.  

Det tas også kontakt med Fellesrådet for å høre om støtte til lokaler. Fellesrådet har ansvar for å skaffe lokaler til 

å drive konfirmant-arbeid, men de siste årene har MR dekket dette selv. Fellesrådet har derfor ikke hatt utgifter 

til dette en god stund. MR ønsker selv å finne egne lokaler, og vil be om økonomisk støtte fra Fellesrådet til 

dette.  

 

SAK MR 28/20 Søknad om tilskudd på 15.000 til julekonsert 
Hans Børge Nordstrand har søkt om støtte på 15.000 kr til å dekke utgifter i forbindelse med julekonsert i 

desember. På grunn av manglende sponsormidler søker de i år om mer i støtte av MR enn tidligere til å dekke 

lydmann og andre utgifter som evt oppstår.  

 

Vedtak: MR vedtar at de får 15.000 i tilskudd til julekonserten.  
 

SAK MR 29/20: Tilbud om tekstleserkurs/formidlingskurs 

MR avventer tekstleserkurs og jobber for å få flere stabile tekstlesere før vi ser an behovet for kurs. 

Det kan være aktuelt å tilby et kurs for alle frivillige i kirken der vi ser på de ulike oppgavene dette 

innebærer.   

                           

SAK MR 30/20: Innspilmøte for ny kirkelig organisering 08.09.2020 

MR avventer påmelding til dette til fristen nærmer seg.  
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SAK MR 31/20: Ymse 

Koronarestriksjoner: Det er fortsatt noen koronarestriksjoner som må tas hensyn til i forbindelse med 

gudstjeneste bl.a. Ny smittevernveileder kommer i løpet av august, og MR ser mer på denne når den er 

på plass. Enn så lenge er det gjeldende med maks 200 personer, så lenge man kan holde god avstand 

og overholde smittevernsrestriksjonene.  

                

 

 
 
 

 

 


