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Møtereferat    

 
Utvalg:       Slagen menighetsråd 
Møtested:  Eik kirke 
Dato:          Tirsdag 16 februar 2021 
Tidspunkt:  Kl 20.00    
 
Tilstede: Helge Haga, Størk Heggdal, Elin-Merete Fortuck, Jon Randby, Tove Rise 
Kværne og Ingjerd Nordstrand 
Fraværende: Magne Bjørnereim og Margrete S. Moe 
 
Sakliste: 
 
11/21  Godkjenning av referat og sakliste 
 
Vedtak: MR vedtar at referatene sendes ut til alle i MR med en ukes godkjenning. Om det 
ikke kommer noen tilbakemeldinger/innvendinger blir det automatisk godkjent. Om det ikke 
er noen innvendelser sendes det da ut til staben og andre som skal ha det. Ingjerd har 
ansvar for referatet fra start til slutt. Saksdokumentene til de aktuelle sakene skal sendes 
inn sammen med referatet.  
Saksliste sendes også til staben samtidig som det sendes ut til MR. Sakslista sendes ut av 
leder i MR.  
 
12/21:  Brekke Naturbarnehage  
 
Vedtak a: Diakonatet bruker ikke lenger lokaler på Brekke Naturbarnehage. 
Brekkeklubben har fått låne lokaler der frem til sommeren, dette har Margrete S. Moe 
avtalt med Ingvild (styrer i bhg) uten å måtte betale leie. Diakonatet begynner ikke med 
hyggetreff før et nytt lokale å være i er på plass.   
MR fortsetter å sjekke ut flere muligheter for lokale til bruk i Brekke-område.  
 
B: Det er mottatt 6 søknader til styrerstillingen. Intervju begynner i uke 7, og tilsetting i uke 
8.  
 
C: Vi har fått en påminnelse for Brekke Naturbarnehage AS knyttet til vedtektsendringer. 
Magne Bjørnereim og Ingjerd Nordstrand følger denne saken videre.  
 
13/21:  Budsjett for Slagen Sokn & investeringsbudsjett  
 
Investeringsbudsjettet gjennomgås av Jon Randby, og vedtas av MR. Se vedlegg 2. 
 
Jon har laget et utkast til driftsbudsjettet, og året er tilpasset situasjonen vi er i med 
korona. Noe av det som er nytt er inntekt av festeavgiften fra Brekke Naturbarnehage, 
dette skal brukes på andre lokaler i Brekke området.  
Det er noen kostnader fra salget av Brekke (ca. 30.000), dette kommer inn i budsjettet vårt 
i 2021. Det vil kanskje bidra til å gi oss noe underskudd.  
MR vedtar budsjettet for 2021. Se vedlegg 3. 



 

 

   
14/21:  Budsjett for trosopplæringen  
 
  
MR har fått gjennomgang av trosopplæringsbudsjettet. Det ble kjøpt inn mye nytt utstyr i 
2020 (møbler, bordtennis, biljard, musikkutstyr osv) så vi har allerede en del nytt utstyr på 
plass. MR har ingen innvendinger til dette. Se vedlegg 4 
 
15/21:  Givertjenesten  
 
Kirkevergen ønsker å gå over til Solidus. Om vi avventer å gå over til dette, må MR samle 
inn all informasjon om hver enkelt giver og gi dette til kirkevergen på slutten av året. Det vil 
sannsynligvis bli vedtatt av kirkevergen å gå over til Solidus i 2022. MR ønsker å bruke 
dette året til å få med flere inn i fast givertjeneste. MR avventer derfor å begynne med 
Solidus til 2022.  
Informasjon om Solidus ligger i vedlegg 5.  
 
Fast givertjeneste må selges bedre inn via Menighetsbladet. Helge Haga sjekker opp 
status med Menighetsbladet nå mens Margrete er i studiepermisjon.  
 
 
16/21:  Leieavtale Speiderhuset  
 
Det ønskes mest mulig av menighetens arbeid i Speiderhuset, og de ønsker en fast 
betaling i mnd for at vi skal kunne bruke dette fritt.  
Konfirmantene bruker dette nå (så lenge de ikke har digitale samlinger). Det koster da 300 
kr per gang, og dette dekkes av Fellesrådet. Det er da grupperom, oppholdsrom og 
utefasiliteter inkludert i dette. Dette er avklart med leder av Speiderhuset.  
Kristine Lillevik ønsker ikke å ha Brekkeklubben der som en varig løsning, det er ikke 
optimalt for dem. I normale tilstander kan det passe med 15-20 personer rundt småbord på 
stua i Speiderhuset.  
 
