
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot, 12.09.19  
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Innkalling til møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 17.09.2019 kl. 19-22. 
Sted: Åmot kirke 
Til:  
Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo (leder), Eirik Roness, Åse Berit Hoffart, Helle Myrvik, Nina Hagen, Ola 
Ingvoldstad, 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),   
 

Meldt forfall: 

Gudveig Aadland Gunnerød (vara) 
 

Permisjon:  

Bendik Holberg, Jan Erik Ingesen 
 
Andre møtende: 
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 
 
Åpning  
 
 
 
 REFERATER 
Godkjenning 
av referat 

Godkjenning av referat fra 18.06.2019 
Vedlegg:  

Referat fra 18.06.2019 
 
Leder gikk gjennom referatet. 
 

 Forslag til vedtak: 
Referatet fra møtet 18.06.2019 godkjennes.  
 

 Andre referater 
Vedlegg: 

• 2019 03 08-10 Protokoll fra Ungdommens bispemøte 
• 2019 06 11 Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg 
• 2019 08 05 Referat fra jubileumskomiteen i Snarum 
• 2019 08 21 Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg 
• 2019 08 21 Referat fra Snarum kirkeutvalg 
• 2019 09 11 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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 MENIGHETSRÅD 
Sak 2019/27 M 
 

Orienteringer 
Vedlegg: 

Konfirmanter, tall 2019/20 
 
Siden sist: 

• Jubileet i Snarum ved Ola Ingvoldstad 
 
Orientering fra soknepresten: 

• Konfirmanter, tall 2019/20 
• Ansettelse av ny prest, utlysning 
• Arbeid med gudstjenestelista 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

  
Sak 2019/28 M Regnskapsrapport per juli 
 Vedlegg: 

Regnskapsrapport per juli for menighetsrådet og trosopplæring.  
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering 

  
Sak 2019/29 M Budsjett 2020 
 Hvilke føringer er det ønskelig å gi til aktiviteter og grupper i forbindelse med 

budsjett 2020? Hvilke ønsker har menighetsrådet? 
 
Forslag til vedtak:  
Innspillene fra møtet legges inn i henvendelsen som går til de involverte i 
budsjettprosessen for menighetsrådets budsjett 2020. 
 

Sak 2019/30 M Kirkevalget 
 Jfr. sak 2019/26 M 

 
Vedlegg: 

Rapport fra kirkevalget 
 
Forslag til vedtak:  
Rapporten fra kirkevalget tas til orientering og godkjennes 

  
Sak 2019/31 M Styret for Vikersund menighetssenter 
 Jfr. sak 2019/23 M 

 
Ola Ingvoldstad og Laila Sortland Halås fikk i forrige møte fullmakt til å jobbe 
videre med å finne kandidater til styret og melde inn til kirkevergen. 
 
Forslag til vedtak:  
Fremkommer i møtet avhengig av om det er noen aktuelle kandidater. 
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Sak 2019/32 M Utlysning av stilling som kapellan i Modum 
 Vedlegg:  

Utlysningsteksten fra 2017 
 
Stillingen blir utlyst i løpet av september og ansettelsen vil foregå i 
bispedømmerådets møte 02.12.2019. 
 
Forslag til vedtak:  
Innspillene til utlysningstekst leveres prosten.   

  
  

 FELLESRÅD 
Sak 2019/24 F Orienteringer 
 Orienteringer fra kirkevergen: 

• Personalsituasjonen 
• Vask på VMS jfr sak 2019/12 F 
• Stabsdager gjennomført 
• Bærekraftsboka, FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro 

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.   

  
Sak 2019/25 F Regnskapsrapport per juli 
 Vedlegg:  

Regnskapsrapport for fellesrådet per juli 
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

  
Sak 2019/26 F Budsjett 2020 
 Vedlegg:  

Plan fra kommunen (kommer) 
 
Budsjettforutsetninger, innspill fra fellesrådet.  
 
Forslag til vedtak: 
Kommer, avhengig av hva som ligger i fremdriftsplanen fra kommunen 
 

Sak 2019/27 F Rapport fra bygningsbefaring 
 Jfr. sak 2019/18 F 

 

Vedlegg:  

Rapport fra bygningsbefaring 2019 

 

Forslag til vedtak:  
Rapporten tas til orientering og vedtaket fra sak 2019/18 F i forhold til aktiviteter 
og budsjett opprettholdes.  

  

Sak 2019/28 F Eierskap til kirke og kirkegårder 
 Vedlegg:  

Eierskap til kirkelige eiendommer 
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Forslag til vedtak: 
Kirkevergen bes kartlegge eiendomsforholdene til alle kirkene og kirkegårdene i 
Modum og starte prosessen med overføring til soknet der dette ikke er gjort slik at 
dette er klart før den nye kirkeloven trer i kraft.  

