
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot,  20.11.2018  
 

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

 

Innkalling til møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 27.11.2018 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, Jan Erik Ingesen, Helle Myrvik, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, Petrine 
Indresæter, Dag Johan Stensby, Laila Sortland Halås, Torill Korsvik, Aina Grimnes og 
sokneprest Geir E. Holberg. 
 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg (FR), Gudveig Aadland Gunnerød (vara) 
 
Permisjon:  

Bendik Holberg 
 
Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 
 
Åpning  
Ved kateket Vidar Husøien.  
 
Møte med en ansatt 
Kateket Vidar Husøien orienterer om sitt arbeid.  
 
 REFERATER 
Godkjenning 
av referat 

Godkjenning av referat fra 23.10.2018 
Vedlegg:  

Referat fra 23.10.2018. 
 
Leder går gjennom referatet. 
 

 Vedtak: 
Referatet fra møtet 23.10.2018 er godkjent på mail.  
 

 Andre referater 
Vedlegg:  

• 31.08.2018 Fagutvalg for misjon 
• 16.02, 31.05, 18.10.2018 Fagutvalg for diakoni 
• 03.05, 12.11.2018 Fagutvalg for trosopplæring 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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 MENIGHETSRÅD 
Sak 2018/42 M 
 

Orienteringer 
Siden sist: 

 
Orientering fra soknepresten: 

• Minner om fristen for å melde inn kandidater til frivillighetsprisen: 
31.12.2018. 
 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

  
Sak 2018/43 M Regnskapsrapport 2018 per oktober 
 Vedlegg: 

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

  
Sak 2018/44 M Revidert budsjett 2018 

Vedlegg:  

Revidert budsjett 2018 for menighetsrådet og trosopplæring.  
 
Forslag til vedtak:  
Det reviderte budsjettet for menighetsrådet og trosopplæring for 2018 vedtas. 

  

Sak 2018/45 M Budsjett 2019 
 Vedlegg:  

Budsjett 2019 for menighetsrådet og trosopplæring.  
Kommentarer til budsjett, fordelt på ansvar.  
 
Sees i sammenheng med sak 2018/47 Handlingsplan 
 
Forslag til vedtak:  
Budsjettet for menighetsrådet og trosopplæring for 2019 vedtas. 

  
Sak 2018/46 M Ungdomstid i kirken 
 Jfr. MR møte 19.09.2017, referater og referat fra UBDM, sak 07/17. 

 
Kateketen blir med på behandlingen av denne saken.  
 
Vedlegg:  

Utskrift fra sak 07/17 UBDM 
 
Forslag til vedtak:  
Kommer frem under behandling av saken.  
 

Sak 2018/47 M Revisjon av handlingsplan 
 Vedlegg: 

Forslag til revidert handlingsplan for 2019 
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Forslag til vedtak:  
Det fremlagte forslaget til revisjon av handlingsplanen for 2019 vedtas.  
 

Sak 2018/47 M Kirkevalget 2019 
 Frist for å registrere nomineringsgrupper er 02.01.2019. §6-3 i «Kirkevalgreglene».  

Valg kurs onsdag 06.02.2019 på Haug menighetssenter.  
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering.  

  
Sak 2018/48 M Høring 
 Jfr. sak 2018/41 M 

 

Vedlegg:  

Høring, kirkeordning for Den norske kirke 
 
Høringsfrist 15.12.2018 
 
Forslag til vedtak:  
Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse vedtas og sendes inn på vegne av 
Modum menighetsråd. 
 

Sak 2018/49 M Rullatormila 
Vedlegg:  

Rullatormila 
 
Forslag til vedtak:  
Menighetsrådet støtter forslaget om å fornye avtalen om å beskytte varemerket 
«Rullatormila» i 10 nye år gjennom Patentstyret. Dette dekkes gjennom revidert 
budsjett 2018.  
 

Sak 2018/50 M Forlengelse av misjonsavtalen 2018-2021 
Vedlegg: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom HimalPartner og Modum menighet 
 
Forslag til vedtak:  
Samarbeidsavtalen mellom HimalPartner og Modum menighet videreføres for 
perioden 01.01.2018-31.12.2021. 
 

Sak 2018/51 M Søndagsskolen 
 Vedlegg: 

Orientering fra Søndagsskolen i Modum 
 
Forslag til vedtak:  
Menighetsrådet takker Kari Elise Liodden og Ingvild Torstensen Bekken for deres 
mangeårige innsats som søndagsskole ledere i Modum og tar til orientering at 
søndagsskolen tar en pause på ubestemt tid. Søndagsskolens fond disponeres av 
menighetsrådet med klausulene fra vedlagte brev.  
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 FELLESRÅD 
Sak 2018/37 F Orienteringer 
 Vedlegg:  

Invitasjon til adventssamling 
Arbeidsfordeling, adventssamling 
 
Orienteringer fra kirkevergen: 

• Invitasjon til adventssamling og arbeidsfordeling. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.   

  
Sak 2018/38 F Regnskapsrapport 2018 per oktober 
 Vedlegg:  

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

  
Sak 2018/39 F Budsjettprosess 2019 

Vedlegg:  

Utskrift fra formannskapets møte 19.11.2018 
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

  
Sak 2018/40 F Høring 
 Jfr. sak 2018/33 F 

 

Vedlegg:  

Høring, kirkeordning for Den norske kirke 
 
Høringsfrist 15.12.2018 
 
Forslag til vedtak:  
Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse vedtas og sendes inn på vegne av 
Modum kirkelige fellesråd. 

  
Sak 2017/41 F Valg av leder og nestleder 
 Forslag på kandidater til leder: 

Trine Gjermundbo 
Eirik Roness 
Åse Berit Hoffart  
Helge Haavik 
Helle Myrvik 
 
Forslag til kandidater til nestleder:  

Trine Gjermundbo 
Eirik Roness 
Åse Berit Hoffart  
Helge Haavik 
Helle Myrvik 
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Valgene foretas separat og skriftlig.  
 
Forslag til vedtak:  
******* ble valgt til leder og ******** ble valgt til nestleder for perioden des 
2018/nov 2019. 
 

  
Sak 2018/42 F 
 

Heggen kirke, totalrehabilitering 
Vedlegg: 

Foreløpig regnskap per 31.10.2018 
Mail fra Geir Erik Bardalen med kommentarer til foreløpig regnskap.  
 
