
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot, 24.08.2018  
 

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 

 

Innkalling til møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 28.08.2018 kl. 19.00-22.00. 
Sted: Åmot kirke, Storstua 
Tilstede:  
Menighetsrådets medlemmer: 
Eirik Roness (leder), Trine Gjermundbo (nestleder), Åse Berit Hoffart, Bendik Holberg, Nina 
Hagen, Ola Ingvoldstad, Jan Erik Ingesen, Helle Myrvik, Helge Haavik, Anne Katrin 
Håskjold, Petrine Indresæter og sokneprest Geir E. Holberg. 
 
Vara: 
Dag Johan Stensby Laila Sortland Halås, Torill Korsvik, Aina Sørlie Grimnes  
 
Kommunens representant i fellesrådet: 
Elin Skretteberg, Gudveig Aadland Gunnerød(vara) 
 
Permisjon:  
Bendik Holberg 
 
Meldt forfall:  
Anne Katrin Håskjold 
 
Andre møtende: 
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 
 
Åpning  
 
 REFERATER 
Godkjenning 
av referat 

Godkjenning av referat fra 19.06.2018 
Vedlegg:  
Referat fra 19.06.2018. 
 
Leder går gjennom referatet. 
 

 Vedtak: 
Referatet fra møtet 19.06.2018 er godkjent på mail.  
 

 Andre referater 
Vedlegg:  

• 2018 03 09 Protokoll fra Ungdommens bispedømmemøte 
• 2018 05 29 Protokoll fra representantskapsmøte Kirkens SOS Tunsberg 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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 MENIGHETSRÅD 
Sak 2018/29 M 
 

Orienteringer 
Vedlegg:  
Konfirmanter SMU 2018 
 
Siden sist? 
 
Orientering fra soknepresten: 

• Oppstart 
• Dåp! 
• Konfirmantoppslutning  
• Jazzmesse og Gospelkoret 
• Program for VMS (Vikersund Menighetssenter) denne høsten 
• Lydanlegg på VMS 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

  
Sak 2018/30 M Regnskapsrapport 2018 per juli 
 Vedlegg (se vedlegg sak 2018/25 F): 

Regnskapsrapport per menighetsrådet og trosopplæring  
Utskrift av regnskapet fordelt på ansvar  
 
Forslag til vedtak:  
Regnskapsrapporten per juli tas til orientering.  

  
Sak 2018/31 M Budsjett 2019 
 Budsjettfrist kirkeutvalg og aktiviteter 30.09. Hva er ønskene og prioriteringene fra 

menighetsrådet for 2019? Jamfør handlingsplanen.  
 
Forslag til vedtak:  
Momentene fra behandling av saken tas med inn i det videre arbeidet med budsjettet 
for 2019 for menighetsrådet tog trosopplæringen.  

  
Sak 2018/32 M Frivillighet 
 Jfr sak 2018/04 M 

Vedlegg:  
Frivillighet 
Mål vedtatt for Modum menighet 
Statutter for frivillighetsprisen 
De som har fått prisen 
 
MÅL 3:  
Alle frivillige skal bli sett, hørt, anerkjent og gis utviklingsmuligheter 
 
Samtale:  
Se vedlegget om frivillighet 
 
Forslag til vedtak: 
Momentene fra samtalen tas med tilbake til staben og frivillighetskoordinatoren og 
innarbeides i arbeidet med frivillighet. De bes og å komme med et forslag til 
revisjon av statuttene for frivillighetsprisen til neste møte.  
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Sak 2018/33 M Oppnevninger 

Stian Kristoffersen går ut av Nykirke og Åmot kirkeutvalg.  
 
Forslag til vedtak:  
Charlotte Skov Jørgensen oppnevnes som medlem i Nykirke og Åmot kirkeutvalg.  

  
Sak 2018/34 M Søknad om permisjon fra MR/FR 
 Jfr. sak 2017/39 M 

 
Forslag til vedtak:  
Bendik Holberg innvilges permisjon fra MR/FR skoleåret 2018/19 på grunn av 
studier i Oslo. Petrine Indresæter går da fra 1. vara til fast medlem i denne perioden.  
 
 
 
 
 

 FELLESRÅD 
Sak 2018/24 F Orienteringer 
 Vedlegg:  

Referat fra møte om tilrettelegging for gravferd 
Uavhengig revisors beretning for Modum kirkelige fellesråd 2017 
 
Orienteringer fra kirkevergen: 

• Revisjonsberetning 2017. 
• Referat fra felles møte om tilrettelegging for gravferd. 
• Høring om ny kirkeordning utsatt. Kirkerådet vedtok på sitt møte 06.-

08.06.2018 å utsette høringen.  
• Sykefravær.  

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  

  
Sak 2018/25 F Regnskapsrapport 2018 juli 
 Vedlegg:  

Regnskapsrapport per juli for fellesrådet 
Utskrift av regnskapet fordelt på ansvar 
 
Forslag til vedtak:  
Regnskapsrapporten per juli tas til orientering.  

  
Sak 2018/26 F Ramme budsjett 2019 

Jfr. sak 2018/19 F. 
 
Vedlegg: 
Rammebudsjett og budsjettnotat for 2019 
 
Forslag til vedtak:  
Det fremlagte rammebudsjettet og budsjett notat for fellesrådet vedtas og oversendes 
til kommunen.  
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Sak 2018/27 F Revisjon av utleiepriser  
 Jfr. sak 22/2017 F 

 
Vedlegg: 
Forslag til leiepriser 
 
Forslag til vedtak:  
Det fremlagte forslaget til revisjon av utleiepriser for kirkene vedtas og gjøres 
gjeldende fra og med 01.09.2018.  

  
Sak 2018/28 F 
 

Heggen kirke, totalrehabilitering 
Vedlegg: 
Referat fra byggemøte 19.06.2018 
 
Forslag til 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 
 

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 2018/32 M 
 
Fremdrift, frivillighetskoordinator, jfr, sak 
2018/05 F 
 
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 

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  
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Dato Saker FR Saker MR 
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 

 
 
 
 
 
 
 



 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot, 19.06.2018  
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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 



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 

• 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.  

  



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 2018/17 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 



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 

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 
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Protokoll fra Ungdommens bispedømmemøte - UBDM  

Storaas gjestegård, Kongsberg 9.-11. mars 2018 

Innhold: 

- Om UBDM 2018 
- Deltagere og observatører 
- Program 
- Saksliste 
- Sakene 
- Vedtak 
- Ungdommens bispedømmeråd 2018-19 
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Om ungdommens bispedømmemøte – UBDM  

Hvorfor avholdes ungdommens bispedømmemøte? 

Målet for UBDM er tredelt: 

1) Utvikle ungdomsdemokratiet i Den norske kirke gjennom om å skolere ungdommer til 

å gjennomføre et møte med saker innen kristelig virksomhet. Disse sakene drøftes før 

ungdommene fatter vedtak ut fra sitt ståsted. 

2) Gjennom ulike samlinger å gi ungdom inspirasjon til å utvikle lokalt ungdomsarbeid 

og gudstjenesteliv. 

3) Gi ungdom mulighet til å utvikle et felleskap på tvers av menighetsgrenser, å bli kjent 

med hverandre og med observatørene som er med på UBDM. 

 

Hvordan ble målsetningene ivaretatt på UBDM18? 

1) Utvikle ungdomsdemokratiet. 

Den formelle delen av UBDM bestod av komitéarbeid med utgangspunkt i saker som 

Ungdommens bispedømmeråd hadde forberedt. Forslag komiteene kom frem til, ble fremmet 

i plenumssamlinger lørdag og søndag. Observatører (voksne ungdomsledere, gjester fra TF og 

ansatte i kirken) var med som sekretærer i komiteene. Sakene og vedtakene ligger vedlagt i 

denne protokollen.  

- Denne protokollen sendes til alle menighetene i Tunsberg, Tunsberg bispedømmeråd 

og Kirkens utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung).  

- På siste plenumssamling ble det valgt nytt Ungdommens bispedømmeråd (UBDR). 

Deres kontaktinformasjon ligger vedlagt, på siste side. 

- Det var godt oppmøte på UBDM 2018. Dessverre måtte hele 11 delegater melde 

avbud de siste dagene inn mot møtet grunnet sykdom. Likevel var det en god gruppe 

delegater som bidro til en innholdsrik, sosial og fin helg. 

 

2) Gi inspirasjon til å utvikle lokalt ungdomsarbeid og gudstjenesteliv. 

Underveis i UBDM hadde vi felles morgen- og kveldssamlinger.  

UBDR hadde på forhånd jobbet litt med hva som skulle være tema for UBDM, og ble enige 
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om at «Sykt perfekt» ville passe bra. Dette temaet gikk igjen i både samlinger, gudstjeneste 

og var rød tråd gjennom alle sakene.  

I løpet av helgen fikk vi delta på en enkel ungdomsmesse i regi av Christen Christensen fra 

Kongsberg menighet og vi fikk høre både Biskop Per Arne Dahl og Karen Elise Teigum fra 

teologisk fakultet sine tanker om temaet «sykt perfekt.» Rådgiverne Inger Bore og Henrik 

Guii-Larsen spilte til alle sangene. Sykehus- og nettprest Knut Nåtedal bidro med en 

presentasjon knyttet til temaet og psykisk helse ut fra hans perspektiv. I tillegg bidro Heggen 

gospel fra Modum med en heftig konsert på lørdag kveld. Evalueringen viser at deltakerne er 

godt fornøyd med disse delene av programmet. 

I hvilken grad disse tiltakene er med på å inspirere og utvikle lokalt ungdomsarbeid og 

gudstjenesteliv er usikkert – vi har rett og slett ikke data på det i skrivende stund. Men vi vet 

at deltakerne har fått møte et utvalg former og anvendt ungdomsteologi som kan ha bidratt til 

fornyelse og videre arbeid i ungdommenes lokale menigheter. 

3) Utvikle felleskap. 

De fleste av delegatene kom to og to fra sine menigheter. På UBDM møtte de andre 

ungdommer med engasjement for kirken sin og ungdomsarbeidet lokalt. Vi tror og håper at vi 

gjennom å føre disse ungdommene sammen i et større fora har bidratt til en opplevelse av 

fellesskap som de normalt sett ikke opplever. Forhåpentligvis er UBDM en samling med godt 

fellesskap. Vi håper også at ungdommene knytter varige bånd som varer ut over selve helgen. 

 

Rammer og fasiliteter 

2018 var andre gang vi har hatt UBDM på Storaas. Dette ble igjen en positiv opplevelse, og 

deltakeren har i all hovedsak gitt gode eller svært gode tilbakemeldinger på stedet.  

Vi har allerede valgt å arrangere UBDM 2019 på samme sted. 

