
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 24.10.2017  
 

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 24.10.2017 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, storstua 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Eirik Roness (leder), Trine Gjermundbo (nestleder), Nina Hagen, Ola Ingvoldstad, Helle 

Myrvik, Dag Johan Stensby, Torill Korsvik og vikar for sokneprest Runar J. Liodden 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Gudveig Aadland Gunnerød 

 

Meldt forfall:  

Bendik Holberg, Åse Berit Hoffart, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, Jan Erik Ingesen, 

Petrine Indresæter, Laila Sortland Halås, Aina Sørlie Grimnes, sokneprest Geir E. Holberg og 

Elin Kopstad, 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

 

Åpning 
v/kapellan Runar J. Liodden.  

Presentasjon av konfirmantarbeidet. Det er satt av en halv time til presentasjon og samtale. 

Menighetsrådet har et vedtak fra sak 2015/23 M om at det skal jobbes for et enhetlig 

konfirmantarbeid for hele menigheten. Kateketen og kapellanen har startet et godt samarbeid i 

forhold til dette. Det er et ønske om at menighetsrådet involveres i prosessen med hvilken 

retning de ønsker på konfirmantarbeidet. 

Det er positivt at konfirmantene må lære utenat, at det er bønnefaddere og at konfirmantens 

familie oppfordres til å involvere seg på hjemmebane i den grad og form som de føler seg 

komfortable med.  

 

 

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra forrige møte 19.09.2017 

Vedlegg:  

Referat fra 19.09.2017. 

 

Fellesrådsleder gjennomgikk referatet.  

Sak 2017/30: Menighetsrådet poengterte viktigheten av opplæring av kirkeverter i 

sitt møte.  

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 19.09.2017 er godkjent på mail. 

 

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

Vedlegg:  

 2017 02 02 Referat fra fagutvalg for misjon 

 2017 04 28 Referat fra fagutvalg for misjon 

 2017 09 13 Referat fra Snarum kirkeutvalg  

 2017 09 13 Referat fra fagutvalg for musikk og kultur 

 2017 09 20 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2017/33 M 

 

Orienteringer 

Siden sist: 

Hva har skjedd siden sist i menigheten? Noen glimt fra noe av det menighetsrådets 

medlemmer har vært med på: 

 Kurset «Skapt til tro og liv», har startet opp på menighetssenteret. Leif 

Gunnar Engedal underviser.  

 Gullkonfirmantgudstjeneste i Snarum søndag med 4 års bok utdeling, dåp og 

koret Mosaic. 

 Det har vært 4 års bok utdeling i Snarum, Heggen, Rud, Vestre Spone, 

Nykirke og Åmot kirke. 

 Gospelnight i Åmot kirke i samarbeid med «Scenen er din». 120 sangere i 

felleskoret hvor alle korene i menigheten sang sammen for førte gang. 

 Startet en ny tradisjon med sangkveld på menighetssenteret med Helle 

Myrvik og Kristin Leithe.   

 Internasjonal lørdag med ca. 450 deltagere og mat fra 12. land. 

 Menighetsbladet er levert til trykkeriet i dag.  

 Har vært en del fokus i media på dette med grenseoverskridende adferd og 

overgrep. Viktig å ha fokus på dette blant de ansatte og blant frivillige 

ledere.   

 

Orientering fra soknepresten: 

 Skolegudstjenester. Alle skolene i Modum har skolegudstjenester bortsett fra 

Vikersund skole. Der blir det høyst sannsynlig en form for julevandring uten 

at dette er helt avklart enda. Det finnes ikke noe opplegg for dette og det må i 

såfall utarbeides. En eventuell julevandring vil kreve mere ressurser enn en 

gudstjeneste. Menighetsrådet mener at hvis julevandring blir et alternativ til 

gudstjeneste for Vikersund skole, må skolen og stille med personal ressurser 

for å få dette til. Kateketen og soknepresten jobber videre i forhold til skolen.  

 Gudstjenesten, ny ordning for liturgisk musikk. For noen år siden var det en 

stor gudstjenestereform som nå er evaluert sentralt. Dette har blant annet ført 

til at antall serier på musikk det kan velges mellom nå kun er 3. Den 

musikken som Modum menighet valgte under arbeidet med reformen, der er 

det kun 1 av 4 melodier som er vedtatt at kan brukes videre. Kantor og 

menighetsmusiker utfordres til å komme med forslag til hvilke melodier som 

kan brukes i menigheten her fremover. 

