
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 28.11.2017  
 

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 28.11.2017 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, storstua 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Eirik Roness (leder), Trine Gjermundbo (nestleder), Åse Berit Hoffart (fra og med sak 

2017/43 M), Nina Hagen, Ola Ingvoldstad, Helge Haavik, Laila Sortland Halås, Aina Sørlie 

Grimnes og sokneprest Geir E. Holberg. 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Gudveig Aadland Gunnerød  

 

Forfall: 

Helle Myrvik, Jan Erik Ingesen, Petrine Indresæter, Anne Katrin Håskjold, Dag Johan 

Stensby, Torill Korsvik, Elin Kopstad. 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

Åpning 
v/ Geir E. Holberg. «Hva lærer den kirken du leder?». Tema 8: Bønn. 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra forrige møte 24.10.2017 

Vedlegg:  

Referat fra 24.10.2017. 

 

Fellesrådsleder gjennomgikk referatet. 

 

Kommentar til sak 2017/38 M: Vikersund skole har i etterkant av møtet søkt om og 

fått innvilget støtte til buss til skolegudstjeneste i Heggen kirke. 

  

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 24.10.2017 er godkjent på mail. 

 

 Andre referater 

Vedlegg:  

 2017 11 02 Fagutvalg for misjon 

 2017 11 15 Fagutvalg for diakoni  

 2017 11 21 Vestre Spone kirkeutvalg 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 MENIGHETSRÅD 

Sak 2017/40 M 

 

Orienteringer 

Siden sist: 

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

medlemmer har vært med på. 

 Søndag var det gudstjeneste i Åmot kirke med Åmot barnegospel. Fantastisk 

musikk. I etterkant var det juleverksted i regi Modum kfuk-kfum speideren, 

«familiespeideren» med ca. 150 små og store tilstede.  

   

Orientering fra soknepresten: 

 Skolegudstjenester og barnehagebesøk. I år skal det være skolegudstjeneste 

for alle barne,- og ungdomsskolene i bygdas kirker før jul. 16 av 17 

barnehager får besøk av kateketen før jul.    

 Frivillighetsprisen deles ut på frivillighetsfesten 06.02.18. Frist for å melde 

inn kandidater til kirkekontoret er 31.12.17. 

 Beredskapsråd i kommunen har en gang i året et felles møte. Målet for 

Modum kommune er at «Alle som befinner seg i Modum skal føle seg 

trygge». Soknepresten er med i beredskapsrådet fra oss. 

 Psykososialt kriseteam i kommunen består av 4 kompetente mennesker i 

bygda vår. Ved behov reiser disse ut. De kan kalles ut av kommunelegen, 

soknepresten og AMK sentralen. Soknepresten sitter i en ressursgruppe rund 

disse.   

 Staben, et solid lag som drar i samme retning. Soknepresten og kirkevergen 

har nå medarbeidersamtaler og tjenestesamtaler med de ansatte.  

 Fire glimt fra menighetslivet: 

- Respekt for alle: dødsfall der det ikke er noen pårørende. Noe av det 

viktigste vi kan gjøre som kirke er å vise respekt for alle uansett hva 

slags liv de har levd.  

- Trosopplæring: det er foreslått at Myldregudstjenester skal avsluttes. Se 

sak om Handlingsplan. Ei jente som kom på den siste myldregudstjeneste 

har vært på 21 av 22 Myldregudstjenester.  

- Jubileum: 145 års jubileum for Vikersund Normisjon og 150 års 

jubileum for Normisjon ble markert i helgen.  

- Bærere av kultur i lokalsamfunnet: Luther kveld og markering av 

reformasjonsjubileet ble arrangert i Heggen kirke. Var 76 tilstede på en 

veldig bra kveld. 

 Menighetsbladet nr. 4 er veldig bra! Forteller mye om hva som skjer i 

menigheten.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/41 M Regnskapsrapport per 31.10.2017 

 Regnskapsrapport per 31.10.2017 for avd 4 (menighetsrådet) og avd 5 

(trosopplæring) er enda ikke avsluttet. Overgangen til nytt regnskapssystem og nye 

rutiner er en tidkrevende prosess både for kommunen og menigheten. Samarbeidet 

fungerer veldig bra for å få ting til.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 
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Sak 2017/42 M Høring: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 

 Jfr. sak 2017/35 M.   

 

Vedlegg:  

Se sak 2017/44 F 

 

Viktig å få frem den gode måten kirken har stått for gravferdsforvaltningen gjennom 

tidene med respekt for andre livssyn. Kirken er en viktig institusjon i lokalsamfunnet 

og det er viktig med en god, lokal forankring. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet støtter det vedlagte forslaget til høringssvar og ber kirkevergen 

sende det inn på vegne av menighetsrådet 

  

Sak 2017/43 M Prestenes arbeidstid 

 Jfr. sak 2017/33 M 

 

En orientering ved soknepresten.  