 

Ved ungdomsrådgiver i Tunsberg, Henrik Guii-Larsen 
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Deltakere, gjester og observatører 

Kaja Bø  Andebu menighet 
Lena Landberg Kjæraas  Andebu menighet 
Henrik Holt Børresen  Arnadal kirke 
Christian D. C. Fjellvik  Borre 
Karen Elise Teigum  Observatør, Det Teologiske Fakultet 
Rezi  Observatør, Det teologiske fakultet 
Anne Munkejord  Gol 
Tonje Røgeberg  Observatør, Horten 
Amanda Øimoen  Hval menighet 
Elise Ødegaard  Hval menighet 
Inger Dina Wergeland Venås  Hval menighet 
Tonje Bakken Kro  Kongsberg menighet (KFUK-KFUM speiderne) 
Berit Skorge Berntsen  Larvik 
Mathilde Pernille S. 
Brownrigg 

 
Larvik 

Knut Zakariassen  Observatør, Larvik menighet 
Micael Torgersen  UBDR/Mjøndalen menighet 
Marianne Borgersen  Mjøndalen menighet 
Kristian Fredrik Brekke Aalbu   Observatør, Nanset Menighet i Larvik 
Nora Regine Lund  Nanset Menighet i Larvik 
Sigrid Christensen  Nanset Menighet i Larvik 
Rebekka Dvergastein Dahle  Observatør, Nanset Menighet i Larvik 
Marcus André G. Nysveen  Nes menighet 
Sara Vår  Nøtterøy 
Henrik Guii-Larsen  Rådgiver, Tunsberg bispedømme 
Inger M. Bore  Rådgiver, Tunsberg bispedømme 
Rebecca Kristiansen  Skjee kirke 
Enrique Tjelle  Skjee menighet 

Linda Kjeksrud 
 Observatør, SSFT (Strømsø, Strømsgodset, Fjell og 

Tangen) 
Ida-Katrine Odberg Bergene  Stavern 
Sunniva Anette Huskaar Tajet  Stavern 
Marcus Røseth Isachsen  Stokke menighet 
Thomas Erlandsen  Observatør, Stokke menigheter 
Dina Dahl Reistad  Strømsgodset 
Martine Berg  Strømsgodset menighet 
Edvard Nielsen Sandum  Take Off Tensing (ungdomsarbeid) 
Malene Ariel Christiansen  Take Off Tensing (ungdomsarbeid) 
Silje Erlandsen  Teie 
Adele Edvardsen  Teie 
Erik Aasen  Teie 
Gard Hatlestad  Tjøme Menighet 
John Marius Strand  Tjøme Menighet 
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Inga Dekko  UBDM/Torpo 
Helene M Fahre  Observatør, Torød Menighet 
Frida Adeleide Kvamme  Tranby og Lierskogen menighet 
Birger Meier  Tyristrand 
Kristine Bekken Aschim  Tyristrand 
Harmony Amato  Tønsberg Domkirkes menighet 
Thor Eivind Skudem  Tønsberg domkirkes menighet 
Anne-May Aakvik Agarup  UBDR/Tønsberg domkirke 
Henrik Wirak Onsrud  UBDR/Stokke menigheter 
Sondre Karstad  UBDR/Bugården menighet 
Mari Olea Støa Joansen  Viker meniget 
Ola Edvard Gamkinn  Viker meniget 

 

 
 
 
 
Gjester:  
MF sendte en representant som deltok med stand og informasjon (lørdag). 
TF sendte to representanter som deltok med stand og informasjon (fredag-søndag). 
Kirkens nødhjelp sendte en representant som deltok med informasjon. 
Sjømannskirken sendte en representant som deltok med vafler, stand og informasjon 
(lørdag). 
Prest Christen Christensen bidro som prest under gudstjenesten fredag kveld. 
Biskop Per Arne Dahl bidro med morgensamling på lørdag. 
Sykehus- og nettprest Knut Nåtedal bidro med foredrag om psykisk helse lørdag formiddag. 
Heggen gospel bidro med konsert på lørdag kveld. 
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 Sak .  Orientering og godkjenning av forretningsordenen 

Forretningsordenen 

1. Ungdommens bispedømmeråd jobber gjennom plenumssamlinger og grupper. 

2. Møtet ledes av to dirigenter. Disse leder møtet etter vanlig møteskikk. 

3. Ved møtets begynnelse velges at tellekorps og referenter. 

4. Delegatene tegner seg til innlegg ved å vise nummerskiltet. Til hvert innlegg kan det være 

to replikker og svar-replikk. 

5. Dirigentene regulerer taletid og anledning til replikk. Når dirigentene ønsker å sette strek 

skal man ha mulighet til å tegne seg under neste talers innlegg. 

6. Delegatene har frammøteplikt til alle komite-og plenumssamlinger. Fravær skal 

godkjennes av komiteleder eller dirigentskapet.  

7. Ungdommens bispedømmemøte kan gi gjester og andre inviterte talerett. 

8. Komiteen presenterer sin innstilling ved begynnelsen av behandlingen av saken i plenum. 

9. Avstemming foretas ved å vise stemmetegn eller ved skriftlig avstemming. Beslutning 

fattes ved simpelt flertall.  

10. Ungdommens bispedømmeråd har fullmakt til å rette skrivefeil og gjøre redaksjonelle 

endringer i protokollen.  

11. Ungdommens bispedømmemøte velger medlemmene til Ungdommens bispedømmeråd. 
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 Sak .  Saksliste/referat UBDM 
 

 
Antall stemmeberettigede er notert i parentes. 

 

Sak 01.18 Konstituering og forretningsorden – Ok, ingen innvendinger (42) 

  1.1 Konstituering 
1.1.1 Dirigenter: Anne May Aakvik Agerup og Henrik Wirak 

Onsrud 
1.1.2  Referenter: Sondre Karstad og Inga Dekko 
1.1.3 Tellekorps: Kristian Fredrik Brekke Aalbu og Kristine Bekken 

Aschim 
1.1.4 Protokollunderskrivere: Inger Dina Wergeland Venås, Marcus 

Røseth Isachsen 

1.2 Orientering og godkjenning av forretningsorden. Observatørene ble                                            
tildelt talerett, men ikke stemmerett. Enstemmig vedtatt  

Sak 02.18 Godkjenning av saksliste. Enstemmig vedtatt 

Sak 03.18 Orienteringssaker. Enstemmig vedtatt 

03.1 Årsberetning Ungdommens bispedømmeråd 2017/18 
 03.2 Fondet Matt; 7,7  

Sak 04.18 Hvordan kan ungdom være mer diakonale. Enstemmig vedtatt (38) 

Sak 05.18 «Vår drømmegudsteneste.» Enstemmig vedtatt (36) 

Sak 06.18 Utbrenthet. Enstemmig vedtatt (38) 

Sak 07.18 Ungdomsåret i Tunsberg Vedtatt (34 mot 2) 

Sak 08.18 Valg  

 08.1 Valg Ungdommens bispedømmeråd. Se valgresultat nedenfor 
 08.2 Valg Ungdommens kirkemøte.  
                    Forslag til vedtak: Oversendes til UBDR. Enstemmig vedtatt 

Sak 09.18 Eventuelt 

    

  

 

 

 



 

 8 

 
Dato:  08.03.18   Sak . /  – Å rsberetning /  

Sammensetning av UBDR etter valget på UBDM 2017: 

Navn Menighet Oppgave Antall år 

Sondre Karstad Bugården  Leder 2 (1 år igjen) 

Henrik Wirak Onsrud Skjee Kirke Medlem 2 (1 år igjen) 

Anne May Agerup Tønsberg 

Domkirke 

Medlem 2 

Micael Torgersen Mjøndalen Medlem 2 

Inga Stove Dekko Ål kyrkjelyd Medlem 1 

Marcus Røseth Isachsen Stokke Medlem 1 

Marianne Borgersen Mjøndalen 1.vara 1 

Ragnhild Marie Kristensen Stokke 2.vara 1 

  

Ved UBDM 2017 valgte 13 delegater å stille til valg. UBDR endte da opp med en fordeling 

med fem mandater fra Vestfold og tre fra Buskerud. Sondre Karstad og Henrik Wirak 

Onsrud sto ikke til valg da de hadde 1 et år igjen. I løpet av året måte dessverre Marianne 

Borgersen, Ragnhild Marie Kristensen og Marcus Røseth Isachsen trekke seg av personlige 

årsaker. På UBDR sitt konstitueringsmøte ble Sondre Karstad valgt til leder og Henrik 

Wirak Onsrud som nestleder for det videre året. 

 

UBDR har siden UBDM 2017 hatt fem møter i løpet av perioden 2017/18. 

Bispedømmerådet har hatt jevn oppdatering på arbeidet som gjøres ved at Sondre Karstad 
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har en plass i rådet og at vår rådgiver, Henrik Guii-Larsen har jobb som ungdom- og 

kommunikasjonsrådgiver på kontoret.  

 

UBDR hadde som hovedoppgave i denne perioden å planlegge UBDM, om hvor det skal 

være, promotering og utarbeide sakene for neste år samt å velge ut gjester som er relevante 

for ungdommene i bispedømmet.  

 

Saker på UBDM 2017 

Dette er sakene vi hadde oppe til diskusjon på UBDM 2017: 

Sak 04/17 På nett med Jesus  

Sak 05/17 Psykisk helse 

Sak 06/17 Jesus i hverdagen  

Sak 07/17 Konfirmasjonstiden og tiden etter  

Disse sakene gav oss et stort engasjement på UBDM 2017.  

 

Ungdommens kirkemøte (UKM) 

Ungdommens kirkemøte 2017 ble arrangert i Nord-Hålogaland Bispedømme, nærmere 

bestemt i Tromsø.  Det var 3 delegater fra Tunsberg til stede ved møte og de hadde med seg 

Inger Bore som sin rådgiver. Anne May Agerup reiste som delegat fra Changemaker, men er 

en av oss, Henrik Wirak Onsrud og Inga Stoveland Dekko var våre representanter fra 

UBDR. Henrik stilte til valg og skal i april reise til Trondheim for å representere UKM17 

sine vedtak på Kirkemøte.  

 

UBDR vil gjerne takke for et flott år sammen og gleder oss til nok ett UBDM med nye saker 

og plenumsdebatter. Vi ønsker alle lykke til og håper at det blir dannet vennskap for livet! 
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Tusen takk for et utrolig hyggelig år sammen! 

 

Sondre Karstad                    Henrik Wirak Onsrud   

      Leder                 Nestleder 
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Sak . /  – Matt ,  

 

UBDR delte ut midler fra fondet” Matt 7.7” på 20.000 kr. 

Det kom inn flere søknader og vi delte ut midler til 5 av dem. Noen av søknadene innebar 

reise, lønn og stillinger, noe som UBDR har vedtatt at vi ikke gir penger til. 

Vi valgte ved denne fordelinga å fokusere på noen få for å kunne gi større summer.  

Midlene ble fordelt slik: 

1. Hokksund tensing 5.000,-  

2. KRIK Røyken 5.000,-   

3. Andebu Menighet 5.000,-    

4. Vesterøy Menighet 3.000,-  

5. Hønefoss Menighet 3.000,-    
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Sak .  Hvordan kan ungdom være mer diakonale? 

Den norske kirke (DNK) definerer diakoni til å være kirkens omsorgstjeneste. 1DNK bruker 

diakoni som et bredere begrep enn bare å bry seg om noen. I DNKs plan for diakoni settes 

det opp fire dimensjoner av diakonien; nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 

skaperverket og kamp for rettferdighet. Saken tar utgangspunkt i disse dimensjonene. 

Ungdommen på UBDM 2018 føler de har lite kunnskap om sin egen menighets          

diakonale tiltak og hva diakoni er. Dette er noe de ønsker å lære mer om. UBDM 2018 

mener at diakoni burde være mer synlig i lokalsamfunnet og at kirken må opplyse mer om 

hvilke tiltak som drives. Vi mener at diakonen ikke trenger å være alene om disse temaene, 

men kan inkludere ungdom i de diakonale tiltakene. Vi mener også at flere av menighetene i 

Tunsberg bispedømme har et stort forbedringspotensial. 

 

Nestekjærlighet 

UBDM 2018 mener at ungdommer trenger å bli sett og hørt. Dette kan skje ved at vi har 

ungdomsledere som er opptatt av oss og våre liv. Det kan også skje ved at diakonen fremstår 

som en kirkens helsesøster for ungdom som trenger hjelp med alt det innebærer å skulle 

mestre livet. UBDM 2018 mener at når ungdom opplever tøffe og sårbare ting er det godt å 

vite at man kan komme til kirken, hvor noen er utdannet og arbeider spesifikt med å ta slike 

samtaler. 