 Dåpstall for Modum. 52 barn hvor en eller begge av foreldrene er medlem i 

Den norske kirke, er født i Modum frem til nå i 2017. 15 av disse er ikke 

døpt i Den norske kirke. Menigheten sender en ny invitasjon til disse 

familiene i forhold til dåp og til å bli med på babysang.    
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 Prestene i prostiet skal på studietur i 2018 til London. 08.-13.04.2018. 

 Prestenes arbeidstid (jfr. sak 2016/15 M). Den nye arbeidstidsordningen gir 

et nytt fokus på prestetjenesten med telling av timer og mindre frihet. Dette 

påvirker prestetjenesten, de fellesrådsansatte og de frivillige i forhold til 

holdninger til arbeidet. På bispevisitasen ble Modum menighet berømmet for 

alt det flotte arbeidet som gjøres og all aktiviteten. «Look to Modum».  Det å 

bygge kirke tar tid. Prestene i menigheten har nå opparbeidet seg enormt 

mange overtidstimer som de ikke får godtgjort for. Det å være prest oppleves 

for prestene i Modum som et kall og er en livsstil. Utfordringen med å 

prioritere er at det som det fort blir gitt beskjed om fra prost om å kutte er det 

som menigheten og prestene mener er viktige og riktige prioriteringer for å 

gjøre arbeidet i henhold til målene i langtidsplanen. Menighetsrådet stiller 

gjerne opp i samtaler med prosten for å synliggjøre hvilke forventninger 

rådet har til prestetjenesten om det er ønske om det. 

 Luther kveld onsdag 08.11.2017 i Heggen kirke, markering av at det er 500 

år siden reformasjonen. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/34 M Regnskapsrapport per 30.09.2017 

 Regnskapsrapport per 30.09.2017 for avd 4 (menighetsrådet) og avd 5 

(trosopplæring) er ikke ferdig på grunn av overgang til nytt regnskapssystem.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/35 M Høring: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 

 Jfr. sak 2017/37 F. Saken behandles sammen med denne.  

 

Vedlegg: 

Menighetsrådene utfordres til å svare på høringen om ny trossamfunnslov 

 

Menighetsrådet kom med forslag på personer som kan være aktuelle i forhold til å 

samarbeide med kirkevergen om et høringssvar. Kirkevergen forespør disse.  

 

Vedtak:  

Menighetsrådet ønsker å avgi høringssvar i forhold til forslag til ny lov om tros- og 

livssynssamfunn. Kirkevergen utarbeider et forslag til høringssvar som behandles på 

neste møte.  

  

Sak 2017/36 M Ny type nattverd vin 

 Vedlegg:  

Ny type nattverdvin 

  

Menighetsrådet foretok en blindtest av den vinen som brukes per i dag kontra et 

forslag til ny type som var ment å være søtere. Testen konkluderte at dagens vin var 

den søteste.  

 

Viktig å fokusere på hva nattverd er og hva vinen symboliserer, også overfor barn 

som går til nattverd. 
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Vedtak:  

Vi fortsetter å bruke den nattverdsvinen som brukes per i dag. 

  

Sak 2017/37 M Kirken for alle?  

 Oppfølging av sak 2017/30 M 

Innledning ved Runar J. Liodden. Erfaringer rundt «kirka for alle» med to eksempler 

fra hva som kan gjøres for at kirken skal oppleves at den er for alle.  

 

Vedtak: 

Saken drøftet. 

  

Sak 2017/38 M Søknad om støtte til transport 

 Jfr. Sak 2016/37 M, 2017/29 M 

 

Stalsberg skole har søkt om støtte til buss i forbindelse med julegudstjeneste i 

Heggen kirke.  

 

Vedtak:  

Det innvilges støtte til Stalsberg skole for transport av elever til i Heggen kirke i 

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

Fremover delegeres det til kirkevergen å behandle søknader til «Vaaraan fondet» fra 

skolene i Modum som gjelder støtte til busstransport i forbindelse med 

skolegudstjenester. 

