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Referat fra møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 07.05.2019 kl. 19-22. 

Sted: Åmot kirke 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo (leder), Åse Berit Hoffart, Ola Ingvoldstad, Helge Haavik, Petrine 

Indresæter, Dag Johan Stensby, Torill Korsvik, Aina Grimnes og sokneprest Geir E. Holberg. 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg (FR) 

 

Forfall: 

Helle Myrvik, Eirik Roness, Nina Hagen, Anne Katrin Håskjold, Laila Sortland Halås, 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg, Jan Erik Ingesen 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

Trosopplærer Anne-Kjersti Bakke Holberg, med på sak 2019/17 M og 2019/13 F 

 

Åpning  
Ved trosopplærer Anne-Kjersti Bakke Holberg 

 

Møte med en ansatt 

Trosopplærer Anne-Kjersti Bakke Holberg. Presentasjon av arbeidet og samtale.  

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra 19.03.2019 

Vedlegg:  

Referat fra 19.03.2019 

 

Leder gikk gjennom referatet. 

 

Godhetsfestivalen er 3.-5. juni. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 19.03.2019 godkjennes.  

 

 Andre referater 

Vedlegg: 

• 2019 03 03 Referat fra Heggen kirkeutvalg 

 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 MENIGHETSRÅD 

Sak 2019/15 M 

 

Orienteringer 

Vedlegg: 

• Årsmelding Kirkens SOS, Tunsberg 

 

Siden sist: 

• Årsmøte fra Kirkens SOS, Tunsberg. Helle Myrvik, menighetens 

kontaktperson der, har deltatt fra menigheten. Ønsker fortsatt at de står på 

kollektlista fremover. 

• Gudstjenesten før årsmøtet. Arnstein Bleiktved holdt en fantastisk morsom 

preken med god vri.  

• Påsken i ord og toner i Snarum kirke. En super opplevelse og for en kantor 

vi har! 

• Kommunegartneren har tilbud om stell av graver. Administreres fra 

gravferdskontoret. Tips om å ha med i menighetsbladet.  

• Kommer nytt menighetsblad nå rett før konfirmasjonene. Neste frist er 31. 

mai.  

• Godhetsfestivalen: så langt er det kommet inn ca. 12 oppdrag. I morgen 

kommer TV Modum og lager reportasje. Britt Dahl skal rundt på alle 

hyggetreffene for å fortelle om festivalen. Når noen spør om de kan betale 

for jobbene, får de ikke det men kan heller gi en gave. 

 

Orientering fra soknepresten: 

• Årsmøte ble vel gjennomført i Heggen kirke.  

• Salmekveld på Vestre Spone ble en suksess også i år. 99 tilstede.  

• Kateketen med flere fra staben har påskevandring for 2. og 6. klassinger.  

• Programkomiteen for Vikersund menighetssenter (VMS) har laget program 

for høsten 

• 4 gudstjenester med fokus på givertjeneste i faste tiden.  

• Påsken er gjennomført med mange bra gudstjenester med greit fremmøte. 

• For første gang ble det arrangert felles overnatting for Åmot barnegospel og 

Modum Soul Children i Åmot kirke.  

• Loppemarked på VMS. Mye lopper og ca. 40.000,- i inntekter.  

• Gudstjenestelista for høsten 2019 er så godt som ferdig. 

• Fremover: bauta bekransning, Tårnagent helg, 17. mai, konfirmasjoner med 

120 konfirmanter og 11 konfirmasjonsgudstjenester, Godhetsfestivalen, 

Rullatormila, pinse, turne med Heggen gospel blant annet. 

• Staben: god stemning og samtidig merker vi at en i staben er alvorlig syk. 

Innholdsrike dager og nok å gjøre! 

• Dåpstall første kvartal 2019: første kvartal 2018: 18, nå på samme tid er det 

30. Og det er mange som er meldt inn fremover. Prioriterer å ha 

dåpssamtale hjemme hos hver enkelt.  

• Kirkemøtet er avholdt. Referat finnes på www.kirken.no.    

• Prestesituasjonen: Arnstein Bleiktvedt gifter seg og flytter til Gol for å bli 

prest i vikariat på Flå. Avslutningsgudstjeneste for han 23. juni i Åmot 

kirke. 29. juli begynner Vivian Fleischer Nyborg i et ½ års vikariat. Hun 

ønsker å bli ordinert her.  

• Gunnar Hellerud går ut av styret på Vikersund menighetssenter. Han er 

valgt som representant fra Modum menighet. Eirik Roness er vara. Det må 

velges en ny representant. Jan Marcussen og Jørgen Korsvik sitter videre 

som representanter fra menigheten.  



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 

• Høring, revidert plan for diakoni. Frist 20. juni. Kirkevergen sender 

forespørsel til fagutvalg for diakoni om de ønsker å avgi høringssvar. 