  

UBDM 2018 mener at ungdom også selv må få lov til å engasjere seg i lokalsamfunnet. Å 

lage gode ordninger for at ungdom kan møte eldre, syke, mennesker med nedsatte 

funksjonsevner og flykninger, vil kunne hjelpe ungdom inn i praktisk nestekjærlighet og 

utøvelse av den kristne tro. Mange ungdommer har glede av å hjelpe mennesker i ulike 

                                                        
1 Plan for diakoni 
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livssituasjoner og andre aldersgrupper enn sin egen. Erfaringer viser også at det er til stor 

glede når ungdom viser omsorg i ulike deler av samfunnet. 

 

Inkluderende fellesskap 

UBDM 2018 mener at kirken trenger å skape et sted hvor alle ungdommer kjenner seg 

velkommen, uansett hva vi har opplevd i livet, hvilken livssituasjon vi er i eller hvilken tro 

eller mangel på tro vi har. Kirken må være et sted som kan skape ulike rom, alt fra stillhet og 

ro til intensive aktiviteter og arrangementer.    

UBDM 2018 mener at i møte med ungdom er det viktig å gjøre dette gjennom å skape gode 

og inkluderende miljøer, hvor alle kan kjenne seg trygge og ivaretatt. Et sted hvor 

ungdommer kjenner samhold og tilhørighet, og hvor vi prater godt om hverandre, vil det 

skapes takknemlighet. Noe som i neste omgang gjør at kirken blir attraktiv for ungdom. 

UBDM 2018 mener at kirken trenger tiltak som er med på å skape et sosialt nettverk for 

ungdommer og konfirmanter. Eksempler på slike tiltak kan være filmkvelder/kirkekino, 

konserter, ungdomsturer, kor, klubb og samtalegrupper hvor man kan hjelpe hverandre med 

å mestre livet og gi hverandre hjelp til å forstå og oppleve troen og Gud bedre. 

UBDM 2018 mener at det er en viktig verdi at ungdom med ulike kvaliteter og styrker skal 

få bruke det vi har av evner og talenter i kirken. En måte å virkeliggjøre denne bredden på er 

at flere av tiltakene arrangeres av ungdom for ungdom. 

 

Vern om Skaperverket 

UBDM 2018 mener at kirken må bry seg om klima og miljø. Vi har blitt tildelt et 

forvalteransvar og må jobbe for å ta vare på skaperverket. Gjenbruk er en av tiltakene 

UBDM 2018 trekker frem som gode tiltak, dette kan iverksettes for eksempel i form av 

byttemarked eller loppemarked. Menigheten kan også rydde i lokalmiljøet, plante trær og 

bidra til vekst i for eksempel kirkehagen. Grønn menighet er et av tiltakene som UBDM 

2018 virkelig ønsker seg i bispedømmet, dette har også blitt tatt opp på tidligere UBDM 

saker hvor ungdommene mener at det er for få grønne menigheter i bispedømmet. For å 
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være grønn menighet2 må man gjøre 25 enkle tiltak ut av 50, disse tiltakene burde være 

gjennomførbare. 

 

Kamp for rettferdighet 

UBDM 2018 mener at det er spesielt viktig med diakoni i dagens samfunn med tanke på 

veksten av hat-bevegelser, rasisme og terror. Ungdommer synes det er spennende med fokus 

på globale spørsmål som fattigdom, flyktningkrisen, rettferdighet og bærekraftsmålene. 

Dette er temaer som ungdom vil lære mer om slik at de kan bidra positivt i samfunnet, 

menigheten og diakonien. UBDM 2018 mener at alle mennesker er like mye verd og at alle 

må behandles med likeverd. Man skal behandle mennesker slik man selv ønsker å bli 

behandlet. Deltakerne på UBDM 2018 synes at konfirmantundervisningen eller lederkursene 

kan få besøk av for eksempel Changemaker som driver “verdens forandrer”- kurs for 

ungdom3.  

 

Konkrete tilleggsforslag: 

UBDM 2018 vil at det skal være flere innsamlingsaksjoner til diakonale saker og at blant 

annet kollekten oftere kan gå til diakoni. Det burde også holdes foredrag og møter om 

diakonale temaer slik som for eksempel Spekter: Tema4. Dette for å skape bevissthet og 

engasjement rundt diakonale temaer. UBDM 2018 appellerer til Tunsberg bispedømme om 

generelt å få en egen plan for diakoni og spesielt en plan for ungdomsdiakoni. UBDM 2018 

henstiller til menighetsrådene å lage planer for konfirmasjonsundervisningen med et tydelig 

diakonalt fokus. Her kan det nevner at Tranby/Lierskogen har en egen linje for 

diakonkonfirmanter som bør inspirere alle soknene i bispedømme. 

UBDM 2018 foreslår også at det diakonale fokuset fortsetter etter konfirmasjonstiden, slik at 

ledertrening, sommerturer og andre tiltak har diakonalt fokus på praksis. 

                                                        
2 https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/  
3 Kurstilbud for ungdom i menighetene, som kan gi dem mer kunnskap om globale spørsmål og de 

grunnleggende årsakene til urettferdighet. http://fasteaksjonen.no/kurs-i-verdensforandring  
4 Spekter: tema samler tre personer med kompetanse på ulike felt innenfor ett tema hvor de inviterer til 

samtale ovenfor debatt. F.eks død og metoo 

https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/
http://fasteaksjonen.no/kurs-i-verdensforandring
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UBDM 2018 oppfordrer alle menigheter til å gå inn et samarbeid med kommunene for 

samarbeid om diakonale ordninger, hvor ungdom kan være engasjert i lokalsamfunnet. 

UBDM 2018 ønsker at diakonen og diakoniutvalgene skal satse mye mer på ungdommer. Vi 

har forståelse for at et slikt ønske skaper en konkurranse med de tiltak som allerede 

eksisterer i kirkene, samt en utfordring for en allerede presset økonomi. Likevel mener vi at 

de diakonale tiltakene i sterk grad er underrepresentert i Tunsbergs kirker. Det er sterkt 

voksende psykososiale utfordringer blant ungdom og kirken trenger å være klar over dette 

og sette inn ressurser for å møte denne økende nøden. Ønsket strekker seg videre til at 

menigheter burde arbeide for å kunne gå til ansettelse av ungdomsdiakoner. Vi vet også av 

erfaring at der de diakonale tilbudene er satsingsområder, der er også velvilligheten stor for 

økonomisk tilskudd fra kommunene, samt at mange fond har omsorgsarbeid som 

hovedfokus. I lys av dette, kan vi også trekke konklusjonen at satsing på ungdomsdiakoni 

kan føre til større økonomiske tilskudd.    

UBDM 2018 vil også oppfordre menighetsrådene og diakoniutvalgene til å velge inn 

ungdomsrepresentanter som kan tale ungdommens sak. En utvidelse av denne oppfordringen 

er at det fullt mulig å bruke ungdomsledere til å koordinere diakonale tiltak under oppsyn av 

diakonen eller menighetsrådet.   

Siden Tunsberg bispedømme skal arrangere ungdomsår (skoleåret 18/19), ønsker UBDM 

2018 seg noen diakonale tiltak inn i dette året. Forslag til tiltak er globalløp, foredrag om 

diakonale områder, mulighet og synliggjøring av samtaler og arrangering av tur for 

ungdommer hvor de kan hjelpe til steder i verden hvor det er nød. 

 

UBDM 2018 oppfordrer 

Bispedømmerådet til:  

 at Tunsberg bispedømme utarbeider en egen plan for diakoni og spesielt en plan for 

ungdomsdiakoni.  

 Til å legge til rette for at menighetene kan dele gode diakonale tiltak seg imellom 
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Menighetsrådene til:  

 å lage gode ordninger for at ungdom kan møte eldre, syke, mennesker med nedsatte 

funksjonsevner og flyktninger. 

 å legge til rette for ungdomsdiakonale tiltak som filmkvelder/kirkekino, konserter, 

ungdomsturer, kor, klubb og samtalegrupper.  

 å iverksette gjenbruk for eksempel i form av byttemarked eller loppemarked.  

 å rydde i lokalmiljøet, plante trær og bidra til vekst i for eksempel kirkehagen.  

 at konfirmantundervisningen og lederkursene inviterer for eksempel Changemaker 

som driver “verdens forandrer”- kurs for ungdom.  

 å iverksette flere innsamlingsaksjoner til diakonale saker og at blant annet kollekten 

oftere kan gå til diakoni.  

 å legge til rette for foredrag og møter om diakonale temaer 

 at menighetsrådene bør lage planer for konfirmasjonsundervisningen med et tydelig 

diakonalt fokus. 

 at det diakonale fokuset burde fortsette etter konfirmasjonstiden, slik at ledertrening, 

sommerturer og andre tiltak har diakonalt fokus og praksis. 

 at alle menigheter kan gå inn et samarbeid med kommunene for samarbeide om 

diakonale ordninger, hvor ungdom kan være engasjert i lokalsamfunnet. 

 Dele deres egne gode diakonale tiltak med andre menigheter i bispedømmet.  

 å være bli aktivt grønne menighet  

 

Diakonene til:  

 å fremstå som en kirkens helsesøster for ungdom som trenger hjelp med alt det 

innebærer å skulle mestre livet. 
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 Sak .  Va r drøymegudsteneste 

Innleiing 

«Eg vil ha noko som fangar min merksam, noko som gjer at eg følgjer med, spesielt i 

preiketeksten. Der hadde det vore fint om presten pratar om noko som inspirerer eller 

motiverer meg, og at han då har eit konkret svar på bodskapet. Kva er meininga med at vi 

høyrer dette, og korleis kan vi bruke det som presten har sagt i våre kvardagar?» Jente (16 år) 

Barn og unge sitt fyrste møte med gudstenesta er ofte ei stor utfordring. Så mykje av det vi 

opplever i kyrkja er annleis enn det vi opplever og omgjev oss med til kvardags. Terskelen 

inn i gudstenesta er høg, sjølv om mykje er gjort for å «høvle» den ned. 

Ungdommens bispedømemøte i Tunsberg 2018 (UBDM 2018) har hatt oppe som sak korleis 

vi kan involvere ungdommen i kyrkjelydane i arbeidet med gudstenester. Vi vil vite kva 

ungdommens drøymegudsteneste er, og kva som skal til for at dette skal gjennomførast. Kva 

skal til for at ungdommen føler seg velkomen i kyrkja? Rett og slett: Kva er di 

drøymegudsteneste, eller rettare sagt, vår? 

Avgrensing: 

I plenumsbehandlinga av denne saka blei det spurd om desse tankane gjeld alle gudstenester, 

eller berre spesifikt ungdomsgudstenestane. Komiteen tenkjer at innspela frå UBDM 2018 er 

gode og nyttige i møte med all slags gudstenester. Sjølvsagt gjeld det òg for særskilde 

ungdomsgudstenester. 

Vi har ikkje teke for oss andre samlingar og aktivitetar i kyrkjelydane våre. 

Kva er viktig for at ungdommen skal føle seg velkomen i kyrkja? 

Det mest grunnleggande verkemiddelet for å få ungdom til å kjenne seg velkomen i 

gudstenesta er at det finst andre ungdomar i kyrkja i utgangspunktet.  
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Vidare er det viktig at ungdomane blir møtte av nokon som dei kjenner og har ein relasjon til 

– Ein person som har brukt tid saman med ungdomane utan å nødvendigvis ville ha dei til å 

gjere noko. 

UBDM 2018 meiner at det som hender i gudstenesta, må / skal gjerast på eit språk som ikkje 

stenger ungdomane ute. Vi tenkjer òg at det er viktig å huske på at ingen, korkje ungdom eller 

vaksne, forstår det som skjer i gudstenesta utan å få det forklart. Om ein vert sitjande åleine 

som ein rein tilskodar, skal det mykje til for å kjenne seg inkludert. 