  

Sak 2019/29 F 
 

Heggen kirke, totalrehabilitering 
Vedlegg: 

Svar fra Riksantikvaren i forhold til servicebygget 
 
Orientering fra byggemøtet 02.09.2019, møtet med Norsk folkemuseum 
03.09.2019 og befaring med kommunen angående kapell og gangveier. 
Kommunikasjon ut om perioden det skal være stengt og mot begravelsesbyråene 
og alle ansatte. 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet tas til orientering. Planen for gudstjenester og kirkelige handlinger legges 
frem på neste møte for godkjenning. 
 

  
 
Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang 
Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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Årsplan høst 2019/vår 2020 
 
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   
Oktober 
Tirsdag 22.  
 
AU 11. oktober 
08.30-09.30 

 

Eventuelt revidering av 
inneværende års budsjett 
Budsjett til kommunestyret 
 
Økonomirutiner 
Tjenesteytingsavtale med 
kommunen 
 
Risikoanalyser på ulike nivå 
(kirkemøte KR 76/18) 
 
 

Eventuelt revidering av inneværende 
års budsjett 
 
Liturgisk musikk, jfr sak 2018/24 M 
 

Oktober 
22. oktober 

Konstituerende møte nytt råd Konstituerende møte nytt råd 

November 
NYTT RÅD 
Tirsdag 19. 
Kl. 18-21 

Sted: Åmot kirke Opplæring i regi av bispedømmet 

November 
NYTT RÅD 
Tirsdag 26.  
 
AU 13. november 
14.30-16.00 

Handlingsplan 2020 Budsjett 2020 
Handlingsplan 2020 
 
 

Desember 
Tirsdag 3. kl. 18 

Adventssamling med storstab og 
pensjonister 

Adventssamling med storstab og 
pensjonister 

Januar 
Tirsdag 21. 
 
AU 8. januar 
14.30-16.00 

Revisjon av budsjett etter 
kommunestyrets vedtak i 
desember 
 

Frivillighetsprisen 
Planlegging av årsmøtet 
 

Februar 
Mandag 17. 
 
 

Sted: Haug menighetssenter Kurs for nye fellesråd 
 
Mulig å delta på en av de andre kursene 
om datoen ikke passer.  

Februar 
Telefon/mail for å 
godkjenne 
regnskapet. 

Foreløpig årsregnskap legges 
frem for revisor innen 01.03 
(fremlegges innen 15.02). 
 
 

Foreløpig årsregnskap og årsmelding 
legges frem for revisor innen 01.03. 

Mars   
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Dato Saker FR Saker MR 
 
April Årsmøte 

Revisjonsberetningen avgis 
innen 01.04. fra revisor 

Årsmøte 

Mai   
Juni Rapport fra bygningsbefaring i 

mai og oppdatering av 
vedlikeholdsplan 
Arbeidsplan for høst/vår 
Budsjettforutsetninger 

Halvårsrapport på handlingsplan 
 

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? 
 
Givertjeneste fra årsmøtet 24.03.2019 

 
 
 



 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot, 18.06.19  
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Referat fra møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 18.06.2019 kl. 19-22. 
Sted: Åmot kirke 
Tilstede:  
Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo (leder), Eirik Roness, Åse Berit Hoffart (deler av MR møtet og økonomi 
på FR), Ola Ingvoldstad, 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) 
 

Forfall: 

Helle Myrvik, Nina Hagen, Gudveig Aadland Gunnerød 
 

Permisjon:  

Bendik Holberg, Jan Erik Ingesen 
 
Andre møtende: 
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 
Kantor Hanna Louise Husøien og menighetsmusiker Helge Nysted, sak 2019/24 M 
 
Åpning  
Ved kantor og menighetsmusiker, sang i kirkerommet. 
 
Møte med to ansatte 
Kantor Hanna Louise Husøien og menighetsmusiker Helge Nysted holdt en presentasjon om 
arbeidet de driver. Kirkemusikken er viktig i seg selv! Samtale med spørsmål. Vi er utrolig 
heldige med så flotte kirkemusikere i menigheten. 
 
 
 REFERATER 
Godkjenning 
av referat 

Godkjenning av referat fra 07.05.2019 
Vedlegg:  

Referat fra 07.05.2019 
 
Leder gikk gjennom referatet. 
 

 Vedtak: 
Referatet fra møtet 07.05.2019 godkjennes.  
 

 Andre referater 
Vedlegg: 

• 2019 Referat fra menighetens årsmøte 
• 2019 03 06 Referat fra fagutvalg i TOL 
• 2019 05 08 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
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• 2019 05 20 Protokoll fra styremøte Vikersund menighetssenter 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

 MENIGHETSRÅD 
Sak 2019/20 M 
 

Orienteringer 
Vedlegg: 

Invitasjon til 150 års jubileum i Snarum 
 
Siden sist: 

• Godhetsfestivalen har vært avholdt i juni. Litt flere oppdrag og litt flere 
deltagere enn i fjor. Veldig fornøyde med festivalen! 