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 
 

Desember 
4. desember 

Adventssamling med storstab og 
pensjonister kl. 18.00 

Adventssamling med storstab og 
pensjonister kl. 18.00 

2019   
Januar 
29. januar 

Revisjon av budsjett etter 
kommunestyrets vedtak i 
desember 
 
Møte med heltidskirketjener 
 
Castor jfr. sak 2018/15 F kl. 
18.00 

Frivillighetsprisen 
Planlegging av årsmøtet 
 
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 

Februar 
6. februar 

 Valg kurs på Haug menighetssenter 

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 

 
 



Referater 



 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot,  23.10.2018  
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Referat fra møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 23.10.2018 kl. 19.00-21.45. 
Sted: Åmot kirke, Storstua 
Tilstede:  
Menighetsrådets medlemmer: 

Eirik Roness (leder), Trine Gjermundbo (nestleder), Åse Berit Hoffart, Ola Ingvoldstad, Helle 
Myrvik, Helge Haavik, Dag Johan Stensby og sokneprest Geir E. Holberg. 
 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Gudveig Aadland Gunnerød (vara) 
 
Permisjon:  

Bendik Holberg 
 
Forfall:  

Nina Hagen, Jan Erik Ingesen, Anne Katrin Håskjold, Petrine Indresæter, Laila Sortland 
Halås, Torill Korsvik, Aina Grimnes, Elin Skretteberg (FR), Gudveig Aadland Gunnerød 
(vara FR). 
 
Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 
 
Åpning  
Ved Åse Berit Hoffart med teksten om å tro på lyset.  
 
MÅL 4:  
Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, kompetanse og trivsel. 
 
Møte med en ansatt 
Rine B. Brekke er menighetssekretær i 60% og 40% daglig leder i Åmot kirke samt 
stedfortreder for kirkevergen. I tillegg til henne er det en deltidsstilling på 40% som for tiden 
deles mellom to. Hun orienterte om arbeidet på menighetskontoret.  
 
 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 
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• 29.08.2018 Referat fra Heggen kirkeutvalg 
• 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 

 
Er utrolig mye bra som skjer i og rundt utvalgene! 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 MENIGHETSRÅD 
Sak 2018/35 M 
 

Orienteringer 
Vedlegg:  

Konfirmanter 2018/2019 
 

Siden sist: 

• Internasjonal lørdag var en flott opplevelse. De som stilte som sjåfører fikk 
gode opplevelser rundt det. Det diakonen og flyktningetjenesten gjør rundt 
dette arbeidet er fantastisk.  

• Konfirmantjubileum og 4 års bok utdeling i Snarum kirke med 
rekordmange 4. åringer. 

 
Orientering fra soknepresten: 

• Dåp hittil i år er 68 mot 55 på samme tid i fjor. 
• Gode tall for konfirmanter, se vedlegg. 

 
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  
 
Vedtak:  
Regnskapsrapporten per september tas til orientering.  

  
Sak 2018/37 M Revidert budsjett 2018 

 
Vedtak:  
Saken utsettes til neste møte. 

  

Sak 2018/38 M Invitasjon til dåp 
 Menighetssekretær deltok på denne saken.  

 
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 
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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. 

  
Sak 2018/39 M Kirkevalget 2019 
 Vedlegg:  

Viktige datoer i forbindelse med kirkevalget 
 
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 
 
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 
 
Vedtak:  
MR ønsker å levere et høringssvar på denne høringen. Soknepresten utarbeider et 
forslag til høringssvar i samråd med Åse Berit Hoffart og Helge Haavik til neste 
møte.  
 

Sak 2018/41 M Oppnevninger 
 
Vedtak:  
Ole Johan Sandvand oppnevnes som nytt medlem i Rud kirkeutvalg.  

  
 

 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, se vedlagt.  
• Ledig stilling som deltidskirketjener i Nykirke fra 01.01.2019. Lyses ut på 

hjemmesiden og i menighetsbladet.  
• Kurs for kirketjenere og klokkere med ilagt brannkurs ble avholdt 

18.09.2018.  
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• Lønnsoppgjøret 2018 iverksettes ved neste lønnsutbetaling med virkning fra 
01.08.2018.  

• Forslag til kandidater på leder/nestleder i MR/FR 2019 sendes til 
kirkevergen i forkant av neste møte.  
 

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 
 
Vedtak:  
Regnskapsrapporten per september tas til orientering.  

  
Sak 2018/31 F Budsjettprosess 2019 

Kirkevergen orienterer om budsjettprosessen i forhold til kommunen.  
 
Tekstforslaget oversendt fra etatsjefen i sentraladministrasjonen 19.10.2018 er ok 
for drift. I forslaget er det ikke gitt noen økning i forhold til bevilgningen fra 2018, 
noe som gir utfordringer for budsjettet for 2019 som blant annet har med seg 
underskudd fra 2017 og økte strømutgifter fra 2018.  
 
For at totalrehabiliteringen av Heggen kirke skal kunne sluttføres i forhold til 
brannsikring og det som følger med det, er det avhengig av økte tilskudd. Det er og 
viktig med en forutsigbarhet her slik at planleggingen av sluttfasen kan 
gjennomføres. 
 
Vedtak:  
For å installert brannsikringssystem med slokkeanlegg og servicebygg, er det 
behov for økte rammer for prosjektet «totalrehabilitering av Heggen kirke» på til 
sammen 5.000.000,-. Det er søkt eksterne midler i tillegg til økt ramme fra 
kommunen for til sammen å kunne dekke dette. I etatsjefens forslag til budsjett 
ligger dette ikke inne noen økning. Kirkevergen bes om etterspørre en begrunnelse 
i forhold til dette og be om saken kan vurderes på nytt i forbindelse med jobbing av 
budsjettet videre.  

  
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. 
 
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 
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Vedtak:  

 FR ønsker å levere et høringssvar på denne høringen. Kirkevergen utarbeider et 
forslag til høringssvar i samråd med Åse Berit Hoffart og Helge Haavik til neste 
møte.  
 

Sak 2018/34 F Mål 4: 
 «Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, kompetanse og 
trivsel». 

 Verneombud, Rine B. Brekke, deltok på denne saken.  
 
Vedlegg: 

Gjennomgang av handlingsplanen punkt 3.2 i forhold til mål 4 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering.  
 

  
Sak 2018/35 F Bygningsbefaring 
 Vedlegg:  

Referat fra bygningsbefaring til kirkene 17.09.2018 
 
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 
 
I henhold til planen er det satt opp møte med Geir Erik Bardalen fra Castor neste 
FR møte, 27.11.2018.  
 
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 
 

November 
27. november 

Valg av leder/nesteleder 
Årlig revisjon av handlingsplan 
 
Budsjett revisjon 2018 
 
Høringsfrist 15.12 
 
Castor jfr. sak 2018/15 F kl. 
18.00 
 
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.) 
 
Budsjett revisjon 2018 
 
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 kl. 18.00 

Adventssamling med storstab og 
pensjonister kl. 18.00 

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 
 

Halvårsrapport på handlingsplan 
 
Fokus på dåp, jfr sak 2018/11 M 
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Dato Saker FR Saker MR 
Møte med trosopplærer 

Juni 
18. juni 

Rapport fra bygningsbefaring i 
mai og oppdatering av 
vedlikeholdsplan 
Arbeidsplan for høst/vår 
Budsjettforutsetninger 
 
Møte med kantor og 
menighetsmusiker 

Liturgisk musikk, jfr sak 2018/24 M 
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Referat fra møte i fagutvalg for diakoni 
 
Dato: Fredag 16.02.18 
Kl: 10 – 11.30 
i Åmot kirke. 
 