Ein av dei viktigaste oppgåvane til kyrkja er å gje ungdomane ei ny grunnforteljing om seg 

sjølve, og gjere det med ei slik kraft og ein slik myndigheit at dei til slutt lar seg overtyde – og 

klarar å gå nokre skritt vidare likevel. «Du er sterkare enn du trur. Du har mykje i deg som 

trengs i verda. Du er verd noko. Du er viktig. Du kjem til å klare deg». 

Korleis kan vi flette ungdommen inn dei forskjellege gudstenesteledda? 

UBDM 2018 meiner at det er viktig å hjelpe dei som kjem på gudsteneste, å forstå kvifor 

rekkefølga i dei fleste gudstenester er som den er. Det er ikkje lenger sjølvsagt at alle veit 

korleis eller kvifor vi gjer det vi gjer i dei forskjellige gudstenesteledda.  

Vi meiner at det er viktig å gjere det mogleg for ungdom i kyrkjelyden å få og ta ansvar for 

gudstenester, og samstundes få hjelp til å klare det ansvaret ein har fått. Ungdomane lyt få 

rom til å  eie det som skjer. Det betyr òg at kyrkjestaben og dei vaksne må trekkje seg attende 

og gje ungdomane rom og tillit. 

Preika må vere relevant, og handle om det ungdom er opptekne av. UBDM 2018 rår prestar 

og predikantar om å trekke inn daglegdagse ting, og noko ungdom kjenner seg att i preikene. 

Det er òg viktig at dei som leier gudstenestene viser med heile seg at dei trur på det dei fortel 

om. Vi tenkjer at til dømes biskopen vår, Per Arne Dahl har vore eit godt eksempel på dette.  

UBDM 2018 meiner at alle som arbeider med gudstenestene i kyrkja vår, må leite etter den 

gode likevekta mellom å gjere liturgiske ledd enklare, utan at dei mister innhald. 
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Kva er så UBDM 2018 sin drøymegudsteneste? 

Gudstenestelengd og -frekvens 

Eit av spørsmåla vi har diskutert, er lengda på ei gudsteneste som er god for ungdom. Er den 

lengda vi har på gudstenester i dag for lang, for kort eller passe? Sjølvsagt avheng mykje av 

kva slags element som er med. Få av delegatane på UBDM 2018 er opptekne av om det er for 

mykje med t.d. dåp og nattverd i same gudstenesta. Om det som skjer er spanande og bra, 

toler også ungdomane at gudstenesta er lengre. 

Når det gjeld kor ofte det bør vere gudsteneste, verkar det meir viktig at gudstenestene er 

gode enn at dei er kvar veke. 

Musikalsk preg 

Mange av dei som gav tilbakemelding ynskjer seg eit anna preg på musikken i gudstenesta. 

Kyrkjeorgelet synast å vere lite populært mellom delagatane, som jamt over ynskjer seg fleire 

instrument i gudstenesta, og gjerne forsongarar der det er mogleg. Band er alltid bra. Nokre 

ynskjer seg at ein kan bruke andre songar enn dei som finst i salmeboka. Døme på dette kan 

vere gospel og anna opplyftande musikk. Alt i alt, synest det som om det er viktigare å nytte 

musikken ein allereie har, på ein god – eller kul – måte, enn å få inn nytt. 

Liturgisk uttrykk 

Ungdomane ynskjer å vere med på å velje ut kva for bøner som skal nyttast i gudstenesta. Dét 

er like viktig som å skrive bøner. Mange på UBDM 2018 pekar på kor viktig det er med eit 

språk som både rører med kvardagen vår, og samstundes har rom i seg til å forklare dei 

gamle, tidlause orda. Det er ikkje berre enkelt med gudstenestereforma som opna opp for meir 

lokale gudstenesteuttrykk i dei lokale ordningane. 

Prestens oppgåve 

Ungdomane på UBDM 2018 legg stor vekt på rolla til dei som leier gudstenesta. Vi ynskjer 

oss leiarar som nyttar eit språk som folk kan kjenne seg att i. Når leiarar bruker humor og 

sjølvironi, kan det vere ein god måte å gjere kyrkjelyden trygge og få dei til å trivst. Vi 

ynskjer at presten nyttar enklare ord så alle kan forstå; det er godt med ein prest som er «ned 

på jorda», og som ikkje pratar over hovudet til dei unge. Det er innanfor å nytte humor! 

Bodskapen må vere tydeleg, og det er godt med samarbeid mellom presten og grupper med 

ungdomar. Likeeins er det viktig med ein god dialog mellom arbeidarar i kyrkja. 
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Det er godt når ein skapar trygge rammer rundt midlinga av bibelteksten. Gjerne med drama, 

rollespel, eller bibelpantomime. Den som fortel teksten må gjere det slik at kyrkjelyden kan 

sjå for seg det som skjer i teksten. Ungdomane på UBDM 2018 er positive til å nytte visuelle 

hjelpemiddel som gjer det lettare for ungdom å fylgje med på det som skjer. Døme på dette 

kan vere bilete eller videosnuttar på storskjerm som synlegggjer forteljinga. Andre dømer kan 

vere dans eller som før nemnt, drama. Det som visast må i alle høve vere relevant i 

gudstenesta. 

Konklusjon 

Gudstenesta må vere inkluderande, relevant for livet til den einskilde, og engasjerande. Vi ser 

at det ungdomane ber om liknar mykje på det som kom fram i saka om liturgi og musikk i 

gudstenesta frå 2015 (UBDM sak 05/15) 

Å forkynne er å få fram samanhengen mellom bibelens røyndom og vår kvardag slik at det 

blir relevant for dei som høyrer på. Når presten knyt forteljingane om Jesus saman med våre 

liv og gjer forkynninga dagsaktuell, skapar dette også gjenkjenning, og gjer det heile lettare å 

forstå.  

Gudsteneste handlar djupast sett om å formidle det vi treng for å leva. Gjennom å synleggjere 

denne midlinga mest mulig, gjer vi òg gudstenesta meir engasjerande, både for dei som tek 

del og dei som lagar ho. 

 

Oppmodingar til kyrkjelydane 

UBDM 2018 oppmodar kyrkjelydane til å: 

 Leggje fleire gudstenester til seinare på (sun)dagen enn klokka 11. 

 Leggje seg lengda og innhaldet på gudstenester til sinns. 

 Nytte fleire instrument i gudstenestane, og ikkje berre orgel. 

 La ungdomar være med på planlegginga av dei gudstenestene dei skal ta del i. 

 La ungdomar ha eit ord med i laget på kva slags musikk som veljast til gudstenestane. 

 Bruke lokale kor, der slike fins. 

 Finne ungdomar som kan spille instrument og som vil ta del i gudstenestane. 

 Det trengst kyrkjemusikarar som òg er vande med rytmisk musikk og bandleiing. 

 Ungdomane ynskjer seg òg komfortable stoler og gratis mat og drikke i samlingane!   
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Oppmodingar til bispedømerådet 

UBDM 2018 oppmodar bispedømerådet til å halde fram med å arbeide for plassen åt 

ungdomane i kyrkje og gudstenesteliv. 

Vi ungdomar er ikkje berre framtida til kyrkja – vi er kyrkja. 
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Sak /  Utbrenthet 
«28 Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! 29 Ta mitt åk 

på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for 

deres sjeler. 30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» Matteus 11:28-30  

Bakgrunn: 

Utbrenthet defineres som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon, som vanligvis gir både 

psykiske og fysiske plager. Utbrenthet oppstår over tid, ofte begynner det med tretthet, 

spenningstilstander og muskelsmerter. Utbrenthet er en normal reaksjon på stress, og ikke en 

diagnose5. 

Mange ungdommer opplever at de er slitne. Hverdagene kan være travle, og mange bruker 

mye tid på skole, idrett og verv i ulike sammenhenger.  Et økende antall unge forteller om 

psykiske utfordringer, og noen trenger profesjonell hjelp. At flere ungdommer forteller om 

psykisk press kan skyldes at de forventes å være flinke på mange arenaer i samfunnslivet 

samtidig: det er skole, jobb, relasjoner til mange mennesker, mange møter forventninger om å 

være gode i idrett eller andre fritidsaktiviteter, og det sosiale presset er vanskelig for mange. 

Man kan bli redd for å gå glipp av ting som skjer, og å falle utenfor i sosiale sammenhenger. I 

dette dokumenter blir det drøftet tre aspekter på hvordan man kan forebygge utbrenthet blant 

ungdommer. 

 

Press:  

Mange ungdommer har frivillige oppgaver som ledere, eller de har andre verv. At ungdom får 

god nok oppfølging er svært viktig, slik at man her unngår utbrenthet og at man får økt 

lederkompetanse i takt med økt ansvar.  Dersom ungdommer kjenner på for mange 

forventninger kan dette resultere i utbrenthet. Det er også ganske vanlig å stille store 

forventinger til seg selv. 

                                                        
5 https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/utbrenthet/ 

 

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/utbrenthet/
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Nettopp i kirken er det viktig at alle kan være selv om man ikke har krefter til å ta på seg en 

lederoppgave. Det kan også være at man trenger en pause fra lederoppgaver i perioder. 

Som ungdom har man ofte mange ønsker om ting man kan sette i gang hvis man for eksempel 

er frivillig ungdomsleder i menigheten. Ofte har man som ungdom ikke nok kunnskap om hva 

som kreves for å utføre det man har lyst til. Det kan bli veldig ubehagelig og føre til en 

nederlagsfølelse hvis man setter i gang noe og må gi seg underveis. For å unngå dette kan 

man gjerne få hjelp til å forsøke å sette realistiske forventninger til mål, slik at ungdommene 

kan oppnå forventningene de har til seg selv. 

 

Menighetene: 

Menighetene stiller forventinger til ungdomsledernes engasjement, og det er riktig å gjøre. 

Men noen ungdommer er veldig redde for å skuffe menigheten og sier ja til for mange 

oppgaver. Det vil da være viktig at det er voksenledere som de frivillige ungdomslederne kan 

stole på og som kan hjelpe til med avgrensing av oppgaver. Vi vil også påpeke at det er viktig 

med kurs og opplæring så man kan bli trygg på det man skal gjøre. Slike kurs kan menigheten 

selv arrangere, eller man kan samarbeide om dette med en av de kristne barne – og 

ungdomsorganisasjonene. 

 

Ofte opplever ungdommer at dersom de tar på seg ansvar, så forventes det at de fortsetter med 

dette og tar på seg flere og flere oppgaver og synes at det blir vanskelig å si nei. Det kan det 

være at forventingen om hva menigheten skal få til er større enn det som er realistisk. 

Menigheter kan gjerne gå sammen om å arrangere ulike samlinger slik at det blir flere 

ungdommer til å dele på lederoppgavene.   

 

Hvem kan ungdommen snakke med i menigheten? 

Frivillige og ansatte i menigheten har et felles ansvar for å skape trivsel. Et trygt, åpent og 

romslig fellesskap er viktig for å bygge bro mellom generasjonene. For å oppnå dette er gode 

samtaler viktige, og gode samtalepartnere som kan være med å skape trygghet er noe 

ungdommer ønsker seg. Trygghet vil skape rom for at det er lov å prøve og feile og prøve på 

nytt igjen.  Prest, kateket, trosopplærer og andre ansatte i menighetene har et ansvar for å 

følge opp ungdommene og skape dette rommet. Det varierer hvem av de ansatte i menigheten 



 

 24 

som er synlige på ungdomsaktivitetene. Det er ønskelig at presten er med på 

ungdomsaktivitetene for å bli synlig også utenom gudstjenesten. Vi må etterstrebe at ledere i 

menigheten er både menn og kvinner, slik at både gutter og jenter har kristne lederforbilder å 

relatere seg til.  

