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Møtereferat  

Utvalg: Slagen menighetsråd 

Møtested: Eik kirke 

Dato: 18.05.2021 

Tidspunkt: 

 

Kl 18.00-20.00 

  

Til stede: Elin-Merete Fortuck, Ingjerd Nordstrand, Størk Heggdal, Margrete Sellæg Moe, Tove Rise 

Kværne og Jon Randby 

Forfall: Magne Bjørnereim 

Referent: Ingjerd Nordstrand 

 

SAK 42/21: Referat og innkalling er godkjent av MR.   

 

SAK 43/21: Økonomihjørnet v/Jon Randby 

Det er lite utgifter for tiden, og inntektene overstiger utgiftene slik det er nå.  

Inntekter på 30.400 kr, utgifter på 10.700 kr. Overskudd på 19.600 kroner.  

 

SAK 44/21: Høring felles menighetsråd (ref. Sak 40/21) 

Det er 155 sokn har deltatt i dette, det er gjort 66 forsøk. De MR som har deltatt i dette vil gi et 

høringssvar til dette, og dette vil vi i MR bli presentert for når dette foreligger. MR i Slagen tenker at 

dette ikke er noe som er aktuelt for oss nå, men vi vil gjerne vite noe om hvordan andre MR har 

opplevd dette i etterkant av høringene som kommer. MR avventer derfor høringsutspillene til dette.  

 

SAK 45/21: Gudstjenesteliste v/Margrete Sellæg Moe – vedlegg 1 

Datoene til 4-årsbok er litt åpne enn så lenge, da vi ikke vet om det vil være restriksjoner knyttet til 

gudstjenestelivet etter sommeren. Det er satt opp flere til datoer til dette, og det vil bli satt endelig dato 

på dette når man vet mer etter sommeren.  

MR har diskutert de to gudstjenestene som er satt opp den 7.11.21 og nødvendigheten av å ha to 

gudstjenester denne dagen. Minnegudstjeneste og vanlig gudstjeneste er to ulike type gudstjenester 

som dekker to ulike behov for to ulike grupper, og MR ønsker derfor at det fortsatt er to gudstjenester 

den 7.11.21.  

2.1.22 settes det opp en sanggudstjeneste/musikkarrangement. 

Juletrefest og kombinert gudstjeneste settes til 9.1.22. 
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SAK 46/21: Drift i Brekke-område 

Brekkeklubben kan være i Brekke naturbarnehage frem til sommeren, og Størk Heggdal har snakket 

med Tom Ofrim om Brekkeklubben kan fortsette å bruke dette lokale etter sommeren også. Dette har 

vi fått beskjed om at kan gå greit, og vi kan da lage en leieavtale på dette.  

 

MR ønsker å sette sammen en komité som kan jobbe videre med å skaffe menighetslokaler til ulikt 

arbeid, en komité kun for å finne forslag til egnede lokaler til drift i Brekke. Forslag presenteres MR 

innen utgangen av oktober.   

 

Kenneth Simonsen, Johnny Eriksen, Inger Helldal Andersson, Magne Bjørnereim og Jon Randby 

foreslås til å sitte i komiteen.  

Tove snakker med Kenneth, Størk snakker med Magne og Johnny om dette. Elin-Merete snakker med 

Inger.  

Margrete sender en oversikt over hvilke aktiviteter som er aktuelle, samt hyppighet, til Jon som han tar 

med seg inn i dette arbeidet.  

 

SAK 47/21: Innsettelse av ny kantor 

Ny kantor begynner 15.6.21.  

20.6.21 er første gudstjeneste hun har, og det vil bli markert under gudstjenesten med en enkel 

velkomst med blomster o.l. Margrete ordner blomster til ny kantor.  

Det legges opp til en større markering 29.8.21 med større kirkekaffe, uten så mange restriksjoner 

forhåpentligvis. 

  

 

SAK 48/21: Avduking av gamle Slagen kirkes bronsemodell 

Det blir avduking av gamle Slagen kirkes bronsemodell 12.6.21.  

Steinen og modellen blir satt opp den 9.6.21. Under avdukingen vil domprost, kirkevergen, ordfører 

og Margrete vil stå for avduking. Margrete tar kontakt med Eik og Klokkeråsen om de kan komme og 

spille. Margrete inviterer inn i kirken og sier noe om kirkens historie og overrekker blomster der inne. 

MR deler ut noe enkelt å drikke.  

 

SAK 49/21: Dåpskluter fra Madagaskar - misjonsprosjekt 

Dåpskluter har vært kjøpt fra Madagaskar som en del av misjonsprosjektet, men dette har stoppet opp 

nå pga korona. Dette koster ca. 2500 kroner i året. Dette støttes og finansieres av Dominos-klubben i 
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Slagen menighet. Om de ikke finansierer dette fremover dekker MR dette. Størk snakker med Magne 

Bjørnereim om dette.  

 

SAK 50/21: Flygel i Eik kirke 

Det står et gammelt flygel som er utlånt til menigheten. Eieren av flygelet ønsker enten en leieavtale 

eller et salg.  

