
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 24.04.2018  
 

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 24.04.2018 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, Storstua 

Til:  

Menighetsrådets medlemmer: 

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

Myrvik, Anne Katrin Håskjold, Dag Johan Stensby, Laila Sortland Halås, Torill Korsvik, 

Aina Sørlie Grimnes og vikar for sokneprest Runar J. Liodden 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg 

 

Forfall:  

Åse Berit Hoffart, Jan Erik Ingesen, Helge Haavik, Petrine Indresæter,  

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

 

Åpning  
v/ Runar J. Liodden. Matteus 7, 7-11: «Be så skal dere få». Delerunde om erfaringer rundt 

bønn. 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra de to forrige møtene 20.02.2018 og 13.03.2018 

Vedlegg:  

Referat fra 20.02.2018 og 13.03.2018. 

 

Leder gikk gjennom referatene. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 20.02.2018 er godkjent på mail. Referatet fra felles møtet med 

alle kirkeutvalgene 13.03.2018 godkjennes. 

 

 Andre referater 

Vedlegg:  

 2018 02 14 Protokoll fra Vikersund menighetssenter 
 2018 02 21 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
 2018 03 07 Referat fra Snarum kirkeutvalg 

 2018 03 13 Referat fra Heggen kirkeutvalg 
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 MENIGHETSRÅD 

Sak 2018/19 M 

 

Orienteringer 

Vedlegg:  

Kirkemøtet 2018 oppsummert 

 

Siden sist: 

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

medlemmer har vært med på. 

 Arnstein Bleiktvedt var på besøk hos en husgruppe som hadde invitert han 

og forberedt masse spørsmål til han. Anbefales for andre husgrupper å gjøre 

det samme. 

 2. påskedag i Nykirke med bibeltekster og refleksjoner og gjennomgang av 

hele påsken anbefales for neste år. 

 Kirkelige kulturkveld på Snarum søndag med 93 tilstede. En veldig fin 

samling. Se bilder på fb siden til menigheten fra arrangementet. 

 Gudstjenesten i Åmot på søndag. Helt full kirke og masse barn. Åmot 

barnegospel hadde overnattet i kirken. Ole Henrik Bottolfs, som har vært 

med i 15,5 år, hadde sin siste gudstjeneste som fast trommis for 

barnegospelen.  

 Loppemarked på Vikersund menighetssenter på lørdag med 54.000,- i 

inntekter. Positiv stemning og mange som hjalp til.   

 Neste nr av menighetsbladet kommer snart ut. En oppfordring til neste 

nummer: er dere et sted, ta et bilde og send til Torill Korsvik som redaktør. 

Hvis mange sender inn får vi glimt fra hele bygda. 

 Gudstjeneste i Olavs kirken anbefales. Var en god gudstjeneste der med 

korbesøk i helgen. 

 

  Orientering fra soknepresten: 

 Resultat fasteaksjonen: ca 100.000,- totalt med bøssebærere, Vipps og 

fasteaksjonskonserten. Vi merket i år er at det er færre som har kontanter. 

Kreftforeningen har lagt sin aksjon i samarbeid med russen til uka før. Dette 

er meldt inn til Kirkens Nødhjelp (KN) sentralt. Tidligere var det en frivillig 

som var KN kontakt som hadde ansvar for aksjonen i Modum. Han gjorde en 

utrolig flott jobb, og dette savnes nå. Spesielt i forhold til dette med å dele 

engasjementet rundt i menigheten. Neste år ønsker vi at det er noen voksne 

med ut sammen med alle konfirmantene der de går.  

 Tårnagenthelgen: 14.-15.04 med rekorddeltagelse. 47 3. klassinger og 16 

ungdomsledere. Vi ser at den ekstra jobben som gjøres i markedsføringen 

betyr utrolig mye. Det ønskes et møte med skolesjefen for å se på muligheten 

for å dele ut flyers om de ulike trosopplæringstiltakene på skolene.  

 Husfellesskap og bibelgrupper, Arnstein Bleiktved som nå koordinerer. Han 

har sendt ut mail til alle gruppene som er registrert. 

 Årets konfirmantkull: Har en veldig stor oppslutning i år. Kapellan Runar J. 

