
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 19.06.2018  
 

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 19.06.2018 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, Storstua 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Eirik Roness (leder), Trine Gjermundbo (nestleder), Åse Berit Hoffart, Ola Ingvoldstad, Jan 

Erik Ingesen, Helle Myrvik, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, Petrine Indresæter, Laila 

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

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg, Gudveig Aadland Gunnerød(vara) 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg 

 

Forfall:  

Dag Johan Stensby og Nina Hagen 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

Åpning  
v/ diakon Kirsti Hole ved å lese Matteus 25, 40 og be for møtet  

 

Tema 
Diakonen orienterer om det diakonale arbeidet i menigheten. Det var satt av ½ time til 

orientering og samtale.  

 

Orienteringen tok utgangspunkt i Handlingsplanen og det som handler om diakoni, kap. 2.3.3 

og med fokus på mål 2 for menigheten:  

«Mennesker i vanskelige livssituasjoner skal få tilbud om kirkens omsorgstjenester». 

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra 24.04.2018 

Vedlegg:  

Referat fra 24.04.2018. 

 

Leder gikk gjennom referatet. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 24.04.2018 er godkjent på mail.  

 

 

 Andre referater 

Vedlegg:  

 Protokoll fra årsmøtet i Modum sokn for driftsåret 2017 
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 2018 05 02 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
 2018 05 09 Referat fra Snarum kirkeutvalg 

 2018 05 23 Protokoll fra Vikersund menighetssenter 
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2018/25 M 

 

Orienteringer 

Siden sist: 

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

medlemmer har vært med på. 

 Godhetsfestivalen har vært arrangert for første gang i menigheten forrige 

uke. Ca. 50 deltok i alderen 11 til noen og 80 år. Fordelte seg på 20 ulike og 

varierte oppdrag, alt fra bilvask, maling av hus, klovner på Modumheimen, 

besøk, husvask til blåtur med buss. Gruppa som har drevet dette har bestått 

av 4 som har hatt regelmessige møter og har tatt ansvar for festivalen på en 

forbilledlig måte. De har fått masse god pressedekning og det har vært jobbet 

godt med PR. Det har vært mye sponsing fra næringslivet i Modum. 

Festivalen skal evalueres i august.  

 17. mai fest på menighetssenteret hvor Anne Margrethe Eide Skagen viste 

frem bilder til tekst og musikk. Kan virkelig anbefales å få se og oppleve om 

mulig en annen gang og! 

 Konfirmasjoner: mange kommentarer fra tilreisende om hvor utrolig bra det 

er her! 

 

Orientering fra soknepresten: 

 Tilsetting av ny biskop (jfr. sak 2018/22 M). Jan Otto Myrseth er valgt og 

starter som biskop med innsettelses gudstjeneste i Tønsberg domkirke 

23.09.2018. 

 Offerliste (jfr. mail sendt ut 12.06.2018). Alle innspill som er sendt inn er 

blitt tatt hensyn til. 

 Prestene jobber med et opplegg for fastetiden. Det kommer en større 

orientering om dette på et senere møte. «Gud gir, vi deler».  

 Noen glimt fra alt som skjer: besøk fra generalsekretæren i Himalpartner, 

besøk fra Tyskland, Rullatormila med masse mediedekning (navet og 

konseptet eies av Modum menighet og vi eier det), 105 konfirmanter er 

konfirmert, 17. mai, KRIK gokart, overnatting ÅBG, møte i kriseteamet i 

kommunen og de har vært ute i forbindelse med en drukningsulykke hvor 

blant annet VMS ble åpnet, gospel night med 3 kor hvorav Heggen gospel 

var et av de, syng med oss i Åmot kirke, konsert med Memories, 

familiespeiderleir i tillegg til alt det ordinære. Og snart er det «før vi skal på 

turne konsert» og turne med Heggen gospel. 

 Stabsdag i morgen sammen med staben i Hemsedal og Gol. Starter med 

førstehjelpskurs 

 Neste nummer av menighetsbladet er til korrektur og kommer i august. 

Tusen takk til redaktør Torill Korsvik  og til Caspersen trykkeri som gjør en 

flott jobb med bladet i et godt samarbeid. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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Sak 2018/26 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 2018/17 F..  

  

Sak 2018/27 M Jazz Messe 

 Vedlegg:  

Søknad om støtte til Jazz Mass 

Fremdriftsplan Jazz Mass 

Budsjett Jazz Mass 

 

Kan dette være med på å skape synergier og samarbeid med andre som for eksempel 

kulturskolen eller ulike jazz miljøer i området? Gjerne og med fokus på ungdommer. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet støtter igangsetting og gjennomføring av prosjektet Jazz Mass og gir 

en underskudds garanti på prosjektet på inntil 50.000,-. Underskudds garantien gis 

gjennom menighetsrådets disposisjonsfond. Menighetsrådet ber prosjektet om å 

komme med et revidert budsjett når de har fått svar på søknadene som sendes inn, 

senest på rådets møte i oktober 2018. 

  

Sak 2018/28 M Endelig årsmelding 2017 

Vedlegg:  

Legges frem på møtet hvis regnskapet foreligger revidert. Hvis ikke, må den rettes 

opp i etterkant og ettersendes.  

 

Vedtak:   

Årsmeldingen ettersendes på mail.  

 

  

 

 

 FELLESRÅD 

Sak 2018/16 F Orienteringer 

 Orienteringer fra kirkevergen: 

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

livssynssamfunn ble arrangert 07.05.2018. Det er kommunegartneren som 

innkaller og leder møtet.  
 Sykefravær. Kirkevergen er 50% sykmeldt etter skade og en ansatt til er 

sykmeldt i påvente av operasjon. 
 Feriekabalen er lagt og alle har fått ferie når de ønsker.  
 Sommeråpne kirker. Heggen kirke er åpen hver dag med guide i juli og 

august frem til skolestart. Åmot kirke er åpen hverdager når resepsjonen er 

betjent. 