 

Kirkehuset 

Ved å åpne dørene til kirken og gjerne låne ut nøkkelen til kirken kan menighetene bidra til at 

ungdommer kjenner seg mer hjemme i kirkehuset. For eksempel kan det være fint å få øve på 

instrumenter i kirken, og ha et ungdomsrom der man kan å sitte og gjøre lekser. Hva som kan 

fungere lokalt bør man kunne finne ut av gjennom en dialog mellom ungdommer og stab eller 

menighetsråd.  

 

Oppfordringer: 

UBDM 2018 oppfordrer menighetene til å: 

- Legge til rette for at ungdommer kan få opplæring og lederoppgaver i passe omfang. 

- Være romslige slik at ungdom kan prøve og feile i ulike lederoppgaver. 

- Ha tydelige avgrensninger på oppgaver slik at det er lett å oppfatte når oppgaven 

ungdommene har fått er gjort ferdig. 

- Ha aktiviteter tilknyttet ungdom som konfirmantene også kan være med på å bestemme. 

- Lage en forventingsplan som ikke bare gjelder ungdommen, men inkluderer alle som jobber 

i kirken. Det kan bidra til et bedre samarbeid. 

- Videreformidle budskapet om at det må være en god dialog mellom ungdommene og de 

ansatte i menigheten. Dette er vårt felles ansvar. 

UBDM 2018 oppfordrer ansatte i kirken til å: 

-  Sette av tid for å snakke med ungdommen om hva som opptar dem.  

- Ta i bruk ressursene til kirkens partnere. 
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- Lage en liste over hvilke oppgaver ungdommen bør ta ansvar for, slik at de føler seg 

inkludert. 

- Avgrense oppgaver som ungdommer påtar seg, for å forebygge utbrenthet. 

 

UBDM 2018 oppfordrer prestene til å: 

- Være synlig på andre plattformer enn i gudstjenesten, slik at ungdommene kan lettere få en 

relasjon til Presten. 

 

UBDM 2018 oppfordrer menighetsrådene til å: 

-  Legge til rette slik at ungdom kan finne sin plass i den lokale kirken. 

 - Bruke ungdomsåret som et ”testår” for hva som kan appellere til ungdommene, for en 

satsing videre. 
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Sak .  Ungdomsa r 

Bakgrunn 

Bispedømmerådet har vedtatt at det i skoleåret skoleåret 2018/19 skal gjennomføres et 

ungdomsår i Tunsberg. Årets innhold og form skapes av de lokale menighetene, av ungdom i 

bispedømme og av ansatte ved bispedømmekontoret. Vi vil at dette skal være et prosjekt som 

skaper engasjement og vekker flammen i ungdom som har en gnist til å bidra. Det er viktig at 

vi som ungdom får bidra og komme med kunnskap og ideer. Vi ønsker at dette dokumentet 

skal være en ressurs i arbeidet med ungdomsåret, og at det vil bidra til at vi får rekruttert 

ungdommer inn i kirken og inn i det felleskapet vi som ungdom i kirken har. For det 

felleskapet er verdt å kjempe for.  

 

Hva er et ungdomsår? Hva er misjonen med det og hva får vi ut av ungdomsåret? 

Ungdomsåret er et tiltak, noe som må til for at vi skal få en bærekraftig utvikling med gode 

engasjerte ungdom videre fremover. Dagens utfordring for oss i kirken er at vi er altfor få 

unge med engasjement til å drive ungdomsarbeid, og eller andre aktiviteter for ungdom 

innenfor kirkens omfavn. Hva kan vi som ungdom gjøre for å skape engasjement og spre 

budskapet til andre ungdommer som er usikre. «1. Tim 4:12 La ingen forakte deg fordi du er 

ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet». 

Ungdomsarbeidet i kirken er viktig. Gjennom dette møtes unge hver uke i sin lokale menighet 

til klubb, kor, ledertrening, gudstjenester og mange andre aktiviteter. Hovedmålet med et 

ungdomsår er å skape engasjement og inspirere flere til å bli med i kirkens ungdomsarbeid, 

samt jobbe for rekruttering til kirkelig tjeneste. Ungdomsåret er til for at ungdom skal settes i 

fokus.  

UBDM 2018 vil at bispedømmerådet skal jobbe for at hver menighet skal arrangere samling 

på en hverdag som f.eks. onsdag. Disse samlingene skal inneholde avslappende og 

morsomme aktiviteter som ikke krever mer av ungdommene enn det de selv ønsker å bidra 

med, og skal arrangeres minst to ganger i måneden. Dette skal være en arena for at ungdom 

skal kunne slappe av og bli kjent med andre ungdommer i vår felles kirke. Det ytres også et 
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stort ønske om at menighetene i nærheten av hverandre skal samarbeide om samlingene for at 

ungdommen skal kunne bli kjent med andre. Aktiviteter på samlingene kan være, film, div. 

hobbyarbeid, leksehjelp eller brettspill. På denne måten vil det bli et lav-terskel tilbud som 

alle kan være med på. Gratis mat er lokkende for ungdom som ikke er fortrolige med kirken, 

derfor burde dette være en del av tilbudet. Vi anbefaler promotering gjennom sosiale medier 

og plakater som vekker interesse. Ved mangel på engasjement hos voksne i menighetene kan 

ungdomslederne ta direkte kontakt med ungdomsrådet eller bispedømmerådet for hjelp. Nye 

ungdommer og voksne kan finnes i det lokale miljøet ved hjelp av lokale aviser eller 

menighetsblad. UBDM 2018 ønsker at bispedømmerådet og ungdommens bispedømmeråd 

skal lage maler til markedsføring. 

 

UBDM 2018 Oppfordrer også til å lese sak 04/18 Diakoni for flere forslag til aktiviteter. 

UBDM 2018 foreslår at delegater fra menigheter med velfungerende ungdomsarbeid besøker 

menigheter som trenger inspirasjon. 

UBDM 2018 vil også at det skal arrangeres «Fullt hus6». Det har tidligere vært arrangert 

«Fullt hus» i Bølgen kulturhus i Larvik med stor deltagelse. Dette vil UBDM 2018 skal bli 

satt opp flere steder i vårt bispedømme, siden bispedømmet er langstrakt og bredt. Med dette 

vil UBDM 2018 at disse arrangementene skal holdes på en slik måte at ungdomslederne kan 

være med på å holde aktiviteter og stands for å promotere sin menighet og deres 

ungdomsarbeid. Dette kan gi lærdom og samarbeid på tvers av menigheter for å knytte et 

sterkere felleskap. Ved at slike arrangementer arrangeres flere steder, som er åpne for alle, vil 

det vekke interesse for ungdom og gi en mulighet til å oppleve det samholdet og fellesskapet 

vi har i kirken.  

Det burde settes opp en komite som består av noen fra rådet, ungdomsrådet og ivrige ildsjeler 

                                                        

6 Fullt Hus ble arrangert av bispedømmerådets administrasjon i 2014. Etter en samling på dagen for ansatte i 

bispedømmet ble alle menigheter invitert til å sende ungdommer på kvelden. Programmet bestod av samling 

med biskopen, gudstjenesteverksted der man kunne velge mellom ulike grupper: kor, drama bønn og preken. 

Vi hadde matservering, konsert med LZ7 fra England som ble booket gjennom Skjærgårds, samt en 

nattverdgudstjeneste. Kvelden var ment som en inspirasjonssamling for ungdom og ungdomsledere, og UBDR 

var aktive i planlegging og gjennomføring av kvelden. 
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fra bispedømmet for å få til slike arrangementer og følge opp hos menighetene. Det er viktig 

at vi ungdom blir hørt og sett når det er ungdom som er i fokus.  
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Sak . .  Valg av Ungdommens bispedømmera d 

Følgende personer ble valgt inn i rådet (antall år står i parentes): 

Mathilde Pernille Senum Brownrigg (2 år) 
 
Sondre Karstad (2 år) 
 
Gard Hatlestad (1 år) 
 
Nora Regine Lund (1 år) 
 
Marianne Borgersen (1 år) 
 
Inga Stoveland Dekko (1 år – vara) 
 
Tonje Bakken Kro (1 år – vara) 
 
 

Medlemmer av rådet som ikke stod på valg: 

 
Micael Torgersen 

 Sak . .  Valg representanter til Ungdommens kirkemøte 

Oversendes til UBDM 
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Sak .  Eventuelt 
Ingen eventueltsaker 

 

 

PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 

 

Berit Skorge Berntsen 

 

Inger Dina Wergeland Venås 

 













Konfirmanter SMU 2018/19 
Oversikt per 22.08.2018 

 

 

 

Generell info om 9.trinn   
 SMU 

2018/19         

SMU 2016-17 SMU 2017-18 

Totalt elever 88 75 74 

Døpt i Den norske kirke 74 55 57 

Tilhørende 1 6 4 

Døpt i et annet kirkesamfunn 1 (flere?) 2 6 

Ikke-medlemmer 13 12 13 

Konfirmeres/-t i et annet kristent 

kirkesamfunn 
1 (flere?) 2 3 

Oppslutning i Modum menighet  
Konfirmanter i Modum menighet 

(døpt i Den norske kirke) 
68 (68) 48 (48) 59 (55) 

Tilhørende (Den norske kirke) 0 0 1 

Ikke-medlemmer  0 0 3 

Døpt i et annet kirkesamfunn 0 0 2 

Døpes i konfirmanttida 0 0 2 

% av alle døpte i Den norske 

kirke 
91,9 % 87,3 % 96,5 % 

% av kullet 77,3 % 64,0 % 79,7 % 
 



Frivillighet. Vedlegg til sak 2018/32 M 
 
Innledning: 
I årsplanen for menighetsrådet står det at fokus på dette møtet skal være:  
 
MÅL 3:  
Alle frivillige skal bli sett, hørt, anerkjent og gis utviklingsmuligheter 
 
Se oversikten over alle målene i dokumentet som er vedlagt.  
 
I sak 2018/04 M ble det vedtatt at:  
Staben bes foreta en evaluering av og komme med forslag til revisjon av statuttene for 
frivillighetsprisen. 
 
 
Samtale i menighetsrådet: 
Per i dag jobbes det med å strukturere arbeidet med hvordan de «alle frivillige blir sett, hørt, 
anerkjent og gis utviklingsmuligheter» gjennom frivillighetskoordinatoren. Det har vært litt 
rolig fremdrift her, men det foreslås at arbeidet med dette får fokus fremover og at 
fremdriftsplanen gjennomgås og revideres.  
 
I menighetens handlingsplan står alle de frivillige lag og gruppene under et fagutvalg og 
dermed under en ansatt. Hvordan de frivillige følges opp, er ulikt fra der forskjellige 
gruppene. Noen har felles ledersamlinger, noen en til en samtaler, 2 av de frivillige har 
frivillighetskontrakt og det er ulik praksis i forhold til takking (når noen slutter, til jul ol). 
Det eneste som er felles for alle er at alle frivillige inviteres til en stor, felles frivillighetsfest 
en gang i året.  
 
Målene vi har satt, er i seg selv lite målbare.  
 
Hvordan kan vi konkretisere MÅL 3 utfra SMART måten.  
 
Arbeid i grupper.  
 
 
Hva tenker menighetsrådet rundt frivillighetsprisen? 
Klarer vi å nå statuttenes mål om å legge vekt på mangfoldet i menigheten? 
Et spørsmål kan være «Ønsker vi å fortsette å ha en slik pris?» Vil noe føle seg utenfor, vil vi 
kunne ære noen, men glemme andre? 
 
Arbeid i grupper.  



