
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot, 17.10.2018  
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Innkalling til møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 23.10.2018 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, Anne Katrin Håskjold, Jan Erik Ingesen, 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 
 
Meldt forfall:  
Torill Korsvik, Gudveig Aadland Gunnerød 
 
Andre møtende: 
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 
 
Åpning  
Ved Åse Berit Hoffart 
 
MÅL 4:  
Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, kompetanse og trivsel. 
 
Møte med en ansatt 
Rine B. Brekke som er menighetssekretær og verneombud orienterer om arbeidet på 
kirkekontoret.  
 
 REFERATER 
Godkjenning 
av referat 

Godkjenning av referat fra 18.08.2018 
Vedlegg:  
Referat fra 18.08.2018. 
 
Leder gikk gjennom referatet. 
 

 Vedtak: 
Referatet fra møtet 18.08.2018 er godkjent på mail.  
 

 Andre referater 
Vedlegg:  

• 21.08.2018 Referat fra fagutvalg for informasjon og PR 
• 29.08.2018 Referat fra Heggen kirkeutvalg 
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• 29.08.2018 Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg 
• 12.09.2018 Referat fra Snarum kirkeutvalg 
• 30.09.2018 Referat fra 2. møte i jubileumskomiteen for Snarum 
• 16.10.2018 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

 MENIGHETSRÅD 
Sak 2018/35 M 
 

Orienteringer 
Vedlegg:  
Konfirmanter 2018/2019 
 
Siden sist 
 
Orientering fra soknepresten 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

  
Sak 2018/36 M Regnskapsrapport 2018 per september 
 Vedlegg: 

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

  
Sak 2018/37 M Revidert budsjett 2018 

Vedlegg: 
Forslag til revidert budsjett for 2018 
  
Forslag til vedtak:  
Det fremlagte forslaget til revisjon av budsjettet for 2018 vedtas. 

  
Sak 2018/38 M Invitasjon til dåp 
 Menighetssekretær deltar på denne saken, så den tas i starten av møtet.  

 
Jfr. sak 29/2018 F 
 
Vedlegg:  
Hvordan inviterer vi til dåp nå? Info 01.10.18 fra Kirkerådet 
Utskrift av mailutveksling, Geir Holberg og Ole Inge Bekkelund 
 
Forslag til vedtak:  
Menighetsrådet bevilger inntil 75.000 i 2019 for å fremme dåp i Modum menighet. 
Beløpet disponeres slik kirkevergen og soknepresten ser det mest hensiktsmessig for 
å oppnå best mulig effekt. Kostnadsføres på Vaaraan-fondet. 
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Sak 2018/39 M Kirkevalget 2019 
 Vedlegg:  

Viktige datoer i forbindelse med kirkevalget 
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering og forberedelser til Kirkevalget 2019 settes opp som sak på 
møtene fremover. 

  
Sak 2018/40 M Frivillighet 
 Jfr sak 2018/32 M 

 
Vedlegg:  
Forslag til revisjon av statuttene for frivillighetsprisen 
 
Forslag til vedtak: 
Det fremlagte forslaget til revisjon av statuttene for frivillighetsprisen vedtas.   

  
Sak 2018/41 M Høring 
 Vedlegg:  

Høringsbrev: Høring – kirkeordning for Den norske kirke 
Høringsdokument (15 sider) 
Utkast til kirkeordning, lover (14 sider) 
 
Høringsfrist 15.12.2018 
 
Forslag til vedtak:  
MR ønsker å levere et høringssvar på denne høringen. Soknepresten, ****** og 
***** utarbeider et forslag til høringssvar til neste møte.  
 

Sak 2018/41 M Oppnevninger 
 
Forslag til vedtak:  
Ole Johan oppnevnes som nytt medlem i Rud kirkeutvalg.  
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 FELLESRÅD 
Sak 2018/29 F Orienteringer 
 Vedlegg:  

Referat fra felles møte om begravelser 
 
Orienteringer fra kirkevergen: 

• Referat fra felles møter om begravelser 11.10.2018 

• Ledig stilling som kirketjener i Nykirke 

• Kurs for kirketjenere og klokkere 18.09.2018  
• Lønnsoppgjøret 2018 

• Forslag til kandidater på leder/nestleder i MR/FR 2019 

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  

  
Sak 2018/30 F Regnskapsrapport 2018 per september 
 Vedlegg:  

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

  
Sak 2018/31 F Budsjettprosess 2019 

Kirkevergen orienterer om budsjettprosessen i forhold til kommunen.  
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering.  

  
Sak 2018/32 F Utlysning av deltidsstilling, menighetsmusiker/organist 
 Vedlegg:  

Forslag til utlysning av deltidsstilling, menighetsmusiker 
 
Henriette Eide Skagen ønsker ikke lengre fast deltidsstilling som menighetsmusiker 
i Modum. 
 
Forslag til vedtak:  
Kirkevergen får, sammen med kantor, fullmakt til å gjennomføre 
ansettelsesprosessen for deltidsstilling som menighetsmusiker innenfor gjeldende 
budsjett.  

  
Sak 2018/33 F Høring 
 Vedlegg:  

Se sak 2018/41 M 
 
Forslag til vedtak:  

 FR ønsker å levere et høringssvar på denne høringen. Kirkevergen, ****** og 
***** utarbeider et forslag til høringssvar til neste møte.  
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Sak 2018/34 F Mål 4: Personal 
 Verneombudet deltar på denne saken, så den tas i starten av møtet.  

 
Vedlegg: 
Gjennomgang av handlingsplanen punkt 3.2 i forhold til mål 4 
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering.  
 

  
Sak 2018/35 F Bygningsbefaring 
 Vedlegg:  

Referat fra bygningsbefaring til kirkene 17.09.2018 
 
Forslag til vedtak:  
Referatet fra bygningsbefaringen tas til orientering og fellesrådet ber kirkevergen 
følge opp de planlagte aktivitetene innenfor de vedtatte budsjetter.  
 

  
Sak 2018/36 F 
 

Heggen kirke, totalrehabilitering 
Vedlegg: 
Referat fra byggemøte 04.09.18 og 17.10.2018 
 
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 
 

November 
27. november 

Valg av leder/nesteleder 
Årlig revisjon av handlingsplan 
 
Budsjett revisjon 2018 
 
Høringsfrist 15.12 
 
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.) 
 
Høringsfrist 15.12 
 
Kirkevalget, jfr sak 2018/39 M 
 
«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  

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 
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Dato Saker FR Saker MR 
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 

 
 
 
 
 
 
 



Referater 



 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot, 28.08.2018  
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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.  
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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 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 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 



Referat fra møte i fagutvalg for informasjon og PR 
21. august kl. 19-21 i Åmot kirke  

Til stede: Geir Holberg, Torill Korsvik, Trine Gjermundbo (ref), Helge Haavik, Alexandra 
Brauchle  

 
Innledning ved Geir 

 

Gjennomgang av referat fra 19. desember 2017  

 

Hva innebærer mandatet? 

Utvalget skal være en ressurs i å gjøre menighetens tilbud kjent og tilgjengelig gjennom 
kanaler vi har til rådighet, samt å videreutvikle menighetens kommunikasjonstiltak.  
 

Undersøkelse for å vite mer om hvordan kommunikasjonstiltakene fungerer.  

Hvor ønsker du å bli nådd? Hvordan? Hva slags innhold ønsker du? Interesseområder?  
 

Felles uttrykk. 

Mottakerne skal alltid kjenne igjen avsender. Vi tok en gjennomgang av den norske 
kirkes visuelle design. Vi ser fordelen med felles profil og vil jobbe for å implementere det  
i vår menighet. Alexandra tilbyr seg å jobbe videre med saken og eventuelt lage maler. 
Geir ordner tilgang til intranettet/ressursene til Alexandra.  Gunnar Westermoen kontaktes.  

 

Hjemmeside og facebook 

Alle aktuelle saker som legges ut på menighetens nettsider, legges samtidig ut på 
menighetens facebook-side. Geir sørger for praktisk løsning.  

Geir sjekker opp for å få tilgang til analytics.  

 

Menighetsblad 

Tipse DNK om å kåre Norges beste menighetsblad. Trine følger opp.  

Dele saker fra menighetsbladet på menighetens nettside. Alexandra viser Geir hvordan.  

 

Bildedatabase 

• Supplere med nye. Kari Elise? Helge?  
 

Neste møte: torsdag 18. oktober kl. 19 i Åmot kirke 

 



Saksliste for Vestre Spone kirkeutvalg 
2018.08.29 hos Gro Overn 

Tilstede: Gro Overn, Solveig Formo Eriksen, Gunhild Versland, Vidar Husøien 

Saksliste: 

• Neste møte. 
o Hvor og når? 
o  

 
• Gudstjenestelisten høsten 2018 

o 2.september: Kirkeverter Gunhild og Gro, kirkekaffe 
o 14.oktober: Kirkeverter Solveig, Audun og Gunhild, kirkekaffe 
o 24.desember: Kirkeverter Gunhild, Gro, Audun og Solveig, ikke kirkekaffi 

 
o Ønskegudstjenester 

 16.september 
 28.oktober 
 25.november 
 9.desember 
 16.desember 
 30.desember 

 
• Kirkeverter og kirkekaffe 

o OK 
 

• Salme- og sangkveld over nyttår 
o Skal vi gjenta? Ja 
o Da trenger vi parkeringsvakt 

 Må ha vester 
o Trenger Gnist 
o Vil veldig gjerne ha de samme musikerne 
o Finne en dato som passer for oss! 

 Må kjøre det via musikerne  
 Onsdag 6.mars som et flott alternativ 

o Må ha samme anlegg 
o Kaffe og kaker 

 
• Alternativer til nye medlemmer i Vestre Spone kirkeutvalg? 

o Vi kan i alle fall sondere terrenget  
 Har spurt Asle Aspelien – passet ikke helt, kanskje senere 
 Kristine Kinn? 
 Mette Skuterud Pedersen? 
 Kari Hellerud? 
 Eva Borgersen? 

 
• Nye lamper? 

o Har Anne-Kjersti noen innspill? 
o Smijern? 



o 24 000,- som et utgangspunkt 
 

• Annet 

o Budsjettfrist er 21.oktober 
 Skal vi sette nytt budsjett nå eller sette opp et møte til før 21.oktober? 
 Sett på og satt opp 

 
o Kan noen være kirketjener på julaften? 

 Solveig hører med Audun 
 

o Kom og dekorer din egen kirkekopp! 
 Et arrangement for de som vil ha kirkekopp i Vestre Spone kirke. 
 Skal vi følge opp dette? 
 DETTE GÅR UT! 

 
o Markere 140-års jubileum i 2020. 

 Hva kan vi gjøre? 
 Trenger ikke den store markeringen – dropper det! 
 Slå større opp når vi kommer til 150 år i 2030 

 
o Pynte juletre 

 Kirkeutvalget tar ansvar 
 Møter på fredag 21.desember, kl. 15.30 

• Pynter treet og steller i stand 
 Ole Jakob Hellerud har ordnet tre 

• Håper på det samme i år 
 Alt av pynt og lys er "up-to-date" 
 Må kjøpe inn fakler 

• Gro ordner dette 
 

o Julegrantenning 
 På Gimle 
 2.desember 
 Kl. 17 
 Kopiere opp sangark 
 Vi skaffer en som kan holde andakt 

• Vi hører med Arild Løvik 
o Gro spør 

 Snakke med korpset 
 Kirkeutvalget tar ansvar 

 
o VIKTIG evaluering av juleaftengudstjeneste  

 Musikantene var litt fremmed 
 Musikken var ikke passende 
 Må tilbake til tradisjonell sang 
 Synes at det ble litt for spesielt i fjor 
 Ikke bruke blokkfløyter  
 Ikke bruke samme sanger to ganger 
 Bruke gamle kjente julesanger 

• Julekveldsvisa 
 Kirkeutvalget kan gjerne hjelpe til for å få "riktig" sanger 



Møte i Heggen kirkeutvalg 29. august 2018 

Tilstede: Geir Holberg, Eva K. Baustad, Jenny Müller, Sverre Følstad (referent) 

Frafall: Wermund Skyllingstad 

1) Rydding i sakristiet 

Vi gjennomgikk i fellesskap innholdet i skapene på Heggen, og satte noe til kasting og noe til videre 

vurdering. Gjennomgangen var nyttig for å gjøres kjent med ressursene som finnes i Heggen kirke. 

