
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot,  27.11.2018  
 

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 menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 27.11.2018 kl. 19.00-21.45. 

Sted: Åmot kirke, Storstua 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Eirik Roness (leder), Trine Gjermundbo (nestleder), Åse Berit Hoffart, Nina Hagen, Ola 

Ingvoldstad, Helle Myrvik, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, Petrine Indresæter, Laila 

Sortland Halås, Torill Korsvik, Aina Grimnes og sokneprest Geir E. Holberg. 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg (FR), Gudveig Aadland Gunnerød (vara) 

 

Forfall: 

Jan Erik Ingesen, Dag Johan Stensby 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

Åpning  
Kateket Vidar Husøien åpnet møte med å takke for alt det flotte arbeidet som er i menigheten 

og for at menighetsrådet legger til rette for at vi i staben kan leve ut våre drømmer for 

menighetsarbeidet. Bønn for møtet. 

 

Møte med en ansatt 

Kateket Vidar Husøien orienterer om sitt arbeid. Han har hovedansvaret for undervisning og 

det å koordinere og følge opp dette arbeidet i menigheten. Tre hovedarbeidsområder: 

konfirmantarbeid, kirke- og skole/barnehagesamarbeid og Heggen gospel. I tillegg oppgaver 

som samarbeid med trosopplærer om arrangementer og ledertrening, Vestre Spone 

kirkeutvalg, julaftensgudstjenester mm.  

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra 23.10.2018 

Vedlegg:  

Referat fra 23.10.2018. 

 

Leder gikk gjennom referatet. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 23.10.2018 er godkjent på mail.  

 

 Andre referater 

Vedlegg:  

• 31.08.2018 Fagutvalg for misjon 
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• 16.02, 31.05, 18.10.2018 Fagutvalg for diakoni 

• 03.05, 12.11.2018 Fagutvalg for trosopplæring 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2018/42 M 

 

Orienteringer 

Siden sist: 

• Konfirmantforeldrekveld som var veldig bra. Kateketen involverer 

foreldrene på en god måte som blant annet gjør det lettere å snakke om 

konfirmantundervisningen og hva de har lært der hjemme.  

• Familiespeiderens juleverksted på søndag med 150-200 barn og voksne 

tilstede. 

 

Orientering fra soknepresten: 

• Opplegget rundt 4 års bok utdelingen er litt endret, og fungerte veldig bra. 

En felles lørdagssamling for alle, Kirkerottene teater sammen med Åmot 

barnegospel og utdeling av bøker i de ulike kirkene. 

• Modum Soul Children har vært på Soul Children festival i Oslo. 16 

deltakere og 6 ledere fra Modum.  

• 80 stykker med i Heggen gospel. Oppsving for tiden. Takk til Hanna Louise  

og Vidar Husøien for alt det de gjør og for hjertet de har for ungdommene. 

• Konfirmantarbeidet er solid og godt. Merker at konfirmantene deltar i 

gudstjenestene og følger opp de 8 gangene de skal være med.  

• Diakoni: diakonen har sluttet med «Åpen kirke» i Snarum på fredager siden 

det så å si ikke kom noen. På onsdager er hun på Modumheimen og møter 

folk der. Sorggrupper har det ikke vært på ca 15 år. Er startet opp igjen nå i 

november. Er et stort behov!  

• Jazz Mass som skal arrangeres 12. og 13. oktober 2019 i Vardåsen og Åmot 

kirke har startet opp med øvelser i Åmot.  

• Mange folk som kommer til gudstjenesten.  

• Minner om fristen for å melde inn kandidater til frivillighetsprisen: 

31.12.2018. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2018/43 M Regnskapsrapport 2018 per oktober 

 Vedlegg: 

Regnskapsrapport per oktober for menighetsrådet og trosopplæring.  

Utskrift av regnskapet fordelt på ansvar.  

 

Vedtak:  

Regnskapsrapporten per oktober tas til orientering.  

  

Sak 2018/44 M Revidert budsjett 2018 

Vedlegg:  

Revidert budsjett 2018 for menighetsrådet og trosopplæring.  