 
 

  

 



 

 

• Frivillighetsprisen skal gis til en enkeltperson 
eller gruppe som har gjort en særskilt frivillig 
innsats til beste for enkeltpersoner eller 
grupper innen menighetens arbeid i Modum.  

 

• Frivillighetsprisen skal gis på grunnlag av en 
persons eller gruppes frivillige innsats over 
lengre tid. 

 

• Frivillighetens bredde og mangfold både 
med tanke på organisasjonsform, tematikk, 
alder og arbeid i menigheten skal over tid 
gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant 
prisens vinnere.  

 

FRIVILLIGHETSPRISEN 

MODUM MENIGHET 

STATUTTER 



DEN NORSKE KIRKE
Modum menighet

Kirkelig fellesrÂd

Hovedmål: 

   KirKen for alle

Visjon:  Mer himmel på jorda.*

Verdier:  Kirken vitner i ord og gjerning om frelse,  
 frihet og håp i Jesus Kristus ved å være åpen,  
 tjenende, misjonerende og bekjennende.

1. Alle i Modum skal vite at de er velkomne til guds- 
 tjenester  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. 

2. Mennesker i vanskelige livssituasjoner skal få 
 tilbud om kirkens omsorgstjenester.

3. Alle frivillige skal bli sett, hørt, anerkjent og gis   
 utviklingsmuligheter.

4. Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø preget av  
 samarbeid, kompetanse og trivsel. 
    
5. Menigheten skal være en god forvalter av alle ressurser.

Våre mål mot 2021:

1. Både i og utenfor kirkerommene tilby gudstjenester,  
 opplæring, musikk- og kulturaktiviteter og andre   
 inkluderende aktiviteter som bygger Guds rike. 

2. Styrke kommunikasjons- og samarbeidsaktiviteter. 

3. Inkludere frivillige i medarbeiderutvikling. 

4. Velge omsorgstilbud og misjonsaktiviteter ut fra  
 felles prioriteringer og bred involvering i gjennom- 
 føring.

målene sKal Vi nå Ved å: 

* Dette er Den Norske Kirkes visjon.



Frivillighetsprisen 
 

Prisen er tidligere år gått til: 
2017    Gunnar Hellerud 
2016    Torill og Jørgen Korsvik 
2015    Tove og Hans Disen 
2014    Fam. Skagen 
2013    Jan Marcussen  
2012    Kjellfrid og Kristoffer Trondsen 
2011    Kari Løvik 
2010    Per Ole Buxrud 
2009    Eli og Helge Gutuen  
2008    Liv Therkelsen 
2007 Ole Auen Wiger 
2006 De frivillige på kirketorget i Åmot kirke  
2005    Lars-Ole Gjermundbo 
2004 Aslaug Jahren  
2003    Liv Anna Furnes 

 
 
 
 
 
20.08.2018 
Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge 
 



Modum kommune 

TEKNISK ETAT 

Notat 

Til: Møtedeltakerne   
Kopi: Harald Silseth, Aud Norunn Strand  
Fra: Tone Hiorth 
      

Referat fra møte om tilrettelegging for gravferd for ulike tros- og 
livssynssamfunn 7. mai 2018 

Til stede: Jonny Gulli 
Paul Madsen 

Jehovas vitner 
           « 

 Nina Brokhaug Røvang Den norske kirken 
 Geir Holberg           « 
 Bjørg Håland Humanetisk forbund 
 Pål Lynne hansen           « 
           Monja Østli 

Haakon L Laneli 
Yngvar Bjørnsrud 
Nina 
Ghulam Abbas 

Modum begravelsesbyrå 
          « 
Midtfylket begravelsesbyrå 
          « 
Al-Khidmat begravelsesbyrå            

 Rade Almudaffar 
Alhan Madi  

Innvandrerrådet 
          « 

 Audun Eriksen 
Kari Guldteig 

Modum kommune 
          « 

 Tone Hiorth           « 
Meldt forfall: Krødsherad, Ringerike og Modum 

Begravelsesbyrå 
Ole Martin Kristiansen 

   

 

1. Tilrettelegging for gravferd for ulike tros- og livssynssamfunn  

Kommunen hadde invitert 14 tros- og livssynssamfunn som alle hadde over 10 medlemmer i 
Modum. Dessuten ble begravelsesbyråene som er aktive i kommunen invitert. Kommunen 
har nylig opprettet et innvandrerråd. Medlemmene ble invitert. 

Møtet ble holdt på Modumheimen der den første delen av utbyggingen var åpnet. Audun 
Eriksen viste oss på det nye visningsrommet og rommene for stell og midlertidig oppbevaring 
av de døde. Ghulam Abbas kom med informasjon vedr stell av muslimer. Kapellet i den 
gamle delen av Modumheimen ble også sett på. Dette er livssynsnøytralt og blir brukt 
regelmessig der det er forventet liten deltakelse, uavhengig av livssyn. 

Tilbake i kantina serverte Audun Eriksen kaffe og rundstykker. Og kommunens 
gravplassansvarlige Tone Hiorth, informerte om diverse rundt gravferd i Modum: 

 



Grunnleggende bestemmelser 
Gravferdsloven §1: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.  
 
Gravferdsloven §6: Avdøde personer som ved dødsfall hadde bopel i kommunen, har rett til 
fri grav på gravplass her. 
 
I Modum kommune er det kun muslimer som har eget gravfelt. Det er på Åmot, og ble anlagt 
i 2010 og tatt i bruk i 2011. 3 graver er tatt i bruk. 
 
Forvaltningsansvar 
I Modum er det kommunen som er gravplassmyndighet og har forvaltningsansvaret for 
gravplassene i kommunen. Parkvesenet gjør det praktiske arbeidet på gravplassene, og 
gravplasskontoret fører grav-register og har kontakt ut mot begravelsesbyrå og tros- og 
livssynssamfunn i forbindelse med begravelser og har ellers mye kontakt med festere av 
gravsteder i kommunen.  
 
I Modum har vi mellom 70 og 90 kistenedsettelser i året og mellom 40 og 60 
urnenedsettelser i året. Kremasjonsprosenten er kommet opp i 40%. Den som sørger for 
gravferden må betale avgiften for kremasjon. 
 
Gravplassene 
Vi har 7 gravplasser i Modum med 9900 graver, av disse er 2/3 festegraver. Vi har navnet 
minnelund på Heggen og Åmot kirkegård med plass for kister og urner. På disse 
gravplassene finnes også et anonymt urnefelt. Bruken av navnet minnelund er tiltakende. 
 
Seremoni knyttet til nye gravplasser/gravfelt 
Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, skal gis anledning til å gjennomføre 
en seremoni når en ny gravplass blir tatt i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes eller 
gjennomføres slik at den forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for 
de som gravlegger sine medlemmer på den samme gravplassen. 
 
Rutiner for melding av dødsfall  
Dette ble gjennomgått. Skjemaet «Begjæring om gravlegging eller kremasjon» er sentralt. 
Ved bruk av begravelsesbyrå får man hjelp til utfylling og dermed avklart viktige spørsmål. 
Hvis man ikke skal bruke begravelsesbyrå må man ta kontakt med gravplasskontoret og det 
tros- og livssynssamfunnet den døde var medlem av. 
 
Seremonirom i Modum 
Når man ikke kan eller vil bruke kirkene til seremoni, har man disse valgene i Modum: Eget 
seremonilokale, kapellet på Modumheimen, kulturhuset, hoppsenteret, Folkvang og 
grendehus som Fjordvåg og Eikvang.  
 
Det koster ikke noe å bruke kapellet på Modumheimen. De andre stedene må man regne 
med å betale leie. Det ble stilt spørsmål om Modum kommune kunne betale leieavgift ved 
bruk av andre lokaler enn Modumheimen. Det er ikke noen ordning for dette, men det 
kommunale tilskuddet til tros- og livssynssamfunnet bør kunne brukes til leie av lokaler. 
 
Folkvang har fått en flott ansiktsløftning det siste året og er nå tilrettelagt for seremonier i 
forbindelse med begravelser/bisettelser. 
 
Kulturhuset ble for første gang brukt til gravferdsseremoni høsten 2017. Lokalet bestilles via 
gravplasskontoret. Lokalet er ikke alltid ledig. 
 

Kommunens brosjyre om Gravplasser i Modum ble delt ut. 



2. Tilskudd til tros og livssynssamfunn: 

Fylkesmannen sender oversikt til kommunene om hvor mange medlemmer det er i de ulike 
trosamfunnene, for Modum gjelder følgende fra 2017: 

• De  orske kirke har  edle er 
•  ulike tros og livssy sorga isasjo er ed edle er 

– Isla ,  orga isasjo er ed  edle er 
– Hu a etisk forbu d,  edle er 
– Buddhistforbu det,  org  edle er 
– Jehovas vit er,  edle er 
– Pi se e ighete ,  org. og  edle er 
– A dre krist e;  org ed  edle er 
– A dre ikke krist e;  org  edle er 

• Ikke edle er av oe:  e esker 
Kommunen betaler 648kr pr medlem til de ulike tros og livssynssamfunnene som baseres på 
kommunens utgifter til Den norske kirke.  
 
 

3. Ny lov om tros- og livssynssamfunn 

Modum kommunes høringsuttalelse høsten 2017: 

 Staten bør overta finansieringsansvaret for tilskudd 

 Tilskuddet beregnes ut fra medlemmer over 15 år 

 Tilskuddet skal ha samme utvikling som tilskuddet til Den norske kirke 

 Staten overtar finansieringen av Den norske kirke (også lokalt) 

 Forvaltningsansvaret legges til kommunene 

 Fylkesmannen bør være klageinstans og regional gravplassmyndighet. 

 Statlig rådgivningstjeneste for sektoren 

 Kistegrav og kremasjon likestilles økonomisk 

 20 betalingsfrie år for feste av grav ved kiste eller urnenedsettelse 

 

 3.  Neste møte med tros- og livssynssamfunn 

Gravferdsloven sier at det skal avholdes et møte i året med tros og livssynssamfunn som er 
virksomme på stedet. Hvis det er behov for dette, vil kommunen arrangere et slikt møte 
neste år. Hvis ingen har behov for møte neste år, innkaller kommunen til nytt møte i 2020.  

 

 

Tone Hiorth 

Ref 

  









 

KIRKEVERGEN I MODUM 
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Budsjettnotat Modum kirkelige fellesråd 2019 med investeringer 
Modum kirkelige fellesråd har de siste årene fått økt tilskuddet fra kommunen tilsvarende 
lønnsøkning, i henhold til vedtak i kommunestyret. For andre poster har tilskuddet stått fast 
og i 2015-2017 blitt redusert. Dette, sammen med oppsigelse av leieavtalen med biblioteket i 
Åmot, har gitt fellesrådet et spesielt tøft økonomisk år i 2017. For 2016 hadde fellesrådet et 
resultat i balanse. Regnskapet for 2017 ble gjort opp med et underskudd som må dekkes inn 
over de neste årene. I 2017 ble det gitt en ekstra bevilgning på 200.000,- for å dekke opp for 
en del av lønnsoppgjøret. Dette ble ikke videreført for 2018. Men, det ble gjort vedtak om 
dekning av lønnskostnader via lønnsreserven til kommunen. Dette har vi og lagt inn i 
budsjettet for 2019.   
 
Tall for Modum kirkelige fellesråd 
Under følger oppsett for 2019. Her er det, som på lik linje som for kommunen, ikke lagt inn 
noen form for generell prisstigning og dermed i realiteten kutt i kostnader for å dekke opp for 
prisstigning, ingen økning i stillinger men med videreføringer av de kutt som er gjennomført, 
strømsparingstiltak i form av begrenset bruk av enkelte kirker i vinterhalvåret og opp 
montering av varmepumper i Åmot kirke.  
 