2) Godkjenning av referat 

Referat fra forrige møte, 13. mars 2018, ble godkjent uten merknader. 

3) Kirkevertlisten høsten 2018 

Jenny Müller har satt opp kirkeverter for høstsemstret. Det vil arbeides for at man innen rimelig tid 

samler kirkevertene både for bevisstgjøring og feiring. Dette ansvar påligger Geir. 

4) Oppgaver for kirkeutvalget gjennom ett år og ansvarsfordeling 

Gjennomgang av de faste oppgavene (St. Hans på Vike kirkeruin 23. juni), 50 års konfirmantjubileum 

(30. september 2018), kirkeverttjenesten, fasteaksjonen (april), World Cup-gudstjenesten, Delinga-

gudstjenesten (juni).  

5) Konfirmantjubileet 

Rine og Geir har allerede sendt invitasjoner til jubileumsfest 30. september i Heggen kirke og 

Tyrifjord hotell. Sverre vil representere kirkeutvalget på feiringen. 

6) Status oppussing 

Sverre vil henvende seg til kirkevergen med kommentarer om fotskamlene. Disse fremstår på prøve 

som lite overbevisende, både med hensyn til plassering, utførelse og materialkvalitet. Det vil bli bedt 

om at utrangert høytalersystem blir fjernet. Vil vil også be om at Riksantikvaren søkes om utbedring 

av sjenerende skader på benker og særlig alterringen, ved at man får en definisjon på hva som er 

byggets opprinnelige karakter og patina i motsetning til mindre og større overflateskader. Vi vil også 

be om at kirken i den tiden den er stengt vil få reparert stolene på alteret, døpefonten, skammelen 

på alteret og alt som finnes av sølvtøy. Arbeidet må utføres av kvalifisert personell. Under 

opprydding ble en “barnearm” i tre funnet. Et notat peker på at den tilhører en figur i Drammens 

Museum. Hånden bør i alle fall tilbakeføres til sin figur, men det vil være en tanke verdt å drøfte om 

det eventuelt finnes gjenstander det vil være ønskelig å be om tilbakeføring til kirken av før feiringen 

av ferdig restaurert kirke kan gjøres.  

7) Hva kan vi gjøre for å fremme Heggen kirke 

Vi ønsker å arrangere en Heggen-kveld i januar, med et program i samme kvalitet som fjorårets 

Luther-kveld. Detaljer rundt dette arrangementet bør vi drøfte nærmere på neste møte, som er i 

oktober. 

8) Budsjett 

Vi vil be Menighetsrådet om kr. 47.000 til disposisjon i 2019, som skal dekke kulturkvelden (15.000), 

omkostninger ved kirkekaffe (3.000), skiflyvningsgudstjenesten (25.000) og to bannere som viser at 

kirken er åpen for besøkende i sommeresesongen (4.000). 

9) Eventuelt 

Kirkeutvalget vil gjerne arbeide videre for å styrke kirkens posisjon i Modum (ref. pkt. 7). 



 

 

Møtereferat fra Snarum kirkeutvalg – onsdag 12. september 2018 kl. 1800 

 
Tilstede fra kirkeutvalget: 

Britt Tuft, Anne Turid Gudbrandsen, Åse Lien, Aina Svendsby, Arnstein Bleiktvedt og Ola Ingvoldstad 

 

 
Sak 34/2018: Åpning  

HØST – Ola leste høsttanker av Brynhild Berg (medlem av kulturutvalget i Sirdal Kyrkjelyd). 
 

Sak 35/2018: Referat fra møtet onsdag 9. mai 2018 

  Noen av sakene ble gjennomgått. 

 

Sak 36/2018: Kort referat fra menighetsråd/fellesråds møte 28. august 

  Noen av sogneprestens orienteringer som ble gitt til rådet ble referert og kommentert: 

• Fra 1. oktober vil ikke kirkekontoret ha tilgang lenger på medlemsreg. som viser fødte barn. 

• TV aksjonen i år går til kirkens bymisjon 

• Internasjonal lørdag blir i Hoppsenteret lørdag 20. oktober 

 

Et par saker ble kommentert: 

• Kirkeutvalgene og andre utvalg har frist til 21. oktober med å innlevere budsjettforslag 

• Frivillighet! «Alle frivillige skal bli sett, hørt, anerkjent og gis utviklingsmuligheter». 

Menighetsrådet ønsker o å opprettholde «Frivillighetsprisen». Det arbeides med en revisjon 

av statuttene fore tildeling av prisen. 

 

Sak 37/2018: Evaluering av Olsok den 29. juli 

Bra frammøte! Det gikk med 16 kg rømmegrøt! Neste år må det i invitasjonen/annonsen 

oppfordres til å ta med bord og stoler. 
  

Sak 38/2018: Evaluering av konfirmasjonsgudstjenesten 27. mai og presentasjon av  

nye konfirmanter 2. september 

• Søndag 27. mai fikk de 6 «Snarums konfirmantene» hver sin rose – Anne Turid hadde 

oppdraget. De som hadde tjeneste denne søndagen fikk også en rose hver. 

• Søndag 2. september ble 8 nye konfirmanter presentert. 4 av disse «tilhørte» Snarum. 

Kirkekaffe ble servert. 
 

Sak 39/2018: Gullkonfirmantjubileet søndag 21. oktober 

Pr dato (12.9.) er kun 9 påmeldte. Men påmeldingsfristen går først ut den 21.09., så flere kan 

komme til! 

  Vi håper kirkeutvalgets medlemmer kan inviteres til å delta under middagen på Tyrifjord. 

  Når endelig påmeldingsliste er klar tar Ola kontakt med Tyrifjord. 

  Det er også utdeling av 4- års kirkebok denne søndagen. Aina bidrar til dette. 

 

Sak 40/2018: Økonomirapport pr dato og budsjettforslag for 2019  

• Kirkeutvalget har pr. dato brukt 9 327,94 kr av et budsjett på 13 000 kr. Dvs. vi har i overkant 

av 3 670 kr igjen i 2018. Det burde holde til «Grøtfestsamlingen» på Grendehuset 1. søndag i 

advent. 

 



 

 

Forts. referat sak 40/2018: 

• Budsjett 2019: 2019 er jubileumsår for Snarum kirke og kirkeutvalget håper vi får økonomi til 

å feire kirken vår på en god måte. Det er gitt frist til 21. oktober med innlevering av 

ønske/forslag til 2019 budsjett. Kirkeutvalgets leder jobber videre med saken 
 

Sak 41/2018: 150-års jubileet for Snarum kirke i 2019 – en søndag i september 

• En jubileumskomite er i gang med planleggingen. 

Komiteen består av: Jon Mamen, Arnt Berget, Asbjørn Kleven, Aase Saastad og Ola 

Ingvoldstad (leder).  
 

• Det jobbes med å finne en kvinne til i komiteen.  
 

• De har hatt to møter og neste møte er berammet til torsdag 8. november. 
 

• Kirkeutvalget synes det er en god idé at Grendehuset benyttes til kirkekaffen/bevertningen 

etter jubileumsgudstjenesten. Et tips til komiteen: En utstilling av gamle dåpskjoler i kirken! 
 

• Utvalget foreslår at det serveres «Småmat» (Sodd) på lokalet og at det må være påmelding til 

samlingen etter kirken! Videre tror kirkeutvalget at Snarum bygdekvinnelag kan engasjeres, 

f.eks. til kakebaking… 
 

Sak 42/2018: Gudstjenester i Snarum kirke ut året 2018 – og bygdas kirkekveld i Rud kirke 

21.10. – Konfirmantjubileum m/utdeling av 4 – års kirkebok – kirkekaffe serveres 

04.11. – Allehelgensgudstjeneste 

24.12. – kl. 16.15 – Juleaftengudstjeneste 

26.12. – 2. juledagsgudstjeneste (onsdag) 

Mrk:  

  16.09.  – Bygdas kirkekveld i Rud kirke kl. 1900 

……………………………………………………………… 

13.01.2019 – 20. dag-jul gudstjeneste 

 

Sak 43/2018: Neste møte 

Onsdag 14. november med planlegging av «Grøtfesten» på lokalet 1. søndag i advent  

(2. desember) 
 

Sak 44/2018: Eventuelt 

• Bårehuset: Tone Hiorth i Modum kommune sier at dette skal rustes opp for 500 000 kr. 

• Julegran: I og med at det ikke lenger er julegrantenning på Snarum stasjon, ønsker en å spørre 

Grendelaget/barnehagen om det er mulig å sette opp julegran ved Grendehuset – og at 

denne tennes i forbindelse med grøtfesten 1. søndag i advent. Ola undersøker dette. 
 

 

Møtet slutt kl. 19.30. 

 

Ola, referent 

 



 
 
 

Referat fra 
det 2. møte i jubileumskomiteen for 

Snarum kirkes 150 års jubileum  
 

Sted og tid: Snarum kirkes sakristi torsdag 30. august 2018  kl. 1800 
 
Tilstede:  Jon Mamen, Arnt Berget, Asbjørn Kleven og Ola Ingvoldstad 
 

* 
Sak 6/2018: Referat fra møte den 26. april 2018 
  Under gjennomgangen ble noen av sakene konkretisert: 
   

Etablering av jubileumskomité: En utvidelse er ønskelig. Åse Saastad er forespurt og har svart ja. 
En ønsker også en kvinne til i utvalget. Det jobbes med dette fram til neste møte. 
 
Jubileumsgudstjeneste: Denne bør være felles for Modum, men «Snaringene» ønskes spesielt 
velkommen. Tidspunkt for jubileumsgudstjenesten må avgjøres på kirkekontoret, men en søndag i 
september er ønskelig. Ola skriver et «ønskebrev» til kirkekontoret. 
Komiteen vil jobbe for at det kan lages en utstilling i kirken med gjenstander, bilder etc. Hvis en 
hadde fått en kunsthistoriker til å holde et lite foredrag om f.eks. katekismustavla i kirken en kveld 
i uka før jubileumsgudstjenesten hadde det vært flott. Samme kvelden kunne en kanskje også vise 
en bildeserie om kirkens historie… 
Det må jobbes videre med dette! 
 
Hvem skal inviteres?: Den nye biskopen, gamle og nye prester som har hatt tjeneste i Snarum 
kirke, ordfører, tidligere Snarum menighetsråd og kirkeutvalg, kirkekontorets ansatte… 
 
Kirkekaffe – servering etter jubileumsgudstjenesten: Det er nok ønskelig at kirkekaffen utvides 
til en samling på Snarum Grendehus, slik at serveringen kan utvides noe. Det er kort vei å «vandre» 
fra kirken, så det burde kunne gå.  Kanskje en kan lage en bildeutstilling på Grendehuset?. Saken 
tas opp igjen senere. 
 