• Konfirmasjoner i hele bygda er gjennomført med gode tilbakemeldinger.  
• Gruvetråkka: friluftsgudstjeneste er en flott opplevelse hvor mange ulike 

grupper i menigheten er involvert.  
 
Orientering fra soknepresten: 

• Stabsdager 4.-5. september til Jondalen på Storaas Gjestegård. 
• Invitasjon til 150 års jubileet i Snarum ligger vedlagt innkallingen. Alle er 

velkomne. 
• Før vi skal på turne konsert søndag 23. juni før de reiser 59 stykker på 

turne til Tyskland mandag med Heggen gospel. 
• Avskjedsgudstjeneste for Arnstein søndag 23. juni kl. 11 i Åmot kirke med 

påfølgende kirkekaffe. 
• Ordinasjonsgudstjeneste for Vivian Fleischer Nyborg 25. august i Heggen 

kirke kl. 17 med påfølgende samling i Åmot kirke. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

  
Sak 2019/21 M Regnskapsrapport per mai 
 Vedlegg: 

Regnskapsrapport per mai for menighetsrådet og trosopplæring.  
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 

  
Sak 2019/22 M Søknad fra temakveldkomiteen, komite under Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
 Vedlegg:  

Søknad fra temakveldkomiteen 
 
Vedtak:  
Temakveldkomiteen oppfordres til å se på budsjettet for arrangementet på nytt både 
på kostnads og inntektssiden. Det bevilges ingen underskuddsgaranti utover 
rammen som allerede er gitt i menighetsrådets budsjett for temakveldkomiteen. 

  
Sak 2019/23 M Styret for Vikersund menighetssenter 
 Jfr. sak 2019/15 M  

 



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 

Vedlegg:  

Nytt medlem i styret på Vikersund menighetssenter 
 
Er en trofast gjeng som har sittet lenge og gjort/gjør en flott jobb gjennom mange 
år. Viktig å få inn en person som ønsker å være med å drive menighetssenteret. 
Ønsker noen som har kompetanse på bygg, som har et hjerte for stedet og som 
gjerne har brukt det en del selv. Gå gjennom lister over tidligere Heggen gospel 
medlemmer eller foreldre til Heggen gospel medlemmer i dag.  
 
Vedtak:  
Ola Ingvoldstad og Laila Sortland Halås får fullmakt til å jobbe videre med å finne 
kandidater til styret og melde inn til kirkevergen. 

  
Sak 2019/24 M Revidert budsjett JazzMass 
 Jfr sak 2018/27 M. 

 
Kantor og menighetsmusiker deltok på behandling av saken. 
 
Vedlegg:  

Revidert budsjett JazzMass 
 
Lokale musikere er med, blant annet to strykere. Per i dag er det ca 20 sangere fra 
Modum i tillegg til ca 20 fra Vardåsen menighet og koret der. Relativt krevende 
musikalsk å synge. 
Billettene legges ut for salg på Modum kulturhus sin portal. Viktig å markedsføre 
bredt på forhånd i alle kanaler, også utover i prostiet. Invitere kulturskolen, 
musikklinjene i distriktet.  Hva med å lage en promo film, gjerne i samarbeid med 
medialinjen/media valgfag?  
 
Vedtak:  
Underskudds garantien fra sak 2018/27 M reduseres fra 50.000,- til 25.000,- i 
henhold til revidert budsjett for JazzMass og kommentarene gitt i møte angående 
markedsføring.  

  
Sak 2019/25 M Status handlingsplan vårsemesteret 
 Vedlegg:  

Status handlingsplan 
 
Soknepresten orienterte ut fra vedlagte notat.  
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 
 

Sak 2019/26 M Kirkevalget 2019 
 Jfr. sak 2019/19 M 

 
Vedlegg:  

Kirkevalget er to valg 
Nytt ved kirkevalget 
 
Minner om dato for valget og opptelling 09.09 fra kl. 18 og utover, se årsplan.  
Forhåndsstemming: 22.08-06.09 kl. 10-14 i Åmot kirke.  
 



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.   

  

 

 

 FELLESRÅD 
Sak 2019/15 F Orienteringer 
 Orienteringer fra kirkevergen: 

• Historieutvalget jobber godt med å kvalitetssikre alle opplysningene til de 
historiske plattene som skal stå utenfor kirkene.  

• For første gang er det inngått avtale om praksisplass med Modum industri. 
• Vi har hatt to elever fra 9. klasse på jobbskygging hos kateket og 

trosopplærer. 
• Det er ikke kommet innspill til «Høring plan for diakoni» fra de som er 

forespurt, så det sendes ikke høringssvar fra fellesrådet på denne.  
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.   

