
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot,  29.01.2019  
 

Modum kirkekontor, Kapellveien, 3340 Åmot, tlf. 32 78 32 30. Org.nr. 97 69 90 161.  Bank 2270 07 77883. 

E-post: kirkekontor@modumkirke.no; nina@modumkirke.no.    Nettsted: www.kirken.no/Modum 

 

Referat fra møte Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 29.01.2019 kl. 18.00-21.30. 

Sted: Heggen kirke/Heggen prestegård 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo (leder), Helle Myrvik (nestleder), Nina Hagen, Ola Ingvoldstad (sak 

2019/04 F), Helge Haavik, Petrine Indresæter, Dag Johan Stensby, Laila Sortland Halås,  

Aina Grimnes og sokneprest Geir E. Holberg. 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Gudveig Aadland Gunnerød (vara) 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg 

 

Forfall:  

Eirik Roness, Åse Berit Hoffart Jan Erik Ingesen, Anne Katrin Håskjold, Torill Korsvik, Elin 

Skretteberg (FR). 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

Kirketjener Ole Reidar Nærland under sak 2019/04 F 

 

 

 

Orientering om Heggen kirke rehabiliteringen.  

v/ Geir Erik Bardalen fra Castor kompetanse.  

 

Kirkevergen ga en overordnet orientering. Deretter fortalte Geir Erik Bardalen litt om 

prosjektet og noe rundt det som er gjort. Se referat under sak 2019/04 F. 

 

Åpning  
Ved sokneprest Ger E. Holberg. 

Fokus på mål 5 for Modum menighet: «Menigheten skal være en god forvalter av alle 

ressurser».  Samtale rundt hva vil det si å være en god forvalter. 

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra 27.11.2018 

Vedlegg:  

Referat fra 27.11.2018. 

 

Leder gikk gjennom referatet. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 27.11.2018 er godkjent på mail.  

 

mailto:kirkekontor@modumkirke.no
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 Andre referater 

Vedlegg:  

• 2018.11.14 Referat fra Snarum kirkeutvalg 

• 2018.11.22 Referat fra jubileumskomiteen, Snarum kirke 

• 2018.11.28 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

• 2019.01.09 Referat fra Snarum kirkeutvalg 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2019/01 M 

 

Orienteringer 

Vedlegg: 

Invitasjon til Ungdommens bispemøte 

Spørreundersøkelse blant konfirmantforeldre, søndre 

Inspirasjonssamling, HimalPartner 

Planprogram kulturplan Modum kommune 

Statistikk levert til SSB (Statistisk sentralbyrå) for 2018 

Statistikk TOL (Trosopplæring) 

 

Siden sist: 

• Julaften gudstjeneste i Åmot kirke med Åmot barnegospel. Utrolig gøy å 

oppleve energien og sanggleden hos barna, også på en sånn dag.  

• Gospel night i Åmot kirke sammen med Scenen er din. Full kirke med små 

og store fra hele bygda.   

• Kantor Hanna Louise Husøien har en helt egen evne til å formidle musikk 

og sang. Hun er helt fantastisk og det var en spesiell flott opplevelse i 

forbindelse med julegudstjenestene.  

• En vanlig gudstjeneste i Rud kirke; kantor får tak i supre musikere og lager 

en flott gudstjeneste for de 29 som var der.  

• Begravelser: Kapellan Arnstein Bleiktvedt er utrolig god i begravelser. Får 

frem ulike personligheter på en helt spesiell fin måte! 

• Gudstjeneste i Åmot med Filadelfia hornorkester; topp!  

• Viktig å informere i kunngjøringene om hva som skjer i hele bygda siden vi 

er en menighet og folk dermed går i gudstjenester andre steder enn der de 

bor. 

 

Orientering fra soknepresten: 

• Invitasjon til Ungdommens bispemøte. Samme helg er det lederhelg for våre 

ungdommer på Gulsrud. 

• Spørreundersøkelse blant konfirmantforeldre, søndre. Alt i alt veldig 

positive tilbakemeldinger. Nyttig med denne type undersøkelser. 

• Inspirasjonssamling, HimalPartner. Utfordring fra diakon om noen fra MR 

har lyst til å delta. Meld fra om dere vil være med.  

• Høring planprogram kulturplan Modum kommune. Soknepresten har sendt 

innspill på vegne av menigheten.  

• Statistikk, SSB og TOL. Veldig hyggelig lesning. Trosopplæringen har 

ekstremt gode tall! Vi er unikt heldige med trosopplæreren vår og det 

tverrfaglige engasjementet og samarbeidet for trosopplæring i staben.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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Sak 2019/02 M Regnskapsrapport 2018 per november  

 Vedlegg: 

Regnskapsrapport per november for menighetsrådet og trosopplæring.  