Jubileumshefte: Det er bestemt at det skal lages et jubileumshefte på ca. 40 sider. Komiteen er i 
gang med å samle stoff. Jon og Arnt har allerede skrevet en del. Bl.a. har Arnt skrevet en flott 
artikkel om Snarums største lokalpatriot, tidligere kirketjener Arne Hov. Den vil ble trykket i 
jubileumsheftet i sin helhet. 
Ellers jobbes det nå med å samle bilder, historier og korte fortellinger som er relatert til kirken. 
 
 



 
 
Priser for trykking av X antall hefter er innhentet hos Caspersens Trykkeri.  
F.eks. trykking av 1000 eks. vil koste 18 650 kr + mva. I utgangspunktet ønsker komiteen at 
jubileumsheftet bør være tilgjengelig for ALLE i Modum og at det skal være gratis! 
Modum Sparebank har gitt en gave på 25 000 kr til jubileet og produksjon av et jubileumshefte. 
 
MRK! Ola tar kontakt med Caspersens Trykkeri om når stoffet til jubileumsheftet må være levert 
for at det skal være klart til 1. september 2019. 
Vi mener at komiteen må ha skrevet ferdig stoffet til jubileumsheftet innen 15. juni 2019. 

 
Sak 7/2018: Norges kirker – Snarum kirke – historien 

En kortfattet historie, ikke for mange detaljer må skrives. Jon tar seg av dette. Det står mye om 
Snarum kirke i «Norges kirker» - Buskerud forfattet av Sigrid og Håkon Christie.  

 
Sak 8/2018: Stoff om Snarum menighetsråd – div. andre skriv 
  Asbjørn hadde kopiert opp en del stoff, bl.a. referater fra møter i Snarum menighetsråd. 
  Det må avsettes plass i jubileumsheftet til noe av dette. 
 
Sak 9/2018: Flaggstangsaken 
  Det er kjent sak at «Flaggstanga» ved Snarum kirke har vært et noe ømtålig tema i mange år. 
  Komiteen vurderer om dette bør nevnes i jubileumsberetningen. 
  Tror det er riktig at saken nevnes! 
 
Sak 10/2018: Eventuelt 
  Ingen saker 
 
Sak 11/2018: Neste møte 

Torsdag 8. november kl. 1800 i sakristiet 
 

 
 
Referent 
Ola 
 

 
 



Referat fra møte i Nykirke & Åmot kirkeutvalg  

Tid: Tirsdag 16. oktober 2018 kl.18.00-20.00    Sted: Åmot kirke  
Tilstede: Runar Liodden, Per Ole Buxrud, Guri Jensen, Dag Christian Helskog, 
Wencke Aase, Charlotte Skov Jørgensen og Anne-May Høibakk 
Forfall: Nina Hagen, Jorun Tandberg 

Saksliste 
1. Andakt og bønn – Per Ole leste er en andakt om å forkynne evangeliet i ord og 

gjerning, Runar ba en bønn for møtet 
2. Referat fra 2. mai ble godkjent uten merknader. 
3. Referater fra Modum menighetsråd – Nina var ikke til stede og dette punktet 

utgikk. 
4. Gladmeldinger fra menighetslivet i Nykirke og Åmot kirke 

Charlotte har blitt med i kirkeutvalget! Husfellesskapet til Anne-May og Per Ole m.fl. 
feiret 20 år. Stor stas! Konfirmantjubileet ble veldig bra, med mange folk og god kake. 
Flott konsert med Sølvi Hopland, Helge & broren m/Gospelkoret i Åmot kirke. Stort 
kull blant konfirmantene (92% av alle døpte – delt norgesrekord (i følge Per Ole) med 
en annen kommune ). Veldig flott konfirmantkull, veldig inkluderende. Fjorårets 
kull har fått tilbud om husfellesskap; 7 tidligere konfirmanter møtes nå månedlig og 
kalles K2. Godt organisert konfirmantjubileum, med flott bilde i avisa rett etterpå. 
Godhetsfestival. Rullatormila®, Nye unge kirketjeneres og klokkere, Vårdugnad. 
Champions League på storskjerm. Friluftsgudstjeneste, Sjakklubb i kirka, fin 
familiegudstjeneste m/4 års bok. Likekjønnet vigsel i Nykirke. Rine & co klarer å 
organisere kiosk på 17. mai. Sluttføringen av puteprosjektet i Nykirke. Kjøleaksjonen 
før konf.gudstjenesten, Bra samarbeid med Modumheimen. Mange tilbud i kirka til 
menigheten.  

5. Konfirmantjubileum, evaluering 2018 – Guri orienterer 
Bra i år. Litt stress når frivillige ikke kunnemøte. Mye mat og store porsjoner – men 
det er bedre med for mye enn for lite. Opplegget går bra, et velsmurt maskineri 
organiserer og gjør klart. Idé til neste år: Skal man avtale et intervju med noen av 
jubilantene om å dele noe fra konfirmanttida eller livet etter? Kanskje dette vil gjøre 
det lettere for flere andre å fortelle litt. Oppfordre jubilantene til å sette seg sammen 
med andre til kaffen. Det er lov å ta en annens plass!  

6. Nytt fra Nykirke  
a. Puteprosjektet er gjennomført 
b. Ny alterduk er i full gang. Eli Kopland syr ny duk. Hvordan finne ut prisen på 

en slik duk? Ha en glassplate oppå, for å beskytte duken. Anne-May 
koordinerer. 

c. Hjemmeside – bilder og video. Ørjan Sandland. Ikke noe nytt her. Plan om at 
det skal være ferdig før 2022. Gjøre avtale om filming 1. Juledag med fakler. 
Ole Eivind Moen kan også være aktuell inn i et slikt prosjekt. 

d. Parkering – Runar ber kirkevergen om å orientere den nye kommunegartneren, 
Ida Wigdel om våre ønsker om utvidet parkeringsområde. 

7. Visjon for Modum menighet: Kirken for alle – arbeidet videre. Vi arbeidet med mål 
2: Mennesker i vanskelige livssituasjoner skal få tilbud om kirkens omsorgstjenester. 
Hva defineres som en vanskelig livssituasjon? Sorg og savn etter dødsfall, kronisk og 
alvorlig sykdom, samlivsbrudd, komme som ny og fremmed til Modum uten nettverk, 
fattigdom (16% av barna i Modum lever under fattigdomsgrensa.) Hvordan kan 
menigheten møte mennesker i slike situasjoner? Hva gjør andre allerede? Hvem skal 
vi prioritere? Aktuelle tiltak ble drøftet og lansert: organisere en besøkstjeneste. Røde 
Kors sin besøkstjeneste er lagt ned. Det finnes mer enn 50 eritreere i Modum. Hva 



med å la dem feire gudstjeneste i Åmot kirke på sitt eget språk og se etter muligheter 
til å gjøre noe sammen etter hvert. Nå ut med et samtaletilbud til mennesker som tror 
de må være aktive i menigheten for å være kvalifisert til et slikt tilbud. Tilby familier 
med dårlig råd og liten plass å ha barnebursdager i Ungdomsstua. Hvordan kan vi 
fornye menighetens omsorgstjeneste og våge å gå ut av de vanlige sporene vi har fulgt.  

8. Gudstjenestelista våren 2019 – planleggingen er godt i gang. Det blir ikke store 
forskjeller fra våren 2018. I fastetiden vil det være fire temagudstjenester som blir 
felles for hele menigheten med ressurser til bruk i hjemmet og husfellesskap. Tema er 
”Giverglede!” KU drøftet og også spørsmålet om hvorvidt regelmessig 
gudstjenestefeiring øker gudstjenestedeltakelsen. I Modum har vi 9 ordinære 
gudstjenestesteder. Det er viktig både å ivareta hvert enkelt sted, samtidig som 
hyppighet legger til rette for gode vaner med gudstjenestedeltakelse. 

9. Jubileum som kommer – venter med dette punktet 
a. Åmot kirke – 25 år i 2021 
b. Nykirke – 175 år i 2022 

10. Budsjett 2019 – Runar oversender de konkrete innspillene til kirkevergen innen 
fristen 21.oktober. KU søker om penger til 1.juledag, 17.mai, 3 temakvelder, mer 
utstyr til kjøkkenet hvis det trengs, fornyet lysanlegg i Åmot kirke med LED-lys og 
hører om muligheten til å søke om penger til jubileene nå og spare pengene slik at vi 
har en større pott i de enkelte jubileumsårene. 

11. Kirkekaffetjenesten – Stian har etterlyst nye medarbeidere til kirkekaffen etter at to 
stykker har takket av. Per Ole har gitt Runar forslag til flere nye medarbeidere til 
kirkekaffen. De avklarer hvem som spør hvem. Charlotte foreslo at tjenesten på 
17.mai legges ut på Facebook. Sikkert flere som kan bidra som har voksne barn og 
muligens ikke har så mange planer på en slik dag.  

12. Meldinger til og fra Temakveldkomitéen – Neste temakveld er søndag 11.november 
med Per Anders Nordengen. Ingen konkrete planer for 2019. Per Ole foreslo en 
temakveld med Einar Lunde som har et flott opplegg han reiser rundt med.  

13. Behov for flere medarbeidere? Kirkekaffe, konfirmantforeldrekvelder, 
bønnefaddere, julegrantenningskomitéen. Runar har fått med Karl Ibsen og Maryanne 
Solbakken inn i teamet rundt konfirmantforeldrekveldene fra neste høst etter at Tanja 
Tyberg Grøtterud gir seg til våren. 

14. Bønneemner – Ikke tid ti å behandle dette punktet 
15. Møteplan videre. Neste møte blir i Nykirke 21 november kl. 18-20 
16. Eventuelt – innspill, idéer, frustrasjoner, ros og konstruktiv kritikk! 
17. Herrens bønn 

 
 
Wencke Aase 
Sekretær i Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
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2018/19        Generell info om 9.trinn  
 SMU NMU 

Totalt elever 88 81 
Døpt i Den norske kirke 74 56 

Tilhørende 1 8 

Døpt i et annet kirkesamfunn 1 (flere?) 1 

Ikke-medlemmer 13 16 

Konfirmeres/-t i et annet kristent 

kirkesamfunn 
1 (flere?) 0 

Oppslutning i Modum menighet 

Konfirmanter i Modum menighet (døpt) 68 (68) 52 (49) 
Tilhørende 0 1 

Døpt i et annet kirkesamfunn 0 1 

Ikke-medlemmer  0 1 

Døpes i konfirmanttida 0 2 

% av alle døpte 91,9% 87,5% 

% av kullet 77,3% 64,2% 

% av kullet med en tilhørighet til en kristen 

menighet 
  

 



Hvordan inviterer vi til dåp nå? 
1.10.2018 Kirkerådet (nasjonalt) 

Endringer i den nye loven om folkeregistrering utfordrer Den norske kirke. 
Ingen trossamfunn blir underrettet når medlemmer får barn. Tidligere har 
menighetene hatt mulighet til sende brev til de nybakte foreldrene, på 
bakgrunn av informasjon fra Folkeregisteret. 

Et gledesfylt øyeblikk ved døpefonten. (Foto: Bo Mathisen) 

Det er et ønske fra Kirkerådets side at det gis en ny lovhjemmel i trossamfunnsloven 
som nå er under utarbeidelse. I situasjonen vi er i nå, er det viktig å legge vekt på 
flere kanaler, medier og arenaer for å nå ut til foreldre som venter eller har fått barn. 
Vi må tenke nytt – og i Haugesund og Fredrikstad er de allerede godt i gang. 

Hjelpe meg!  
Nyheten om bruk av folkeregisteropplysninger har ført til både løftede øyenbryn og 
rynkede neser blant kirkeansatte. 