  

Sak 2017/39 M Søknad om permisjon fra MR/FR 

  

Vedtak:  

Bendik Holberg innvilges permisjon fra MR/FR på grunn av studier i Oslo. Petrine 

Indresæter går da fra 1. vara til fast medlem.  

 

 

 

  

Sak 2017/34 F Orienteringer 

 Vedlegg: 

Nye personvernregler 

 

Orienteringer fra kirkevergen: 

 På neste møte er valg av leder og nestleder i MR/FR en av sakene. Rådet bes 

om å sende inn forslag til kandidater til kirkevergen.  

 Personalsituasjonen: tre av de ansatte er per i dag på arbeidsavklaring i 

tillegg til en prosentstilling. Arbeidsavklaringen foregår i den stillingen de 

har i fellesrådet, og det er et sterkt ønske at alle tre kan ha en % stilling 

videre her. Det er en person inne og soner via kriminalomsorg i frihet fra nå 

og til juni. Den har oppgaver som renholder/vaktmester i Åmot kirke.  

 Nye personvernregler fra mai 2018. Det vil bli tilbud om opplæring i forhold 

til disse.  

 Tiltak på vedlikehold i henhold til planen: nye vinduer som erstatning for 

sprukne i Nykirke og i Snarum, støpning av trappene i Nykirke og Rud. 

 Lokale forhandlinger er i gang. Potten er på totalt 30.208,-. 
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 Kirkevergen har vært på møte med menighetsrådene i Gol og Herad for å 

snakke om fordeler og ulemper ved å være en menighet.  Fremhevet verdien 

av kirkeutvalgene for å bevare stedegenheten.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2017/35 F Regnskapsrapport per 30.09.2017 

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport per 30.09.2017 for avd 1 og 2 (kirkelig fellesråd) er ikke ferdig på 

grunn av overgang til nytt regnskapssystem.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/36 F Budsjett 2018 

 Vedlegg:  

Budsjett prosess og innstilling fra rådmann  

 

Mail fra etatsjef i sentraladministrasjonen, Anne-Bjørg Aspheim, med oppdatert 

budsjett tekst ble lagt frem. Når teksten «og som bidrar til å dekke noe av budsjettert 

underskudd» er med, gir det et riktigere bilde av den økonomiske situasjonen.  

 

Fellesrådsleder og kirkeverge innkaller til det halvårlige økonomimøte med 

kommunen. 

 

Vedtak: 

Fellesrådet tar innstillingen fra etatsjefen til budsjettet til etterretning. Samtidig ser 

fellesrådet med bekymring på hva det innebærer for driften av fellesrådet i 2018. 

Fellesrådet ber kirkevergen jobbe videre med beregning og inndekning av økte 

lønns- og pensjonskostnader som følge av lønnsoppgjøret fra og med 2016. 

  

Sak 2017/37 F Høring: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 

 Vedlegg:  

Høringsbrev 

Høringsinstanser 

Spørsmål høring 

Høringsnotat (sendes i egen mail) 

 

Menighetsrådet kom med forslag på personer som kan være aktuelle i forhold til å 

samarbeide med kirkevergen om et høringssvar. Kirkevergen forespør disse.  

 

Vedtak:  

Fellesrådet ønsker å avgi høringssvar i forhold til forslag til ny lov om tros- og 

livssynssamfunn. Kirkevergen utarbeider et forslag til høringssvar som behandles på 

neste møte. 

 

Sak 2017/38 F Nettverk for kirkelig fellesråd 

 Vedlegg:  

Presentasjon av Nettverk for kirkelig fellesråd 

Foreløpig invitasjon 16.11.2017 
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Vedtak: 

Det er ønskelig at noen fra fellesrådet deltar på møtet vedrørende høringen i sak 

2017/37 F og etablering av nettverk for fellesråd. De som har mulighet til å delta, 

melder fra til kirkevergen om dette innen 08.11.2017.  

  

Sak 2017/39 F Arbeidsutvalg 

 Vedlegg: 

Hva sier regelverket i forhold til arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalg og daglig leder 

 

Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til mandat for arbeidsutvalg for MR og FR vedtas. 

  

Sak 2017/40 F Årsplan 

 Jfr. Sak 2017/23 F 

 

Vedlegg: 

Forslag til årsplan for MR/FR 

 

Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til årsplan for MR og FR vedtas.  