  
Sak 2019/16 F Regnskapsrapport per mai 
 Vedlegg:  

Regnskapsrapport for fellesrådet per mai 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering. 

  
Sak 2019/17 F Avtale om samordning av HMS 
 Vedlegg:  

Avtale om samordning av HMS, Tunsberg bispedømme 
 
Vedlagt saken fulgte forslaget til «Avtale om samordning av HMS-arbeid mellom 
bispedømmeråd og kirkelig fellesråd i Tunsberg bispedømme» mellom alle 
fellesrådene i Tunsberg og Tunsberg bispedømmeråd. Denne avtalen er anbefalt av 
Tunsberg arbeidsgiverforum og er gjennomgått i prostemøte og Regionalt 
arbeidsmiljø utvalg (RAMU) i Tunsberg bispedømme. Avtalen er undertegnet 
(godkjent) av stiftsdirektøren på vegne av Tunsberg bispedømmeråd. 
 
Vedtak:  
Kirkevergen gis fullmakt til å underskrive vedlagte samarbeidsavtale på vegne av 
Modum kirkelige fellesråd. Orientere alle ansatte om skjemaene og hvor de finnes. 

  
Sak 2019/18 F Rapport fra bygningsbefaring 

Vedlegg:  

Rapport fra bygningsbefaring 2019 
 
Vedtak:  
Referatet fra bygningsbefaringen tas til orientering og fellesrådet ber kirkevergen 
følge opp de planlagte aktivitetene innenfor de vedtatte budsjetter. Det er noen 
store oppgaver i årene fremover og fellesrådet ser behov for en økning i 
bevilgningen per år i forhold til investering. Dette vil bli innarbeidet i forslaget til 
budsjettet til kommunen. Rapporten gjennomgås på neste møte.  
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Sak 2019/19 F Revisjonsberetning 
Vedlegg:  

Revisjonsberetning 2018 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 

  
Sak 2019/20 F Årsplan og arbeidsform 
 Vedlegg:  

Kurs for nye MR og FR 
Årsplan og arbeidsform 
 
Det er laget et internt notat fra samtalen rundt evaluering av rådets 
arbeid/arbeidsform.  
 
Vedtak:  
Det fremlagt forslaget til arbeidsplanen for høsten 2019/våren 2020 for MR/FR 
vedtas. 

  

Sak 2019/21 F Godtgjøring AU 

 Ref sak 2009/25 F 
 
Vedlegg:  

Sakspapirer sak 2009/25 F 
Godtgjørelsesreglement kommunen 
Godtgjørelse AU 
 
Vedtak: 
MR/FR tar utgangspunkt i samme reglement for godgjøring som for de folkevalgte 
i Modum kommune. Dette innebærer:  

• MR/FR representanter og vara får 1,25 0/00 av ordførers godgjøring per 
MR/FR møte. Punkt 5. 

• Møteleder godtgjøres i tillegg med 50% tillegg (til sammen 1,875 0/00 av 
ordførers godtgjøring). Punkt 5. 

• Leder og nestleder får 1,25 0/00 av ordførers godgjøring per AU møte 
• Reiseutgifter kan kreves dekket etter reglene i kommunens reiseregulativ. 

Punkt 8. 
• Utbetalingen av godtgjørelsen skjer som hovedregel i desember.  

  

Sak 2019/22 F Personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke, GDPR 
 Vedlegg:  

Personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

  

Sak 2019/23 F 
 

Heggen kirke, totalrehabilitering 
Vedlegg: 

Referat fra byggemøte 13.06.2019 
Prosjektprogram 2019-2022 
Heggen kirke, arbeidsplan tabell 
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I sak 2018/23 F står det i referatet: «Heggen kirke vil etter planen bli helt stengt i 

perioden nyttår til påske og fra august til advent i 2020.»  
 
I henhold til planen vil Heggen kirke stenges:  

- 13. januar (uke 3) til og med 3. april (uke 13) 
- 10. august (uke 33) til og med 27. november (uke 48). (Endret til 17. august 

(uke 34) i etterkant av møtet). 
Endelig detaljplan vil legges i august. Det vil i etterkant av det avholdes et møte for 
å planlegge hvordan begravelser kan avholdes i denne perioden. Gudstjenester må 
legges til de 6 andre kirkene og VMS, og personalfordelingen av kirketjenere og 
klokkere vil bli lagt etter at gudstjenestelisten er ferdig.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

  
 
Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang 
Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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Årsplan høst 2019/vår 2020 
 
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   
Juni 
søndag 23.   
kl. 11 

Sted: Åmot kirke Avslutningsgudstjeneste,  
Arnstein Bleiktvedt.  
med påfølgende kirkekaffe 

August 
Søndag 25.  
Kl. 17.00 

Sted: Heggen kirke Ordinasjonsgudstjeneste, 
Vivian Fleischer Nyborg,  
påfølgende samling i Åmot kirke 

September 
Søndag 1.  