En av dem er Tove Marie Sortland, kommunikasjonsrådgiver i Haugesund kirkelige 
fellesråd og Stavanger bispedømme. 

- Min umiddelbare tanke var «Hjelpe meg! Hva gjør vi nå?», sier Sortland og 
fortsetter: 

- Så fikk jeg summet meg litt, diskuterte med kolleger og senket skuldrene. Dette er 
ikke en krise i det hele tatt, men en positiv og sunn utfordring. 

Avgjørelsen tas før invitasjonen  
En av Sortlands kollegaer er prostesekretær og har skrevet hovedfag om dåp. Da 
han forsket på temaet for noen år siden, viste det seg at over nitti prosent hadde 
bestemt seg for å døpe barna sine allerede før de fikk invitasjonen i posten. 

- Det viser bare hvor sterk dåpstradisjonen er, sier Sortland. 

Samtidig påpeker hun at kirken absolutt ikke kan ta som en selvfølge at folk stadig 
strømmer til på eget initiativ. 

- Lovendringen har gjort oss mer bevisste på hvordan vi inviterer til dåp. Nå som 
foreldre ikke lenger får brevet i postkassen, må vi jobbe ekstra for å få ut budskapet. 
Å bruke flere kanaler, anledninger og muligheter til å snakke høyt om dåp står på 
planen framover. 

Snakk høyt om dåp  
I Haugesund står temaet høyt på agendaen, og alle som jobber med dåp har gått 
sammen for å diskutere ideer og legge en strategi for tiden som kommer. 

- Det viktigste akkurat nå er å snakke mer om dåp der vi allerede er til stede. Vi 
informerer i menighetsbladet, tar det opp når vi arrangerer babysang, og tør å snakke 



om det i andre sammenhenger hvor vi møter folk som bruker kirkens tjenester, sier 
Sortland. 

Ikke glem «produktet»  
Kommunikasjonsrådgiveren tror det blir mye fokus på kampanjer, pressemeldinger 
og annonsering for å sikre at dåpstradisjonen fortsatt skal stå like sterkt som i dag. 
Men det viktigste vil alltid være å sørge for en god ramme rundt selve seremonien. 

- Det er jo slik at «kunden» er den beste selgeren. Derfor er det også viktig at 
«produktet» er like bra som det alltid har vært. Det er fint å lese en artikkel om hvor 
flott det er å bli døpt, men erfaringene folk har med kirken og dåp er kanskje mer 
avgjørende for om de velger dåp i neste omgang. Dåp er utrolig viktig, både for det 
enkelte barn, for familien og for kirken. Det er budskapet vi ønsker å kommunisere, 
sier hun. 

Sosiale medier i endring  
Hvilke nye kanaler bør tas i bruk for å kommunisere med vordende dåpsforeldre? 
Kanskje finner vi svaret hos Karine Næss Frafjord, redaktør for babyverden.no og 
Spedbarnsboken som utgis av bokforlaget Sandviks. 

- Vi har delt ut Spedbarnsboken i føde- og barselavdelinger siden 60-tallet, så vi sitter 
på over femti års erfaring i å utvikle relasjoner til småbarnsforeldre. Fysiske bøker og 
magasiner er fortsatt populære, og vil være det i mange år fremover. Samtidig er det 
jo et faktum at folk i større grad søker informasjon digitalt, sier Frafjord. 

Hun mener det er én vesentlig ting som skiller de nye kanalene fra de tradisjonelle: 
De endrer seg raskt. 

- Det betyr at det som funket i går kanskje ikke lenger funker i dag. Tidligere postet vi 
for eksempel veldig mye på Facebook, men opplever i dag at Facebook har mistet litt 
slagkraft. Det skyldes både at mediet har endret seg, men også at vår målgruppe 
(unge mødre og gravide, red.anm.) ikke bruker Facebook like mye som før, mener 
hun. 

Test ulike plattformer 
- For oss er det Instagram som vokser raskest akkurat nå. Der har vi langt færre 
følgere enn på Facebook, men får bedre respons på det vi legger ut. Det viktigste er 
uansett at vi ikke låser oss til én kanal, forklarer Karine Næss Frafjord. De forskjellige 
kanalene har nemlig ulike fortrinn og ulemper, og kan brukes til forskjellige formål, 
sier hun: 

• - Facebook brukes noe mindre enn før, men er fortsatt plassen for å 
invitere til arrangementer for eksempel. 

•  
• Flere deler av forlaget bruker Facebook-annonsering til å nå spesifikke 

målgrupper, og er fornøyde med effekten. 
•  
• - Instagram er veldig populært, spesielt blant unge mødre. Her poster vi 

bilder, lager «historier» og er bevisste på bruk av emneknagger for å få 
kanalen til å vokse. Snapchat er i vinden akkurat nå, og vi bruker det for 
å informere om nye ting som skjer på nettsiden vår for eksempel. 



Ulempen er at det er litt vanskelig å måle den konkrete effekten. Twitter 
bruker vi ikke i det hele tatt. Det er et fint medium om du vil nå ut til 
journalister og politikere, men blir lite brukt av primærmålgruppen. Om 
noe ikke funker: Ikke bruk tid på det, tipser redaktøren. 

Bli funnet på Google  
Karine Næss Frafjords viktigste råd til kirken og menighetene som skal invitere til 
dåp, er tydelig: Sørg for å bli funnet på Google. 

- Om jeg skulle døpt barnet mitt i dag, ville jeg googlet «dåp Stavanger». Da er det 
viktig at jeg finner informasjonen jeg ønsker med én gang, og at det er kort vei videre 
til påmelding. Lavest mulig terskel, sier hun. 

Vi tester søkefrasen og får bekreftet at de som ønsker å døpe barnet sitt finner det de 
er på jakt etter uten problemer. 

- Veldig bra, sier Frafjord. 

Segmenterte e-poster  
En kanal som ofte glemmes til fordel for nyere, mer «spennende» kanaler, er e-post. 

- Vi bruker e-post aktivt, spesielt for å sende målrettede nyhetsbrev. Medlemmene i 
babyverden.no og brukerne av baby-appen «Gravid og barn» har lagt inn 
informasjon ved registrering som gjør at vi kan skreddersy budskap til dem. For 
eksempel vet vi nøyaktig hvor mange uker Kari Nordmann er på vei og kan sende 
henne en mail med nyttig informasjon om stadiet hun er inne i, fortsetter Frafjord. 

- Kanskje menigheten sitter på informasjon om medlemmer og har mulighet til å gjøre 
noe av det samme? spør hun. 

Fredrikstad har «tjuvstartet»  
I Fredrikstad ble det brukt både medlemsdata og en kombinasjon av tradisjonelle og 
sosiale medier da kirken inviterte til drop-in-dåp i Gamle Glemmen kirke tidligere i 
år.   

- Du kan si at vi har «tjuvstartet» litt når det gjelder den nye hverdagen uten 
fødselsmeldinger, smiler kommunikasjonskonsulent i Fredrikstad kirkelige fellesråd, 
Mia Gill Kristiansen. 

- Vi hadde tidligere gjennomført en stor undersøkelse blant alle som døpte barna sine 
hos oss mellom 2013 og første kvartal av 2017, noe som ga oss mange interessante 
synspunkter og innspill. Med utgangspunkt i undersøkelsen laget vi fire redaksjonelle 
gladsaker til publisering på nettsidene våre. Artiklene gjorde vi også om til 
pressemeldinger som vi tilbød eksklusivt til Fredrikstad Blad i tur og orden fram mot 
dåpen, forklarer hun. 

Tre av fire pressemeldinger resulterte i dekning i lokalavisen. Parallelt ble artiklene 
publisert på egne nettsider og delt og sponset på Facebook. 

- Vi segmenterte da på sted og alder. For eksempel hadde vi en sak om at Torsnes 
og Onsøy var på dåpstoppen i Fredrikstad. Den segmenterte vi til å treffe folk over 25 
år fra nettopp de plassene. Jo mer spesifikt, jo bedre traff vi, forklarer Kristiansen. 



Ble en kjempesuksess  
Pressemeldinger i form av fiks ferdige artikler fylt med interessant statistikk gjorde at 
lokalavisen bet på, tror Kristiansen. Facebook-annonsene traff målgruppen, og det 
hele ble krydret med plakater og annonser hengt opp ulike plasser i byen. Og 
resultatet? 

- Dåpen ble en kjempesuksess! Totalt møtte fjorten mennesker i alle aldre opp for å 
bli døpt. Det var mange flere enn forventet, spesielt med tanke på at det var første 
gang vi arrangerte noe slikt. Fredrikstad Blad var også på plass for å dokumentere 
begivenheten, sier Kristiansen. 

Hun er sikker på at erfaringen er gull verdt å ha med seg når de nå skal i gang med å 
invitere til mer tradisjonelle dåpsseremonier. 

- Det viser at vi klarer å treffe folk uansett, om det så krever litt mer innsats enn før. 
Småbarnsfamiliene er på Facebook og Instagram, tradisjonen står sterkt og 
dåpsseremoniene skal bare bli bedre. Denne utfordringen gjør bare at menighetene 
kommer enda tettere på folk i nærområdet. Dette blir bra, avslutter Mia Gill 
Kristiansen. 

Nye muligheter 
Når vi ikke lenger får opplysninger fra Folkeregisteret og kan bruke navn og adresse 
til å sende invitasjoner, må vi bruke andre og nye kommunikasjonsformer for å 
invitere til dåp. Her er noen tips: 

• Sørg for at det er lett å finne temaet dåp på menighetens nettside. Det 
samme gjelder menighetsbladet og/eller kirkebladet. 

• Annonser på Facebook. Sørg for at målgruppen er lokale kvinner og 
menn i «fødealder», altså fra ca. 25-37. Instagram er veldig populær 
blant kvinner. 
Oppslagstavler går aldri av moten. Heng opp informasjon på 
oppslagstavlen foran kirken, på butikken og på biblioteket. Gjerne med 
kontaktinfo til ansatte som jobber med dåp. 
Babysang? Her kan det være aktuelt å fortelle mer om kirkens tilbud, 
som også omfatter dåp. 
Vær kreativ. Arranger temalunsj på i kirken eller på biblioteket. Arranger 
drop-in-dåp, kanskje kan sykehuspresten dele ut informasjon om dåp,– 
eller finn på noe helt annet! 

Bruk informasjonsmateriell fra Ressursbanken og få hjelp til å lage annonser og 
brosjyrer, begge deler finner du lenke til lenger ned. 

Nasjonale ressurser og kampanjer 
I ressursbanken.no er det lagt ut ulike ressurser til informasjonsarbeidet om dåp. Det 
ligger for eksempel tekster om dåp, filmer, bilder og maler. Disse kan menighetene 
bruke fritt. Vi ønsker å oppdatere materiellet kontinuerlig, så del gjerne ideer eller 
materiell fra din menighet som kan legges i ressursbanken. 

Kirkerådet har i flere år stått for annonsering av dåp på Google og optimalisering av 
søkeresultater. Annonsen kommer opp ved søkeord knyttet til dåp. Med jevne 
mellomrom er det nasjonale kampanjer på Facebook og i år er dåpskampanjene 



også på Instagram. All annonsering på sosiale medier (SoMe) er rettet mot kvinner 
som venter barn og nybakte foreldre. Annonsene har korte filmer skal trigge 
interessen for å klikke videre til informasjon om dåp på kirken.no. Hvert år siden 2014 
har det vært helsides annonse for dåp i Spedbarnsboken som deles ut i 55 000 
eksemplarer ved nesten alle landets fødesteder. Det annonseres også i 
gratismagasinene BAM Gravid, BAM Nyfødt og BAM Spedbarn. Til sammen har 
disse bladene 160 000 eksemplarer i opplag. 