Tilstede: Wolfgang Müller, Åse-Berit Hoffart, Kirsti Hole. Forfall: Eli Gutuen. 
 
Åpning ved Wolfgang. Leste fra Salme 100. 
 
Sak 1/18: Referat fra forrige møte gjennomgått. 
 
Sak 2/18: Informasjon om godhetsfestivalen ved Åse-Berit:  
Datoene er man. 11 – ons. 13. juni, kl. 17-21. Satsingen blir ikke så stor som i f.eks Stavanger. 
Det er første gang i Modum, og det skal være overkommelig å få til. Nettverksgruppa har 
jevnlige møter hvor de jobber med planleggingen av festivalen. Stine Buxrud deltok på 
inspirasjonssamlingen i Stavanger og har fått med seg materiell som også er formidlet videre 
til bl.a. staben. Godhetspakke – ressurspakke for oppstart – brukes for tips og hjelp til lokal 
gjennomføring. Gruppa har brukt tid på å forankre planene i menigheten. Det er informert 
om på menighetsrådsmøte og på Frivilligfesten, pluss i menighetsbladet som snart kommer 
ut. Åse-Berit skal være med på en temakveld i Åmot kirke angående dette temaet.   
 
De har fått laget en brosjyre med layout av Kari Elise Liodden. Menighetsrådet har innvilget 
5000 kr, og Sparebank1 Modum er også søkt om tilskudd. Det kan være aktuelt å skaffe T-
skjorter med godhetslogoen til de som skal delta. Gruppa jobber nå blant annet med å 
innhente oppdrag og tilbydere. Det vil bli gjort en behovsvurdering når det gjelder 
oppdragsønskene. Det er heller ikke et fast kriterium at de som får tjenester ikke skal tilhøre 
menigheten (Kirsti tok opp dette spørsmålet ut fra praksisen fra IMI-kirken hvor mottagerne 
skal være «utenfor kirken». Kan være vanskelig å definere innenfor/utenfor her.) Vi foreslo 
også å medinndra Frivilligsentralen. 
 
Sak 3/18: Vi gjennomgikk de to siste punktene i handlingsplanen, «vern om skaperverket» 
og «kamp for rettferdighet», og leste punktet i årsmelding for 2017 som omtaler fagutvalget 
for diakoni.  
 
Eventuelt: Litt informasjon:  
Wolfgangs bibelgruppe for eritreere er ikke lenger i gang, men han er åpen for å starte 
bibelgruppe igjen hvis behovet skulle oppstå. Flyktningetjenesten kan bare kontakte ham. 
Med denne siste gruppa kan det ha vært barrierer i form av lite språkkunnskaper både i 
norsk og engelsk hos deltagerne, samt forskjellig konfesjon. De er ortodokse, og har et 
fellesskap i Drammen. Ikke alle bor lenger i Modum. 
 
Litt informasjon fra diakonen: - Det kan trenges minst èn frivillig til som kan være med på 
andaktene på Modumheimen (annenhver tirsdag kl. 10) for å følge beboere til/fra andakten. 
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Informeres om på nettsiden pluss menighetsbladet. – Har fått kontakt med ei som får mat til 
overs fra en matutdelingsordning i Lier. Skal kjøre matkasser fra henne til et par stykker som 
gjerne vil motta. Opplegget kan gjentas ved behov. 
 
 
Neste møte: Torsdag 31. mai kl. 10.00 - 11.30. 

Alternativt: Fredag 1. juni kl. 12.15 – 13.45.  
 
 
Ref. Kirsti Hole 



Referat fra møte i TOL-utvalget i Modum menighet  
03.05.2018, kl.19 – 21  

 
Til stede:  Nina Hagen, Per Buxrud, Jan Erik Ingesen, Sverre Følstad, Victoria Skille 

Tangen , Anne-Kjersti B Holberg 
Fravær: Tonje Marie Dalen Sønju 
Møteleder: Nina Hagen 
 

Orienteringssaker 
Trosopplærer og utvalgsmedlemmer orienterte om breddetiltak som har vært siden sist, 
og de som kommer i nær framtid. For info om tiltakene (frammøte mm) se menighetens  
årsrapport for 2017 (trosopplæring), samt årsrapport for trosopplæringen (trosopplærer). 
 
Lederhelg på Blestølen med 23 ungdomsledere og 4 ansatte, siste del av vinterferien. God  
blanding av læring, ledertrening, friluftsliv, andakt/bibeltime, peiskos, underholdning og gode  
måltider. Menighetsrådet støttet turen med kr.15.000, og det gjorde at vi kunne tilby  
lederhelga gratis til ungdomslederne våre. Vi ønsker fortsatt at dette blir et årlig tilbud til  
ledere f.o.m. 1 vgs (16 +).  
 
Explore-gruppa, ledertrening for fjorårskonfirmanter, er rekordstor i år. 15 deltakere meldte  
seg, og alle får være med. Begge ungdomsskolene er representert. Kateket og trosopplærer  
samarbeider om tiltaket.  

 
Saker 

1/18   Fri i kirka 
Trosopplærer har hatt møte med kirkeverge og sokneprest angående ressursbruk rundt 
tiltaket (se referat 30.08.17, orienteringssaker). Vi ser at det er et ressurskrevende tiltak i 
tillegg til alt det andre vi har i gang fra før. Vi har også hatt kontakt med rådgiver for 
undervisning og trosopplæring ved bispekontoret i dette arbeidet. Det er viktig at også TOL-
utvalget får si sitt om saken før vi lander den og melder det inn til Menighetsrådet. 

Kommentarer: Dersom kommunen av en eller annen grunn skulle flytte på tiltaket 
Sommergøy, vil vi se om vi kan arrangere Fri i kirka i første del av sommerferien.  

Trosopplærer ser på muligheten av å bruke deler av innholdet som er utarbeidet til Fri i kirka 
på følgende måter: 

• Bruke deler av innholdet som tiltak for enkelte årskull på planleggingsdager 
• Bruke deler av innholdet i andre breddetiltak, samt i ledertrening for barneledere.  

Vedtak: TOL-utvalget er enig i avgjørelsen om å gå bort fra å arrangere Fri i kirka som 
breddetiltak på det nåværende tidspunkt, med de ressursene det krever. Skulle 
situasjonen endre seg, er det åpent for å gjeninnføre tiltaket, men helst på en annen 
tid av året.  