 

Vedtak:  

Det reviderte budsjettet for menighetsrådet og trosopplæring for 2018 vedtas. 
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Sak 2018/45 M Budsjett 2019 

 Vedlegg:  

Kommentarer til budsjett, fordelt på ansvar og prosjekt.  

 

Sees i sammenheng med sak 2018/47 Handlingsplan. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet ber kirkevergen utarbeide budsjettet for menighetsrådet og 

trosopplæring med bakgrunn i tallene for ansvarene og prosjektene og 

kommentarer gitt i møtet. Budsjettet legges frem på neste møte.  

  

Sak 2018/46 M Ungdomstid i kirken 

 Jfr. MR møte 19.09.2017, referater og referat fra UBDM, sak 07/17. 

 

Kateketen var med på behandlingen av denne saken.  

 

Vedlegg:  

Utskrift fra sak 07/17 UBDM 

 

Vedtak:  

Momenter fra UBDM sak 07/17 er implementert i handlingsplanen. Det sendes en 

tilbakemelding og takk til UBDM fra menighetsrådet.  

 

Sak 2018/47 M Handlingsplan 2019 

 Vedlegg: 

Forslag til revidert handlingsplan 2018 for 2019 

 

Mange målbare mål. Godt at noe tas ut og at noe kommer inn. 

 

Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til handlingsplan for 2019 vedtas.  

 

Sak 2018/47 M Kirkevalget 2019 

 Frist for å registrere nomineringsgrupper er 02.01.2019. §6-3 i «Kirkevalgreglene».  

Valg kurs onsdag 06.02.2019 på Haug menighetssenter.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2018/48 M Høring 

 Jfr. sak 2018/41 M 

 

Vedlegg:  

Høring, kirkeordning for Den norske kirke 

 

Høringsfrist 15.12.2018 

 

Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse vedtas og sendes inn av soknepresten på 

vegne av Modum menighetsråd. 
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Sak 2018/49 M Rullatormila 

Vedlegg:  

Rullatormila 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet støtter forslaget om å fornye avtalen om å beskytte varemerket 

«Rullatormila» i 10 nye år gjennom Patentstyret. Dette dekkes gjennom revidert 

budsjett 2018.  

 

Sak 2018/50 M Forlengelse av misjonsavtalen 2018-2021 

Vedlegg: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom HimalPartner og Modum menighet 

 

Vedtak:  

Samarbeidsavtalen mellom HimalPartner og Modum menighet videreføres for 

perioden 01.01.2018-31.12.2021. 

 

Sak 2018/51 M Søndagsskolen 

 Vedlegg: 

Orientering fra Søndagsskolen i Modum 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet takker Kari Elise Liodden og Ingvild Torstensen Bekken for deres 

mangeårige innsats som søndagsskole ledere i Modum og tar til orientering at 

søndagsskolen tar en pause på ubestemt tid. Søndagsskolens fond disponeres av 

menighetsrådet med klausulene fra vedlagte brev.  

 

 

 

 

 FELLESRÅD 

Sak 2018/37 F Orienteringer 

 Vedlegg:  

Invitasjon til adventssamling 

Arbeidsfordeling, adventssamling 

 

Orienteringer fra kirkevergen: 

• Invitasjon til adventssamling og arbeidsfordeling. 
• Møte med revisor og regnskapsfører i kommunen i morgen for å blant annet 

planlegge årsoppgjøret.  
• Alle fellesrådsansatte er friskmeldte! 

• Medarbeidersamtaler gjennomføres i november med alle fellesrådsansatte i 

faste prosentstillinger.  
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.   

  

Sak 2018/38 F Regnskapsrapport 2018 per oktober. Revidert budsjett 2018. 

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport per oktober for fellesrådet, revidert budsjett drift 2018, budsjett 

og regnskap investering 2018 

Kommentar til regnskap per oktober 2018 og revidert budsjett 2018 
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Vedtak:  

Regnskapsrapporten per oktober tas til orientering. Det reviderte budsjettet for drift 

og investering 2018 vedtas.  

  

Sak 2018/39 F Budsjettprosess 2019 

Vedlegg:  

Utskrift fra formannskapets møte 19.11.2018 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2018/40 F Høring 

 Jfr. sak 2018/33 F 

 

Vedlegg:  

Høring, kirkeordning for Den norske kirke 

 

Høringsfrist 15.12.2018 

 

Avsnitt 3 og 4 fjernes og erstattes med innspill i forhold til økonomi og fellesrådets 

stillinger.  

