
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 20.02.2018  
 

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 20.02.2018 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, storstua 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Eirik Roness (leder), Nina Hagen, Helle Myrvik, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, 

Petrine Indresæter, Dag Johan Stensby, Laila Sortland Halås, Torill Korsvik, Aina Sørlie 

Grimnes og sokneprest Geir E. Holberg. 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg 

 

Forfall:  

Trine Gjermundbo (nestleder), Åse Berit Hoffart, Ola Ingvoldstad, Jan Erik Ingesen, Gudveig 

Aadland Gunnerød (vara) 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

Åpning 
v/ Geir E. Holberg. «Hva lærer den kirken du leder?». Tema 10: «Tjenesten». 

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra forrige møte 30.01.2018 

Vedlegg:  

Referat fra 30.01.2018. 

 

Fellesrådets leder gikk gjennom referatet. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 30.01.2018 er godkjent på mail. 

 

 Andre referater 

Vedlegg:  

 2017 08 22 Referat fra Rud kirkeutvalg 

 2018 01 24 Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg 

 2018 01 30 Protokoll fra legatstyret i O.C. Rypaas legat 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

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


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

E-post: nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no    Nettsted: www.kirken.no/Modum 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2018/12 M 

 

Orienteringer 

Siden sist: 

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

medlemmer har vært med på. 

 Frivillighetsfesten samlet rundt 100 frivillige i alderen 8-90 år. Stor stas å 

dele ut prisen til Gunnar Hellerud. 

 1. klasses: barn fra 1. klasse har i SFO tiden hatt opplegg i Åmot kirke og 

Vikersund Menighetssenter. Veldig bra opplegg. Prosentvis størst andel fra 

Sysle skole. 

 Menighetssenteret: Frode Salvesen viste bilder fra gamle Vikersund på 

Hyggetreff. Veldig trivelige samlinger. 

 Karneval i regi av Åmot barnegospel. Startet med gudstjeneste også stor fest 

etterpå med over 100 deltagere.  

 

  Orientering fra soknepresten: 

 Nepal kveld på Vikersund menighetssenter i morgen, onsdag. Fokus på 

misjonsprosjektet vårt. Besøk fra HimalPartner og gode musikere. 

 Kirkeregisteret og tilgang til data. Etter at Geir tok kontakt, har 

bispedømmekontoret og kirkerådet har tatt tak i saken. Geir har og som 

hovedverneombud presentert saken for bispemøtet. Nina har tatt det opp i 

TAF (Tunsberg arbeidsgiverforum). Det er kommet beklagelse fra 

Kirkerådet, men svarene utover det er ikke betryggende i forhold til at 

systemet skal virke. Systemet virker heller ikke i forhold til å få beskjed om 

inn- og utmeldinger.  

Kirkevergen og soknepresten melder dette inn som et formelt avvik til rette 

instans.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2018/13 M Årsregnskap 2017 

 Vedlegg: 

Kommentarer til foreløpig årsregnskap, menighetsrådet 044 

Foreløpig årsregnskap 2017 for 044, menighetsrådet 

 

Menighetsrådet ber kirkevergen foreta en analyse av givermønsteret i forhold til 

kollekt. Samtidig må denne posten følges opp gjennom året. Vipps kom inn for fullt 

rett før jul. Hvordan markedsføre det videre? Hvordan utfordre på en enda bedre 

måte til å gi? Kollekt til menighetsarbeidet: Det blir opplyst i gudstjenesten hvis det 

er kor eller lignende,- men kan markeres enda mere. Skrive noe om det i 

menighetsbladet, dette med giverglede. Kan og bruke fb og hjemmesiden. Hva med 

å ha konkrete prosjekter som det kan gis til? Lage det som kvartalsvise prosjekt som 

skrives om i menighetsbladet med konkrete mål. Fagutvalget for PR og informasjon 

ser på saken. Kirkevergen jobber videre i forhold til faste givere.  

 

Regnskapet for trosopplæring er ikke endelig gjennomgått. Muntlig orientering ble 

gitt. 

 

Vedtak:  

Se sak 2018/08 F 
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Sak 2018/14 M Budsjett 2018 

 Vedlegg: 

Kommentarer til budsjett 2018 for 044, menighetsrådet 

Budsjett for menighetsrådet  

 

 Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til budsjett for menighetsrådet 2018 vedtas. 

  

Sak 2018/15 M Årsmelding 

 Vedlegg:  

Årsmelding 

 

Vedtak: 

Årsmeldingen, justert utfra kommentarer gitt i møtet, legges frem for menighetens 

årsmøte i april. 

  

Sak 2018/16 M Menighetens årsmøte 

 Jfr. sak 2018/06 M 

 

Vedlegg: 

Program menighetens årsmøte 

 

Vedtak:  

Det innkalles til menighetenes årsmøte utfra foreslåtte program fra 

årsmøtekomiteen. Innkallingen skjer gjennom mail og menighetens hjemmeside/fb 

side, annonse i Bygdeposten og gjennom pressemelding. 

  

  

 FELLESRÅD 

Sak 2018/07 F Orienteringer 

  

Orienteringer fra kirkevergen: 

 Varsel om avstemming på kandidater til ny biskop i perioden 04.04-03.05. 

 OBS: møteplan, mai møtet er 24.04.2018 
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2018/08 F Årsregnskap 2017 

 Vedlegg: 

Modum kirkelige fellesråd, årsregnskap 2017, før revisjon 

Kommentarer til årsregnskap 

 

Investering er ikke ferdig gjennomgått.  

 

Vedtak:  

Kirkeverge og daglig leder i fellesrådet får fullmakt til, på vegne av Modum 

kirkelige fellesråd, å signere foreløpig årsregnskap når dette er ferdig og oversende 

dette til revisor for revisjon. Det samlede underskuddet for fellesrådet dekkes inn 

ved hjelp av fellesrådets disposisjonsfond.  

  



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

E-post: nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no    Nettsted: www.kirken.no/Modum 

Sak 2018/09 F Budsjett 2018 

 Vedlegg: 

Budsjett for kirkelig fellesråd for drift 2018, etter kommunestyrets vedtak. 

Kommentarer til budsjett 2018, fellesrådet. 

 

 Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til budsjett for kirkelig fellesråd for drift 2018 vedtas. 

Budsjettet er lagt opp med et underskudd på drift dekket opp ved hjelp av 

disposisjonsfond. Budsjettet tas opp til revisjon på fellesrådets første møte til høsten 

med det mål å få driften i balanse.  

  

Sak 2018/10 F 

 

Arbeidsplassvurdering og bedriftshelsetjeneste 

Jfr. sak 2018/01 F, 2017/45 F og 2013/18 F 

 

Vedlegg: 

Tilbud om medlemskap i Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste 

Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste, vedtekter 

Forslag til kontrakt Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste 

Forslag til kontrakt Helsehuset Bedriftshelsetjeneste 

Arbeidsplassvurdering/medlemsskap i bedriftshelsetjeneste 

 

Eirik Roness var inhabil under saken 

 

Vedtak: 

Kirkevergen bes på vegne av fellesrådet om å inngå avtale med Eiker og Modum 

Bedriftshelsetjeneste om bedriftshelsetjeneste.  

  

  

 

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 

 

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 

 

Ny biskop 

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 

 

Evaluering av statuttene for 

frivillighetsprisen, jfr. sak 2018/04 M 
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Dato Saker FR Saker MR 

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 

 

 

 

 

 