 

 

 



2/18  4 i kirka  

Vi har ikke hatt den oppslutningen vi ønsker om samlingene i forkant av utdeling av 4-
årsboka. Derfor har vi gjort litt om på programmet. Til høsten arrangerer vi stort Kirkerotte-
teater i Åmot kirke, hvor alle 4-åringer blir invitert. Utvalget tar stilling til hvor mye mer 4 i 
kirka skal inneholde (i tillegg til gudstjeneste med utdeling av bok). 

Disse punktene (minst!) vil utvalget ha med videre: 

• Bli kjent i kirkerommet (skattejakt) 
• Bli kjent med Gud og Jesus (Jesus er glad i alle, fortellingen om Jesus og barna og 

Jesus som stiller stormen, Skapt i Guds bilde – unik, lære om dåp) 
• Sanger; Måne og sol, Hvem har skapt alle blomstene, Kjære Gud jeg har det godt, 

bordvers 

I tillegg er det viktig å invitere til kirkens tilbud til aldersgruppa, samt drive PR for 
Kirkerotteteateret.  

Vedtak: 4 i kirka skal inneholde: 

• En felles samling i Åmot kirke for alle 4-åringer i menigheten. Dette skjer på en 
lørdag i uka før vi starter med utdeling av bøker. 

• Kirkerotteteater (IKO). Alle 4-åringer blir invitert til teater i Åmot kirke sammen 
med Åmot barnegospel. Servering av pølser etter forestillingen. Dette skjer på 
en torsdag i barnegospel-tida, 17:30-19:00 

• Utdeling av 4-årsbok i disse kirkene: Nykirke, Åmot, Heggen, Vestre Spone, 
Snarum og Rud.  

 
3/18  Myndighetsfest  
Dette tiltaket har vært jobbet med tidligere (Jan Erik Ingesen og trosopplærer), men er ikke 
igangsatt. Runar Liodden vil gjerne være med og prøve ut en kortversjon av tiltaket allerede 
nå i vår/sommer. Hva synes utvalget at tiltaket skal inneholde? 

Forslag: 

• Utarbeide et hefte/bok til utdeling, med gode tips til å klare seg i hverdagen 
(eksempel på enkle, billige og raske matoppskrifter, tips til effektivt renhold – hva er et 
minstemål av renhold?, kveldsbønner og andre gode ord). 

• Tips til hva en kan være med på når en flytter til et større sted; Studentkor, Student-
KRIK, Kristne ungdomsorganisasjoner, Laget, menigheter. 

• Samling i kirkerommet med felles forbønn for de unge 
• God mat (grilling) 

 
4/18  Hvem blir med videre 
Per Buxrud går ut av TOL-utvalget. Han har vært med i utvalget siden starten i 2010, og har 
med sin bakgrunn i jobb og speiderbevegelse hjulpet oss til å tenke friskt, strategisk og 
målrettet. Per har vært en viktig bidragsyter og støttespiller i både planarbeid og som Lys 
Våken-leder. Vi er veldig takknemlige for jobben han har gjort sammen med oss.  
 
 
 



Marthe Moviken Hellerud er fortsatt i permisjon fra utvalget. 
De andre i utvalget fortsetter. Vi må utvide utvalget med ett medlem etter at Per Buxrud går 
ut, og Trosopplærer spør Stina Wickmann Skaaden om hun vil være med. 
 

 
Eventuelt 

 
• På TOL-møtet 30.08.2017 fortalte Victoria Skille Tangen om en menighet som har 

ordning med faddergaver til 1., 2. og 3.årsdåpsdag (faddere får utdelt gaver fra 
menigheten den dagen barnet blir døpt). Hun spurte om vi kan vurdere å innføre den 
samme ordningen hos oss. Trosopplærer tok dette opp på stabsmøte for å få noen 
synspunkter fra andre. Der kom man fram til at det vil kreve en del både økonomisk 
og frivillig innsats (pakking av gaveposer og organisering av utdeling), og at vi på det 
nåværende tidspunkt ikke har ressurser til å sette i gang tiltaket. Hvis utvalget ønsker 
det kan vi ta det opp som egen sak på et senere møte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.11.2018 
Modum Anne-Kjersti B. Holberg 
Trosopplærer i Modum menighet 
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Referat fra møte i fagutvalg for diakoni 
 
Dato: Torsdag 31.05.18 
Kl: 10 – 11.30 
hos Wolfgang. 
 
Tilstede: Wolfgang Müller, Åse-Berit Hoffart, Kirsti Hole. Forfall: Eli Gutuen. 
 
Åpning ved Åse-Berit. Salme 23. 
 
Sak 4/18: Referat fra sist møte gjennomgått. 
 
Sak 5/18: Åse-Berit informerte videre om godhetsfestival-planleggingen. Komiteen har hatt 
jevnlige møter. Det har kommet en del henvendelser, både på tilbuds- og etterspørselssiden. 
De vil ha forhåndsbefaringer av oppdragsønskene, og etterhvert fordele folk på oppgavene. 
Satser på enkel servering underveis både i sekretariatet i Åmot kirke fra kl. 17-21 de aktuelle 
dagene, samt ute på oppdrag. 9. juni kl. 16.30 vil det bli åpen tur for alle, som en kick-off. I 
forkant av dette vil det også bli to skogsturer, som vil markere start av festivalen. Mange ting 
er på plass allerede, f.eks. klovne-familie som vil bidra med servering av kveldsmat på 
Modumheimen 12. juni. Gratis bilvask på Tangen i Vikersund den 11. juni. Gruvetur og 
pizzakveld for guttene på Sevalstunet den 25. juni. Godhetsfestivalen fikk et stort bidrag fra 
Sparebank1 Modum på kr. 25000. Alle aktuelle media og andre typer kanaler for å nå ut med 
info om godhetsfestivalen, er tatt i bruk. Presentert i Bygdeposten 22. mai med fine bilder. 
 
Sak 6/18: Det blir to kurskvelder på VMS til høsten, ons. 24. okt. og 31. okt, ved Leif Gunnar 
Engedal, om Kolosserbrevet. Diakoniutvalget stiller seg villige til å bidra som før. Vi venter til 
høsten med å fordele oss på disse kveldene. Kirsti sender ut epost en stund i forveien og 
spør hvem som kan. 
 
Sak 7/18: Info fra diakonen: 
- Klesbyttedag på VMS lørdag 9. juni. 
- Skal ha møte med Audun Eriksen på Modumheimen 18. juni, for om mulig å få til en fast 
dag for besøk til de som ønsker det. 
- Diakonen deltar på menighetsrådsmøte den 18. juni ang. punkt 2 i handlingsplanen 
(mennesker i vanskelige livssituasjoner skal få tilbud om kirkens omsorgstjenester). 
- Komiteen for stillhetsarbeid i menigheten består nå av diakonen, Leif Gunnar Engedal og 
Arnstein Bleiktvedt. Kan gjerne tenke oss et medlem til! 
- Internasjonal lørdag er den 20. okt. Vil trenge folk som kan ta kjøreoppdrag også i år. 
- Det har ikke vært sorggrupper i Modum på mange år. Satser denne høsten på noe som ikke 
har vært prøvd hos oss før, etter inspirasjon fra andre mindre menigheter: Invitere åpent 
(ikke kategorisert etter type sorg) til sorggruppe med en konkret oppstartsdato. Antagelig 
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dato blir 13. nov. Legger opp til 6-8 samlinger. Diakonen og Brit Bjørke vil lede gruppa i 
fellesskap. Diakonen får delta på sorggruppelederkurs på IFS i september. 
 
