
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 24.01.2018  
 

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 30.01.2018 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, storstua 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

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

Ingvoldstad, Jan Erik Ingesen, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, Petrine Indresæter, Dag 

Johan Stensby, Aina Sørlie Grimnes og sokneprest Geir E. Holberg 

 

Forfall: 

Helle Myrvik, Laila Sortland Halås (vara), Torill Korsvik (vara), Elin Kopstad (FR), Gudveig 

Aadland Gunnerød (FR vara) 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

Åpning 
v/ Geir E. Holberg. «Hva lærer den kirken du leder?». Tema 9: Nattverd. 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra forrige møte 28.11.2017 

Vedlegg:  

Referat fra 28.11.2017. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 28.11.2017 er godkjent på mail. 

 

 Andre referater 

Vedlegg:  

 2017 08 24 Referat fra Heggen kirkeutvalg 

 2017 11 15 Referat fra Snarum kirkeutvalg 

 2017 11 21 Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg 

 2017 11 22 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

 2017 12 07 Referat fra fagutvalg for musikk og kultur 

 2017 12 19 Referat fra møte i fagutvalg for informasjon og PR 

 2018 01 10 Referat fra Snarum kirkeutvalg 

 2018 01 17 Referat fra fagutvalg for musikk og kultur 

 2018 01 19 Referat fra fagutvalg for misjon 

 2018 01 24 Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 MENIGHETSRÅD 

Sak 2018/01 M 

 

Orienteringer 

Vedlegg:  

Kunngjøring fra Tunsberg biskop januar 2018 

Ungdommens bispemøte 2018 

 

Siden sist: 

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

medlemmer har vært med på. 

 Adventskonsert felles for alle korene i Åmot kirke. Helt fantastisk artig! 

Spesielt flott når alle korene sang sammen.  Ca. 500 stykker tilstede. 

 Enger misjonsforenings juletrefest: stor stas og god stemning. 

 

  Orientering fra soknepresten: 

 Husfellesskap. Jfr. sak 2017/30 M og handlingsplan punkt 2.3.1.4. Kapellan 

Arnstein Bleiktvedt har fått ansvar for oppfølging og koordinering av 

husfellesskap i menigheten.  

 Biskop Per Arne Dahl går av høsten 2018. Alle i menighetsrådet har fått mail 

i dag fra bispedømmerådet om å komme med forslag på ny biskop innen 

06.02.2018. 

 Tunsberg bispedømme fyller 70 år. Markering 17.06.2018 i Tønsberg. 

 Ungdommens bispemøte 2018. Heggen gospel skal være med og synge. 

 Julen: alle skolene har hatt skolegudstjenester i år. Fungerte veldig bra. Nytt 

av året var at det var gudstjeneste på VBD. Til sammen 11 gudstjenester i 

løpet av 5 timer.  

 Reunion for konfirmanter: samling for fjorårskonfirmanter har akkurat vært 

gjennomført med høy deltagelse. 

 Statistikk: mye på det jevne. Litt nedgang på antall deltagere på 

gudstjenester. 

 Dåpstallene er urovekkende lave i forhold til året før. Se egen sak 2018/11 

M. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2018/02 M Regnskapsrapport 2017 

 Foreløpig rapport for 2017, muntlig.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2018/03 M Budsjett 2018 

 Budsjett for menighetsrådet og trosopplæring behandles på ekstra møtet som er satt 

opp 20.02.2018. 

 

 Vedtak:  

Budsjett for  menighetsråd og trosopplæring behandles på møtet 20.02.18. 

  

Sak 2018/04 M Frivillighetsprisen for 2017 

 Vedlegg:  

Invitasjon til frivillighetsfesten 

Statutter 
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Tidligere prisvinnere 

Foreslåtte kandidater med stabens innstilling  

 

Vedtak:  

Gunnar Hellerud tildeles frivillighetsprisen for 2017. Staben bes foreta en evaluering 

av og komme med forslag til revisjon av statuttene for frivillighetsprisen.  

  

Sak 2018/05 M Frivillighetskoordinator 

 Vedlegg: 

Prosedyre, frivillig i Modum menighet 

Frivillighetsavtale for ledere i Modum menighet 

Frivillighetsavtale for medledere og barn 

 

Frivillighetskoordinator i Modum menighet, Trine Gjermundbo, innledet til saken.  

 

Veldig bra arbeid som er gjort. Det å ha gode rutiner og kontrakt kan være med på å 

gi trygghet og rekruttere nye frivillige. Du vet hva du er med på og hva du har 

bundet deg til. Både fordeler og ulemper ved å sette frivillighet i system. 