 Det er installert varmepumper i Åmot kirke. Dette for å kjøre de som 

kjøleanlegg i den intense varme perioden rundt konfirmasjonene i år og for å 

spare penger på oppvarming fremover.  
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
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Sak 2018/17 F Regnskapsrapport 2018 

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

rapporter klare for 2018.  

 

Orientering om kommunikasjon med kommunen om regnskapføring. 

 

Vedtak:  

Fellesrådet uttrykker en bekymring for situasjonen. Det bes om et møte med 

kommunen i forhold til evaluering av ordningen med regnskapsføring og hvordan 

det kan legges til rette så kommunikasjonen og arbeidet kan foregå på best mulig 

måte videre.  

  

Sak 2018/18 F Revidert regnskap 2017 

Vedlegg: 

Ble lagt frem på møtet 

 

Vedtak:  

Det reviderte regnskapet tas til orientering. Revisors beretning legges frem på neste 

møte.  

  

Sak 2018/19 F Budsjettnotat 2019 

Vedlegg: 

Budsjettnotat for 2019 

 

Vedtak:  

Saken legges frem igjen på neste møte for vedtak og videresending til kommunen.  

  

Sak 2018/20 F GDPR  

 Jfr. sak 2018/14 F. 

 

Vedlegg: 

Personvernerklæring 

 

Vedtak:  

Den vedlagte personvernerklæringen for Modum kirkelige fellesråd vedtas. 

Kirkevergen bes følge opp siste ledd i punkt 6 i forhold til søk samt de andre 

kommentarene som ble gitt i møtet. Den implementeres blant de ansatte, kunngjøres 

på menighetenes hjemmeside og face book side og henvises til denne i forbindelse 

med alle påmeldinger til aktiviteter i menigheten.  

  

Sak 2018/21 F HMS og bedriftshelsetjenesten 

Vedlegg: 

Arbeidshelseundersøkelse 2018 

Orientering fra ergonomiundersøkelse og førstehjelpskurs. 

  

Vedtak: 

Fellesrådet takker for orienteringen rundt arbeidshelseundersøkelsen foretatt av 

bedriftshelsetjenesten og arbeidet med HMS. Fellesrådet ber kirkevergen følge opp 

de foreslåtte tiltakene innenfor ergonomiundersøkelsen.  

 

Sak 2018/22 F 

 

Forslag til arbeidsplan høsten 2018/våren 2019 

Vedlegg: 

Årsplan og arbeidsplan  
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Denne legges ved oppdatert med innkallingene til hvert møte.  

 

Vedtak: 

Det fremlagt forslaget til endringer i den generelle årsplanen og arbeidsplanen for 

høsten 2018/våren 2019 vedtas med de innspill som ble gitt i møtet.  

  

Sak 2018/23 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 

Referat fra byggemøte 28.05.2018 

Protokoll fra vernerunde 

 

Det er viktig å følge opp arbeidet hele tiden.  

Heggen kirke vil etter planen bli helt stengt i perioden nyttår til påske og fra august 

til advent i 2020.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

  

 

Eirik Roness (sign)     Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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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 

 

September 

28. august 

Eventuelt lønnsoppgjør/lokale 

forhandlinger 

Eventuelle budsjettkommentarer 

til kommunestyret 

 

Revisjon av priser ved utleie, jfr. 

sak 22/2017 F 

 

Revisjon regnskap 2018 

 

Budsjett 2019 

 

Budsjettfrist kirkeutvalg og aktiviteter 

30.09. 

Budsjettforutsetninger 

 

Fremdrift, frivillighetskoordinator, jfr, sak 

2018/05 F 

 

MÅL 3:  
Alle frivillige skal bli sett, hørt, anerkjent og gis 

utviklingsmuligheter. 

Oktober 

23. oktober 

Eventuelt revidering av 

inneværende års budsjett 

Budsjett til kommunestyret 

 

Møte med menighetssekretær 

som og er verneombud  

 

Instruks og rutiner, økonomi, jfr. 

2018/14 F 

 

Eventuelt revidering av inneværende års 

budsjett 

 

Revidert budsjett jazz mess (jfr sak 

2018/27 M) 

 

Evaluering av statuttene for 

frivillighetsprisen, jfr. sak 2018/04 M 

 

Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle 

møtene fremover) 

 

Revisjon av mandater, sak 2017/25 M 

 

MÅL 4:  
Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø preget av 

samarbeid, kompetanse og trivsel. 

November 

27. november 

Valg av leder/nesteleder 

Årlig revisjon av handlingsplan 

 

Castor jfr. sak 2018/15 F 

 

Møte med heltidskirketjener 

 

Rapport fra bygningsbefaring i 

august og oppdatering av 

vedlikeholdsplan (utsatt fra juni) 

Budsjett 

Årlig revisjon av handlingsplan 

 

MÅL 5: 
Menigheten skal være en god forvalter av alle 

ressurser.) 
 

«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 
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Dato Saker FR Saker MR 

Desember 

4. desember 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

2019   

Januar 

29. januar 

Revisjon av budsjett etter 

kommunestyrets vedtak i 

desember 

 

Møte med kateket 

Frivillighetsprisen 

Planlegging av årsmøtet 

 

«Sak 07/17 Ungdomstid i Kirken» settes 

opp som sak på et senere møte. Fra 

orienteringssaker 19.09.18  

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 