Neste møte: 
 
Alternativ 1: Torsdag 18. okt. kl. 10.00 i Åmot kirke. 
Alternativ 2: Onsdag 17. okt. kl. 12.30 hos Wolfgang. 
 
 
 
Ref. Kirsti Hole 



Misjonsutvalget, referat. 

Tid: 31.08.2018 

Sted:  Åmot kirke 

Til stede:  Kirsti Hole, Brit Bjørke og Jørgen Korsvik 

 

05/18: Pilegrimsvandring til Madonnaen i Trillemarka. 

Utvalget konkluderte med at denne turen vil vanskelig la seg gjennomføre i år.  Ideen ivaretas 

og søkes gjennomført i  2019. 

 

06/18 Besøk av generalsekretær Heidi Westberg. 30.09 

 Program: 

Gudstjeneste i Heggen Kirke med ofring til HimalPartner. Generalsekretær Heidi Westborg          

Steel preker. 

 Eter gudstjenesten prøver vi å få til en liten samling i misjonsutvalget med Heidi. 

 

07/18: Temamøte neste semester: 

Forslag:  Forsøke å få Sigrun Møgedal til å komme  på onsdagsmøte på Menighetssenteret 

eller på temamøte i Åmot 

 

08/18 Neste styremøte 

 Torsdag 15.11. kl 09:30 i Åmot  kirke. 

 

Ref. Jørgen Korsvik 
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Referat fra møte i fagutvalg for diakoni 
 
Dato: Torsdag 18.10.18 
Kl: 10 – 11.30 
i Åmot kirke 
 
Tilstede: Wolfgang Müller, Åse-Berit Hoffart, Kirsti Hole. Forfall: Eli Gutuen. 
 
Åpning ved Wolfgang. Leste dagens bibelvers, fra Luk. 10, den barmhjertige samaritan. 
 
Sak 8/18: Referat fra forrige møte (31.05) gjennomgått. Åse-Berit kan fortelle at komiteen 
for godhetsfestivalen starter planlegging i november for neste års festival. Årets festival gikk 
fint, mange deltok, og det ble bevilget en god pengesum som er nyttig for videreføring av 
arrangementet.  
 
Sak 9/18: To kurskvelder på VMS i høst, 24. + 31. okt. Wolfgang (+ kanskje Jenny) og Kirsti 
kan bidra med kjøkkentjeneste. Samordner hva vi skal gjøre, og Wolfgang tar kontakt med 
Torill. Kirsti kan lede den siste kvelden. Spør også Eli om handleliste.  
 
Sak 10/18: Diverse info fra diakonen: 
- Internasjonal lørdag 20. okt., opplegg over samme list som før. Forskjellige bidrar på scenen 
og ny konferansier. Vi snakket også litt om usikkerhet om veien videre for Internasjonal 
lørdag pga endringer i Flyktningetjenesten, et spørsmål om ressurser. Kommer nærmere 
tilbake til dette i 2019 når vi vet mer. Nevnte også at det har vært «tråere» å få de samme 
personene/gruppene til å levere mat, ikke alle land som har blitt spurt leverer mat dette 
året. 
 
- Diakonene i prostiet (4 stk) har hatt et samarbeid om en årlig pilegrimstur. Dette vil 
bortfalle fra nå av, pga endrede kommune – og prostigrenser gjeldende for de i Nedre Eiker. 
Diakonen ønsker å fortsette å arrangere en lokal pilegrimstur her i Modum årlig. Vil prøve å 
få dette til ved hjelp av komiteene/utvalgene som finnes innenfor diakonifeltet. Foreløpig 
bare på tankestadiet. 
 
- Diakonen har levert innspill til budsjett for 2019 for sitt felt, samt små endringer til 
handlingsplanen for 2019.  
 
- Sorggruppe planlegges fortsatt startet opp 13. november, og informasjon om dette er gitt 
flere steder (bl.a. menighetsblad, hjemmeside, Frivilligsentral, Rask psykisk helsehjelp). 
Deltok på sorggruppelederkurs i sept. på IFS. 
 
- Snarum kirke åpen fredager 14-15 – slutter med dette tilbudet fra og med nov. Lite besøkt. 
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- Nytt tilbud – diakon er hver onsdag etter lunch på Modumheimen, besøker de som ønsker 
besøk. En takknemlig og meningsfylt oppgave! Både personalet, pårørende og beboere (eller 
andre) kan melde inn til diakonen om noen ønsker besøk. Har ca 6 nå. 
 
- Kveldsretreat på IFS mandag 29. okt. kl. 17-20. Mange ledige plasser foreløpig – spre det 
gjerne videre! (Retreaten i mai ble så å si full). 
 
 
Neste møte: Torsdag 7. feb. kl. 10.00 – 11.30 i Åmot kirke. 
 
 
Ref. Kirsti Hole 
 



Referat fra møte i TOL-utvalget i Modum menighet  
12.11.2018, kl.19 – 21  

 
Til stede:  Sverre Følstad, Stina Wichman Skaaden, Tonje Marie Dalen Sønju, 

Anne-Kjersti Bakke Holberg 
Forfall:  Victoria S. Tangen, Nina Hagen, Jan Erik Ingesen   
Møteleder:  Sverre Følstad  
 
Orienteringssaker 
Trosopplærer har vært helt eller delvis sykemeldt siden mai 2018. Dette har ført til litt  
lavere aktivitet i perioden. Myndighetsfesten som skulle vært utprøvd i juni ble lagt på is til  
neste år. Explore ledertrening hadde ikke møter i mai og juni. Ellers har alle breddetiltak blitt 
gjennomført. På Babysang har kantor Hanna Louise Husøien og Kari Elise Liodden vært  
vikarer, og på 4 i kirka har Nina Hagen vært vikar. Trosopplærer er tilbake i full jobb f.o.m.  
10.11.18. 
 
Kantor, kateket, kapellan Arnstein Bleiktvedt og Per-Ole Buxrud deltok på årets  
Trosopplæringskonferanse. 
 
Marthe Moviken Hellerud har gått ut av utvalget av tidsmessige årsaker. Hun har vært med i 
utvalget siden starten, og har bl.a. med sin lærerutdanning og bakgrunn fra barne- og 
ungdomsarbeid i kirka vært viktig bidragsyter og støttespiller. Vi er veldig takknemlige for 
jobben hun har gjort sammen med oss. Marthe vil være med på enkelttiltak i trosopplæringen 
også framover.  