 

Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse vedtas med de endringer som kom frem 

i møtet. Den sendes ut til fellesrådets medlemmer med en ukes tilbakemeldingsfrist 

og sendes så inn av kirkevergen på vegne av Modum kirkelige fellesråd. 

  

Sak 2017/41 F Valg av leder og nestleder 

 Forslag på kandidater til leder. De samme er foreslått som nestleder: 

Trine Gjermundbo, Eirik Roness, Åse Berit Hoffart,  

Helge Haavik, Helle Myrvik. 

 

Eirik Roness ønsker å stille sin plass til disposisjon. Åse Berit takket nei til å stå på 

valg. Helle Myrvik takket ja til å stå på valg som nestleder. 

Valget ble foretatt skriftlig. Først på leder så nestleder.  

 

Vedtak:  

Trine Gjermundbo ble valgt til leder og Helle Myrvik ble valgt til nestleder for 

perioden des 2018/nov 2019. 

  

Sak 2018/42 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 

Foreløpig regnskap per 31.10.2018 

Mail fra Geir Erik Bardalen med kommentarer til foreløpig regnskap.  

 

I budsjettinnspillene fra fellesrådet til kommunen er det bedt om en økning i 

rammen på 5.000.000,- i forhold til brannsikring og servicebygg. Det er ikke lagt 

inn økt bevilgning i rådmannens forslag. De avventer svar på Enova søknaden. Det 

er søkt om 1.800.000,- og svar derfra kommer i februar.  

 

Send gjerne spørsmål i forkant av neste møte til kirkevergen så Geir Erik Bardalen 

kan få de og forberede seg. Frist: 21.01.2019. 
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Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Eirik Roness (sign)     Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 

 

 

 

 

 

Arbeidsplan høst 2018/vår 2019. 

Det som er skrevet i svart er faste saker som ligger inne i årshjulet.  

Det som er med oransje er saker satt opp til det spesifikke møtet.  

 

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 

 

Desember 

4. desember 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister kl. 19.00 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister kl. 19.00 

2019   

Januar 

24. januar 

 Åpent arrangement. Møte med biskopen. 

Haug kirke kl. 18-21. 

Januar 

29. januar 

Revisjon av budsjett etter 

kommunestyrets vedtak i 

desember 

 

Møte med heltidskirketjener 

 

Castor jfr. sak 2018/15 F kl. 

18.00 

Frivillighetsprisen 

Planlegging av årsmøtet 

 

MÅL 5: 
Menigheten skal være en god forvalter av alle 

ressurser.) 
 

2018/45 M: Budsjett MR og TOL 

 

«Sak 04.17 på nett med Jesus».  

Kunngjøringer, se sak 2017/30 M 

Oppfordrer fagutvalget for informasjon og 

PR til å se videre på disse sakene 

Februar 

6. februar 

 Valg kurs på Haug menighetssenter 

Februar Foreløpig årsregnskap legges 

frem for revisor innen 01.03 

(fremlegges innen 15.02). 

 

Telefon/mail for å godkjenne 

regnskapet. 

Foreløpig årsregnskap og årsmelding 

legges frem for revisor innen 01.03. 

Mars 

19. mars 

Møte med kapellan (Arnstein 

Bleiktvedt) 

Husfellesskap, se sak 2017/30 M 

 

April Årsmøte 

Revisjonsberetningen avgis 

innen 01.04. fra revisor 

Årsmøte 
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Mai 

7. mai 

Økonomirutiner 

Risikoanalyser på ulike nivå 

 

Møte med trosopplærer 

Halvårsrapport på handlingsplan 

 

Fokus på dåp, jfr sak 2018/11 M 

Juni 

18. juni 

Rapport fra bygningsbefaring i 

mai og oppdatering av 

vedlikeholdsplan 

Arbeidsplan for høst/vår 

Budsjettforutsetninger 

 

Møte med kantor og 

menighetsmusiker 

Liturgisk musikk, jfr sak 2018/24 M 

 