 

Menighetsrådet støtter prestene i deres ønske om å prioritere menighetsbyggende 

arbeid.  

 

 Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/44 M Fagutvalg for informasjon og PR 

  

Vedtak: 

Alexandra Brauchle oppnevnes som medlem i fagutvalg for informasjon og PR fra 

og med 28.11.2017.  

  

Sak 2017/45 M Revisjon av handlingsplan 2017-2018 

 Jfr. sak 2017/20 M 

 

Vedlegg:  

Handlingsplan, revisjon 

 

Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til revisjon av handlingsplan vedtas. 
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 FELLESRÅD 

Sak 2017/42 F Orienteringer 

  

Orienteringer fra kirkevergen: 

 Adventssamling for MR/FR, alle ansatte i små og store stillinger og 

pensjonister er i Åmot kirke 06.12.17. Invitasjon sendt på mail tidligere 

 Landskonferanse for kirkeverger har vært avholdt i Trondheim med 

rekordmange deltagere. Et godt faglig påfyll og viktig møtested for 

kirkevergene.  

 Det er til sammen 9 konserter før jul i kirkene våre. Torsdag skal det for 

første gang være konsert hvor alle korene i menigheten deltar: 

Knøttesang/Åmot barnegospel, Modum Soul Children, Heggen gospel og 

gospelkoret.   

 Nettverk for kirkelig fellesråd (se vedlegg sak 2017/44 F) er opprettet. Når 

det kommer mere informasjon om dette, vil det bli videresendt.  
 Formannskapsmøte 20.11.2017 hvor høringen til den nye loven og budsjettet 

for 2018 ble behandlet. Skal opp som saker i kommunestyret 08.12.17. 
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2017/43 F Regnskapsrapport per 31.10.2017 

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport per 31.10.2017 for avd 1 og 2 (kirkelig fellesråd).  

 

Kirkevergen gikk gjennom poster det er viktig å følge med på, 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2017/44 F Høring: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 

 Jfr. sak 2017/37 F 

 

Vedlegg:  

Kommentarer fra kirkevergen  

Forslag til høringssvar fra kirkevergen 

Saksfremlegg til formannskapet, 17/5960 

Uttalelse fra landskonferansen for kirkeverger 

Noen foreløpige kommentarer fra KA 

Brev fra Nettverk for kirkelig fellesråd (NKF) 

Hva skal MR og FR mene, fra NKF 

Forslag til utfylling av spørreskjema, fra NKF 

 

Vedtak:  

Fellesrådet støtter det vedlagte forslaget til høringssvar og ber kirkevergen sende det 

inn på vegne av fellesrådet. 

  

Sak 2017/45 F Rapport fra vernerunde 

 Vedlegg: 

Vernerundeskjema 
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Vedtak:  

Rapporten fra vernerunden tas til orientering og FR ber kirkevergen gjennomføre 

tiltakene. 

  

Sak 2017/46 F Valg av leder og nestleder 

  

Vedtak:  

Leder Eirik Roness og nestleder Trine Gjermundbo gjenvelges for perioden nov 

2017/nov 2018. 

 

Sak 2017/47 F 

 

Rehabilitering av Heggen kirke 

Vedlegg: 

Referat fra byggemøte 07.11.2017 

 

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 

 

Liturgisk musikk  

 

Frivillighetskoordinator 

 

Kirkevertens rolle, opplæring.  

Sak 2017/30 M 

 

«Sak 04.17 på nett med Jesus». 

Oppfordrer fagutvalget for informasjon og 

PR til å se videre på den saken.  

 

Kunngjøringer, se 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 
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Dato Saker FR Saker MR 

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 

Datoplan for høsten 

Budsjettforutsetninger 

Lønnsoppgjør 

MÅL 2:  
Mennesker i vanskelige livssituasjoner skal få 

tilbud om kirkens omsorgstjenester. 

 

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 

 

Valg av leder/nesteleder 

Årlig revisjon av handlingsplan 

 

 

Budsjett 

Årlig revisjon av handlingsplan 

 

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

ressurser.) 
 

 

 

«Sak 07/17 Ungdomstid i Kirken» settes 

opp som sak på et senere møte. Fra 

orienteringssaker 19.09.  

 

Husfellesskap, se sak 2017/30 M 

 

Desember 

05.12.17  

kl. 18-21 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

 

 

 

 

 