Sted: Snarum kirke 150 års jubileumsgudstjeneste  
med påfølgende kirkekaffe 

September 
Tirsdag 17. 
 
AU 28. august 
14.30-16.00 

 

Eventuelt lønnsoppgjør/lokale 
forhandlinger 
Eventuelle budsjettkommentarer 
til kommunestyret, budsjett 2019 
Budsjettforutsetninger 
 
Økonomirutiner 
 
Risikoanalyser på ulike nivå 
(kirkemøte KR 76/18) 
 
Bygningsbefaringsrapport, jfr 
sak 2019/18 F 

Budsjettfrist kirkeutvalg og aktiviteter 
30.09. 
Budsjettforutsetninger 
 
Kirkevalg 2019  
 
Liturgisk musikk, jfr sak 2018/24 M 
 

September 
Søndag 8. og 
mandag 9.  

Kirkevalg VALG 
Opptelling 9. september fra kl. 18 til 
vi er ferdige. Åmot kirke.  

Oktober 
Tirsdag 22.  
 
AU 9. oktober 
14.30-16.00 

 

Eventuelt revidering av 
inneværende års budsjett 
Budsjett til kommunestyret 
 
 

Eventuelt revidering av inneværende 
års budsjett 
 
 

Oktober 
22. oktober 

Konstituerende møte nytt råd Konstituerende møte nytt råd 

November 
NYTT RÅD 
Tirsdag 19. 
Kl. 18-21 

Sted: Åmot kirke Opplæring i regi av bispedømmet 

November 
NYTT RÅD 
Tirsdag 26.  
 
AU 13. november 

Årlig revisjon av handlingsplan Budsjett 
Årlig revisjon av handlingsplan 
 
 



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 
14.30-16.00 

Desember 
Tirsdag 3. kl. 18 

Adventssamling med storstab og 
pensjonister 

Adventssamling med storstab og 
pensjonister 

Januar 
Tirsdag 21. 
 
AU 8. januar 
14.30-16.00 

Revisjon av budsjett etter 
kommunestyrets vedtak i 
desember 
 

Frivillighetsprisen 
Planlegging av årsmøtet 
 

Februar 
Mandag 17. 
 
 

Sted: Haug menighetssenter Kurs for nye fellesråd 
 
Mulig å delta på en av de andre kursene 
om datoen ikke passer.  

Februar 
Telefon/mail for å 
godkjenne 
regnskapet. 

Foreløpig årsregnskap legges 
frem for revisor innen 01.03 
(fremlegges innen 15.02). 
 
 

Foreløpig årsregnskap og årsmelding 
legges frem for revisor innen 01.03. 

Mars 
 

  

April Årsmøte 
Revisjonsberetningen avgis 
innen 01.04. fra revisor 

Årsmøte 

Mai   
Juni Rapport fra bygningsbefaring i 

mai og oppdatering av 
vedlikeholdsplan 
Arbeidsplan for høst/vår 
Budsjettforutsetninger 

Halvårsrapport på handlingsplan 
 

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? 
 
Givertjeneste fra årsmøtet 24.03.2019 
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Protokoll fra Ungdommens bispedømmemøte - UBDM19 

Storaas gjestegård, Kongsberg 8. til 10. mars 2019 

Innhold: 

- Om UBDM 2019 
- Deltagere og observatører 
- Program 
- Saksliste 
- Sakene 
- Vedtak 
- Ungdommens bispedømmeråd 2019-20 
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Om ungdommens bispedømmemøte – UBDM19 

Hvorfor avholdes ungdommens bispedømmemøte? 

Målet for UBDM er tredelt: 

1) Utvikle ungdomsdemokratiet i Den norske kirke gjennom om å skolere ungdommer til 

å gjennomføre et møte med saker innen kristelig virksomhet. Disse sakene drøftes før 

ungdommene fatter vedtak ut fra sitt ståsted. 

2) Gjennom ulike samlinger å gi ungdom inspirasjon til å utvikle lokalt ungdomsarbeid 

og gudstjenesteliv. 

3) Gi ungdom mulighet til å utvikle et felleskap på tvers av menighetsgrenser, å bli kjent 

med hverandre og med observatørene som er med på UBDM. 

 

Hvordan ble målsetningene ivaretatt på UBDM 19? 

1) Utvikle ungdomsdemokratiet. 

Den formelle delen av UBDM bestod av komitéarbeid med utgangspunkt i saker som 

Ungdommens bispedømmeråd hadde forberedt. Forslag komiteene kom frem til, ble fremmet 

i plenumssamlinger lørdag og søndag. Observatører var med som sekretærer i komiteene. 

Sakene og vedtakene ligger vedlagt i denne protokollen.  