Inkluderende. Bli sett. Samordne skjema sånn at det fungerer for frivillige i ulike 

aktiviteter. Gir trygge og forutsigbare rammer for oppgavene. Hvilken funksjon den 

frivillige skal fylle vil avgjøre om det skal skrives kontrakt eller ikke og hva slags 

type kontrakt.  

Det finnes per i dag to typer skriftlige frivillighetskontrakter i menigheten: Kfuk-

kfum speideren og to enkeltpersoner som har konkrete oppgaver.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering og MR ber staben og frivillighetskoordinatoren jobbe videre 

utfra oppsatt fremdriftsplan. 

  

Sak 2018/06 M Menighetens årsmøte 

 Foreslåtte fokusområder på årsmøtet i tillegg til årsmøtesaker: 

frivillighetskoordinator, dåpstall, kollekt og givertjeneste. 

 

Vedtak:  

Åse Berit Hoffart, Anne Katrin Håskjold og en representant for Nykirke og Åmot 

kirkeutvalg har ansvar for planlegging og gjennomføring av årsmøtet søndag 

08.04.18 i Åmot kirke. Staben deltar og tar ansvar for gudstjenesten. 

  

Sak 2018/07 M Kirkevertenes rolle og opplæring 

 Jfr. sak 2017/30 M 

 

Soknepresten innleder til saken.  

 

Det er nå kirkeverter i 4 av kirkene: Åmot, Nykirke, Heggen og Vestre Spone. 

Planen er å samle alle kirkevertene for å ha en samtale og bevisstgjøring rundt hva 

som er oppgavene til en kirkevert. Gi kirkevertene en trygghet på rollen og gir en 

større helhet i forhold til hvordan oppgaven utføres i menigheten.  

 

Vedtak:  

Soknepresten arbeider videre med saken utfra samtalen. 
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Sak 2018/08 M Godhetsfestival 

 Vedlegg: 

Godhetsfestival i Modum 

 

Saken ble innledet av Åse Berit Hoffart fra fagutvalget for diakoni og 

nettverksgruppen. 

 

Med utgangspunkt i punkt «2.3.3.1 Nestekjærlighet» i handlingsplanen er det 

opprettet en nettverksgruppe under fagutvalget for diakoni bestående av frivillige. 

Nettverksgruppen ønsker å arrangere en Godhetsfestival i regi av Modum menighet, 

hvor gruppen har ansvaret for ledelse, planlegging og gjennomføring. Dette vil skje i 

dialog med staben når det gjelder blant annet tilrettelegging, markedsføring og 

økonomi.  

 

Godt format ved at en starter med 3 dager og tidsbegrenset i forhold til klokkeslett. 

Håper at mange har lyst til å engasjere seg inn i det. Det blir opprettet en egen 

mailadresse godhet@modumkirke som går rett til en i gruppa, eget telefon nummer, 

gruppa vil få administrator tilgang til fb siden til menigheten. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet stiller seg bak initiativet til nettverksgruppen under fagutvalg for 

diakoni om å arrangere en godhetsfestival i Modum i juni 2018. Godhetsfestivalen 

legges inn i budsjettet for MR med en støtte på 5.000,-.   

  

Sak 2018/09 M Menighetens misjonsprosjekt 

 Jfr. sak 2014/06 M 

 

Vedlegg: 

Evaluering av misjonsavtale 

 

Temakveld på Vikersund Menighetssenter onsdag 21.02.18 kl. 19 om et av 

prosjektene HimalPartner støtter, Butwal tekniske institutt. 

 

Vedtak:  

Modum menighet viderefører avtalen fra 01.01.2014 om at Himalpartners arbeid i 

Nepal er menighetens misjonsprosjekt for en ny fireårs periode.   

  

Sak 2018/10 M Felles møte med alle kirkeutvalgene 

 MR møtet 13.03.2018 er et felles møte med alle kirkeutvalgene, se årsplan. 

 

Kirkeutvalgene presenterer sitt arbeid 5-10 min. Leif Gunnar Engedal forespørres av 

Eirik Roness om å ha en innledning til «Kirken for alle?» og om å lede samtalen 

rundt tema. 

Erik Roness leder møtet, Nina Hagen og Anne Katrin Håskjold sørger for 

bevertning, Petrine Indresæter står for det musikalske og kirkevergen ordner med 

invitasjoner og påmelding.  

 

Vedtak:  

MR inviterer til felles møte med alle kirkeutvalgene og MR 13.03.2018.   
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Sak 2018/11 M Dåp og statistikk 

 En gjennomgang av tallene for 2017.  

 

I 2017 var det 80 døpte mot ca. 100 de foregående årene. Prosentandelen i forhold til 

antall fødte er ikke beregnet, da det mangler kvalitetssikring av tallene.  