I siste halvdel av oktober sendes internmagasinet Dåpsløftet i posten til alle 
sokn. Du kan lese mer om det i lenke under. Bruk magasinet som 
inspirasjonskilde til arbeidet med dåp.   

• Slutt på fødselsmeldinger 
• Fødselsmeldinger og medlemsregisteret 
• Maler til annonser og brosjyrer 
• Ressursbanken om dåp 
• Mer om Dåpsløftet og lenke til magasinet 

 



 

Fra: Ole Inge Bekkelund <ob377@kirken.no>  
Sendt: fredag 28. september 2018 12:41 
Til: Geir Holberg <geir.holberg@modumkirke.no> 
Emne: RE: Penger til informasjonskampanjer - Nyfødte 
 
Hei og takk for sist. 
 
Ja, det er krevende å være vitne til de endringene som nå skjer ved at kirken ikke lenger beholder alle 
de tilganger i folkeregisteret som vi har hatt. Mye er sagt og skrevet om dette og jeg vet ikke om jeg 
kan tilføye mer enn det som har stått i Dagen og Vårt Land den siste tiden.  
 
Menighetene vil fremover måtte jobbe med andre kilder til informasjon om nyfødte og kommunisere 
via andre og flere kanaler. Det blir mer arbeid for mange. 
 
Kirkerådets hovedspor i denne saken har vært å be om en tilstrekkelig lovhjemmel i ny 
trossamfunnslov. Det blir da en ventetid på noen måneder, forutsatt at Stortinget vedtar en slik 
hjemmel, og det vil jo være uvisst hvor lenge vi må være uten slike taushetsbelagte opplysninger fra 
folkeregisteret. Det er også en risiko i dette at det ikke er helt sikkert om staten klarer å finne en slik 
hjemmel, som både ivaretar de strenge personvernhensyn som gjelder, likebehandlingsprinsippet 
med de andre (ca 800) trossamfunnene i Norge og kirkens behov som folkekirke. Politikerne på 
Stortinget vet hvertfall hvilke dilemmaer de må håndtere. Kirkerådet har god tro på at det skal være 
mulig. 
 
Det er bra dere ser om det kan finnes midler til kommunikasjon. Kirkerådet har selv ikke ledige 
midler til dette og jeg vet ikke annet enn at kirkelig fellesråd må utfordres på å finne frem midler til 
de menigheter de skal støtte. 
 
Lykke til med det viktige arbeidet. 
 
Med hilsen 
Ole Inge Bekkelund 
Kirkerådet 
 
 
From: Geir Holberg [mailto:geir.holberg@modumkirke.no]  
Sent: Wednesday, September 26, 2018 8:31 AM 
To: Ole Inge Bekkelund <ob377@kirken.no> 
Subject: Penger til informasjonskampanjer - Nyfødte 
 
Hei Ole Inge, 
 
Det er med dyp beklagelse jeg nå må sende denne henvendelsen til deg. 
 
I mange år har Modum menighet, og jeg, på pekt den katastrofale virkning det vil få for den norske 
kirke av vi mister tilgang til våre tilhørige. 
Helt fra den tiden nåværende direktør var etatsleder/byråsjef i departementet har dette vært 
synliggjort og løftet frem for dem i vår kirke som har vært satt til å forvalte viktig infrastruktur for 
menighetene. 
 
Helt siden biskop Riksaasens Dahls tid har dette vært løftet frem for besluttende myndigheter i 
kirken, og inn til departementet. (I styringssamtaler) 



Manglende gjennomføringskraft i denne saken har dessverre vist seg å være slik at kirken nå har 
mistet sin kanskje viktigste kanal for enkelt å komme i kontakt med sine potensielle medlemmer. 
Trist. 
Dette systemet vi har hatt nå har vært langt fra perfekt, men mulig å bruke. Det som skjer nå er at 
noe som var i funksjon og ikke kostet mye, hverken av tid eller ressurser, blir borte og vesentlig med 
ressurser og penger må brukes for å gjenopprette skaden. 
 
Nok om historien. 
 
Helt konkret trenger jeg nå midler til å gjennomføre en informasjonskampanje ut i vår menighet.  
Dette vil innebære et behov for å orientere alle medlemmer om den nye situasjonen. 
Vi er en mellomstor menighet – 11943 medlemmer pr. 31.12.2017. 
 
Behov: 
Ansatte ressurs for å drift dette. 
Jeg ser for meg en offensiv annonsering i lokale medier. – Månedlig – slik Humanetisk forbund gjør i 
forbindelse med navnefest. 
Reklamesnutter på lokalradio og kino. 
Brev til alle våre medlemmer, med nødvendig informasjon og påminning om viktigheten av å «angi» 
nyfødte. 
Administrasjon 
 
Årsbudsjett: 
Personalkostander 10 % stilling                   75.000 
Annonsering – 8’ x 12 ganger                      96.000 
Reklame – radio – kino                                  50.000 (forsiktig anslag) 
Brev til alle medlemmer 25,- * 12.000    300.000 (må være personlig med adresse – derfor 
høykostnad) 
Administrasjon - div                                         20.000 
 
Total kostand for 2019                                  541.000 
 
Håper på raskt svar i forhold til hvem som kan ta denne kostnaden. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Geir E. Holberg 
Sokneprest i Modum 
Kapellveien 1, 3340 Åmot 
Kontor: 32 78 32 30 
Mob: 45 48 69 40 
www.kirken.no/modum 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kirkevalget 2019 arrangeres 8. og 9. september. 

Viktige datoer i valgåret 2019: 

2. januar  
Frist for å registrere nomineringsgrupper 
 
1. mars 
Frist for etablering av nominasjonskomité for valg av leke medlemmer til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 
 
30. april  
Frist for innlevering av listeforslag ved valg av menighetsråd og valg av leke 
medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. (Fra både nomineringsgrupper og 
nominasjonskomité) 
 
5. mai 
Frist for å godkjenne listeforslag og kunngjøre valglister, valgform og eventuell 
supplerende nominasjon. (Ansvarlig:  valgrådet i bispedømmet og valgstyret i 
menigheten) 
 
10. august til 6. september 
Forhåndsstemmegivningsperiode 
 
1. september  
Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der man har stemmerett. 
 
(8.) og 9. september  
Valgdagen 

 



Dokumentet er opprettet av kirkevergen 27.11.08 
Behandlet i MR sak 2008/29 M 

Frivillighetsprisen 
Forslag til endring lagt inn i rødt.  
 
Statutter 

• 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.  

• I tillegg til prisen kan det deles ut utmerkelser for spesiell innsats.  

Forslag på kandidater 
Forslag på kandidater leveres skriftlig, gjerne med begrunnelse på hvorfor kandidaten/e er 
foreslått, til kirkekontoret innen 31.12. 
 
Annonsering: 

• Det sendes ut brev mail til alle i staben, kirkeutvalg, fagutvalg og grupper/lag i 
menigheten i begynnelsen av november med oppfordring om å komme med forslag på 
kandidater. 

• Frivillighetsprisen annonseres i Bygdeposten første uken i desember og i 
menighetsbladet som kommer ut i november/desember.  

• Det legges ut på menighetens fb side og hjemme side at man ønsker forslag på 
kandidater. 

• Staben oppfordres til å komme med forslag på kandidater. 
 
Valg 
Staben innstiller kandidatene i prioritert rekkefølge og med begrunnelsen på stabsmøte i 
januar. Innstillingen legges frem for menighetsrådet som gjør det endelige valget.  
 
Utdeling 
Utdelingen foregår på menighetens frivillighetsfest som arrangeres i begynnelsen av hvert år.  
Leder for menighetsrådet og soknepresten skriver under på prisen på vegne av 
menighetsrådet.  
 
Forslag til pressemelding 
Modum menighet driver et omfattende arbeid for barn, unge, voksne og eldre i bygda vår. Dette 
er mulig, takket være en stor stab av frivillige medarbeidere som stiller opp i de ulike 
sammenhenger.  

Modum menighetsråd deler hvert år ut en Frivillighetspris. Den 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. Når menighetsrådet i januar inviterer alle de frivillige til en 
fest, vil utdeling av frivillighetsprisen være en av postene på programmet.  
Har du forslag til en kandidat? I så fall vil vi gjerne høre fra deg! Forslaget må leveres skriftlig, 
gjerne med begrunnelse på hvorfor kandidaten/e er foreslått. Ta kontakt med kirkekontoret 
innen årsslutt. For telefon og mailadresse - se annonse om dette i dagens avis. 
Vi ser fram til å høre fra deg!  



FR saker 
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Referat fra samarbeidsmøte om gravferd 11.10.2018 
 
Til stede:   
Begravelsesbyråene 
Modum og Buskerud begravelsesbyrå: Øivind Thon og Monja Skage Østli 
Midtfylket begravelsesbyrå: Yngvar Bjørnsrud 
Krødsherad, Modum og Ringerike begravelsesbyrå: Møtte ikke 
Gravplasskontoret/parkvesenet: Ida Wigdel, Kari Guldteig, Gunnar Thon,  
Ingeborg Grøtterud, Snorre Sønju 
Den norske kirke i Modum: Nina Brokhaug, Geir E. Holberg, Arnstein Bleiktvedt,  
Hanna Louise Husøien, Helge Nysted, Ole Reidar Nærland, Rine Brekke 
 
Saker 
 
1. Oppfølgingspunkter fra møtet 01.11.2017 

• Referatet fra forrige møte forelå ikke, men vi gikk gjennom utkastet fra            
Tone Hiorth. Ida Wigdel følger opp, og referat vil bli ettersendt. 

• Gravkapellet på Snarum: Kommunestyret har bevilget nær 500.000,- til 
rehabilitering. Taket er reparert og nytt golv skal legges. Trenger også å rense 
takrennene. 

• Musikk etter kransepålegging i begravelser: Ordningen har fungert greit. Fint med 
noe fleksibilitet når det gjelder rekkefølgen på musikkinnslagene. 

• Ang. navn på skiltene på navnet minnelund, undersøker gravplasskontoret om 
ektefeller kan ha begge navn på ett skilt. En mulighet er å bruke baksiden av skiltet 
når et nytt navn skal føyes til. Ida Wigdel følger opp.  
 

2. Saker fra gravplasskontoret 
Presentasjon av ny kommunegartner 
Den nye kommunegartneren, Ida Wigdel, presenterte seg.  
 
Gravminner til gjenbruk 
Eldre gravminner som er ledige, kan gjenbrukes. De pårørende må koste sliping av støtte og 
påføring av nye navn. Gravminnet er gratis. Avtale om dette gjøres med gravplasskontoret. 
Gravstedet fungerer i praksis som et nytt gravsted og har ikke festeavgift de første 20 årene. 
Byråene bes informere de pårørende om denne muligheten. 
 
Anonym minnelund og forprosjekt navnet minnelund 
Det er viktig at de pårørende vet at det ikke gis ut opplysninger om urnens plassering på 
anonym minnelund.  
Det er satt av midler til et forprosjekt for navnet minnelund på de gravplassene i Modum hvor 
dette ikke finnes per d.d. Arbeidet med dette starter ila vinteren 18/19. Ønskelig at lærlinger 
kan ta fagprøver i forbindelse med dette og andre relevante prosjekter. 
 
Digitalisering gravplasser,- infoplakater 
Digitalisering av gravplassene er ferdig bortsett fra på Heggen, Nykirke og Gulsrud.  
Det er satt av penger til info-/oversiktsplakater for gravplassene. 
Arbeidet starter med de gravplassene hvor digitaliseringsarbeidet er ferdig.  



