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           DEN NORSKE KIRKE 
           Slagen menighetsråd 
 

             

Møtereferat 

Utvalg: Slagen menighetsråd 

Møtested: Eik kirke 

Dato: 28.04.2021 

Tidspunkt: 

 

Kl. 18.00 – 20.00 

  

Til stede: Elin-Merete Fortuck, Ingjerd Nordstrand, Størk Heggdal, Helge Haga, Tove Kværne Rise 

og Jon Randby 

Forfall: Magne Bjørnereim 

Referent: Ingjerd Nordstrand 

 

SAK 34/21 GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING 

 

Innkalling og referat godkjent. 

 

SAK 35/21 Økonomi v/Jon Randby 

 

Det er lite utgifter for tiden, og noen faste inntekter. Vi får inntekter fast via givertjenesten og 

festeavgiften. Slagen Menighet har per 16.4.21 19.500 i driftsinntekter, 9.300 kr i kostnader.  

 

«Ut til alle»: Jon har hatt dialog med Tore Nikolaisen om å finne en stedfortreder. Frem til det er 

funnet en stedfortreder fortsetter Tore med regnskapet for «Ut til alle». Menighetsbladet holder eget 

regnskap, og har økonomi selv til å dekke dette enn så lenge. MR må etterhvert se på hvordan dette 

skal finansieres.  

 

SAK 36/21 Ny kantor  

 

Nigar Gahramanova er ansatt som ny kantor i Slagen Menighet, og begynner 15. juni.   

 

SAK 37/21 Valg av ny liturgisk musikk  

 

Frister for valg av liturgisk musikk er utsatt til 1. søndag i advent 2021. MR begynner å jobbe med 

dette før sommeren, og begynner når Margrete Sellæg Moe er tilbake fra studiepermisjon i mai -21.   

 

SAK 38/21 Bronsemodell av gamle Slagen kirke  

 

Det skal være avduking av en bronsemodell av gamle Slagen kirke lørdag 12. juni klokka 13.00. 

Medlemmer av MR deltar på dette.  

 

SAK 39/21 Gudstjenesteliv v/Helge 

 

Vi kan nå være inntil 50 stk på gudstjenester. Det varieres litt hvordan gudstjenestene er fremover for 

å prøve ut litt forskjellig, det er også mange dåp fremover. Det skal være 2 meter mellom alle som 

deltar på gudstjeneste, og faste anviste plasser. Da kan det også synges. Det er tillat å ha nattverd nå,  
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men det avventes enn så lenge. Det er forrettende prest, som smittevernsansvarlig, som avgjør om det 

skal være nattverd eller ikke. Førstkommende søndag blir det dåp uten nattverd.  

 

Elleville og Brekke-klubben er i gang, og prøver å gjøre det mest mulig kohortvis.  

Babysang har også begynt på igjen. Det skal avgjøres senere i kveld om 7-up avventer litt til eller hva 

som gjøres der.  

Det åpnes opp litt og litt i det fysiske kirkelivet, og man tar hele tiden vurderinger og følger med på 

restriksjonene.  

 

Det fortsettes med å lage de digitale andaktene en liten stund til selv om gudstjenestelivet åpner om litt 

mer.  

 

Det er kommet et innspill om å sjekke at hjemmesiden og facebook-siden til Slagen Menighet er 

oppdatert ut fra det som skjer i menigheten, slik at man kan gå inn der å se hva som skjer og lese 

nyheter fra menigheten. Helge følger opp dette.  

       

SAK 40/21 Orientering fra kirkerådet  

 

Felles menighetsråd: Det er tatt opp til høring om et felles menighetsråd for flere menigheter. Det er 

gjennomført 66 forsøk på felles menighetsråd. Høringsfristen er satt til 1. september. Dette kan være 

en god løsning for menigheter der det er problemer med å finne nok folk til å sitte i MR. MR ønsker å 

sette seg litt inn i dette, og drøfte det på neste MR-møte 18. mai og gi et svar til høringen.  

 

SAK 41/21 Eventuelt  

 

Rydding i Brekke Naturbarnehage: Det står fortsatt utstyr igjen i Brekke Naturbarnehage; en safe, 

PA-anlegg og noen skap. Skapene er det laget en avtale om at skal få stå frem til sommeren med utstyr 

til Brekke-klubben. MR henter safe og PA-anlegget, og Størk Heggdal avtaler nærmere med Tom 

Ofrim. Helge Haga sjekker med Kristine Lillevik om hva vi skal gjøre med skapene til Brekke-

klubben.  

 

Manglende referat: Det mangler noen referat fra tidligere MR-møter, Størk Heggdal følger opp dette 

med Irene Grytnes.  

 

Montering biljardbord: Størk følger opp dette, og håper å få dette gjort i løpet av uke 18.  

 
 


