
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 28.08.2018  
 

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 

 

Referat fra 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, Nina Hagen, Ola 

Ingvoldstad, Helle Myrvik, Helge Haavik, Petrine Indresæter, Dag Johan Stensby Laila 

Sortland Halås, Torill Korsvik og sokneprest Geir E. Holberg. 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg, Gudveig Aadland Gunnerød (vara) 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg 

 

Forfall:  

Anne Katrin Håskjold, Jan Erik Ingesen. 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

Åpning  
Klipp fra Den norske kirkes facebook side og starten på et av programmene fra Arendalsuka 

og intervju med Sunniva Gylver og Per Arne Dahl. Soknepresten ba for møtet.  

 

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra 19.06.2018 

Vedlegg:  

Referat fra 19.06.2018. 

 

Leder gikk 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 
 

Referatet og punktene som er til menighetsrådene fra UBDM 18 tas med i 

forbindelse med revidering av handlingsplanen for menigheten. 

 

Kirkens SOS har en krevende økonomisk situasjon og menigheten fortsetter å ha de 

med på offer listen sin.  

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

Saken tas til orientering. 

 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2018/29 M 

 

Orienteringer 

Vedlegg:  

Konfirmanter SMU 2018 

 

Siden sist: 

 Kirkeskyss: En i MR opplevde før en gudstjeneste at hun ble spurt om å være 

med å hente en på Modumheimen. Betød utrolig mye for han som satt klar 

for å bli hentet. Tok 4 minutter av den som gjorde det sitt liv. En 

tankevekker! 

 Heggen kirke: godt besøk de dagene det var guide. De siste ukene var det en 

del besteforeldre som var der med barnebarn. 

 Fin omtale av kirken og kontoret i forbindelse med hvordan det likekjønnede 

paret som giftet seg ble møtt når de henvendte seg til kontoret. 

 

Orientering fra soknepresten: 

 Oppstart. Se på hjemmesiden hvor alle aktivitetene er listet opp. Alt er i 

gang nå, bortsett fra søndagsskolen som har en pause i høst.  

 Dåp! Det er mange som er født de siste månedene og veldig mange har meldt 

inn dåp. Fra 01.10.2018 vil vi ikke lengre ha tilgang til tilhørende i 

medlemsregisteret. Se tidligere referater. Geir har jobbet masse i forbindelse 

med dette. Settes opp som sak på neste MR.  

 Konfirmantoppslutning. Oversikten viser SMU. Oversikten for NMU 

kommer. OBS til statistikken: det vi ser at er de døpt, blir de konfirmert. Dåp 

er vikitg! 

 Jazzmesse: 06.09 starter de opp og øver hver torsdag kveld frem til messen i 

mars. Gospelkoret fortsetter og prosjektbasert. De har en konsert med Sølvi 

Hopland 14.10 i Åmot kirke.  

 Program for VMS (Vikersund Menighetssenter) denne høsten er (igjen) 

veldig bra. Anbefaler spesielt de to kurskveldene med Leif Gunnar Engedal. 

TV aksjonen går til kirkens bymisjonen i år, og en derfra kommer 26.09. 

Kommunens ansvarlige for TV aksjonen var og interessert i å delta på det 

møtet.  

 Lydanlegg på VMS. Helge Nysted er prosjektleder der. Utstyret kjøpes inn 

for midler fra Sparebank 1 Modum. Målet er å ha anlegget på plass i løpet av 

oktober.   

 18.10: Kirkerottene teater! 4 åringene er spesielt invitert. Gratis og med 

påmelding.  

 Internasjonal lørdag 20.10. Ønsker noen å være med i arbeidsgruppen, gi 

beskjed til diakon Kirsti Hole.  

 Fagutvalget for informasjon og PR har hatt møte og kommer med mange 

gode forslag! 

 Veldig bra turne med Heggen gospel i år og. Takk til kantor Hanna Louise 

Husøien og kateket Vidar Husøien.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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Sak 2018/30 M Regnskapsrapport 2018 per juli 

 Vedlegg (se vedlegg sak 2018/25 F): 

Regnskapsrapport per juli menighetsrådet og trosopplæring  

Utskrift av regnskapet fordelt på ansvar  

 

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.  