Utskrift av regnskapet fordelt på ansvar.  

 

Vedtak:  

Regnskapsrapporten per november tas til orientering.  

  

Sak 2019/03 M Budsjett 2019 

 Jfr. sak 2018/45 M 

 

Vedlegg:  

Budsjett 2019 for menighetsrådet med kommentarer.  

Trosopplæring sendes i etterkant på mail.  

 

Vedtak:  

Budsjettet for menighetsrådet og trosopplæring sendes samlet på mail i midten av 

februar med en ukes svar frist for kommentarer/godkjenning.  

  

Sak 2019/04 M Kirkevalget 2019 

 Jfr. sak 2018/47 M 

 

Vedlegg:  

Mail fra valgrådet i bispedømmet 

Rundskriv om kirkevalget 

Forslag til innkalling til 1. møte i nominasjonskomiteen 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet er valgstyret for kirkevalget i Modum 2019. Kirkevergen er 

administrativ leder. Trine Gjermundbo, Helle Myrvik og Geir E. Holberg 

oppnevnes fra MR til nominasjonskomite til menighetsrådsvalget sammen med en 

representant fra hvert av de 6 kirkeutvalgene. Det er og ønskelig å få med en 

ungdomskandidat. 

  

Sak 2019/05 M Årsmøte 24.03.2018 

 Vedlegg: 

Forslag til agenda og oppgavefordeling 

 

Vedtak 

Trine Gjermundbo, leder MR/FR, Helle Myrvik, nesteleder MR/FR,  

Geir E. Holberg, sokneprest og Sverre Følstad, leder Heggen kirkeutvalg bes om å 

ta ansvar for planlegging og gjennomføring av menighetens årsmøte i tråd med 

vedlagte agenda og oppgavefordeling. 

  

Sak 2019/06 M Frivillighetsprisen 2018 

 Vedlegg: 

Statuetter 

Oversikt over hvem som har fått prisen tidligere 

Kandidater 

Invitasjon til Frivillighetsfesten 
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Vedtak:  

Britt Dahl tildeles frivillighetsprisen for 2018. I tillegg deles det ut tre utmerkelser, 

en for «årets pause» (søndagskolen ved Kari Elise Liodden og Ingvild Bekken), en 

for «årets nykommer» (Godhetsfestivalen ved Britt Dahl, Stine Buxrud, Ragnar 

Rosenlund og Åse Berit Hoffart) og en for «årets sport og kake» (KRIK styret: 

Trygve Ingvolstad, Felix Albrigtsen og Simen Asbjørnhus Berg). Alle navnene er 

konfidensielle til etter frivillighetsfesten 05.02.2019. 

 

Sak 2019/07 M Oppnevninger 

Menighetsrådet har per i dag ikke en kontaktperson for Kirkens Nødhjelp. Det er et 

ønske om en som i hovedsak er med på planlegging og gjennomføring av 

fasteaksjonen sammen med de ansatte og kirkeutvalgene. 

 

Vedtak:  

Stina Wickman Skaaden, Kirsti Sørumshagen og Karianne Stoveland Moe 

oppnevnes som medlemmer i fagutvalg for trosopplæring. Eva Borgersen 

oppnevnes som medlem i Vestre Spone kirkeutvalg.  Jostein Blegeberg og 

Charlotte Skov Jørgensen oppnevnes som medlemmer i Nykirke og Åmot 

kirkeutvalg. Forslag til kontaktperson for Kirkens Nødhjelp fra menighetsrådet 

meldes inn til kirkevergen.  

  

 

 FELLESRÅD 

Sak 2019/01 F Orienteringer 

 Orienteringer fra kirkevergen: 

• Stabsdag har vært gjennom ført på Institutt for sjelesorg i januar. 

• Karianne Stoveland Moe har takket ja til stillingen som menighetsmusiker i 

30%. 

• Årsoppgjøret har som mål å bli ferdig innen oppsatte frister.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.   

  

Sak 2019/02 F Regnskapsrapport 2018 per november  

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport per november for fellesrådet. 

Utskrift av regnskapet fordelt på ansvar.  

 

Vedtak:  

Regnskapsrapporten per november tas til orientering.  

  

Sak 2019/03 F Budsjett 2019 

Jfr sak 2018/39 F 

 

Budsjett 2019 for drift og investering, fellesrådet sendes i etterkant på mail. 

 

Vedtak:  

Budsjettet for fellesrådet for drift og investering sendes samlet på mail i midten av 

februar med en ukes svar frist for kommentarer/godkjenning. 

  

Sak 2019/04 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 
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Referat fra byggemøte 07.01.2019 

Foreløpig prosjektplan for 2019 og fremover 

Spørsmål til Castor fra soknepresten 

  

Se i innledningen til referatet.  

