
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 19.09.2017  
 

Modum kirkekontor, Kapellveien, 3340 Åmot, tlf. 32 78 32 30. Org.nr. 97 69 90 161.  Bank 2270 07 77883. 

E-post: kirkekontor@modumkirke.no; nina@modumkirke.no.    Nettsted: www.kirken.no/Modum 

 

 

Referat fra møte i Modum fra menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 19.09.2017 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, storstua 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Ola Ingvoldstad (møteleder), Åse Berit Hoffart, Nina Hagen, Jan Erik Ingesen, Helge Haavik, 

Anne Katrin Håskjold, Petrine Indresæter, Dag Johan Stensby, Torill Korsvik og vikar for 

sokneprest Runar J. Liodden. 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Gudveig Aadland Gunnerød 

 

Forfall:  

Eirik Roness (leder), Trine Gjermundbo (nestleder), Bendik Holberg, Helle Myrvik, 

sokneprest Geir E. Holberg, Laila Sortland Halås (vara), Aina Sørlie Grimnes (vara), Elin 

Kopstad (FR) 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

 

Åpning   
v/kapellan Runar J. Liodden. Innledning til samtale: menighetsrådets oppdrag! 

 

 I kirkeloven §9 står det: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som 

kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord blir rikelig 

forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om 

gode formål og legemlig og åndelig avhjulpet.  

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides 

og utvikles i soknet.  

 

Det var satt av god tid til samtalen.  

 

Hva er det som «vekker og nærer» din relasjon til menigheten og din tro? Hva er det som gir 

deg påfyll? Samtale to og to. Alle trakk hvert sitt bibelvers fra «Mannakorn» også var det 

samtale rundt disse.  

 

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra forrige møte 13.06.2017 

Vedlegg:  

Referat fra 13.06.2017. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 13.06.2017 er godkjent på mail. 

mailto:kirkekontor@modumkirke.no
http://www.kirken.no/Modum
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 Andre referater 

Vedlegg:  

 2016 11 02 Referat fra fagutvalg for trosopplæring 

 2017 03 10.-12. Referat fra Ungdommens bispemøte 

 2017 06 21 Referat fa Rud kirkeutvalg 

 2017 08 30 Referat fra fagutvalg for trosopplæring 

 2017 08 23 Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg 

 2017 09 13 Referat fra fagutvalget for diakoni 

 

Bispedømmet har valgt 2018/19 som et år med fokus på ungdom. 

Referat fra fagutvalg for trosopplæring og forslag til vedtak behandles i egen sak.  

Ungdommens bispemøte: «Sak 04/17 på nett med Jesus». Oppfordrer fagutvalget for 

informasjon og PR til å se videre på den saken. «Sak 07/17 Ungdomstid i Kirken» 

settes opp som sak på et senere møte.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2017/27 M 

 

Orienteringer 

Vedlegg:  

 Statistikk, konfirmanter i Modum 2013-18 

 Orientering fra tidligere speiderleder NSF, ved Per Buxrud 

 Orientering fra Modum speidergruppe NSF, ved Lisabeth Viljugrein 

 

Orientering fra soknepresten: 

 Konfirmanter 2017/18. 94,7% fra SMU og 84% fra NMU av de som er døpt 

i Den norske kirke har valgt å stå til konfirmasjon i Modum menighet. 

 Arbeidsfordeling mellom prestene og kateket etter nyansettelse av prest. 

Arnstein Bleiktvedt begynte 17.07 og ble ordinert 03.09 i Heggen kirke med 

påfølgende fest i Åmot kirke. Siden Arnstein er nyutdannet, ønsker 

soknepresten av han skal få en så bred erfaring som mulig de første årene. 

Prestene har nå gått over til en tredeling av antall begravelser mot at tidligere 

seniorprest hadde halvparten. Det neste som skal sees på sammen med 

kateketen er fordeling av konfirmantundervisningen. Arnstein skal sitte i 

Rud, Snarum og Gulsrud kirkeutvalg.  

 Oppstart høst. Alt har startet opp. Petrine er ny dirigent i barnegospelen. Alle 

konfirmantene er presentert i gudstjenester. Konfirmantleir i helgen for 

SMU, NMU til helgen på Gulsrud. Vedtak tidligere på at det skal være et 

mere «enhetlig konfirmantarbeid i bygda». Det er gjort flere tiltak for at 

arbeidet skal bli mere likt, blant annet i forhold til 

konfirmantforeldrekvelder, leirer og samarbeid mellom kateket og kapellan.  
 

