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Referat fra møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 19.03.2019 kl. 19-21.30. 

Sted: Åmot kirke 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo (leder), Helle Myrvik (nestleder), Åse Berit Hoffart, Nina Hagen, Ola 

Ingvoldstad, Helge Haavik, 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) 

 

Forfall:  

Petrine Indresæter, Anne Katrin Håskjold, Eirik Roness, Jan Erik Ingesen. 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

Kapellan Arnstein Bleiktvedt under sak 2019/14 M 

 

Åpning  
Ved kapellan Arnstein Bleiktvedt: «De som så han», bok med fortellinger for fastetiden, og 

leste da historien for i dag.  

 

Møte med en ansatt 

Kapellan Arnstein Bleiktvedt presenterer sitt arbeid og ansvarsområder. Han er glad for å 

jobbe her i menigheten, har et menighetsråd som heier på han og takknemlig for å være her 

som sin første prestestilling. Staben støtter han og er der når han trenger det med råd og 

veiledning. Primæroppgavene: gudstjenester, begravelser, dåp og vielser. Utover det er han 

med på ulike trosopplæringstiltak som 1. klasses og Lys Våken, er med på en del barnegospel 

øvelser, vært med på noen Heggen gospel øvelser. Ellers sitter han i Rud, Gulsrud og Snarum 

kirkeutvalg. Dette året har han ansvar for å koordinere fasteaksjonen. I tillegg har han ansvar 

for oppfølging av husfellesskap, se egen sak.  

  

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra 29.01.2019 

Vedlegg:  

Referat fra 29.01.2019. 

 

Det er kommet inn tre innspill til endringer i referatet. De er markert i referatet med 

rødt for det som er foreslått tatt ut og grønt for det som er foreslått tatt inn.  

 

Leder gikk gjennom referatet. 

mailto:kirkekontor@modumkirke.no
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 Vedtak: 

Referatet fra møtet 29.01.2019 godkjennes.  

 

 Andre referater 

Vedlegg:  

• 2019 01 22 Referat fra møte i fagutvalg for informasjon og PR 

• 2019 01 23 Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg 

• 2019 02 06 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

• 2019 02 25 Referat fra 5. møte i jubileumskomiteen, Snarum 

• 2019 02 26 Protokoll fra Vikersund Menighetssenter 

• 2019 03 06 Referat fra Snarum kirkeutvalg 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2019/08 M 

 

Orienteringer 

Vedlegg: 

• Rekrutterende stab 

• Oversikt over frivillige oppgaver 

 

Siden sist: 

• Veldig bra menighetsblad! Får mye god respons på dette.  

 

Orientering fra soknepresten: 

• Faste prosjektet. Eget opplegg for 4 gudstjenester i fastetiden. I tillegg er 

det mulig å kjøpe boka «Giver glede» til bruk i fastetiden. «Gud gir – vi 

deler» er hoved overskriftene for disse søndagene. 

• Beredskapsråd i kommunen. Samles en gang i året, soknepresten er med der 

fra menigheten. 

• Etisk råd i kommunen. Kommunen har invitert innbyggere via nettet til å bli 

med i dette. Staben har undersøkt litt rundt dette og sett på hva som gjøres i 

andre kommuner. Etter en grundig vurdering har vi på nåværende tidspunkt 

ikke sett at vi melder interesse for å være med/søke om å få være med der. 

Kan vurderes ved et senere tidspunkt hvis det blir aktuelt.  

• Rekrutterende stab. Staben i Modum er utfordret til å være «Rekrutterende 

stab» og har takket ja til det. Kirkerådet ser at det kan bli store utfordringer 

fremover på landsbasis dette å rekruttere til vigslede stillinger.   

• Utlyste midler, diakonstilling. Kirkerådet har bestemt å satse på diakoner, 

og det er utlyst mulighet for å søke midler til diakonstillinger i 

bispedømmene. Forutsetningen er at det er lokal finansiering på halvparten 

av den prosenten det søkes om. Det er til sammen kommet inn 12 søknader 

i vårt bispedømme.  

• Oppfølging av frivillige, oversikt over oppgaver. Vedlegget er utskrift fra 

første utkast til hjemmesiden for å vise hva som finnes av oppgaver for 

frivillige. Kom gjerne med innspill på denne til Geir. 

• Fasteaksjonen, tirsdag 9. april. Velkommen til å bli med sjåfør eller 

bøssebærere.  

• Raw Air: Sports gudstjenesten er med i hovedprogrammet til Raw Air og 

Heggen kirke er åpen under arrangementet. 
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• Godhetsfestivalen arrangeres 4.-6. juni og komiteen er godt i gang med 

planleggingen. Åse Berit ønsker alle velkommen til å være med og delta 

disse dagene. Det kommer brosjyre rett rundt påske som skal deles ut på 

gudstjenester og andre steder.   

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2019/09 M Foreløpig årsregnskap 2018  

 Vedlegg: 

Foreløpig årsregnskap menighetsrådet og trosopplæring.  