Diakon Kirsti Hole og hennes vikar har fått samme forespørsel.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2019/16 M Regnskapsrapport per mars 

 Vedlegg: 

Regnskapsrapport per mars for menighetsrådet og trosopplæring.  

 

Menighetsrådet synes formen rapporten ble levert på denne gangen var 

leservennlig og informativ og ønsker det på denne måten fremover. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering 

  

Sak 2019/17 M Fokus på dåp og invitasjon til dåp 

 Orientering fra Soknepresten om arbeidet med å få invitert til dåp. 

 

Soknepresten, kirkevergen og menighetssekretæren har hatt møte for å se hvordan 

det kan jobbes med «Prosjekt dåp» som det er bevilget penger til fra 

menighetsrådet i 2019. Samarbeid med helsestasjonen, annonse i Bygdeposten og 

bruk av sosiale medier (SoMe) der dåpsforeldre er aktive.  

 

Innspill: 

Trosopplærer kan ha med brosjyrer på babysang. Kirkerådet har laget gode filmer 

og delt fine bilder. Dette har flere i staben delt på SoMe. Ser at det er mange som 

kontakter kirkekontoret etter høytider og ferier for å melde inn dåp. Trosopplærer 

tenker å legge ut filmer på SoMe før ferier/høytider. Ha artikkel/annonser i 

menighetsbladet hver gang. Det jobbes og med fokus på dåp på menighetens 

hjemmeside. Jevnlig fokus på stabsmøtene og menighetsrådet på dåp.  

 

Vedtak:  

Saken drøftet.  

 

Sak 2019/19 M Kirkevalget 2019 

 Jfr. sak 2019/13 M 

 

Vedlegg:  

Skjema for presentasjon av kandidater 

Nominasjonskomiteens liste 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet som valgstyret støtter den fremlagte listen fra 

nominasjonskomiteen i Modum sokn til kirkevalget 2019.   

  

 FELLESRÅD 

Sak 2019/10 F Orienteringer 

 Orienteringer fra kirkevergen: 

• Vikarløsning diakon. Marie Ruud går inn som vikar for Kirsti Hole. 

Opplæring denne våren også 100% fra slutten av juli og ut året.  
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• Vedtak om ny kirkelov og ny kirkeordning er foreløpig utsatt. 

• Historieutvalget jobber sammen med kirkevergen om å lage 

informasjonsplatter til alle kirkene i soknet. Finansiert gjennom støtte fra 

DnB Sparebankstiftelsen.  
  

Vedtak: 

Saken tas til orientering.   

  

Sak 2019/11 F Regnskapsrapport per mars 

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport for fellesrådet per mars 

 

Fellesrådet synes formen rapporten ble levert på denne gangen var leservennlig og 

informativ og ønsker det på denne måten fremover. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2019/12 F Bruk av menighetssenteret og renhold 

 Vedlegg:  

Bruk av menighetssenteret og renhold 

 

Vedtak: 

Det er et ønske fra fellesrådet at babysang fortsatt kan være på VMS, og de ser det 

som en alternativ løsning at fellesrådet renholder sørger for at det blir gjort rent før 

babysang på torsdager og at kostnaden ved dette trekkes fra husleien. Kirkevergen 

går i dialog med styret på Vikersund menighetssenter med dette som utgangspunkt.  

 

Sak 2019/13 F Søknad om permisjon 

Jan Erik Ingesen søker om permisjon fra resten av sin periode i MR/FR grunnet 

skolegang.  

 

Vedtak:  

Jan Erik Ingesen innvilges permisjon fra resten av sin periode i MR/FR. Dag Johan 

Stensby rykker opp fra 1. vara til fast plass.  

 

Sak 2019/14 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 

Rapport, forprosjekt – automatisk slokkeanlegg 

Søknad til Riksantikvaren 

 

Orientering fra befaring i kapellet 

Neste byggemøte er 08.05.2019 

 

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   

Mai 

7. mai 

 

AU møte 3. april 

14-15.30 

Møte med trosopplærer 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 

Økonomirutiner 

 

Godtgjøring folkevalgte 

 

Risikoanalyser på ulike nivå 

(kirkemøte KR 76/18) 

 

Oppnevning til styret på VMS 

 

Høring, plan for diakoni 

 

Møte med kantor og 

menighetsmusiker 

Halvårsrapport på handlingsplan 

 

Liturgisk musikk, jfr sak 2018/24 M 

 

Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle 

møtene fremover) 

 

Revidert budsjett jazz mess (jfr sak 

2018/27 M) 

 

 

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 
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Dato Saker FR Saker MR 

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 

 

Revisjon av mandater, sak 2017/25 M 

 

Kontaktperson KN, 2019/07 M 

 

Menighetsbladet: hva vil vi med det, 

hva ønsker vi å presentere der? 

 

 