Orientering i forhold til handlingsplanen: 

 «1.3.1.2 barn og unge». NSF speideren starter opp igjen i Modum som 

Modum speidergruppe. Menigheten har ønsket de velkommen inn som en 

del av menighetens arbeid igjen. De ønsker å være en selvstendig 

speidergruppe som ønsker et samarbeid med menigheten og menigheten har 

hatt samtaler med den nye hovedlederen om hvordan dette kan gjøres 

fremover. 
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Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/28 M Regnskapsrapport per 31.08.2017 

 Vedlegg: 

Regnskapsrapport per 31.08.2017 for avd 4 (menighetsrådet) og avd 5 

(trosopplæring). 

 

Det er viktig å følge med på å jobbe for å øke inntektene til menighetsarbeidet.  

Menigheten har gått over til Vipps for både betaling og for å gi gaver/kollekt. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/29 M Søknad om støtte til transport 

 Jfr. Sak 2016/37 M 

 

Vedlegg:  

Søknad om støtte ved julegudstjeneste 2017 

  

Vedtak:  

Det innvilges støtte til Sysle skole for transport av elever til i Rud kirke i forbindelse 

med julegudstjeneste i 2017. Støtten bevilges fra «Vaaraan fondet». 

  

Sak 2017/30 M Kirken for alle? Oppfølging etter temakveld 

 Vedlegg:  

Kirken for alle? – om å være en gjestfri og inkluderende kirke.  

 

Momenter fra samtalen: 

Er det kirkeverter i alle kirkene? Hva er kirkevertenes oppgave? Har de oppgaver 

både før og etter gudstjenesten? Hvordan kurse og bevisstgjøre kirkeverter?  

Hvordan få folk til å komme til kirken? Løpesedler i postkassene, fb, invitere? 

Husfellesskap; kan en få mere fokus på det igjen? 

Hvilken måte møter vi nye på?   

Temagudstjenester i menigheten: hvordan ser vi hverandre, hvordan møter vi 

hverandre? 

Hvordan markedsfører vi andre ting som skjer i menigheten på gudstjenesten? 

Tenkning rundt hvordan kunngjøringene presenteres. Hva skal med og hvordan skal 

det presenteres utfra hvilken type gudstjeneste det er. 

 

Vedtak: 

Notatet vedlagt saken her sendes ut til alle kirkeutvalgene med ønske om 

tilbakemelding til MR på hva kirkeutvalget tenker rundt spørsmålene som er tatt 

opp. MR ber kirkeutvalgene se spesielt på dette med hvordan man møter nye og 

muligheten for å ha kirkeverter ved gudstjenestene og andre arrangementer i kirken. 

MR ber soknepresten jobbe med hvordan menigheten kan arbeide i forhold til 

Husfellesskap, «1.3.1.4 Undervisning for voksne» i Handlingsplanen. 

Fagutvalget for informasjon bes om, i samarbeid med soknepresten, å se på dette 

med kunngjøringer: hva skal opplyses om hvordan i gudstjenesten?  

Saken settes opp igjen for videre oppfølging på neste møte.  
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Sak 2017/31 M Revisjon av plan for trosopplæring 

 Vedlegg:  

Se under referater, referat fra møte i fagutvalg for trosopplæring 30.08.2017 

 

Vedtak: 

MR støtter fagutvalget for trosopplæring sitt forslag om å fjerne følgende ikke 

igangsatte tiltak fra planen: samling i anledning skolestart (13 åringer) og leir 16-18 

(+ leir 13). Leirene kan eventuelt hentes inn i planen igjen om det kontinuerlige 

arbeidet i menigheten ikke lengre inviterer til overnattingsturer. 

  

Sak 2017/32 M Oppnevninger 

  

Vedtak:  

Ingvill Moviken og Linda Røed oppnevnes som medlemmer i Rud kirkeutvalg og 

Gunhild Versland oppnevnes som medlem i Vestre Spone kirkeutvalg.  

 

  

 FELLESRÅD 

Sak 2017/27 F Orienteringer 

 Orienteringer fra kirkevergen: 

 Overgangen til nytt telefonsystem 01.09. 

 IKT plattform fremover. Det jobbes med å se på løsninger via Kirkepartner.  

 

Orientering i forhold til handlingsplanen:  

 «2.2 Personal og ledelse» Stabsdag, sosiale tiltak i staben. 

 «2.3. Økonomi» Kontakt med kommunen, budsjett, regnskapsføring. 

Samarbeidet med kommunen oppleves positivt, spesielt med tanke på 

samarbeidet rundt overgangen til at kommunen fører regnskapet fra og med 

01.09. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2017/28 F Regnskapsrapport per 31.08.2017 

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport per 31.08.2017 for avd 1 og 2 (kirkelig fellesråd) 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/29 F Budsjett 2018 

 Vedlegg:  

Budsjett notat sendt til kommunen  

 

FR påpeker viktigheten av at kirkevergen får teksten som legges inn i budsjettet til 

gjennomlesning før det går til formannskap og kommunestyret.  