Trosopplærer orienterte om breddetiltak som har vært siden sist, og de som kommer i nær  
framtid. For info om frammøte på tiltakene se årsrapport for trosopplæring. 4 i kirka nevnes  
spesielt her pga endringer i opplegget. I stedet for tre samlinger på ukekvelder inviterte vi i år  
til en felles samling i Åmot kirke for alle 4-åringer i Modum. Samlingen ble holdt på en lørdag  
formiddag tidlig i september, før utdeling av bøker startet rundt om i kirkene. Bra frammøte  
både på samlingen og på gudstjenestene med utdeling. Nytt av året var Kirkerotteteater, som  
ble arrangert for 4-åringene og Åmot barnegospel. 240 barn og voksne var til stede på en  
forestilling som inneholdt engasjerende og aktualiserende bibelformidling med mye humor.  
Dette vil vi gjerne gjøre igjen! 
 
Saker 

5/18 Nye medlemmer til utvalget 
Marthe Moviken Hellerud går ut av utvalget. Vi trenger helst to nye medlemmer for at 
alle breddetiltak skal dekkes. Forslag til hvem som skal spørres. 

Forslag: Trosopplærer spør Kirsti Sørumshagen, Karianne Stoveland Moe, Ingvill 
Moviken Wakeham, Silje Engedal Gewelt, Lisa Erlanda Tangerud 

  
6/18 Støtte til tiltak i 2019 

Vedtak: Utvalg for trosopplæring v/trosopplærer  søker Vaaraanfondet om støtte til å 
arrangere Kirkerotteteater i 5 år framover. Vi søker om inntil kr.100.000 over 5 år.  

Vi har allerede fått tildelt 8000 til samme arrangement fra Fam. Løvdokkens fond. 



 

7/18 Knøttesang som breddetiltak 

Breddetiltaket Myldregudstjeneste ble tatt ut av plan for Trosopplæring fom 2018, 
pga lite oppslutning. Vi har vært på utkikk etter et annet tiltak for denne 
aldersgruppen (1-3 år), og har begynt å jobbe med å gjøre Knøttesang til et 
breddetiltak. Her har vi allerede en stor gruppe barn inne (anslagsvis rundt 50 barn 
innom i løpet av ett år).  

På Knøttesang kommer barna sammen med foreldre eller besteforeldre. Det er en 
stor fordel at det vi gjør på samlingene (sanger, samtaler, trospraksiser) kan bli tatt 
med hjem. Bønn blir en naturlig ting å gjøre sammen. 

Vi har allerede begynt å jobbe med en fastere struktur. Trosopplærer er fast med i 
ledergruppen. Det som gjenstår er å starte med registrering av frammøte for å kunne 
rapportere på tiltaket, samt å invitere hele bredden av de to årskullene vi vil 
rapportere på (2-3-åringer).  

• Innhold: Kjernesanger med kristent innhold, fast avslutning med lystenning og 
kveldsbønn. Noen av samlingene inneholder også bibelfortellinger. Felles 
måltid etter sangsamlingen. Markering av kristne høytider; advent, jul, faste, 
påske. Deltakelse på flere gudstjenester. 

• Registrering: Navnelapper med fødselsår på baksiden. 
• Kommunikasjon. Hvordan invitere til tiltaket for at det skal nå hele bredden av 

årskullet/årskullene: Flyere i konvolutten med 1, 2 og 3-års dåpshilsen, 
aktivitetsmail 2 ganger i året til dåpsfamilier, Menighetsbladet, Menighetens 
hjemmeside og facebookside. 

Trosopplærer har vært i samtale med leder i Åmot barnegospel samt rådgiver for 
trosopplæring ved Tunsberg bispekontor om saken, og begge steder har vi fått grønt 
lys for å kjøre i gang tiltaket som en del av plan for trosopplæring i Modum. 

Vedtak: Utvalg for trosopplæring søker Menighetsrådet om å få ta Knøttesang 
inn i plan for Trosopplæring i Modum, som breddetiltak for aldersgruppen 2-3 
år. Knøttesang vil fortsatt være en del av Åmot barnegospel. 

 
8/18 Myndighetsfest 2019 
Trosopplærer avtaler tid, sted og innhold med Jan Erik Ingesen fra vårt utvalg, samt 
Runar Liodden.  

 
 
 
 
 
 
Modum 14.11. 2018 
Anne-Kjersti B. Holberg 



Trosopplærer i Modum menighet 



MR saker 









 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot 13.11.2018 
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Høring – kirkeordning for Den norske kirke 
 
Vi takker for muligheten å komme med noen innspill i denne svært viktige saken. Våre 
synspunkter vil på ingen måte være uttømmende for sakens viktighet. Som menighetsråd har 
vi et særskilt ansvar for menighetens åndelige liv. For å kunne la mennesker få møte den 
oppstandne Jesus Kristus mener vi det er av avgjørende betydning at det finnes gode praktiske 
ordninger og retningslinjer slik at dette skal kunne la seg gjennomføre. 
I praksis så vil det si at menigheten også er avhengig av strukturer og ordninger slik at denne 
kan driftes på en forsvarlig og profesjonell måte. Hele tiden må menighetens og kirkens  
målsettingen stå klart for oss: Skape møtesteder og rom, slik at sakramentene forvaltes og 
Guds ord kan forkynnes i forskjellige settinger. 
 
Vi har valgt å kommentere noen av punktene. Det betyr ikke at de andre ikke er viktige for 
oss, men det er til disse punktene vi ønsker å gi våre innspill. 
 
§5 Med begrunnelse i den lutherske forståelse om at vi alle er prester, men med forskjellig 
tjeneste, er det merkelig å trekke de frivillige frem som en særskilt gruppe. I §3 i utkastet til 
kirkeordning sies det: «Alle døpte er kalt til å tjene Gud og medmennesker og å ta del i 
kirkens liv.» Altså: Hele kirkens oppdrag blir gjennomført av alle døpte, men noen har blitt 
satt til særskilte tjenester. Det gjelder ansatte og dem i vigslede stillinger. Foreslår at frivillige 
som egen gruppe fjernes fra teksten. 
 
§9 For å beholde en enhetlig folkekirke ser vi på forslaget om at kategorialmenigheter og 
valgmenigheter skal gis særskilte ordninger som uheldig. Mulig dette kan være bra i noen 
større byer, men i vår virkelighet vil dette kunne være med på å utarme den lokale kirken. 
Lokalt trenger Den norske kirke dem som også er ivrige kirkegjengere. Sigvart Dagsland sier 
noe om dette i sangen Djupe spor:  
 
Du har gitt oss kjerkå, Gud  
Hu gjør vel ka hu kan  
Hu virke sleden, hu e litt rar  
Men om hu svikte, så e hu alt me har  
 
Det blir sagt og skreve møje sant  
om liv og lere som sprike  
men i avmakt, som ein diamant  
gjømme kjerkå ditt rige 
 
La oss derfor hegne om og løfte frem den lokale kirke. En kirke for alle! 
 