 

Oppfordrer aktivitetene og utvalgene til å tenke offensivt.   

Utsetter fristen til 21.10.18 og samkjører denne med fristen for tilbakemelding til 

handlingsplanen.  

 

Vedtak:  

Momentene fra behandling av saken tas med inn i det videre arbeidet med budsjettet 

for 2019 for menighetsrådet og 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 
 

Frivillighetskoordinator Trine Gjermundbo innledet til samtale.  

Konkrete og målbare mål i forhold til mål 3 i 2018: 

 Alle frivillighetsoppgaver skal gjøres tilgjengelig på nettsidene og i andre 

relevante kanaler (kategorier og ikke spesifisert end til detaljnivå for 

eksempel i alle typer barne- og ungdomsarbeid). 

 Alle frivillige skal vite hvem som er deres kontaktperson. 

 Alle frivillige skal i løpet av 2018 få spørsmål om hvordan de har det i sin 

frivillighetsoppgave. 

 

Frivillighetsprisen 

Ønsker å holde på prisen. Det er positivt å kunne løfte frem frivillige.  

Hva ligger i «frivillig innsats over lengre tid» i statuttene. Alle har mulighet til å 

foreslå kandidater. Kan og gi utmerkelser for eksempel (alla det som ble gitt til 

styret for Vaaraan). Kan vurdere å ha noen flere kategorier for eksempel «årets 

nykommer».  

 

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.  

 

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 

 

Vedtak:  

Bendik Holberg innvilges videre permisjon fra MR/FR skoleåret 2018/19 på grunn 

av studier i Oslo. Petrine Indresæter fortsetter som fast medlem i denne perioden på 

lik linje som for forrige skoleår.  

 

 

 

 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 er mottatt. 

 Referat fra felles møte om tilrettelegging for gravferd. Det er 1744 i Modum 

som ikke står som medlem i noe trossamfunn. En del av disse kan være 

tilhørige i den norske kirke. En ide er å ta kontakt med de som ikke er 

medlem noe sted i samarbeid med kommunen for å sjekke om dette stemmer.  

 Høring om ny kirkeordning utsatt. Kirkerådet vedtok på sitt møte 06.-

08.06.2018 å utsette høringen.   

 Sykefravær. Trosopplærer er sykmeldt en periode. Settes inn vikar på enkelt 

tiltak de ukene det gjelder.   

 Det er ansatt nye kirketjenere og klokkere etter de som har sluttet. De som 

har sluttet er takket av og de nye er ønsket velkommen i forbindelse med 

gudstjenester.  
 Kirkerådet har et tre årig prosjekt for rekruttering av medarbeidere til 

kirkelig tjeneste. Det er mulig å søke midler hvis en vil være med på 

rekrutteringstiltak.  
 30.08 er det «kick off» for Ungdomsåret 2018/19 i bispedømmet.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2018/25 F Regnskapsrapport 2018 juli 

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport per juli for fellesrådet 

Utskrift av regnskapet fordelt på ansvar 

 

Vedtak:  

Regnskapsrapporten per juli tas til orientering.  
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Sak 2018/26 F Ramme budsjett 2019 

Jfr. sak 2018/19 F. 

 

Vedlegg: 

Rammebudsjett og budsjettnotat for 2019 

 

Vedtak:  

Det fremlagte rammebudsjettet og budsjett notat for fellesrådet vedtas og oversendes 

til kommunen med de kommentarer i forhold til lønn, IKT og investering gitt i 

møtet.  

  

Sak 2018/27 F Revisjon av utleiepriser  

 Jfr. sak 22/2017 F 

 

Vedlegg: 

Forslag til leiepriser 

 

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 

 

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 

 

Dåp og ikke tilgang til tilhørige 

 

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) 

 

DÅP 

 

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. Se 

momenter fra UBDM 18 

 

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 

Frivillighetsprisen 

Planlegging av årsmøtet 
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Dato Saker FR Saker MR 

 

Møte med kateket 

«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 

 

 

 

 

 

 

 