Liodden har vært i alle klassene på SMU og kateket Vidar Husøien skal snart 

på SMU for å dele ut brosjyrer og snakke om konfirmantene. Kapellanen, 

kateketen og kirkevergen har hatt et møte i forhold til samkjøring av 

konfirmantarbeidet. En av de tingene som nå settes i gang også for NMU 

konfirmantene er bønnefadderordningen som allerede er for SMU 

konfirmantene.  

 Studietur: alle prestene har vært på studietur en uke til London. 

Hovedinntrykket de sitter igjen med er at de er heldige som er prester i 

Norge.   
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 Kirkemøtet og aktuelle saker derfra. Se vedlegget. Visjonsdokumentet som 

er vedtatt ettersendes på mail.  

 Gohets brosjyren ble delt ut til alle i møtet. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2018/20 M Regnskapsrapport 2018 

 På grunn av stort sykefravær i økonomiavdelingen i kommunen er det ikke noen 

rapporter klare for 2018. 

 

Vedtak:  

Se vedtak i sak 2018/12 F.  

  

Sak 2018/21 M Budsjett 2018, trosopplæring 

 Vedlegg: 

Kommentarer til budsjett 2018 for 044500, trosopplæring 

Budsjett for trosopplæring 

 

Prisen på 1.000,- på konfirmantarbeidet som har stått fast i over 17 år er nå økt til 

1.250,-. I dette ligger det og en tanke om at noe av dette går til å dekke reunion.  

 

 Vedtak:  

Det fremlagte forslaget til budsjett for trosopplæring 2018 vedtas. 

Budsjettkommentaren sendes sammen med budsjettet til bispedømmet for å 

synliggjøre hvor mye trosopplæringen er avhengig av økonomiske midler utenfra for  

å kunne drive. 

  

Sak 2018/22 M Tilsetting av biskop i Tunsberg bispedømme 

 Vedlegg:  

Tilsetting av biskop i Tunsberg bispedømme - stemmegivning 

Regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper 

 

Avskjedsgudstjeneste for Per Arne Dahl i Tønsberg domkirke søndag 17.06.2018. 

Presentasjonsvideoene ble vist som introduksjon til valget. Det ble åpnet for innspill 

og anbefalinger.  

 

Første valgrunde: 

1. Kjetil Haga: 8 stemmer 

2. Merete Thomassen og Øystein Magelsen: 1 stemme 

 

Andre valgrunde: 

1. Øystein Magelssen: 7 stemmer 

2. Merete Thomassen: 2 stemmer 

3. Jan Otto Myrseth: 1 stemme 

 

Tredje valgrunde: 

1. Merete Thomassen og Jan Otto Myrseth:  4 stemmer 

2. Sølvi Kristin Lewin: 2 stemmer 

 

Tredje valgrunde, runde 2: 

1. Merete Thomassen og Jan Otto Myrseth: 5 stemmer 

            Etter loddtrekning ble det Merete Thomassen. 
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Vedtak:  

Modum menighetsråd har ved skriftlig avstemming følgende prioriterte liste til ny 

biskop i Tunsberg: 1. Kjetil Haga, 2. Øystein Magelsen og 3. Merete Thomassen.  

  

Sak 2018/23 M Bønn for Modum 

 Vedlegg:  

Be så skal dere få 

 

Innledning ved Runar J. Liodden 

 

Vedtak: 

Det samles inn innspill på bønneemner fra bønnegruppa i Åmot kirke, sammen i 

bønn for Modum, menighetsråd, stab, kirkeutvalg, husfellesskap, de frivillige og 

ellers alle som har forslag i tida fram mot sommeren. På bakgrunn av disse 

innspillene og innspillene gitt i møtet utarbeides det et enkelt og oversiktlig 

bønneark. Ved oppstart høsten 2018 blir bønnearket gjort tilgjengelig på nettsiden, 

på Facebook, i menighetsbladet og med flyers som kan deles ut. Prestene Arnstein 

Bleikvedt og Runar J. Liodden er ansvarlig for arbeidet med dette.  

  

Sak 2018/24 M Liturgisk musikk  

Jfr. sak 2017/33 M 

 

Vedlegg:  

Liturgisk musikk 

 

Vedtak:   

Videre behandling av saken om valg av liturgisk musikk utsettes til Kirkemøtet har 

gjort sitt vedtak i 2019 i forhold til liturgi for gudstjenesten.  