Modum kirkekontor, Kapellveien, 3340 Åmot, tlf. 32 78 32 30,  fax 32 78 40 24. Org.nr. 97 69 90 161.  Bank 2270 07 77883. 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no    Nettsted: www.modumkirke.no 

 
 
Samordning av begravelsesdager i jule,- og nyttårshelgen 
Det er viktig å overholde fristen på 10 dager fra dødsfall til seremoni og helst med god 
margin, og at det ikke fylles opp «bakfra» i forhold til dager. Dette fungerer stort sett veldig 
greit. Det er også godt for de pårørende å slippe å vente så lenge.  

 
3. Saker fra kirken 
Rehabilitering av Heggen kirke og orgelet (Nina Brokhaug Røvang) 
Orgelet i Heggen er i dårlig forfatning og må brukes med forsiktighet. Vikarene er informert 
om dette. Orgelet skal gjennom en større rehabilitering som starter i januar 2020.  
Heggen kirke vil være en del stengt i 2020 p.g.a. rehabiliteringsarbeid (sannsynligvis fra 
januar til påske og ultimo august til advent). Det er viktig å informere om dette i media. Det 
må legges en plan før neste samarbeidsmøte for hva vi gjør med begravelsene når Heggen er 
stengt. En mulighet kan være å bruke kapellet på Heggen, men det innebærer en stor 
ryddejobb først. Viktig å unngå mye ekstra transport og lange arbeidsdager, da det vil 
medføre store merutgifter. Kirkevergen og kommunegartneren ser sammen på mulighetene 
for å bruke kapellet.  
 
Minnesamvær, Åmot kirke, Storstua (Rine B. Brekke) 
Vi vil gjerne etterkomme ønsker om minnesamvær, men må vurdere kapasiteten for hver 
forespørsel. Ønsker helst å bruke minnesamværpakken vi har, men er også åpne for andre 
løsninger. Viktig at de som ordner minnesamværet, er kjent med kjøkkenet, oppvaskmaskinen 
m.m. Vi stiller helst med folkene. 
Minnesamværpakken inkluderer snitter og marsipan/bløtkake, kaffe, dekking, lys, blomster 
og servering. Pris kr. 355,- pr. kuvert for fire snitter (365,- hvis karbonade og tre snitter). Brus 
kommer i tillegg, kr. 30,- pr. stk.  
80 personer er max antall i Storstua, men kan bruke kirketorget i tillegg hvis det ikke foregår 
andre ting her. Viktig at pårørende får beskjed om evt. andre aktiviteter. 
Kan lukke dørene mellom Storstua og kirketorget, sånn at de pårørende ikke forstyrres. Må 
noen ganger sette en tidsbegrensning når det er andre arrangement her på ettermiddag/kveld 
(Åmot barnegospel på torsdager, f.eks.).  
 
Samordning av begravelsesdager i jule,- og nyttårshelgen 
Nina informerte om mulighetene for seremonier i jule- og nyttårshelgen. Se vedlagte oversikt. 
 

 
4. Saker fra begravelsesbyråene 
Begravelser i Åmot kirke 
Det er ønskelig at begravelser i Åmot kirke holdes kl. 10.00, da det er mye som skjer i og ved 
kirken fra 13 tiden og utover som har vært opplevd forstyrrende/stressende. 

 
 
Referent 
 
Rine B. Brekke 
Menighetssekretær 
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Begravelsesdager jul/nyttår 2018 
Det er mulig med seremonier følgende dager/klokkeslett: 
Tirsdag 18. desember kl. 12.30 (ikke Vestre Spone p.g.a. skolegudstjeneste)  
Onsdag 19. desember: Ikke begravelse i Heggen p.g.a. skolegudstjenester, ellers ok i de andre 
kirkene 
Fredag 21. desember kl. 10.00 og 12.30 
Torsdag 27. desember kl. 10.00 og 12.30 
Fredag 28. desember kl. 10.00 og 12.30 
Fredag 4. januar kl. 10.00 og 12.30 
 
Ikke begravelser onsdag 20. desember p.g.a. skolegudstjenester 
Hvis det blir meldt mange dødsfall, må vi vurdere å ha begravelse onsdag 2. januar. 
Ikke begravelse 3. januar p.g.a. stabsdag. 
 
    



Modum kirkelige fellesråd  

 

Modum kirkelige fellesråd lyser herved ut 

Deltidsstilling som organist / menighetsmusiker 
Modum sokn omfatter Modum kommune, med 7 kirker samt 1 menighetssenter og menigheten har et 
stort og omfattende arbeid. Modum ligger sentralt på Østlandet og har ca. 14.000 innbyggere. Vi har 
gode oppvekstsvilkår og rike muligheter for kultur og friluftsliv. Kjennemerker er bl.a. 
Blaafarveværket, Krøderbanen, skiflygingsbakken i Vikersund, Modum bad og Institutt for sjelesorg. 
Folkekirken står sterkt og har godt omdømme i lokalmiljøet.  

Staben opplever å ha et godt samarbeid og fellesskap, og består av diakon, kateket, trosopplærer, 3 
prester, kirketjenere, klokkere, kantor, organist/menighetsmusiker, kontormedarbeidere og 
kirkeverge.  Staben har felles kontorløsning i Åmot kirke.  

Vi søker en eller flere personer som har lyst til å være organist/menighetsmusiker i Modum i 
gudstjenester og kirkelige handlinger i forbindelse med helger, høytider og ferietid. Menigheten 
har et rikt musikk liv gjennom blant annet barnegospel, tensing, gospelkor for voksne, band, 
forsangergrupper, som arrangører av konserter og andre arrangementer i samarbeid med 
frivillige, kantor, menighetsmusiker og staben forøvrig. Menigheten har mange frivillige 
musikere og sangere som ønsker å skape gode musikalske opplevelser for menigheten og bygda.  

Personlig egnethet vektlegges.  Den som søker må være medlem av Den norske kirke.  Stillingen 
vil ha kirkevergen som nærmeste overordnede. Den som ansettes må fremlegge politiattest.  

Vi tilbyr:  

• en spennende og utfordrende stilling i et aktivt og dyktig fagmiljø og en levende 
menighet. Se vår hjemmeside for aktiviteter og Langtidsplan: www.kirken.no/modum. 

• lønns – og arbeidsforhold i hht. lover og reglement og KAs tariffavtaler. Pensjonsordning 
i KLP. Skyss- og telefongodtgjøring etter gjeldende bestemmelser.  
 

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Nina Brokhaug Røvang tlf. 32 78 
32 30, 905 35 124 eller nina@modumkirke.no. 

Søknad med CD og referanser sendes til Modum kirkelige fellesråd, Kapellveien 1, 3340 Åmot 
eller på mail til kirkevergen innen 16.11.2017. Tiltredelse etter avtale.  

 



MÅL 4:  
Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, kompetanse og trivsel. 
 
Gjennomgang av handlingsplanen punkt 3.2 i forhold til mål 4: 
 

3.2 Personal og ledelse 
Administrasjonsutvalget har en egen instruks vedtatt av kirkelig fellesråd 16.12.1996: «Kirkelig administrasjonsutvalg er kirkens hovedutvalg i 
personal- og organisasjonssaker og har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kirkens arbeidsgiverfunksjon. Utvalget har et 
hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet». 
 

Aktivitet/tiltak: Mål: Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt Evaluering 
Kirkeverge Være en tydelig, 

engasjert, 
tilstedeværende og 
motiverende leder 

Staben Arbeide utfra målbeskrivelsen. KV FR leder Kontinuerlig Jobber med 
kontinuerlig 

Stabsdag Øke den tverrfaglige 
kompetansen i staben og 
styrke stabsfellesskapet. 

Stabsmøtedeltagere 
og kirketjener i 
100% stilling. 

Faglig stabsdag, høst. Annenhvert 
år med en overnatting og over to 
dager.  

KV 
SP 

Stab Høst Ikke hatt med 
overnatting men 
dagsamling. 

Sosiale tiltak for 
staben 

Være med på å skape en 
arbeidsplass preget av 
trivsel. 

Alle ansatte i over 
30% stilling. 

Sosial stabsdag 
Julelunsj  

KV 
SP 

Stab Juni 
Desember 

Gjennomført. 

Adventssamling  Alle ansatte, 
pensjonister og 
MR/FR 

Adventssamling med fellesskap, 
program og mat. 

KV Stab, MR/FR Advent Gjennomført. 

Medarbeidersamtaler En formell samtale 
mellom leder og 
medarbeider som setter 
fokus på den enkelte 
ansatte, dennes 
arbeidsoppgaver, mål og 
arbeidsforhold. 

Alle ansatte i over 
30% stilling. 

Soknepresten har 
medarbeidersamtale med prestene, 
kirkevergen med de merkantil 
ansatte.  
Kateket, diakon, trosopplærer og 
organister har todelt 
medarbeidersamtale. I etterkant av 
samtalene koordinerer sokneprest 
og kirkeverge saker som er kommet 
opp i samtalene og som berører 
begge arbeidsgiverlinjene.  

KV 
SP 

Stab November Gjennomføres som 
planlagt. 



Aktivitet/tiltak: Mål: Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt Evaluering 
Kompetanse Holde staben faglig 

oppdatert. 
Staben Legge til rette for at de ansatte kan 

delta på kurs og fagdager i regi av 
bispedømmet.  
Oppmuntre til andre 
kompetansehevende tiltak en ser 
muligheter for. 

KV 
Stab 

 Kontinuerlig Gjøres i henhold til 
plan. Hva med 
fagutvikling utover 
dette.  

Kurs for kirketjenere 
og klokkere 

Faglig oppdatering, 
synliggjøre verdien av 
oppgaven 

Kirketjenere, 
klokkere 

Kurs for kirketjenere og klokkere i 
hva tjenesten går ut på. 
Brannøvelse på annenhver av 
kursene. 

KV 
SP 

Kirketjenere 
Klokkere 

Annenhvert år.  Gjennomført for alle 
høst 2018. 
Brannkurs på 
brannstasjon. 

HMS Sikre arbeidsmiljøet og 
skape en trygg 
arbeidsplass. 

Alle ansatte Jobbe frem et godt system. KV Stab Kontinuerlig Er fortsatt en del å 
jobbe med her.  

Arbeidslys Sikre godt arbeidslys Ansatte med 
kontorplass 

Foreta en undersøkelse av 
lysforholdene ved alle kontorene og 
legge opp en lysplan utfra det. 

KV Ekstern 
Stab 

Implementering 2018 Skal komme som 
oppfølging av 
ergonomirunden. 
Plan senhøstes 2018. 

Arbeidsplassvurdering Hindre slitasje eller 
skader pga feil 
arbeidsstilling 

Ansatte med 
kontorplass 

Foreta en arbeidsplassvurdering 
ved alle kontorene og gjennomføre 
nødvendige tiltak som for eksempel 
bytte til hev/senk pult ved behov. 

KV Ekstern 
Stab 

Implementering 2018 Gjennomført. Jobber 
med 
oppfølgingspunktene 
der. 

Vernerunde Sikre at tiltak blir fulgt 
opp og at de blir 
fremmet. 

Alle ansatte Gå vernerunde med fellesrådets og 
prestene sine verneombud, 
kirkeverge og prost 

KV 
Prost 

Verneombud Vår Ikke gjort i 2018. 

Sykefravær Arbeidsrelatert 
sykefravær = 0 

Alle ansatte Dette er noe det må jobbes 
kontinuerlig med, blant annet 
gjennom tiltakene over.  

KV 
SP 

Alle ansatte Kontinuerlig Jobbes med. 

Kriminalomsorg i 
frihet 

Legge til rette, i den grad 
det er mulig, for å ta inn 
domfelte i arbeidssoning 

Domfelte Se mål. KV KT Ved etterspørsel Jobbes med. 