  

Sak 2017/41 F 

 

Rehabilitering av Heggen kirke 

Vedlegg: 

Referat fra byggemøte 20.09.2017 

Oppdatert finansieringsplan 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

  

 

Eirik Roness (sign)     Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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Plan og datoer for 2017/18 
Ordinære møter: Åmot kirke tirsdag kl. 19-22.  

Svart og orange skrift: faste saker fra årsplan 

Grønn skrift: spesifikke saker til det møtet 

 

 

Dato Saker FR Saker MR 

Faste saker 

på hvert 

møte 

Orienteringer fra kirkevergen 

Regnskapsrapport av 1, 2 og 

investeringer med nøkkeltall 

Orientering fra store 

rehabiliteringsprosjekter 

Gjennomgang av vedtatt referat fra forrige 

møte 

Referater fra kirkeutvalg, fagutvalg og 

andre 

Hva har skjedd siden sist i menigheten 

Orientering fra soknepresten 

Regnskapsrapport avd 4 og 5 med 

nøkkeltall 

 

Januar 

30.01.18 

Revisjon av budsjett etter 

kommunestyrets vedtak i 

desember 

 

Revisjon priser utleie, jfr sak 

22/2017 F. 

 

 

Frivillighetsprisen 

Planlegging av årsmøtet 

Frist for innspill til årsmelding: 15.01 

 

Budsjett 

 

Kirkevertens rolle, opplæring.  

Sak 2017/30 M 

 

Tilbakemelding på sak 2017/30: «Kirken 

for alle» fra kirkeutvalgene 

Februar 

06.02.18 

Kl. 18-21 

 Frivillighetsfest 

Februar 

Mailmøte 

Foreløpig årsregnskap legges 

frem for revisor innen 01.03 

(fremlegges innen 15.02).  

 

 

 

Foreløpig årsregnskap og årsmelding 

legges frem for revisor innen 01.03. 

 

 

 

Mars 

13.03.18 

Instruks og rutiner, økonomi MÅL 1:  
Alle i Modum skal vite at de er velkomne til 

gudstjenester og andre arrangementer og som 

frivillige medarbeidere, alle skal få tilbud om å 

tilhøre en gruppe/aktivitet og gis muligheter til å få 

kjennskap til og videreutvikle kristen tro og liv. 

 

Møte med alle kirkeutvalgene 

April Revisjonsberetningen avgis 

innen 01.04. fra revisor 

 

April 

08.04.18 

Årsmøte. 

Etter gudstjenesten i Åmot kirke.  

Årsmøte. 

Etter gudstjenesten i Åmot kirke.  

Mai 

 

  

Juni 

12.06.18 

Rapport fra bygningsbefaring i 

mai og oppdatering av 

vedlikeholdsplan 

MÅL 2:  
Mennesker i vanskelige livssituasjoner skal få 

tilbud om kirkens omsorgstjenester. 
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Dato Saker FR Saker MR 

Datoplan for høsten 

Budsjettforutsetninger 

Lønnsoppgjør 

Møte med diakon 

Revisjon av mandater, sak 2017/25 M 

September Eventuelt lønnsoppgjør/lokale 

forhandlinger 

 

Budsjett til kommunestyret 

 

Medarbeiderundersøkelse 

Budsjettfrist kirkeutvalg og aktiviteter 

30.09. 

Budsjettforutsetninger 

 

MÅL 3:  
Alle frivillige skal bli sett, hørt, anerkjent og gis 

utviklingsmuligheter. 

Oktober Eventuelt revidering av 

inneværende års budsjett 

 

HMS 

Eventuelt revidering av inneværende års 

budsjett. 

 

MÅL 4:  
Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø preget av 

samarbeid, kompetanse og trivsel. 

November 

28.11.17 

Valg av leder/nesteleder 

Årlig revisjon av handlingsplan 

 

Rapport fra vernerunde 

Budsjett 

Årlig revisjon av handlingsplan 

 

(November 2018: MÅL 5: 
Menigheten skal være en god forvalter av alle 

ressurser.) 
 

 

«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.  

 

Husfellesskap, se sak 2017/30 M 

 

Kunngjøringer, se sak 2017/30 M 

 

Prestenes arbeidstid, jfr. sak 2017/33 M 

 

Årlig revisjon av handlingsplan 

 

 

Desember 

05.12.17  

kl. 18-21 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

 

 

 

 

 