DRIFT  

6.350.000,- Bevilgning 2018 
200.000,- Inndekning av deler av underskudd fra 2018 

50.000,-  Økte utgifter elektrisitet som følge av kulde 
300.000,-  Nye teknologiske løsninger krever økt kompetanse og bemanning i forhold 

til opplæring, drift og administrasjon 
6.900.000,- 

 
Bevilgning til drift 2018.  

 Annet 
358.000,- Regnskapsføring 

Kalkulerte kommunale utgifter. 350.000,- i 2018 for regnskapsføring. Lagt 
inn en prisøkning på 2,3%. 

 Lønn og pensjon 
Dekkes gjennom lønnsreserven i Modum kommune som for 2018. Det 
forutsettes at all økning som følge av lønnsoppgjøret, både sentrale og lokale 
forhandlinger, dekkes inn. Det samme gjelder økning i pensjonskostnader. 

 IKT plattform 
Kirken drifter per i dag sitt IKT system ved hjelp av et eksternt firma og med 
leie av server. Dette har vist seg kostbart og lite effektivt.  
For å sikre en forsvarlig og effektiv IKT-tjeneste ønsker fellesrådet å gå over 
til å bruke Den norske kirkes egen internleverandør Kirkepartner IKT til å 
drifte og levere IKT-systemene. Fellesløsningene er både basisløsninger og 
felles fagsystemer som sak-arkiv-møteløsning, hjemmesider og intranett 
laget for å dekke behov for menighet, fellesråd, bispedømme og kirken 
samlet. Fellesløsninger og informasjonsdeling mellom enheter i Den norske 
kirke, er viktige forutsetninger for bedre service til medlemmene, bedre 
arbeidsmuligheter for de ansatte, videre organisasjonsutvikling og 
effektivisering.  Ved å gå over til kirkens fellesløsninger og driftsplattform 
vil fellesrådet få et høyere tjenestenivå enn tidligere som tilfredsstiller 
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§ 15.Kommunens økonomiske ansvar. 
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig 

fellesråd, 
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og            kontorhold, 
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 
f)     utgifter til kontorhold for prester. 

 
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige 
tiltak i soknene. 
 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige 
kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og 
fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 
 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i 
denne paragraf. 
 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 
Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for 
kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. 
 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte 
berører fellesrådets virksomhet. 

sikkerhetskrav, heldigitalt arkiv og en trygghet for at det har IKT-løsninger 
som er framtidsrettet. Blir dette tatt i bruk, vil det totalt sett kunne gi 
innsparinger i forhold til dagens løsning. Men, det vil for det året det 
innføres gi en ekstra kostnad i forhold til implementering og overgangen 
mellom de to leverandørene.  
Det vil bli jobbet høsten 2018 (utsatt fra vår 2018) med en behovsanalyse, og 
når denne er klar vil det foreligge et kostnadsestimat for hva en eventuell 
overgang vil koste. Fellesrådet vil i forbindelse med en budsjettrevisjon 
komme med en søknad om en engangsbevilgning til dette.  

 
INVESTERING Allerede inne i økonomiplanen til kommunen 
500.000,- per år 6 kirker: Åmot, Nykirke, Vestre Spone, Snarum, Rud og Gulsrud. 

Kirkene i Modum har tradisjonelt sett vært tatt godt vare på, og dette er 
det viktig å videreføre og i perioder hvor det er store investeringsbehov 
på enkelte kirker. Beløpet er inne i Økonomiplanen. 
Etter bygningsbefaringen i mai 2017 ble det påpekt råte og andre skader 
som bør tas før skadene blir større og dermed også økte kostnader ved 
utbedring. Dette vil det bli jobbet med for å se på mulighetene for å 
utbedre de nærmeste årene og det er foreløpig uklart hvor mye som kan 
tas innenfor drift og hvor mye som kan tas innenfor investering. 

20.000.000,- 
Fordelt på 
2013-2021 

Heggen kirke: Arbeidet med rehabiliteringen av Heggen kirke er startet 
og går foreløpig etter innlevert plan. Over 9 års perioden vil det være 
litt ulikt behov i forhold til disponeringen av bevilget beløp. 4.000.000,- 
i 2019. 
Det vil kunne bli behov for å søke om økte bevilgninger utover bevilget 
beløp i forhold til arbeid med servicebygg og brannsikring.  

 
Åmot, 24.08.2018  
Nina Brokhaug Røvang     
Kirkeverge, Modum sokn   
__________________________________________________________________________ 
 
Kommunens økonomiske ansvar i henhold til kirkeloven 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KIRKEVERGEN I MODUM 
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Priser ved bruk av kirkene 
Vedtatt i Modum kirkelige fellesråd 13.06.2017, sak 22/2017 F. Revidert 28.08.2018 og trer i kraft 01.09.2018..  
 
Foreslått fjernet 
Foreslått tatt inn 
 
SEREMONIER 
Begravelse, vielse mm Pris Kategori/kommentarer 
Kirke/kirketjener  
Organist 
Kirke/kirketjener vielser 

0,- 
0,- 
0,- 

For personer som er medlem av Den norske kirke 
og som bor i Modum kommune er bruk av kirken 
gratis ved kirkelige seremonier. 

Kirke/kirketjener  
Organist 

3.000,- 
2.000,- 

For personer som ikke er medlem av Den norske 
kirke eller som ikke er bosatt i Modum kommune.  

Kirke/kirketjener vielser 
Organist vielser 

1.500,- 
1.000,- 

For par som ikke bor i Modum der brud/brudgom 
er medlem i Den norske kirke og er døpt eller 
konfirmert i Modum eller foreldrene er 
hjemmehørende i kommunen.  

   
Solist  2.050,- Satser fra MFO (Musikerens fellesforbund). Per 

seremoni. 
Akkompagnement til solist 508,- 

500,- 
Per time forberedelse. Tidsbruk avtales på forhånd. 
Satser fra MFO. Per sang, 

 
UTLEIE, generelle vilkår 
Det er egne leiekontrakter og retningslinjer som skal underskrives før leie.  
Aktiviteter i regi av Modum sokn skal ikke betale leie for bruk.  
Ved konserter skal 4 gratisbilletter leveres til kirkekontoret i forkant av konserten som en del 
av leien. 
Renhold er inkludert i alle leieprisene. 
 
KONSERTER OG ANDRE ARRANGEMENTER 
Konserter og andre arrangementer Per dag Provisjon av 

billettsalg 
Lokale arrangører som bidrar vederlagsfritt ved menighetens 
arrangementer for øvrig.  

0,- Forutsettes at det 
ikke er billettsalg 

Lokale arrangører der det ikke er inngangspenger eller det gis 
en gave til et veldedig formål. 

2.000,- 
1.000,- 

Forutsettes at det 
ikke er billettsalg 

Lokale arrangører som bidrar vederlagsfritt ved menighetens 
arrangementer for øvrig. 

2.000,- 
1.000,- 

5% 

Lokale arrangører. 3.000,- 10 % 
Andre leietagere som leier kirken som konsert-
/fremføringslokale. 

4.000,- 20 % 

Bruk av Gulsrud kirke i forbindelse med leir (ikke konserter) 500,-  
 
For konserter er en øvelse, alternativt rigging dagen før der dette er mulig, inkludert i 
leieprisen.  
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Ved de tilfeller der fellesrådet mener at det er nødvendig med kirketjener tilstede, gjøres det 
en egen avtale for dette.  
 
 

ÅMOT KIRKE 
Møter, øvelser, privat leie og lignende,  
Åmot kirke 

Per dag Per gang ved 
langtidsleie 

(min 10 ganger) 
Kirkerommet 2.000,- 1.000,- 
Storstua 2.000,-  
Små møterom (skolestua, spisestua, samtalerom, møterom) 500,- 300,- 
Ungdomsstua 1.000,- 500,- 
Kirketorget  2.000,- 1.000,- 
Hele kirken 4.000,- 2.500,- 
Hele kirken minus kjeller 3.500,- 2.000,- 
Lyd og lys, inkl tekniker Etter avtale Etter avtale 

Lyd og lys, med egen tekniker Etter avtale Etter avtale 

Fleksibelt rom*  400,- 
*Med fleksibelt rom menes at man i utgangspunktet leier et bestemt rom, men er fleksible til å 
bruke andre tjenlige rom hvis kirken ser det som nødvendig.  
 
For alle rommene er renhold samt tilgang kjøkken inkludert i prisen. 

I de rommene der det er taleanlegg og fastmontert projektor kan disse benyttes. 

Det er mulighet for å bestille enkel servering som kaffe/te, lunsj og frukt. 

Ved leie til selskaper gis det mulighet til å komme dagen før for å gjøre i stand, hvis dette er 
mulig i forhold til andre arrangementer. 
 
 
Minnesamværpakke  
4 snitter per person, marsipan/bløtkake og kaffe 355,- 
4 snitter per person der en er med karbonade, marsipan/bløtkake og kaffe 365,- 
Mineralvann etter forbruk 30,- 

Prisene inkluderer leie av lokale, dekking av bord, servering, enkel pynt av bord, rydding,  
oppvask og renhold. 

 



 

KIRKEVERGEN I MODUM 
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Stikkordsreferat fra byggemøte Heggen kirke, 19.06.2018 
 
Tilstede: 
Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge, 905 35 124, nina@modumkirke.no (referent) 
Tormod Moviken, prest, oppnevnt av fellesrådet, 959 30 173, 
tmsokneprest.krodsherad@gmail.com 
Jan Marcussen, Heggen kirkeutvalg, oppnevnt av fellesrådet. 472 32 013, 
jan.marcussen41@gmail.com  
Alf Kristian Hol, Castor Kompetanse, 400 97 064, alfkristian@castorkompetanse.no 
Ole Reidar Nerland, kirketjener 
Geir Erik Bardalen, Castor Kompetanse 
 
Kopi av referatet: 
Jørn Storberget, Castor 
Knut Olav Thorset, teknisk  
Tone Hiorth, kommunegartner 
Geir E. Holberg, sokneprest 
Sverre Følstad, leder i Heggen kirkeutvalg 
Modum kirkelige fellesråd 
  
Tid og sted: 
Heggen kirke, 04.09.2018 kl. 14.00 
 
 
Stikkordsreferat: 
De fleste sakene er oppfølging og videreføring av saker fra tidligere referater. Det som står i 
svart er fra tidligere referater og oppfølgingssaker. Det som står i rødt er referatet fra dette 
møtet.  
 
Økonomi og tilskudd 
Geir Erik har forhørt seg med RA om tilskudds situasjonen i 2018, og fått til svar at dette 
foreløpig er usikkert og avhengig av statsbudsjettet som utarbeides nå. Her er det reelt sett 
grunn til pessimisme. Det har vært tilskuddsmidler på budsjettposten de siste årene, med 
økende beløp, men de har vært øremerket stavkirker og trehusmiljø. 
 
MEN det hadde vært avgjørende for oss om vi i bare hadde fått noe i tilskudd fra RA, da det 
vil virke positivt overfor UNI. Geir Erik bes jobbe aktivt videre med saken.  
 
Geir Erik sendte over et forslag til søknad til stiftelsen UNI til kirkevergen. Denne settes det 
inn bilder i også kan den sendes inn nå før sommeren. De har fire styremøter i året hvorav 2 
på høsten.  
Vurderer og å sende en til Riksantikvaren. Vi anbefaler at det gjøres. Geir Erik følger opp og 
sender kopi til kirkevergen her og. 
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Hovedprioriteringer 2018 
Er høydeforskjell på gulvplankene i nordskipet. Ikke bra. Ser ut til at bordene er lagt feil noen 
steder. Se på dette. Og, viktig å unngå i resten av kirken. Er sjekket ut og gulvet er lagt «etter 
boka» og på opprinnelig nivå. I forhold til gulvene i resten av kirken kan en åpne opp foran 
under prekestolen og se hvordan gulvet er under.  
 