IKT Ha et IKT system som 
fyller de krav som ligger 
i forhold til blant annet 
dokumenthåndtering og 
personal opplysninger 

Alle ansatte Vurdere IKT Kirkepartner sitt 
system 

KV  Våren 2018 Veldig i startgropen 
med dette. Ikke 
prioritert full fokus 
på i 2018. 
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Stikkordsreferat fra byggemøte Heggen kirke, 04.09.2018 
 
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 
 
Kopi av referatet: 
Geir Erik Bardalen, Castor Kompetanse 
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, 25.09 kl. 10 eller torsdag 27. kl. 10 med Geir Erik.  
 
 
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 blått er referatet fra dette 
møtet. Det i grønt er innspill fra Heggen kirkeutvalg.  
 
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. (19.06.18).  Alf Kristian har etterspurt det. Det mangler noen tegninger. Geir Erik 
har purret og følger opp videre. Har lovet har lovet å sende det til Nina neste uke. Må sendes 
avgårde innen to uker så vidt vi har forstått.  
Vurderer og å sende en til Riksantikvaren. Vi anbefaler at det gjøres. Geir Erik følger opp og 
sender kopi til kirkevergen her og (19.06.18). Alf Kristian følger opp her i forhold til Geir 
Erik. 
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Hovedprioriteringer 2018 
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 (19.06.18). OK for 
fellesrådet og stab. Alt inne tas da. Viktig at tingene skjer her da effektivt, og at det ikke blir 
noe opphold i arbeidet (så kirken ikke er stengt til ingen nytte!!!!) 
Det er og viktig at alle endringer blir justert i budsjettet/prosjektprogrammet. Totalt er 
prosjektet nå forlenget med to år og ca. 5.000.000,-. Dette i forhold til å få fullført 
servicebygg, brannsikkerhet og orgel.  
 
Byggemøtet ønsker en tilbakemelding på de enkelte punktene for 2018 og statusrapport på de. 
Ønsker derfor at Geir Erik er med på neste møte.  
 
Ber og om at Geir Erik ser på innspillene fra Heggen kirkeutvalg og ser om noe at det er 
naturlig at legges inn i planen/vise til hvor det eventuelt ligger inne allerede:  
 
Elektrisk utstyr 
Det er noe elektrisk utstyr som ikke er i bruk lenger, dette bør ved leilighet demonteres. Det 
gjelder de trekantede høytalerne og høytalerbuketten som henger ned over alteret. 
 
Forholdet mellom patina, slitasje og små- og større skader 
Det har vel allerede vært et tema som har blitt behandlet, nemlig utbedring av småskader - 
både på benkene og alterringen. Flere av de mindre merkene som befinner seg rundt omkring 
vil hindre at resultatet av renoveringen fremstår fullstendig overbevisende. Dette er særlig 
viktig da vi har hatt en lengre periode for utbedringer, og den dagen det står ferdig, bør kirken 
ha et førsteklasses uttrykk. Vi ville gjerne at vi fikk en gradering i forhold til bevaring av 
patina, der umotiverte skader blir utbedret. Selve arbeidet med dette bør være relativt fort 
gjort for en konservator. Samme maling ser ut til å være benyttet over det hele, så løsningen 
vil være ganske snarlig.  
 
Restaurering av løsøre 
I forbindelse med at kirken allikevel er stengt, bør vi få benyttet anledningen til at 
møbelkonservator overser og utbedrer stolene (samt krakken i alteret som har oppimot en 
centimeters glippe ved press - vi er riktignok velsignet med veltrente brukere, men vi bør stole 
på at det for alltid vil være normen). De fleste stolene er blitt vaklevorne. Døpefonten trenger 
også ettersyn. Det befinner seg også en del sølv som har fått mindre ujevnheter som følge av 
århundrers bruk. Vi tror ikke oppgaven bør være vanskelig å få løst innenfor en horisont av 
tre måneder. Omkostningene ved dette er nokså moderate, men gjenstandene må bli reparert 
utenfor eget hus. Samme er muligens tilfelle med orgelet, som vi forstod trenger 
konservering. Kommentar til orgelet: dette er inne i planen! 
 
Fotbrett på benkene  
Innspill fra Heggen kirkeutvalg: «Fotskamlene som er satt som en prøve virker å være litt 
tilfeldig plassert og av noe for mykt treverk (dette kan eventuelt stives opp med klossing i 
midten). Jeg vet ikke helt hvordan disse bør plasseres, men vil vi har det in mente når arbeidet 
skal gjøres».  
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Se innspill fra kirkeutvalget.  Byggekomiteen bestående av 5 testet ut fotskamlene. Ikke 
nevneverdig svikt sånn vi ser det. Benkene er plassert med ulik avstand, dermed vil det se ut 
som om fotskamlene og er det. Men, de er plassert likt i forhold til selve benken.  
De skal males i gulv fargen (burde nok vært gjort før de ble montert opp……..). 
 
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 (19.06.18).  
Fredag før et av bryllupene i sommerferien oppdaget soknepresten at det ikke var ryddet for 
stilaser +++. De som jobbet der mente at de ikke hadde fått beskjed om noe bryllup og om at 
de skulle rydde. De hadde heller ikke bil tilgjengelig for å få fraktet det vekk. Alf Kristian og 
Geir Erik ble kontaktet og fikk ordnet opp. Takk til dere for det. Og, samtidig, det er 
UTROLIG viktig at planer blir fulgt/beskjeder blir kommunisert til de som er på 
byggeplassen og at vi kan være trygge på at dette ikke skjer igjen. Ekstra kostnader som følge 
av at bilen måtte hentes opp igjen bes synliggjøres på faktura at er trukket ut.  
Alf Kristian følger opp dette med kommunikasjon til de som jobber her med Geir Erik.   
 
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 (19.06.18). Jørn har sett på det og 
ønsket å se på det sammen med Ole Reidar. De følger opp dette.  
 
Beslag på mønet på tårnet tas når Skram jobber videre i høst. Ole Reidar har sendt bilde til 
Alf Kristian som følger opp.  
 
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 (19.06.18). Det som er igjen på taket, er tak J (våpenhus). Dette skal tas 
parallelt når veggene tas. Blir lift da – og da tas og snøfangerene. Blir tatt nå i september eller 
2019 (usikker). 
 
 
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 (19.06.18).  Se over. Tårnet er det skiftet ut noe plank pluss at det er delvis 
malt. Mangler noe der i forhold til at den liften som de hadde før sommeren ikke nådde helt 
opp. Trenger en større (og dermed dyrere lift). Tas samtidig med overganger av beslag/tak 
som ikke er ferdig. Høyst sannsynlig i 2019. 
 
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.  
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Husk dette, Geir Erik! Hvordan går det med dette? Lages først når Riksantikvaren har 
godkjent rammesøknaden (19.06.18). I uke 41 skal det være en befaring med Riksantikvaren. 
Da skal han og se på tomta til Servicebygget. Hva da med råbygg? (2607 i planen). 
 
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 (19.06.18). GEIR ERIK: kan du 
sende den nå? Ikke fått den enda.  
 
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 (19.06.18). GEIR ERIK: 
kan du sende den nå? Ikke fått den enda.  
 
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.  

• 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 
(19.06.18).  
Kirkeutvalget har ryddet sitt i kasser. Alf Kristian foreslår at noen fra kirken lager en skisse i 
forhold til hva fellesrådet ønsker. Hva er det behov for og hvilke ønsker har dere? Husk 
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kirketekstilene. Kunne det ha vært et skap for de under presteportrettene rett frem. Nina spør 
kirkeutvalget hva de har av ønsker og ideer.  
 
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 (19.06.18)  
Ikke kommet noe nytt her. 
 
Innspill fra Heggen kirkeutvalg 
Se mail. Ber om at Geir Erik ser på det. 
 
 
 
 
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 
(19.06.18).  

• 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? Ny flassing over første benk til venstre i nordskipet (sett fra 
midtgangen). Er malt med hvitt også er det sprukket opp igjen. Er fukt under kjennes 
det ut som.  Til venstre for bildene under galleriet er det og hvitt. Alf Kristian følger 
opp.  

• Trekkerør for kabelen til lyslisten i koret. Alf Kristian følger opp. Jørn kommer denne 
uka (19.06.18). Skal komme. 

• Lyslister til bildene i nordskipet– hvor er de blitt av? Gjøres en gang vi har en 
elektriker her. Ole Reidar følger opp.  

• Koble på strøm igjen på den benken som datt ned. Ole Reidar følger opp. 
• Er noen lamper som er dårlig kontakt på. Ole Reidar har oversikt. Tas samtidig mens 

en elektriker er der. Ole Reidar følger opp.  
• 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.  

• 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).  
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• 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). Hurra! Hønefoss lyd og Jørn har 
ordnet opp.  

• 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. Jørn 

ser på.  
• 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 (19.06.18). Er malt!!! 

• Sikringsskapet i nordskipet: vanskelig å åpne (19.06.18). Er i orden nå! Er satt på 
håndtak. 

• Det starter ny kommunegartner til høsten. Vi inviterer den til et møte for å orientere 
om prosjektet og fortsette dialogen om gangstiene (19.06.18). Ida Wigdel startet 
01.09.2018, Tone slutter 01.10.18. 

 
 
Økonomi: 
Revidert budsjett. Sendes over til kommunen i forhold til søknad om tillegsbevilgning på til sammen 
5.000.000,- fordelt over perioden 2020-2022. 
 

    Bevilget  Tillegg Revidert 

budsjett 

bevilgning 

Budsjett rehabilitering, jfr 

prosjektprogram 

2013 200 000   200 000 200 000 

2014 800 000   800 000 800 000 

2015 3 200 000   3 200 000 3 200 000 

2016 1 800 000   1 800 000 1 800 000 

2017 4 000 000   4 000 000 4 000 000 

2018 4 000 000   4 000 000            4 719 000  

2019 4 000 000   4 000 000            4 655 000  

2020 2 000 000 2 000 000 4 000 000            3 395 000  

2021   2 000 000 2 000 000            1 640 000  

2022   1 000 000 1 000 000               585 800  

Sum 20 000 000 5 000 000 25 000 000          24 994 800  
    

Ink mva     
I tillegg kommer sluttføring av 

servicebygg og brann      
(budsjettert til å være innenfor det som 

vi får refundert     
av mva) 
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Stikkordsreferat fra byggemøte Heggen kirke, 17.10.2018 
 
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, 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  
Ida Wigdel, kommunegartner 
Geir E. Holberg, sokneprest 
Sverre Følstad, leder i Heggen kirkeutvalg 
Modum kirkelige fellesråd 
  
Neste møte: 
Heggen kirke: 07.01.2019 kl. 10.00 
 
Stikkordsreferat: 
Det som står i svart er fra tidligere referater og oppfølgingssaker.. Hvilke møte det er 
behandlet i står i (**.**.**). Det som står i rødt er referatet fra dette møtet. Det i grønt er 
innspill fra Heggen kirkeutvalg.  
 
Økonomi og tilskudd 
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. (19.06.18).  Alf Kristian har etterspurt det. Det mangler noen tegninger. Geir Erik 
har purret og følger opp videre. Har lovet har lovet å sende det til Nina neste uke. Må sendes 
avgårde innen to uker så vidt vi har forstått (20.09.18). Geir Erik har sendt den til Nina i går. 
Hun signerer og sender i morgen.  
Vurderer og å sende en til Riksantikvaren. Vi anbefaler at det gjøres. Geir Erik følger opp og 
sender kopi til kirkevergen her og (19.06.18). Alf Kristian følger opp her i forhold til Geir 
Erik (20.09.18). Sender ikke søknad til Riksantikvaren i denne omgang siden vi sender en 
såpass stor søknad til UNI. Vurderer å søke etter at vi vet svaret fra UNI. Tipper at det vil 
være ubrukte midler i 2019 ut av potten som skal fordeles på de 40 middelalderkirkene som er 
prioritert (Heggen kirke er per i dag ikke en av de).  
 