- Denne protokollen sendes til alle menighetene i Tunsberg, Tunsberg bispedømmeråd 

og Kirkens utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung).  

- På siste plenumssamling ble det valgt nytt Ungdommens bispedømmeråd (UBDR). 

Deres kontaktinformasjon ligger vedlagt, på siste side. 

- Det var god oppslutning om UBDM 2019. Vi var noen færre delegater enn vi har vært 

på det meste, men antallet la godt til rette for involvering og medvirkning.  

 

2) Gi inspirasjon til å utvikle lokalt ungdomsarbeid og gudstjenesteliv. 

Ettersom UBDM 2019 var plassert midt i Ungdomsåret, var Ungdomsåret naturligvis et av 

fokusområdene gjennom helgen.  

Ungdomsåret satte sitt preg på UBDM på følgende måter: 

- Alle deltakerne fikk anledning til å bestille hettejakke med «prikkekors-logoen.» Vi fikk 9 
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bestillinger (UBDR og rådgiverne i Tunsberg hadde allerede jakker). 

- «Håp» var tema både for UBDM og Ungdomsåret. Håp var tema på alle samlingene og var 

en rød tråd gjennom sakene.  

-  Tunsberg samarbeider spesielt med HimalPartner, som stilte med en ambassadør (Mathias 

Hagen) som var til stede gjennom hele helgen og bidro med inspirasjon og kunnskap om HPs 

arbeid med psykisk helse i Nepal. HPs bidrag har fått mange positive tilbakemeldinger i 

evalueringen. 

- Heftet «start/restart» ble delt ut, og roll-upsene for Ungdomsåret stod fremme på scenen hele 

helgen.  

- Ungdomsåret ble nevnt i flere samlinger, blant annet presenterte rådgiver Henrik Guii-

Larsen «Håpskonkurransen.» 

  

Underveis i UBDM hadde vi felles morgen- og kveldssamlinger, og evalueringene viser at 

deltakerne satt pris på disse.  

I løpet av helgen fikk vi delta på et forenklet påskemåltid sammen med biskop Jan Otto 

Myrseth og et knippe musikre (Mathias Hagen, Håkon Audun Sveen, Inger Johanne Flatland 

Christensen og Henrik Guii-Larsen.) Dette tiltaket var ment som en liten smakebit for 

deltakerne. Tilbakemeldingene har vært positive, og vi håper at noen av deltakerne har fått 

lyst til å prøve noe tilsvarende lokalt. 

Håkon Audun Sveen som til daglig er trosopplærer i Stavern, bidro med egne låter og spilte til 

allsang sammen med Henrik Guii-Larsen.  

Kirkens Nødhjelp, Sjømannskirken, MF og TF bidro med stands og korte informasjonsbolker 

fra scenen.  

I hvilken grad disse tiltakene er med på å inspirere og utvikle lokalt ungdomsarbeid og 

gudstjenesteliv er usikkert, men vi vet at deltakerne har fått møte et utvalg former og anvendt 

ungdomsteologi som kan ha bidratt til fornyelse og videre arbeid i ungdommenes lokale 

menigheter. 

3) Utvikle felleskap. 

De fleste av delegatene kom to eller i små grupper fra sine menigheter. På UBDM møtte de 

andre ungdommer med engasjement for kirken sin og ungdomsarbeidet lokalt. Vi tror og 

håper at vi gjennom å føre disse ungdommene sammen i et større fora har bidratt til en 

opplevelse av fellesskap som de normalt sett ikke opplever. Vi håper også at ungdommene 
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knytter varige bånd som varer ut over selve helgen. 

Evalueringen tyder på at deltakerne har hatt det bra på UBDM 2019. På spørsmålet «Alt i alt, 

hva synes du om årets UBDM,» har 2 respondenter gitt karakter 3, 13 har gitt karakter 4 og 21 

har gitt karakter 5 på en skala fra 1 til 5. Dette gir et snitt på 4,5. 

 

Rammer og fasiliteter 

2019 var tredje gang vi har hatt UBDM på Storaas. Dette ble igjen en positiv opplevelse, og 

deltakerene har i all hovedsak gitt gode eller svært gode tilbakemeldinger på stedet. Hotellet 

skal særlig ha ros for å håndtere mange og svært ulike allergier.  

Mye tyder på at vi kommer til å arrangere UBDM 2020 på samme sted. 