§10 Ser ikke helt nødvendigheten av at det gis åpning for at det skal kunne opprettes flere 
styringsorganer for Den norske kirke.  
 
§11 Ser det som en god ordning at innmelding og utmelding av den norske kirke skal skje ved 
henvendelse til prest i vedkommende sokn. Her beholdes en kontinuitet og en ordning med 
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bred forankring hos kirkens medlemmer. Det vil være uheldig om dette forsvinner. I kirken er 
hvert enkelt individ viktig og gjennom denne ordningen mener vi at det synliggjøres. 
 
§12 Støttes. 
 
§23 Tillegg: I ett-sokns kommuner fungerer menighetsrådet også som fellesråd med de 
oppgaver og plikter som tilligger Fellesrådet. Kommunens representant vil ha en naturlig 
plass i Menighetsrådet, men uten stemmerett. Kommunens representant har stemmerett når 
rådet samles som Fellesråd. (Praktisk gjennomføring: Først MR-saker, deretter FR-saker. 
Dette gir en enhetlig og god forståelse av både menighetens virksomhet for å fremme det 
kristelige liv samt viktig innsikt i alt som praktisk må til for å drifte menigheten. Det være seg 
bygg, kirkegårder, generell ressursforvaltning eller personellforvaltning) 
 
§25 I første setning står: ,utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i 

kommunen,…. Vi støtter dette. Samtidig så opplever vi at bruken av «kirkelig virksomhet» er 
noe upresis. Dersom begrepet slik det her er brukt faktisk skal innbefatte all kirkelig 
virksomhet i kommunen, så vil det være av avgjørende betydning at Fellesrådet også 
forpliktes på å bidra til gjennomføring av menighetsrådets / rådenes mål og planer for 
menighetens virksomhet. Fellesrådets oppgaver skal, slik vi ser det, bidra til å arbeide for de 
mål, planer og strategier som menighetsrådet/rådene utarbeider. 
Siste setning i denne paragrafen kan også være noe tvetydig. Hvilket organ har myndighet til 
å bestemme at Fellesrådet skal utføre oppgaver for menighetsrådet/rådene? Dette er noe uklart 
for oss. 
 
§ 39 Foreslår at overskriften endres til «Biskopene og Bispemøtet» og at avsnitt to erstattes 
med: «Biskopene utøver tilsyn med og pastoralt lederskap i Den norske kirke, ivaretar kirkens 
lære og teologi og fremmer enhet i kirken og med andre kirker. Den kollegiale siden ved 
tilsynet utøves i Bispemøtet. 
Fra avsnitt 3 og ut – ok. 
 
 
Igjen takk for at vi fikk mulighet til å levere våre innspill til høringen om Kirkeordning for 
Den norske kirke. Dette er et svært viktig dokument for Den norske kirkes retning om 
muligheter i tiden som ligger fremfor oss. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Eirik Roness 
Leder av Modum menighetsråd. 



 
 
 
Våren 2008 planla vi å gjennomføre Rullatormila for første gang. 
En grafisk designer laget en logo for oss som vi har brukt siden, men vi har oppdatert årstallet etter 
hvert. 
I samme forbindelse søkte vi Patentstyret i Norge om å ta beskytte varemerke Rullatormila med 
tilhørende logo. 
Søknaden ble innvilget med gyldighet for 10 år. Nå har vi mottatt et brev fra Patentstyret med 
forespørsel om vi ønsker å fornye patentet. 
 
Jeg søker menighetsrådet om midler til å fornye denne avtalen av følgende grunner: 

• Å ha et beskyttet varemerke høyner statusen til arrangementet og gir et profesjonelt 
inntrykk. 

• Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøkte oss på jubileet i år og uttalte at dette 
burde skje mange flere steder. Vi ser allerede at lignende arrangementer sprer seg til flere 
andre steder. Hvis noen kommersielle aktører ønsker seg inn i dette «markedet» kan de frata 
oss retten til å bruke det hvis de tar patent på dette varemerket i stedet for oss. 

 
I tillegg ønsker jeg å oppdatere varemerket som nå heter «rullatormila 08» med tilhørende logo med 
«08» til kun «rullatormila» og med en logo uten årstallet! Det er mer i tråd med bruken av 
varemerket. 
 
Kostnadene med å fornye varemerket er omlag 4.500,-, mens å endre varemerket koster i tillegg 
1.200,-. 
 
Vi har hatt svært små kostnader i gjennomføringen av Rullatormila siden 2008 ettersom 
Modumheimen stiller med grillmat, bløtkake og kaffe, samt medaljer og t-skjorter, så da kan det 
være fint at vi også bidrar med å dekke disse utgiftene. 
 
07.11.2018 
Runar J. Liodden 
Kapellan 



                                                                                                                                     Åmot 15. november 2018 

 

Til Menighetsrådet i Modum Menighet 

 

På bakgrunn av at det i lengre tid har vært få barn som kommer på ”ordinære” gudstjenester i Åmot 

kirke, har vi besluttet at Søndagsskolen tar en pause på ubestemt tid. Vi har vært i dialog med flere i 

staben, menighetens frivillighetskoordinator og søndagsskolekretsen i Buskerud. Vi har møtt 

forståelse for denne avgjørelsen.  

 

Vi ønsker at Søndagsskolens penger settes på et fond som menighetsrådet disponerer. Vi mener at 

pengene bør være øremerket søndagsskole, i tilfelle det blir aktuelt å starte opp igjen på et senere 

tidspunkt. Hvis ikke dette skjer innen utgangen av 2023, tenker vi at menighetsrådet kan vurdere om 

pengene heller skal brukes på menighetens øvrige barnearbeid. 

 

For Søndagsskolen i Modum menighet 

Kari Elise Liodden 

Ingvild Torstensen Bekken 

 

    



FR saker 



Arbeidsfordeling adventssamling 04. desember 2018 kl. 19.00 

 

Hvilke oppgave har du lyst på? 

 
 2018    

Bestille mat og kake på forhånd Rine    

Dekke og rigge på forhånd (dagtid) Rine    

Ordne kaffe, te, gløgg  og brus Rine    

Handle fakler, servietter, lys Rine     

Servere velkomstgløgg – komme ca. 18.15     

Lyd og lys     

Tenne fakler ved begge inngangene     

Lede     

Andakt     

Gaver – og si noen ord rundt de     

Servere snitter, brus og rydde etter snittene     

Musikk-lek     

Servere kake, kaffe og rydde etter kakene     

Sang og musikk (2 julesanger til allsang, bordvers og 

eventuelt noe mere) 

    

Rydde etterpå ALLE!    