 

Kommentarer og innspill:  

«Omgjør og maling gulv hovedplan 2621» og «Oppgradering varmeanlegg inkl. 

benker 2625» flyttes fra 2019 til 2020 når det gjelder det arbeidet som kan medføre 

stenging. All stenging av kirken skal skje i 2020 og ikke noe i 2019.  

Hele gulvet i kirken skal være plant, enten da i samme plan som nordskipet eller at 

det legges på samme nivå som i resten av kirken og at midtgangen i nordskipet 

heves. Viktig og at det fortsatt er HC plasser foran der det ikke er benker. 

Fellesrådet ber om detaljplan for innvendig arbeid for 2020 og når det skal stenges, 

slik at en ikke stenger unødvendig. 

Er viktig med lave hviletemperaturer når kirken ikke er i bruk, samtidig viktig at 

det er varme i de sonene det er folk; deri koret.   

En uke før møtet ble det sendt ut et brev til Castor med konkrete spørsmål som 

fellesrådet ønsket svar på. Flere av disse spørsmålene ble ikke besvart og 

fellesrådet ber om at det det kommer i etterkant av møtet.  

Årsrapport/årsregnskap sendes fra Castor mandag om en uke. 

 

Vedtak: 

Dag Johan oppnevnes fra fellesrådet til å sitte i byggekomiteen. 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2019/05 F Plan for høsten 2019 

Forslag til dato- og årsplan ligger vedlagt i dokumentet her.  

 

Vedtak: 

Vedlagte forslag til plan for høsten 2019 vedtas.  

  

 

Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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Arbeidsplan vår 2019. Forslag på plan for høst 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 

 

2019   

Frivillighetsfest 

5. februar 

 Egen invitasjon 

Februar 

6. februar 

 Valg kurs på Haug menighetssenter. 

Egen invitasjon 

Februar Foreløpig årsregnskap legges 

frem for revisor innen 01.03 

(fremlegges innen 15.02). 

 

Mail møte for å godkjenne 

regnskap og budsjett. 

Foreløpig årsregnskap og årsmelding 

legges frem for revisor innen 01.03. 

 

 

Mail møte for å godkjenne regnskap og 

budsjett. 

Mars 

19. mars 

 

AU møte 8. mars 

14-15.30 

Møte med kapellan (Arnstein 

Bleiktvedt) 

Husfellesskap, se sak 2017/30 M 

 

Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle 

møtene fremover) 

April  

24. mars (OBS) 

Årsmøte 

Revisjonsberetningen avgis 

innen 01.04. fra revisor 

Årsmøte 

Mai 

7. mai 

 

AU møte 3. april 

14-15.30 

Økonomirutiner 

Risikoanalyser på ulike nivå 

 

Møte med trosopplærer 

Halvårsrapport på handlingsplan 

 

Fokus på dåp, jfr sak 2018/11 M 

 

Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle 

møtene fremover) 

Juni 

18. juni 

 

AU møte 6. juni 

14-15.30 

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 

 

Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle 

møtene fremover) 

 

September 

3. september 

Eventuelt lønnsoppgjør/lokale 

forhandlinger 

Eventuelle 

budsjettkommentarer til 

kommunestyret, budsjett 2019 

Budsjettfrist kirkeutvalg og aktiviteter 

30.09. 

Budsjettforutsetninger 

 

Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle 

møtene fremover) 

September 

8. og 9.  

 VALG 

Opptelling 9. september på kveld 



Modum kirkekontor, Kapellveien, 3340 Åmot, tlf. 32 78 32 30. Org.nr. 97 69 90 161.  Bank 2270 07 77883. 

E-post: nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no    Nettsted: www.kirken.no/Modum 

Dato Saker FR Saker MR 

Oktober 

22. oktober 

Eventuelt revidering av 

inneværende års budsjett 

Budsjett til kommunestyret 

 

 

Eventuelt revidering av inneværende 

års budsjett 

 

Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle 

møtene fremover) 

Oktober 

22. oktober 

Konstituerende møte nytt råd Konstituerende møte nytt råd 

November 

NYTT RÅD 

26. november 

Årlig revisjon av handlingsplan Budsjett 

Årlig revisjon av handlingsplan 

Desember 

3. eller 10. 

desember 

Adventssamling med storstab 

og pensjonister 

Adventssamling med storstab og 

pensjonister 

   

Oppfølgingssaker Instruks og rutiner, økonomi, 

jfr. 2018/14 F 

 

«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 

 

Revidert budsjett jazz mess (jfr sak 

2018/27 M) 

 

Revisjon av mandater, sak 2017/25 M 

 

Kontaktperson KN, 2019/07 M 

 

 