 

Vedtak: 

Fellesrådet støtter kirkevergens notat angående budsjettet for 2018 oversendt 

kommunen 31.08 med korreksjon 07.09. Fellesrådet støtter og økonomisjefen i 

kommunen og kirkevergens forslag til endre budsjett rutiner for lønn og pensjon. 
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Denne ordningen vil innebære at fellesrådets bevilgning vil bli justert med de reelle 

økningen i lønn og pensjon og ikke utfra prognosene. 

  

Sak 2017/30 F 

 

Lønnsoppgjøret og lokale forhandlinger 

Vedlegg: 

Lokale lønnsforhandlinger, rundskriv 11/2017 

 

Vedtak:  

Kirkevergen får fullmakt til å gjennomføre de lokale forhandlinger på vegne av 

fellesrådet og innenfor potten som beregnes utfra rundskriv 11/2017 fra KA.   

 

  

Sak 2017/32 F 

 

Rehabilitering av Heggen kirke 

Vedlegg: 

Stikkordsnotat, rehabiliteringen av Heggen kirke 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/33 F Disponering av resultat for 2016 

 

Vedtak: 

På investering står det et udekket beløp på 729.661,-. I henhold til note 11 i 

årsregnskapet er dette planlagt dekket inn med tilskudd i 2017. 672.203,- gjennom 

tilskuddet for totalrehabilitering, Heggen kirke og det resterende på 57.458,-

gjennom tilskudd til vedlikehold, generelt.   

Resultatet på 3.435,- dekkes opp fra 5560000 Fellesrådets disposisjonsfond. 

 

 

Ola Ingvoldstad (sign)     Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder      Kirkeverge 
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Plan og datoer for 2017/18 
 

Fargekoder i tabellen:  

Ordinære møter: Åmot kirke tirsdag kl. 19-22.  

Andre møter på andre tider enn de ordinære. 

Andre samlinger 

 

Dato Saker FR Saker MR 

Faste saker Orienteringer fra kirkevergen 

Regnskapsrapport av 1, 2 og 

investeringer 

Orientering i forhold til 

handlingsplanen 

Orientering fra store 

rehabiliteringsprosjekter 

Referater fra kirkeutvalg, fagutvalg og 

andre 

Orientering fra soknepresten 

Orientering i forhold til 

handlingsplanen 

Regnskapsrapport avd 4 og 5 

 

Saker på 

vent 

Bedriftshelsetjenesten  

Politiattestattest 

Sykmeldinger, sak 2016/35 F 

Sak 2016/39 M Fagutvalg for misjon 

Sak 2016/15 Ny arbeidstidsordning, 

prester 

Fokus på dåp 

Menighetsbladet  

Vaaraan og midlene fra salget 

2015/17 M Den kulturelle skolesekken  

Kirkens Nødhjelps kontakt, 2016/38 M 

   

Oktober 

24.10.17 

Revidert budsjett. Sak 2017/15 F  

 

Budsjett til kommunestyret 

 

Årsplan, fjr sak 2017/23 F 

 

Mandat for AU 

Eventuelt revidering av inneværende 

års budsjett 

 

 «Sak 04.17 på nett med Jesus». 

Oppfordrer fagutvalget for 

informasjon og PR til å se videre på 

den saken. «Sak 07/17 Ungdomstid i 

Kirken» settes opp som sak på et 

senere møte. Fra orienteringssaker 

19.09.  

 

Kirken for alle, sak 2017/30 M 

November 

28.11.17 

Valg av leder/nesteleder 

Årlig revisjon av handlingsplan 

Budsjett 

Revisjon av mandater, sak 2017/25 M 

Årlig revisjon av handlingsplan 

Kirkevertens rolle, opplæring. Sak 

2017/30 M 

Desember 

05.12.17 

Åmot kirke kl. 18-21 Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

   

Januar 

30.01.18 

Revisjon av budsjett etter 

kommunestyrets vedtak i 

desember 

Frivillighetsprisen 

Planlegging av årsmøtet 

Februar 

06.02.18 

 Frivillighetsfest  

Kl. 18-21, Åmot kirke 
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Dato Saker FR Saker MR 

Februar 

Mailmøte 

Foreløpig årsregnskap legges 

frem for revisor innen 01.03 

(fremlegges innen 15.02). 

 

Mars 

13.03.18 

  

April Revisjonsberetningen avgis 

innen 01.04. fra revisor. 

 

April 

08.04.18 

Årsmøte. 

Etter gudstjenesten i Åmot kirke.  

Årsmøte. 

Etter gudstjenesten i Åmot kirke.  

April 

24.04.18 

  

Juni 

12.06.18 

Rapport fra bygnings befaring i 

mai og oppdatering av 

vedlikeholdsplan 

Datoplan for høsten 

Budsjettforutsetninger 

Lønnsoppgjør 

 

 

 