 

Vedtak:  

Foreløpig årsregnskap tas orientering og legges frem for årsmøtet. Resultatet på 

044000 og 044500 disponeres i henhold til note 8 i det vedlagte «Regnskap med 

noter, Modum kirkelige fellesråd».  Menighetsrådets bunde fond er midler som 

skulle ha stått på disposisjonsfond. Fondet på 1.101.954,- overføres fra 

Menighetsrådets bunde fond til Menighetsrådets disposisjonsfond.  

  

Sak 2019/10 M Budsjett 2019 

 Jfr. sak 2019/03 M 

 

Vedlegg:  

Budsjett 2019 for menighetsrådet  

Budsjett 2019 for trosopplæring 

Kommentarer til budsjett, samlet   

Tildeling av øremerkede midler til trosopplæring 2019  

 

Vedtak:  

Budsjettet for menighetsrådet og trosopplæring 2019 vedtas.  

  

Sak 2019/11 M Årsmelding 2018   

 Vedlegg: 

Årsmelding 2018 

 

Regnskap med noter for Modum kirkelige fellesråd legges med som vedlegg til 

årsmeldingen.  

 

Vedtak:  

Årsmeldingen for Modum menighet for 2018 vedtas og legges frem for årsmøtet. 

  

Sak 2019/12 M Plan for trosopplæring 

 Vedlegg:  

Revidert plan for trosopplæring i Modum menighet  

 

Denne er i henhold til den vedtatte handlingsplanen for Modum menighet 2019. 

 

Soknepresten innledet til saken.  

Det som er tatt ut av planen i forhold til forrige versjon er Myldregudstjenesten og 

Fri i kirka. Knøttesang i Åmot barnegospel er nå registrert som 

trosopplæringstiltak. Noen tall er justert i forhold til for eksempel antall døpte. 

Trosopplæringsutvalget fungerer veldig bra og alle i utvalget er med på minst et 

tiltak hver.   



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 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering.  

 

Sak 2019/13 M Kirkevalget 2019 

 Jfr. sak 2019/04 M 

 

Vedlegg:  

Referat fra første møte i nominasjonskomiteen 

 

Orientering fra første møte i nominasjonskomiteen.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2019/14 M Husfellesskap 

Jfr. sak 2017/30 M. 

Se og Handlingpslanen punkt 3.3.1.4 «Undervisning for voksne». 

 

Kapellan Arnstein Bleiktvedt,  som har ansvar for oppfølging av husfellesskap i 

menigheten, orienterte om arbeidet. Han har foretatt en kartlegging av hva som 

finnes av grupper og hvilke av de som er åpne for nye. Utfordrer menighetsrådet til 

å invitere til husgruppene, tipse om de vet om noen som kan få invitasjon eller 

starte husgruppe. Arnstein kan veilede og gi råd i forhold til det til de som ønsker 

det.  Har et ønske om å invitere alle som er med i husfellesskap til en felles kveld. 

Per i dag er det ca. 10 grupper som er registrert. Aktuelt å skrive artikkel om 

husfellesskap i menighetsbladet.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering.  

  

 

 FELLESRÅD 

Sak 2019/06 F Orienteringer 

 Orienteringer fra kirkevergen: 

• Sykmeldinger: det er for tiden to sykmeldte av de fellesrådsanasatte. Den 

ene er tilbake om kort tid.  

• Oppstart ny menighetsmusiker har gått veldig bra. Hun begynner fullt i sin 

30% fra høsten av.  

• Prostistrukturutvalget i bispedømmet, hvor kirkevergen har sittet, har jobbet 

frem et forslag som er lagt frem for bispemøtet. For Eiker prosti innebærer 

det at Nedre Eiker og Mjøndalen menighet (Nedre Eiker kommune) går ut 

av Eiker prosti og  inn i det nye Drammen prosti når 

kommunesammenslåingen trer i kraft 01.01.2020.   

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.   

  

Sak 2019/07 F Foreløpig årsregnskap 2018 

 Vedlegg:  

Foreløpig årsregnskap for fellesrådet, drift og investering. 

Modum kirkelige fellesråd, Regnskap med noter 2018 
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Vedtak:  

Foreløpig årsregnskap tas orientering og legges frem for årsmøtet. Samlet 

underskudd på 041000 og 042000 på 42.396,- dekkes inn via fellesrådets 

disposisjonsfond, i henhold til note 8 i det vedlagte «Regnskap med noter, Modum 

kirkelige fellesråd». Investeringsregnskapet har gjort opp med et udekket 

merforbruk på 2.021,-. Dette dekkes inn i budsjettet for 2019. 

  

Sak 2019/08 F Budsjett 2019 

Jfr sak 2019/03 F 

 

Vedlegg: 

Budsjett 2019 for drift og investering 

Kommentarer til budsjett, samlet   

 

Vedtak:  

Budsjettet for 2019 for fellesrådet for drift og investering vedtas.  

  

Sak 2019/09 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 

Invitasjon til å søke Riksantikvaren. 

Svar på søknad fra UNI 

Årsregnskap 2018, Rehabilitering Heggen kirke 

 

Oppdateringer på svar fra sist møte.  

 

Mangler sist oppdaterte fremdriftsplan for 2019.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

  

  

  

 

Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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Arbeidsplan vår 2019 og 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   

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 

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 
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Dato Saker FR Saker MR 

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 

 

Menighetsbladet: hva vil vi med det, 

hva ønsker vi å presentere der? 

 

 