 

  

 

 FELLESRÅD 

Sak 2018/11 F Orienteringer 

 Vedlegg:  

Plan HMS, Modum og Eiker bedriftshelsetjeneste 

Invitasjon til Tunsberg bispedømme 70 år 

Tilgang til folkeregisteret 

 

Orienteringer fra kirkevergen: 

 Plan HMS, Modum og Eiker bedriftshelsetjeneste, jfr. sak 2018/10 F. 

 Sparebank 1 Modums gaveutdeling i Åmot kirke 11.04. Menigheten og VMS 

fikk tilsammen 288.000,- i gaver og prosjektstøtte. Dette betyr utrolig mye 

for arbeidet. 

 Tunsberg bispedømme 70 år. Invitasjon til konsert vedlagt. 
 Tilgang til folkeregisteret, se vedlegg. I forhold til å kunne invitere til dåp er 

det utrolig viktig å ha tilgang til data om nyfødte. Soknepresten har jobbet 

mye med saken for å påvirke sentrale organer til å ta saken om 

innstramminger her på alvor. 
 Staben samt leder og nestleder i FR/MR har nå tilgang til kirkens intranett og 

dermed mulighet til å jobbe sammen i arbeidsrom via nettet.  

 Prosesjonskorset i Rud kirke er nå ferdig og innvies på neste gudstjeneste i 

Rud. 
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 Felles møte om tilrettelegging for gravferd i Modum for ulike tros- og 

livssynssamfunn arrangeres 07.05. Det er kommunegartneren som innkaller. 
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2018/12 F Regnskapsrapport 2018 

 På grunn av stort sykefravær i økonomiavdelingen i kommunen er det ikke noen 

rapporter klare for 2018. 

 

Vedtak:  

Fellesrådet og menighetsrådet er avhengig av jevnlige månedlige rapporter. Det er 

forståelse for utfordringene som sykmeldingene i kommunen gir, men fellesrådet er 

avhengig av en dialog i forhold til hvordan regnskapstjenesten kan gjennomføres 

slik at de har mulighet til økonomisk styring. Kirkevergen og fellesrådsleder følger 

opp saken i forhold til sentraladministrasjonen og eventuelt ordfører. 

  

Sak 2018/13 Instrukser og rutiner for økonomi 

Vedlegg: 

Oversikt over gjeldende rutiner og instrukser 

 

I rutinene er det viktig å få med lønn/reiseregninger, anvisninger/attesteringer, 

nøkkeltall, vipps, regnskapsrapportering, samarbeid med kommunen/frister der og 

sykmeldinger/ferier.  

 

Vedtak:  

Kirkevergen bes om å redigere instruksene og rutinene innenfor økonomi utfra 

momentene som kom frem under møtet og legge instruksene og rutinene frem for 

vedtak på FRs neste møte.  

  

Sak 2018/14 F 

 

GDPR 

Vedlegg: 

GDPR – en overordnet gjennomgang av hovedområdene 

Velg deg april for å bevare kontakter 

 

Vedtak: 

Kirkevergen bes jobbe videre med de tiltak som er nødvendige i forhold til de nye 

reglene ved GDPR og i forhold til den nye tidsfristen. 

  

Sak 2018/15 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 

Referat fra byggemøte 16.04.2018 

Prosjektprogram Heggen kirke 2018-2021, kommentarutgave  

Vedlegg til forslag til prosjektprogram 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. Fellesrådet ønsker et møte i Heggen kirke til høsten med 

oppdatering fra Castor kompetanse i forhold til rehabiliteringen. 

  

  

 

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 

 

Juni 

19.06.18 

Rapport fra bygningsbefaring i 

mai og oppdatering av 

vedlikeholdsplan 

Datoplan for høsten 

Budsjettforutsetninger 

Lønnsoppgjør 

Instruks og rutiner, økonomi, jfr. 

2018/14 F 

Revisjon av priser ved utleie, jfr. 

sak 22/2017 F 

Revidert regnskap 

Årsmelding (endelig) 

Datoer for MR/FR (minus 4/9 og 

6/11) 

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 

Kirkevalg 2019 

 

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. 

«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 

 

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 
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Dato Saker FR Saker MR 

Castor jfr. sak 2018/15 F 

 

 

 

(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 

2019  Liturgisk musikk, jfr sak 2018/24 M 

 

 

 

 

 