Hyggetreff/diakonatet, konfirmanter og Brekkeklubben er det som skjer fast i Brekke-
området. Speiderarbeidet er også en del av av Slagen Menighets sitt arbeid.  
 
MR ønsker også å støtte Speiderhuset med 1000 kr i mnd frem til sommeren for fri bruk av 
Speiderhuset. Vi tar et nytt vedtak når det nærmer seg sommeren og vi har mer oversikt 
over behovet og andre lokaler vi kan bruke.  
 
17/21:          Biljard & Bordtennisbord  
 
Størk Heggdal ordner pianohjul. Ingjerd Nordstrand tar kontakt med noen frivillige og ber 

om hjelp til dette. 
Det må være oppe og klart til bruk til 19. mars.  
 
18/21: Kantor – søknadsbehandling/utvelgelse/intervju  
 
Ingjerd er ikke representant fra MR i denne prosessen fordi en av søkerne er hennes 
fetter, Magne har tatt over og står i denne prosessen fra start til slutt.  Vedlegg 6 
 
19/21: Vedlikehold Slagen kirke  
 



 

 

Det byttes 6 vinduer på kirkens sydside i Eik kirke på grunn av råte, se vedlegg 7.  
 
20/21: Orientering oppstartsmøte med UBU  
 
Størk Heggdal deler referat fra første møte med UBU, 2.2.21. MR vedtar oppdaterte 

retningslinjer 
fra UBU. De nye retningslinjene legges ved referatet til MR.  
 
MR blir forelagt rapport om barne-og ungdomsarbeidet 2020. Se vedlegg 8, 9 og 10.  
  
21/21: Utsettelse av konfirmasjoner – orientering 
 
De lokale biskopene har gitt beskjed til alle menighetene om at alle må ta stilling til om vi 
bør utsette konfirmasjonene til høsten på grunn av ustabiliteten som er nå. 17.2 skal det 
være et møte med kirkevergen for å drøfte dette. Slagen Menighet vurderer nå å utsette til 
september. Målet er at informasjon om dette når ut til alle foreldre før vinterferien.  
Ved å forskyve det kan man også sette opp noen flere samlinger mot sommeren, og ved å 
ha det i september vil det heller ikke påvirke neste års konfirmantkull.  
MR støtter forslaget om å utsette.  Se vedlegg 11.  
 
22/21: Diverse 
 
Utstyr gjenværende på Brekke Naturbarnehage:  
Det er fortsatt noe utstyr igjen på Brekke som må fjernes. Elin-Merete Fortuck tar kontakt 
med Leif Arne Johansen og forhører seg om dette. Leder av speiderhuset har vist 
interesse for bord og stoler, Jon Randby tar kontakt med han og sier at han kan ta bord og 
stoler om han vil ha det. Jon ber han om å skru ned banneret som henger inne i 
barnehagen om han har muligeht.  
Bord og stoler står i uteboden, denne må tømmes.  
 
Publisering av andakter: 
Det er kommet ønsker om publisering av andakter i Tønsberg Blad, med henvisning til 
Slagen Menighet sin facebookside. Helge Haga tar det med seg og ser på mulighetene for 
dette.  
 
Nattverd og åpen kirke:  
Det er tillatt med åpen kirke med opptil 10 personer med nattverd. Helge Haga tar dette 
med seg og ser på mulighetene til dette. 
 
Innkjøp av utstyr i desember 2020: 
 
Viser til sak 75/20 vedrørende innkjøp av utstyr til kirken. MR har fått en henvendelse fra 
Daniel Waka og Kristine Lillevik (vedlegg 12), og ønsker derfor å komme med en offentlig 
uttalelse knyttet til dette. MR beklager det uheldige som har oppstått og beklager at vi 
nevnte navn i et tidligere referat. Det skulle ikke vært gjort, og det var en særdeles uheldig 
håndtering av oss og vi har stor forståelse for at dette opplevdes vondt av den navngitte.  
 
Vi ser at det gjennom denne prosessen med innkjøp og innkjøpslister har vært svikt i flere 
ledd i kommunikasjonen, både fra MR, staben i Slagen Menighet og fra ledd høyere opp. 
Ut fra informasjonen MR hadde på det tidspunktet handlet vi i beste mening, og ber om 
unnskyldning om vi har tatt avgjørelser på områder vi ikke hadde myndighet til.  
 



 

 

MR-leder Størk Heggdal vil i tillegg til dette sende en skriftlig beklagelse med et mer 
utdypende svar på henvendelsen vi fikk tilsendt før jul.  