 

I 2017 var over 90% av de døpte innom babysang. I tillegg til at det er viktig at 

barna blir døpt, er det og en viktig kanal inn i forhold til rekruttering til 

trosopplæringstiltak. 

 

Det har vært utfordringer i forhold til tilgang på data på nyfødte, både i forhold til 

nytt regelverk og i forhold til datasystemet i Kirkerådet. Det er utrolig viktig at dette 

fungerer. Soknepresten følger opp saken.  

 

Vedtak: 

Det er viktig å ha et fokus på dåp og invitasjon til dåp. 

  

  

 FELLESRÅD 

Sak 2018/01 F Orienteringer 

  

Orienteringer fra kirkevergen: 

 Kirkevergen sitter i et strukturutvalg i bispedømmet. 
 Per i dag har fellesrådet 3 på arbeidsavklaring, 1 i arbeidstrening, 1 i praksis 

fra flyktningetjenesten og 1 fra kriminalomsorg i frihet.  
 I henhold til HMS planen, vil det bli foretatt en arbeidsplassvurdering denne 

våren. Det vil komme som en sak på neste møte om en skal inngå avtale med 

om befriftshelsetjeneste eller kun en arbeidsplassvurdering.  
 Det blir et ekstra møte for MR/FR tirsdag 20.02.18 som erstatning for det 

oppsatte mailmøtet.  
 Kirkevergen har årlig et møte med 2 fra styret i Vikersund Menighetssenter 

angående driften og økonomien. De har god økonomisk styring, men det 

krever mye arbeid å få samlet inn så mye penger som de gjør, blant annet 

gjennom loppemarkedet.  
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2018/02 F Regnskapsrapport 2017 

 Foreløpig rapport for 2017, muntlig.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2018/03 F Budsjett 2018 

 Budsjett for kirkelig fellesråd og investeringer, etter kommunestyrets vedtak 

behandles på ekstra møtet som er satt opp 20.02.18. 

 

 Vedtak:  

Budsjett for kirkelig fellesråd og investeringer behandles på møtet 20.02.18. 
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Sak 2018/04 F Puter i Nykirke 

 Vedlegg:  

Veileder løpere og andre tekstiler i kirkerommet 

Tilbud fra Nidaros kirketekstiler og utstyr 

Tilbud fra Rantex 

Tilbud fra Vital Base 

Referat fra legatmøte i Rypaas legat 08.03.2016 

Kirkevergens innstilling 

 

Vedtak:  

Vedtak:  

Kirkevergen bes søke biskopen på vegne av fellesrådet om tillatelse til å gå til 

innkjøp av heldekkende grønne puter i Nykirke kirke utfra tilbudet fra Nidaros 

kirketekstiler. Det er ønskelig at putene er på plass i kirken til konfirmasjonshelgen 

9.-10.06.18. 

  

Sak 2018/05 F Telefonreglement 

 Vedlegg:  

Forslag til retningslinjer for telefon 

Forslag til avtale om telefon 

 

Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til telefonreglement og avtaler for ansatte i forhold til telefon 

vedtas og gjøres gjeldende fra og med 01.02.2018. 

 

  

Sak 2018/06 F 

 

Rehabilitering av Heggen kirke 

Vedlegg: 

Rentekompensasjon 

Rapport, regnskap for fase 1 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

  

 

Eirik Roness (sign)     Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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Plan og datoer for 2018 
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 

 

Februar 

06.02.18 

Kl. 18-21 

 Frivillighetsfest 

Februar 

20.02.18 

Foreløpig årsregnskap legges 

frem for revisor innen 01.03 

(fremlegges innen 15.02).  

 

Bedriftshelsetjeneste, jfr. sak 

2018/01 F 

Foreløpig årsregnskap og årsmelding 

legges frem for revisor innen 01.03. 

 

 

 

 

Mars 

13.03.18 

Kun FR saker hvis behov 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. 

 

Tilbakemelding på sak 2017/30: «Kirken 

for alle» fra kirkeutvalgene 

 

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 

24.04.18 

Instruks og rutiner, økonomi  

 

Revisjon priser utleie, jfr sak 

22/2017 F. 

 

Liturgisk musikk 

 

Kunngjøringer, se sak 2017/30 M 

 

«Sak 04.17 på nett med Jesus». 

Oppfordrer fagutvalget for informasjon og 

PR til å se videre på den saken 

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 
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Dato Saker FR Saker MR 

September Eventuelt lønnsoppgjør/lokale 

forhandlinger 

 

Budsjett til kommunestyret 

 

Medarbeiderundersøkelse 

Budsjettfrist kirkeutvalg og aktiviteter 

30.09. 

Budsjettforutsetninger 

 

Evaluering av statuttene for 

frivillighetsprisen, jfr. sak 2018/04 M 

 

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 

 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

 

 

 

 

 