 

 

        



 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
  Innbydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjære medarbeider! 
 
Vi ønsker å invitere deg  
til adventssamling for 
menighetsrådet og staben  
i Modum sokn.  
 
Dag:    tirsdag 4. desember  
Tid:     kl. 19.00-21.00 
Sted:   Åmot kirke  
 
For de som skal beregne  
maten, er det fint om du kan  
gi en tilbakemelding innen  
tirsdag 27. november om du 
kommer eller ikke. 
 
Tlf:  32783230 
Mail: kirkekontor@modumkirke.no 

 
 
Hilsen 
Modum menighetsråd 
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Vedlegg til sak 2018/39 F Budsjettprosess 2019 
 
Formannskapets møte 19.11.2018,  
sak 0083/18. Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-2022 
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MODUM KIRKELIGE FELLESRÅD 
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Høringssvar fra Modum kirkelige fellesråd: «Kirkeordning for Den norske kirke». 
Vi takker for muligheten til å komme med innspill i denne viktige saken. I uttalelsen her, har 
vi valgt å kommentere noen av punktene. Det betyr ikke at de andre ikke er viktige for oss. 
 
I og med at den endelige utformingen av ny trossamfunnslov ikke foreligger, vil det gjenstå 
viktige rettslige avklaringer. Blant annet gjelder dette fordeling av hva som vil ligge i loven 
og hva som vil inngå i en kirkeordning fastsatt av Kirkemøtet. Vi legger til grunn for vår 
uttalelse inn som en forutsetning at et fellesorgan for soknene/kirkelig fellesråd får videreført 
nødvendig rettslig handleevne til fortsatt å kunne opptre som ansvarlig arbeidsgiver, 
kirkebyggforvalter og gravplassmyndighet i ny lov.  
 
Fellesrådet støtter forslaget fra KA sin høringsuttalelse når det gjelder § 5 og 6, med å fjerne § 
5 og at §6 siste ledd gis ny utforming:  
«Styring og ledelse av Den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skal på alle 

nivåer være forankret i demokratisk valgte styringsorganer. Valgte styringsorganer med 

personal- og forvaltningsansvar skal ha en daglig leder som står ansvarlig overfor disse. 

 

Hvert sokn skal være sikret en ordnet tjeneste med Ord og sakrament (prestetjeneste) og står 

under tilsyn av biskopen i det bispedømmet soknet hører til. Prestetjenesten er representert i 

de valgte styringsorganer etter nærmere regler fastsatt av Kirkemøtet.» 

 

§9 definerer at inndelingen i kirken er inndelt i sokn, prosti og bispedømmer. I § 15 3. ledd 
omtales fellesrådets funksjoner. Det bør være samsvar med inndelingen i organer og de 
funksjoner som senere omtales. Fellesrådet bør dermed og defineres inn i §9 på lik linje med 
de andre slik at det blir samsvar mellom inndeling og oppgavefordeling i de ulike §. Innholdet 
i § 10 inngår i andre paragrafer.   
 
I forhold til kirkebokføring er §11 foreslått endret fra «kirkebokfører på bostedet» til «prest 
med ansvar for inn- og utmeldinger». Det virker unødvendig at kirkeordningen skal regelfeste 
at rollen som kirkebokfører skal være avgrenset til en bestemt stillingskategori. Dagens 
bestemmelse kan videreføres.  
 
§25, §27 - §31 er noe uklar i forhold til eierskap og forvaltning. Det er soknet som eier 
kirkene, men fellesrådet forvalter, bygger, drifter og vedlikeholder. Gjøres dette da på vegne 
av soknene? Samtidig er det menighetsrådets ansvar å føre fortegnelse over inventar. Hvem 
har ansvar for anskaffelse og vedlikehold av inventar? Det er og noe uklarheter i forhold til 
kirkemøtets mulighet for å regulere forvaltningen av kirkene. Her er det behov for noen 
avklaringer, slik vi ser det.  
 
Høringssvaret er gjennomgått og vedtatt i fellesrådets møte 27.11.2018, sak  2018/33 F. 
 
Åmot, 27.11.2018 
 
Nina Brokhaug Røvang     
Kirkeverge, Modum sokn     



Årsregnskap kirkerehabilitering  2018
19. november 2018

Årsregnskap © Codex - Castor Kompetanse 1992-2018

Sum bokført pr. prosjekt i perioden, pr

KIRKE PROSJEKT-NR PROSJEKTNAVN BOKFØRT

Heggen kirke
2600 Fullfør omlegging kirketak etappe A

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2600 (21 detaljposter)

Sum kr 412 148,00

2601 Fullfør reparasjon tårnbygg

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2601 (3 detaljposter)

Sum kr 178 000,00

2602 Forbehandl og maling tårnbygg/klokkestu

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2602 (8 detaljposter)

Sum kr 199 023,18

2603 Omlegging kirketak etappe BE

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2603 (17 detaljposter)

Sum kr 463 416,10

2604 Omlegging kirketak etappe BF

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2604 (14 detaljposter)

Sum kr 272 130,35

2605 Forbehandl og maling panel østgavl skip

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2605 (5 detaljposter)

Sum kr 141 018,12

2631 Diverse tillegg og endringer

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2631 (2 detaljposter)

Sum kr 24 000,00

2739 Istandsetting gavl o tak EF

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2739 (3 detaljposter)

Sum kr 83 147,13

2740 Istandsetting gavl o tak AB

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2740 (5 detaljposter)

Sum kr 81 457,00

2741 Nye fothvilere på benker

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2741 (2 detaljposter)

Sum kr 34 760,20

2742 Omlegging kabling AV kirkerom
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KIRKE PROSJEKT-NR PROSJEKTNAVN BOKFØRT

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2742 (1 detaljpost)

Sum kr 7 650,00

2743 Drift av riggplass og forlegning

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2743 (1 detaljpost)

Sum kr 10 581,60

Sammendrag for 'Kirke' =  Heggen kirke (82 detaljposter)

Sum kr 1 907 331,68

Prosjektadministrasjon
2587 Rådgivning, prosjektadm og  økonomiarb

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2587 (1 detaljpost)

Sum kr 192 660,00

2591 SHA-arbeid og vernerunder

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2591 (2 detaljposter)

Sum kr 36 113,30

2595 Utarb og rev prosjektprogram 2018-2021

Sammendrag for 'Prosjekt-nr' =  2595 (1 detaljpost)

Sum kr 56 411,20

Sammendrag for 'Kirke' =  Prosjektadministrasjon (4 detaljposter)

Sum kr 285 184,50

Sammendrag for 'Budsjett/planperiode' =  2018 (86 detaljposter)

Sum bokført samtlige prosjekter i kr 2 192 516,182018 19. november 2018pr.
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