 

Ved ungdomsrådgiver i Tunsberg, Henrik Guii-Larsen 
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Delegater, gjester og observatører 

 
NAVN ROLLE PROSTI SOKN 

Sondre Karstad Annet Ubdr Ubdr 

Birger Meier Delegat fra menighet   
Andre Johannessen Delegat fra menighet   
Tonje Kro Annet UBDR UBDR 
Marianne Borgersen Annet UBDR Mjøndalen 
Gard Hatlestad Delegat fra menighet Domprostiet Tjøme 
John Marius Strand Delegat fra menighet Domprostiet Tjøme 

Nittra Randby Delegat fra menighet Nord Jarlsberg 
Åsgårdstrand 
menighet 

Malene Christiansen Delegat fra menighet Nord Jarlsberg Borre menighet 
Martine Berg Delegat fra menighet Drammen prosti Strømsø menighet 
Nora myrbakken Torsrud  Delegat fra menighet Drammen  Strømsgodset  
Magnus Buøy Delegat fra menighet Drammen Strømsø 
Kristine Berg Delegat fra menighet Drammen Tangen 
Ida-Katrine Odberg Bergene Delegat fra menighet Larvik Stavern 
Sunniva Anette Huskaar Tajet Delegat fra menighet Larvik Stavern 
Jakob Aasbø Delegat fra menighet Kongsberg Kongsberg 
Elise Ødegaard Delegat fra menighet Ringerike Hval 
Julie Bråten Delegat fra menighet Ringerike Hval 
Mari Olea Støa Johansen Delegat fra menighet Ringerike Hval 
Tiril Ødegaard  Delegat fra menighet Ringerike Hval 

Oda Høiberg Delegat fra menighet Kongsberg 
Kongsberg 
menighet  

Emma Caroline Hunstad Delegat fra menighet Ringerike Hole 
Ingrid Henriksen Holm Delegat fra menighet Sandefjord Stokke 
Kristoffer Bredesen Delegat fra menighet Sandefjord Skjee 
Vetle Nikolai Åmodt Delegat fra menighet Sandefjord Stokke 
Ida Marie Sem Delegat fra menighet Sandefjord Bugården 
Siri Linea Grønlid Delegat fra menighet Sandefjord Bugården 

Hanna  Lunne Delegat fra menighet Domprostiet 
Søndre Slagen 
menighet 

Rebekka Therese Slettom Delegat fra menighet 
Tønsberg 
domprosti Tjøme/Hvasser 

Martina Harmony Amato Delegat fra menighet 
Tønsberg 
domprosti 

Tønsberg 
menighet 

Thor Eivind Skudem Delegat fra menighet 
Tønsberg 
domprosti 

Tønsberg 
menighet 

Frida Kvamme Delegat fra menighet Lier 
Tranby og 
Lierskogen 

Aleksander Nikolai Dahl Delegat fra menighet Drammen prosti 
Bragernes 
menighet 

André Emil Weiseth Observatør Larvik Larvik menighet 
Knut Zakariassen Observatør Larvik Larvik menighet 
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Simon Omsland Zakariassen Observatør Larvik Larvik menighet 
Linda Kjeksrud Observatør Drammen Strømsø 
Berit  Skorge Berntsen Observatør Larvik Nanset Menighet 
Kristian Fredrik  Brekke Aalbu Observatør Larvik Nanset Menighet 
Åse Marie Ingebrigtsen Teigen Observatør Larvik Nanset Menighet 
Håkon Audun Sveen Observatør Larvik Stavern 
Kristine Bekken Aschim Observatør Ringerike Tyristrand 
Inger Bore Observatør Domprostiet Tun BDR 

Thomas Eri Erlandsen Observatør Sandefjord 
Stokke, Skjee og 
Arnadal 

Anders  Ottersen  Observatør Domprostiet Tjøme/Hvasser 
Iselin Vold Observatør Domprostiet Tjøme/Hvasser 
Heidi Nordkvelde Observatør Larvik Kvelde 

    

Anne May Aakvik Agerup 
Observatør fra 
organisasjon Oslo MF 

Inger M. Bore Rådgiver/observatør  Tun bdr Tun bdr 
Henrik Guii-Larsen Rådgiver/observatør Tun bdr Tun bdr 
Mathias Hagen Gjest HimalPartner  

Line Vettestad Gjest Kirkens Nødhjelp  

Knut Erik Skarpaas Gjest Sjømannskirken  

Jan Otto Myrseth Biskop Tun bdr Tun bdr 

 
 

 
 
 
Om gjestene:  
MF sendte en representant som deltok med stand under hele helgen, og med informasjon fra 
scenen. 
TF sendte en representant som deltok med stand under hele helgen, og med informasjon fra 
scenen. 
Kirkens nødhjelp sendte en representant som deltok med informasjon. 
Sjømannskirken sendte en representant som deltok med vafler, stand og informasjon 
(lørdag). 
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 Sak 1.2 Orientering og godkjenning av forretningsordenen 

Forretningsordenen 

1. Ungdommens bispedømmeråd jobber gjennom plenumssamlinger og grupper. 

2. Møtet ledes av to dirigenter. Disse leder møtet etter vanlig møteskikk. 

3. Ved møtets begynnelse velges at tellekorps og referenter. 

4. Delegatene tegner seg til innlegg ved å vise nummerskiltet. Til hvert innlegg kan det være 

to replikker og svar-replikk. 