Forslag til oppdatert prosjektprogram ble sendt ut i går.  
Viktig å tenke alle muligheter for å søke penger. Både til brannsikring og orgel. (Anders 
Jahre, banken osv. – Nina følger opp disse). 
Budsjettet og planen som er lagt opp ligger 886.000,- over budsjett og er forlenget til 2022. 
Skal alt gjennomføres forutsettes det at det kommer inn tilskudd.  
 
Vi har gjennomgått alle seremonier som er satt opp og jobbet for å stenge kirken minst mulig. 
Alt innearbeidet som krever stenging er lagt samlet. I dette forslaget ligger det at kirken 
stenges fra januar til påske også deretter fra august til advent i 2020.  
Det er lagt opp til at man jobber med å teste ut noen fasade områder først for å se hva slags 
type som trengs.  
Det orienteres om prosjektprogrammet i fellesrådets møte i kveld.  
 
 
Fotbrett på benkene:  
Skulle vært tatt før påske. Alf Kristian purrer. Jørn tar det nå i denne perioden han kommer 
for å jobbe. De er nå skåret opp og ligger inne i kapellet. Blir malt før de blir montert.  
 
Tak ute: 

Datoer for bryllup: 30.06, 14.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 31.12. 
Blir ikke stillaser foran hoveddøra i forbindelse med de seremoniene.  
 
Alt det råtne treverket i tårnet er byttet ut. Det var satt opp et beslag på tårnet som stengte for 
en av lukene. Ole Reidar sendte bilde av dette til Alf Kristian, som har meldt videre til Skram. 
De skal ordne med dette og med lynavlederen som må ordnes. Mønepanner er ikke satt opp 
enda. Beslag: fortsatt bøyd beslag. Mønepannene på A og B forutsettes at bare er midlertidig 
(det blanke) før mønesteinen kommer opp når stein på B legges. Ikke gjort enda. Geir Erik og 
Alf Kristian ser på dette etter møtet. Løsninger ble diskutert på møtet (28.05), og det er viktig 
at alle lukene kan åpnes og at de går utover. Nå er det stilas foran alle, så ingen kan åpnes. 
Jørn justerer kanten på tårnluken på hjørnet også gjøres det noe med beslaget og krokene (se 
lenger ned i referatet). Alf Kristian sender melding til Jørn. 
 
Snøfangere: mangler fortsatt på C og A. Blir tatt sammen med murarbeidet. Er mulig å bruke 
lift her. Det gjelder og malingen. Er bestilt og blir lagt der når det er stilas og lift ettersom 
hvor det jobbes. 
 
I forhold murarbeidet må det være ferdig innen utgangen av august i forhold til tørketid.  
 
Takarbeidet har første pri sammen med takstol og loft nå.  
 
Beregner å være ferdig før fellesferien, og med male- og murearbeid! Ligger godt an. Har 
vært litt jobb å få murere, taktekkere og malere til å koordinere arbeidet. Men går etter planen 
nå slik at det er ferdig til midten av juli. Blir noe etterarbeid som tas med lift når vær og føre 
tillater det.  
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Feste til lukene mot nord fungerer dårlig. Kunne vært samme type som de mot sør. Alf 
Kristian følger opp. 
 
Servicebygget:  
Geir Erik ønsker å sende inne søknaden til UNI fondet og Riksantikvaren samtidig. Men, kan 
se ut som det ikke er noe særlig penger hos Riksantikvaren. Søknaden sendes inn i løpet av 
juni 2017. Tegningene må godkjennes av byggemøtet før de sendes.  
Husk dette, Geir Erik! Hvordan går det med dette? Lages først når Riksantikvaren har 
godkjent rammesøknaden. 
 
Opparbeiding av tomten og støping av dekke starter denne sommeren/høsten. 
 
Kalkyle på selve servicebygget etter siste reviderte tegninger er på (eks innredning i sakristi 
og installasjoner i teknisk rom): 2.400.000,- eks moms. Tegninger av fasaden sendes inn som 
de er nå; men den er foreløpig ikke godkjent i forhold til om det er dette vi ønsker.  
Søknad sendes til Riksantikvaren nå rett etter byggemøtet (Geir Erik). Kirkevergen settes på i 
kopi på søknaden. Alf Kristian følger opp!!! Er denne søknaden sendt? Kirkevergen har ikke 
mottatt noen kopi. Ikke mottatt. Ble sendt i slutten av april. Men, kirkevergen har ikke fått 
kopi av denne. Geir Erik sender den til henne i morgen (29.05.18). Geir Erik følger opp i 
forhold til Riksantikvaren for å få søknaden igjennom. Må ha svar i god tid før høsten. Må ha 
et ett-trinns byggesøknad til kommunen. Enda ikke fått kopi.  
 
Geir Erik har laget søknaden for tilskudd i forhold til de branntekniske. Budsjett i søknaden er 
på totalt 6,7 på alle tiltakene. Hvis vi når frem kan vi få fra 400.000 til 2.000.000 fra UNI 
fondet. Denne må sendes i løpet av høsten 2017 så vi er med på første tildeling i 2018. 
Kirkevergen skal og ligge inne på kopi på den søknaden. Alf Kristian følger opp i forhold 
Geir Erik så søknaden blir sendt. Det må en ekstra befaring først av loftet fra sprinkel 
konsulent Jan Haraldseth. Her er det heller ikke mottatt noen kopi av søknaden. Er denne 
sendt? Ikke sendt noe søknad enda. Håper at sprinkeltegningene kommer til uka,- så kan 
søknaden sendes etter det (notert 28.05). Ikke mottatt noen kopi enda.  
 
Det er ryddet og skrapt på tomta. Ser ut til at det er en form for skifret bergart som «bare» kan 
skrapes av. Ser ut til at det er noe lengre ned til fjell enn vi først trodde. Håper at det ikke er 
veldig løst innved kirkegårdsmuren. 
Usikker på om det kreves radon sperre på dette bygget. Siden deler av det skal brukes til 
personer, tror vi det må være det.  
Lobben har gjort en god og effektiv jobb.  
Anbefaler at de to store stubbene freses. Alf Kristian følger opp. 
 
 
Sakristiet: 
De innebygde skapene i sakristiet vil bli bygget om for blant annet å ha bedre opphengs 
mulighet til kirketekstiler. Jørn lager en tegning med forslag til løsning. Nina, Jørn og Alf 
Kristian har hatt befaring og sendt ut mail i etterkant. Noen innspill:  

• Oppvask av særkalker: dette er ikke tilfredsstillende her inne. Når servicebygget er 
ferdig vil det være oppvaskmaskin der hvor disse kan vaskes. Inntil da må særkalkene 
tas ned til Åmot kirke og vaskes i maskinen der. Ole Reidar kan gjøre dette.  
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• Inntil servicebygget er ferdig, vil den orange båren stå plassert langs veggen inne i 
sakristiet. Dette i forhold til at det må være en båre der så lenge det jobbes med 
rehabilitering i «høyden».  

• Trosopplæreren har en kiste stående der inne. Den må flyttes til et annet sted. 
• Det må ses på muligheter for å sette inn mere varme i rommet der inne.  
• Det er viktig at kirketekstilene får et oppheng som sikrer at de er lette å få ut og inn og 

at de henger på en måte som gjør at de blir godt bevart.  
• Det er utrolig mye forskjellig i skapene. Ole Reidar kjøper inn kasser og merker de 

med «kirkeutvalg», «kirketjener», «tas vare på» og «kastes». Det er fint om 
kirkeutvalget går gjennom skapene og setter det de tenker at de vil ta vare på/det de 
bruker ned i sine kasser. Deretter vil kirketjenerne gjøre det samme.  

Har fått en skisse som må tegnes ut bedre.  
Jørn har hatt mye annet nå. Prioriterer andre ting først, og venter litt i forhold til sakristiet.  
 
 
Drenering sak 2614 i prosjektplan 
Er et rørnett rundt hele kirken også går de sammen ned mot veien og går under der. Er 
betongrør som er forskjøvet/kollapset og fulle av grus. Har vært videofotografert.  
De kummene som er funnet ligger ½ og 1 meter under jorda. Har ikke klart å følge alle rørene 
med kamera. Er en utfordring at det ikke renner unna nedenfor hovedinngangen.  
Ønsker å unngå å skifte all massen rundt kirken. Ser på ulike løsninger for det. Blant annet for 
å håndtere takvannet. Er det mulig å koble takvannet opp mot de rørende vi har gravd på 
nordsiden? Det er der det er mest vått. Sandfang.  
Hva med resten av bygget? Det beste hadde vært om vi slapp å grave rundt resten av bygget 
og fant avslutningen på det anlegget som er der. Er det mulig å spyle/slamsuge sånn at det kan 
gjenbrukes.  
Det jobbes videre med saken.  
 
Saker som følges opp videre: 

• Klikkelyd i ovnene, at det ikke kommer tilbake. Vært stille en periode nå. Har vært 
noe lyd nå når det gikk fra varmt til kaldt. Men, ikke like ille som tidligere (28.05.18). 
Ikke vært brukt siden sist, så dermed heller ingen lyd. Følge opp når kulden kommer.  

• Benkene i nordskipet; skulle ikke de males.  
• Flassing av maling i nordskipet. Holder malingen seg og kan den samme metoden 

brukes i resten av kirken?  
• Trekkerør for kabelen til lyslisten i koret. Alf Kristian følger opp. Jørn kommer denne 

uka.  
• Lyslister til bildene i nordskipet– hvor er de blitt av? Gjøres en gang vi har en 

elektriker her. 
• Koble på strøm igjen på den benken som datt ned. Reparere den ordentlig. Alf Kristian 

minner Jørn på denne.  
• Er noen lamper som er dårlig kontakt på. Ole Reidar har oversikt. Tas samtidig mens 

en elektriker er der.  
• Fiber inn i kirkerommet. Alf Kristian følger opp. Bør tenkes kirkerommet og 

servicebygget sammen. Er det billigere å bare videreføre det trådløse nettverket fra 
kirken (som er videreført fra det gamle servicebygget). Uansett kan det legges inn 
trekkerør for det.  



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    Nettsted: www.modumkirke.no 

• Lukten på do. Bra nå. Følges med på videre. Luktet ikke noe der i dag. Har ikke gjort 
det på en stund. Men,- nå er det kommet litt igjen. Og i skapet. Ole Reidar følger litt 
med om det er noe forskjell på når det regner og når det er tørt ute (28.05.18).  

• Løse ledninger i nordskipet. Jørn legger disse i rør før påske. Alf Kristian følger opp. 
Jørn tar det når han kommer og jobber nå (28.05.18). 

• Brannrørene i nordskipet. Hvordan skjule de? 
• Er det en mulighet til å få katekismetavlen(e) tilbake fra Folkemuseet? 
• Plassering av «løse» bord og bygging av benke-bord til nordskipet. Jørn bygger. 
• Veggene på do har brune striper på veggene etter at vannet randt inn. Alf Kristian 

følger opp i forhold til Laura (28.05.18).  Laura kan komme og male det i morgen og 
torsdag (bisettelse her 12.30). Hvis hun har maling, gjør hun det nå. Hvis ikke tar hun 
det før sommeren.  

• Sikringsskapet i nordskipet: vanskelig å åpne.  
• Det starter ny kommunegartner til høsten. Vi inviterer den til et møte for å orientere 

om prosjektet og fortsette dialogen om gangstiene.  
 
 
Økonomi: 
 

   20 000 000  
2013        200 000  
2014        800 000  
2015     3 200 000  
2016     1 800 000  
2017     3 500 000  
2018     4 000 000  
2019     4 000 000  
2020     2 000 000  
2021         500 000  

 