MR ønsker å få en takst på flygelet for så å vurdere et kjøp av dette, og forelegger eier et tilbud når 

taksten er på plass. MR ønsker at ny kantor skal få være med i bestemmelsen på om vi skal kjøpe dette 

eller ikke. Størk tar kontakt med Peter Marstrander om å få en takst på flygelet.  

 

SAK 51/21: Basar-komité for årets julemesse 

Tove Rise Kværne, Elin-Merete Fortuck og Margrete S. Moe er i komiteen. Størk er med å leder under 

basaren.  

 

SAK 52/21: Eventuelt: 

Årsmøtet: Menigheten skal få tatt regnskapet til etterretning. Vi må ha et menighetsmøte til høsten og 

legger regnskapet frem for menigheten da. Størk snakker med Karsten Furuseth om dette. 

 

Generalforsamling Brekke naturbarnehage: Styret i barnehagen skal kalle inn til dette. Størk 

Heggdal sjekker opp med Tom Ofrim om dette kan tas sammen med neste MR 16.6.21.  

 

Datoer konfirmasjon 2022:  

Det er kommet forespørsel om å endre konfirmasjonsdatoene neste år fra 8. og 15. mai til 15. og 22. 

mai, grunnet egne konfirmanter blant stab.  

Det er mange henvendelser fra foreldre lang tid i forveien når det kommer til konfirmasjonsdatoer, og 

MR mener at det er for sent å komme under ett år i forveien å skulle endre på disse datoene. 

MR har stor forståelse for at Daniel Waka gjerne vil være tilstede den 8. mai, men disse to datoene har 

vært planlagt lenge og kirkekontoret har gått offentlig ut med dette til foreldre som har forespurt. 

 Av hensyn til konfirmantenes planlegging vedtar MR å opprettholde de fastsatte datoene 8. og 15. mai 

2022. 

 

 



GUDSTJENESTER  I  SLAGEN  MENIGHET   
 
 

Tid: KIRKE: Prest : Organist  

o.a. 

Skriftleser: Kirkevert: Ansvar for 

pynting: 

Kirkekaffe: Tjeneste-

fri: 

OFFER: 

22.august 2021 

Kl.11.00 

Slagen Gudstjeneste 

med dåp 

        

29.august 2021 

Kl.11.00 

Eik Gudstjeneste 

med dåp 

        

5.september 2021 

Kl.11.00 

Slagen Gudstjeneste 

med dåp 

        

12.september 2021 

Kl.11.00 

Eik Familie-

gudstjeneste 

        

19.september 2021 

Kl. 10.30 

Kl. 12.30 

 

Slagen  Konfirmasjoner         

26.september 2021 

Kl. 10.30 

Kl. 12.30 

Slagen Konfirmasjoner         

3.oktober 2021 

Kl.11.00 

Eik Familie-

gudstjeneste 

4- årsbok ? 

        

10.oktober 2021 

Kl.11.00 

Slagen Gudstjeneste 

med dåp 

        

17.oktober 2021 

kl.11.00 

Sem 
Høstferie 

Gudstjeneste 

med dåp 

        



24.oktober 2021 

Kl.11.00 

Eik Gudstjeneste 

med dåp 

 

 

 

 

 

       

31.oktober 2021 

Kl.11.00 

Slagen Familie-

gudstjeneste 

4-årsbok? 

 

 

       

7.november 2021 

Kl. 11.00 

 

Kl.18.00 

 
Eik 
 
Slagen 

Gudstjeneste 

med dåp 

 

Allehelgen 

Minne-

gudstjeneste 

 

 

 

       

14.november 2021 

Kl.11.00 

Slagen Gudstjeneste 

med dåp 

 

 

       

21.november 2021 

Kl.11.00 

Eik Gudstjeneste 

med dåp 

 

 

       

28.november 2021 

Kl.11.00 

Slagen  
 

Familie- 

Gudstjeneste 

Lys våken? 

 

 

 

       

5.desember 2021 

Kl.11.00 

 

Slagen 
 

Gudstjeneste 

med dåp 

 

 

       

12.desember 2021 

Kl.11.00 

 

Eik 
 
 

Gudstjeneste 

med dåp 

 

 

 

 

       

19.desember 2021 

Kl.11.00 

 

Eik 
 

Til ettertanke 

(Forenklet  

gudstjeneste 

 

 

       



24.desember 2021 

 

Kl.12.00 

 

14.00 

14.30 

16.00 

 

 
 
Eik 
sykehjem 
Eik kirke 
Slagen kirke 
Slagen kirke 

 
 
Julaftens- 
gudstjenester 

 

 

       

25.desember 2021 

kl.11.00 

 

 
Slagen kirke 

 

Høytids- 

gudstjeneste 

 

 

       

  
Eik kirke 

 

Juletrefest? 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

       

   

 

        

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

 

 

 

 

Marger: 

• Topp og bunn: 1,3 

• Sidemarger: 1,5 

 

Zoom: 

Under arbeidet er det lurt å bruke 107 %  

og beste tilpasning til vindu. 