Kommunen: vet forslag til innstilling fra leder i sentraladministrasjonen til budsjettet på 
fredag denne uken. Nina gir tilbakemelding til Geir Erik så fort hun har hørt noe.   
 
Hovedprioriteringer 2018 
Kirken er planlagt stengt i perioden jul-påske og august-1. søndag i advent i 2020.  
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Befaring kapellet i forkant av møtet. Øyvind Thon fra Modum begravelsesbyrå var og innom 
for å vurdere. Ved skikkelig vask og rydding, lån av stoler og en gjennomgang av det 
elektriske i forhold til lys og varme vil dette fint kunne brukes til begravelser. Nina snakker 
med Ida om en felles befaring. Kjelleren og alternativt råbygget til servicebygget kan brukes 
til lagring. Øyvind sier at det bør gå greit uten den som kjøle for denne perioden.  
 
Få en foreløpig årsrapport i forhold til økonomi så langt i år per prosjekt og oppdatert plan for 
resten for 2018 og 2019 fra Geir Erik innen utgangen av oktober. 
 
Innspillene fra Heggen kirkeutvalg legges inn i fremdriftsplanen i forhold til den perioden 
kirken er stengt. Blir lagt inn i den helhetlige planen som sendes til Riksantikvaren. Se under 
her i grønt:   
 
Elektrisk utstyr 
Det er noe elektrisk utstyr som ikke er i bruk lenger, dette bør ved leilighet demonteres. Det 
gjelder de trekantede høyttalerne og høytalerbuketten som henger ned over alteret. 
 
Forholdet mellom patina, slitasje og små- og større skader 
Det har vel allerede vært et tema som har blitt behandlet, nemlig utbedring av småskader - 
både på benkene og alterringen. Flere av de mindre merkene som befinner seg rundt omkring 
vil hindre at resultatet av renoveringen fremstår fullstendig overbevisende. Dette er særlig 
viktig da vi har hatt en lengre periode for utbedringer, og den dagen det står ferdig, bør kirken 
ha et førsteklasses uttrykk. Vi ville gjerne at vi fikk en gradering i forhold til bevaring av 
patina, der umotiverte skader blir utbedret. Selve arbeidet med dette bør være relativt fort 
gjort for en konservator. Samme maling ser ut til å være benyttet over det hele, så løsningen 
vil være ganske snarlig.  
 
Restaurering av løsøre 
I forbindelse med at kirken allikevel er stengt, bør vi få benyttet anledningen til at 
møbelkonservator overser og utbedrer stolene (samt krakken i alteret som har oppimot en 
centimeters glippe ved press - vi er riktignok velsignet med veltrente brukere, men vi bør stole 
på at det for alltid vil være normen). De fleste stolene er blitt vaklevorne. Døpefonten trenger 
også ettersyn. Det befinner seg også en del sølv som har fått mindre ujevnheter som følge av 
århundrers bruk. Vi tror ikke oppgaven bør være vanskelig å få løst innenfor en horisont av 
tre måneder. Omkostningene ved dette er nokså moderate, men gjenstandene må bli reparert 
utenfor eget hus.  
 
Fotbrett på benkene  
De er malt men i en grå farge som ikke stemmer helt. Laura maler et strøk til i samme farge 
som gulvet når det males med den type maling i kirken.  
 
Tak ute 

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 (19.06.18). Jørn har sett på det og ønsket å se på det sammen med Ole 
Reidar. De følger opp dette (20.09.18). Mønepannene er nå laget i kobber. Unngikk dermed 
kutting. OK. 
 
Beslag på mønet på tårnet tas når Skram jobber videre i høst. Ole Reidar har sendt bilde til 
Alf Kristian som følger opp (20.09.18). OK 
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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 (19.06.18). Det som er igjen på taket, er tak J (våpenhus). Dette skal tas 
parallelt når veggene tas. Blir lift da – og da tas og snøfangerene. Blir tatt nå i september eller 
2019 (usikker) (20.09.18). Alt er ferdig med taket og snøfangere. Kun J våpenhuset igjen som 
tas samtidig med veggene i 2019.  
 
Viktig å slå sammen oppgaver sånn at flest mulig er her samtidig i forhold til lift/stilas. 
 
Tårnet er det skiftet ut noe plank pluss at det er delvis malt. Mangler noe der i forhold til at 
den liften som de hadde før sommeren ikke nådde helt opp. Trenger en større (og dermed 
dyrere lift). Tas samtidig med overganger av beslag/tak som ikke er ferdig. Høyst sannsynlig i 
2019 (20.09.18). 
 
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 (19.06.18). I uke 41 skal det være en befaring med Riksantikvaren. 
Da skal han og se på tomta til Servicebygget. Hva da med råbygg? (2607 i planen) (20.09.18). 
Befaring med Riksantikvaren ble avholdt forrige uke. Tilbakemelding muntlig etter 
befaringen er at dette er greit. Riksantikvaren mener at tomta og stedet tåler et sånt bygg. De 
kommer til å stille spørsmål i forhold til hva som er grunnen til at kapellet ikke kan bli brukt 
som «kirkestue». Et ord vi ikke har brukt. Vi har brukt sakristirom. Det er ikke mulig å bruke 
dette huset, siden det er kommunen som drifter kapellet og ikke fellesrådet. Og, muligheten 
for å en universell utforming der er vanskelig. Vurdert tidlig i prosessen.  
 
Geir Erik sender et vedlegg til søknaden i forhold til arkeologi sånn at det er ivaretatt. Sender 
kopi av dette og til kirkevergen. 
 
Vi regner med at det kommer et positivt svar inneværende år som kan gjøre at vi kan sette i 
gang byggesøknaden overfor kommunen. Den forberedes nå slik at den kan sendes ganske 
middelbart etter søknadssvar fra Riksantikvaren. Forventer en grei byggesak i forhold til 
kommunen.   
 
Det vil ikke være behov for bårerom, jfr tidligere referat. Stå på tegningen som lager rom.  
 
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 (19.06.18). GEIR ERIK: kan du 
sende den nå? Ikke fått den enda (20.09.18). Geir Erik sender den til kirkevergen i morgen 
med kopi så vi ser når den er sendt inn til Riksantikvaren! 
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Opparbeiding av tomten og støping av dekke starter denne sommeren/høsten. Ikke startet opp. 
Må vente på godkjenning. 
 
 
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 (19.06.18)  
Ikke kommet noe nytt her (20.09.18). 
Ønsket å koble drensvannet mot det kommunale anlegget. Se mail fra Torgeir Ask i Modum 
kommune (Geir Erik sender kopi av mailen).  
Jan Erik Gravermoen har sett kommunikasjonen og sendt inn en kommentar med forslag til 
løsning.  
Utfordringen er at vi ikke får grave rundt kirken som vi ønsker, pga arkeologi.  
Det å grave opp rørnettet rundt kirken og fornye det er en stor jobb.  
Snakket om på et tidligere byggemøte om å lede vann ut i terreng og legge masse som ikke 
røyser. 
 
Anbefaler en befaring mellom Geir Erik og Torgeir Ask fra kommunen.  
 
Lage en «gatestensrenne»? Viktig å få vekk fra gangstiene og veggene. 
 
Kolapsen på rørsystemet er nedenfor kirken (hovedinngangen). Mulig å gjøre et forsøk på å 
spyle for å se hvor langt en får vannet. 
 
Takrenne og nedløp: venter med å forlenge til dreneringen er gjort. Kobberet må bøyes på 
plass, derfor vente. 
 
Uteområder: duk ved veggen ved prestesakristiet. Fint om det ordnes der.  
 
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 
(19.06.18).  

• 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? Ny flassing over første benk til venstre i nordskipet (sett fra 
midtgangen). Er malt med hvitt også er det sprukket opp igjen. Er fukt under kjennes 
det ut som.  Til venstre for bildene under galleriet er det og hvitt. Alf Kristian følger 
opp(20.09.18). Viktigst i denne omgang å støvsuge og følge opp. Også følge med til vi 
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har tatt veggene ute. Laura har vært her og skrevet en rapport. Blir fulgt opp videre. 
Har mye å si i forhold til malingen innvendig av resten av kirken.  

• Trekkerør for kabelen til lyslisten i koret. Alf Kristian følger opp. Jørn kommer denne 
uka (19.06.18). Skal komme (20.09.18). Sammen med resten el-anlegget.  

• Lyslister til bildene i nordskipet– hvor er de blitt av? Gjøres en gang vi har en 
elektriker her. Ole Reidar følger opp (20.09.18). OK 

• Koble på strøm igjen på den benken som datt ned. Ole Reidar følger opp (20.09.18). 
OK 

• Er noen lamper som er dårlig kontakt på. Ole Reidar har oversikt. Tas samtidig mens 
en elektriker er der. Ole Reidar følger opp (20.09.18). Det er trukket nye ledninger i 5 
av vegglysene og byttet noen glassrør. De andre er for så vidt greie og kan tas etter 
behov. Leddpærene går uforholdsmessig fort. Er verdt en reklamasjon. Geir Erik 
sjekker.  

• 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.  

• 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).  

• Brannrørene i nordskipet. Hvordan skjule de? 
• Er det en mulighet til å få katekismetavlen(e) tilbake fra Folkemuseet? Sverre Følstad 

jobber med saken.  
• Plassering av «løse» bord og bygging av benke-bord til nordskipet. Jørn bygger. Jørn 

ser på (20.09.18). Alf Kristian hører med Jørn om han tar det eller om vi skal finne en 
annen. 

• Sakristiet: Nina minner kirkeutvalget på hva det er de ønsker og har behov for.  
• Riggplassen: er en del lemmer der og stilas som tilhører fellesrådet. Forlenge gjerdet 

sånn at det ikke ligger åpent hvis det ikke plass innenfor gjerdet. Alf Kristian følger 
opp.  

• HC inngang nord: er mindre høydeforskjell enn i byggeperioden. Terrenget er justert 
ned og det er ikke ferdig der ute. Gruses og komprimeres og legges en form for helle. 

 
 
Økonomi: 
Revidert budsjett. Sendes over til kommunen i forhold til søknad om tillegsbevilgning på til sammen 
5.000.000,- fordelt over perioden 2020-2022 (20.09.18). 
 

    Bevilget  Tillegg Revidert 

budsjett 

bevilgning 

Budsjett rehabilitering, jfr 

prosjektprogram 

2013 200 000   200 000 200 000 

2014 800 000   800 000 800 000 

2015 3 200 000   3 200 000 3 200 000 

2016 1 800 000   1 800 000 1 800 000 

2017 4 000 000   4 000 000 4 000 000 

2018 4 000 000   4 000 000            4 719 000  

2019 4 000 000   4 000 000            4 655 000  
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    Bevilget  Tillegg Revidert 

budsjett 

bevilgning 

Budsjett rehabilitering, jfr 

prosjektprogram 

2020 2 000 000 2 000 000 4 000 000            3 395 000  

2021   2 000 000 2 000 000            1 640 000  

2022   1 000 000 1 000 000               585 800  

Sum 20 000 000 5 000 000 25 000 000          24 994 800  
    

Ink mva     
I tillegg kommer sluttføring av 

servicebygg og brann      
(budsjettert til å være innenfor det som 

vi får refundert     
av mva) 

 