5. Dirigentene regulerer taletid og anledning til replikk. Når dirigentene ønsker å sette strek 

skal man ha mulighet til å tegne seg under neste talers innlegg. 

6. Delegatene har frammøteplikt til alle komite-og plenumssamlinger. Fravær skal 

godkjennes av komiteleder eller dirigentskapet.  

7. Ungdommens bispedømmemøte kan gi gjester og andre inviterte talerett. 

8. Komiteen presenterer sin innstilling ved begynnelsen av behandlingen av saken i plenum. 

9. Avstemming foretas ved å vise stemmetegn eller ved skriftlig avstemming. Beslutning 

fattes ved simpelt flertall.  

10. Ungdommens bispedømmeråd har fullmakt til å rette skrivefeil og gjøre redaksjonelle 

endringer i protokollen.  

11. Ungdommens bispedømmemøte velger medlemmene til Ungdommens bispedømmeråd. 
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 Sak 02.19 Saksliste/referat UBDM 2019 

 
Sak 01/19 Konstituering og forretningsorden (36) – Ok ingen innvendinger 
  1.1 Konstituering 

1.1.1 Dirigenter: Marianne Borgersen og Mathilde Brownrigg 
1.1.2  Referenter: Sondre Karstad og Tonje Bakken Kro 
1.1.3 Tellekorps: Iselin Vold og Thomas Erlandsen 
1.1.4 Protokollunderskrivere: Berit Skorge Berntsen og Gard 

Hatlestad 

1.2 Orientering og godkjenning av forretningsorden. Observatørene ble                                            
tildelt talerett, men ikke stemmerett. Enstemmig vedtatt 

Sak 02/19 Godkjenning av saksliste.  Enstemmig vedtatt 

Sak 03/19 Orienteringssaker. Enstemmig vedtatt 

03.1 Årsberetning Ungdommens bispedømmeråd 2018/19 
 MERK: Orientering om tilskudd fra fondet Matt 7,7 er inkludert i årsberetningen. 

Sak 04/19 Ungdomsdemokrati i det nye rettsubjektet.  
Møtet stemte over forslag om å endre navn til Ungdomsting i Tunsberg og ungdomsrådet i 

Tunsberg.  
Forslaget falt med 20 mot 16 stemmer. 

 

Sak 05/19 «Superkristen?» Enstemmig vedtatt (35) 

Sak 06/19 En mer miljøvennlig kirke. Enstemmig vedtatt (36) 

Sak 07/19 Deler vi det gode? Enstemmig vedtatt (37) 

Sak 08/19 Håpenhet Enstemmig vedtatt (35) 

Sak 09/19 Valg  

 09.1 Valg Ungdommens bispedømmeråd.  (38) Se valgresultat side 25. 
 09.2 Valg Ungdommens kirkemøte.  Forslag til vedtak: Oversendes til UBDR. 
Enstemmig vedtatt 

Sak 10/19 Eventuelt 
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 Sak 03.19 Orienteringssaker  

 Sak 03.1.19 Å rsberetning, UBDR 2018/19 

Sammensetning av UBDR etter valget på UBDM 2018 

 

Navn Menighet Oppgave Antall år 

Sondre Karstad Bugården 

menighet 

Leder 2  

Mathilde Pernille Senum 

Brownrigg 

Østre Halsen  Medlem 2  

Gard Hatlestad Tjøme Medlem 1 

Micael Torgersen Mjøndalen Medlem 2 (1år igjen) 

Nora Regine Lund Kristiansen Nanset Medlem 1 

Marianne Borgersen Mjøndalen Medlem 1 

Tonje Bakken Kro Kongsberg 1.vara 1 

Inga Stove Dekko Ål kyrkjelyd 2.vara 1 

  

Ved UBDM 2018 hadde valget til Ungdomsrådet god oppslutting. UBDR endte da opp 

med en fordeling av 4 mandater fra Vestfold og 4 fra Buskerud. Micael Torgersen sto 
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ikke til valg da han hadde 1 et år igjen. I løpet av året måte dessverre Nora Regine, Inga 

og Gard trekke seg av personlige årsaker. På UBDR sitt konstitueringsmøte ble Sondre 

Karstad valgt til leder og Mathilde Pernille Senum Brownrigg som nestleder for det 

kommende året. 

 

UBDR har siden UBDM 2018 hatt fem møter i løpet av perioden 2018/19. 

Bispedømmerådet har hat jevn oppdatering på arbeidet som gjøres ved at Sondre 

Karstad har en plass i rådet og at vår Rådgiver, Henrik Guii Larsen har jobb som 

kommunikasjons rådgiver på kontoret.  

 

UBDR har som hovedoppgave i denne perioden å planlegge UBDM, om hvor det skal 

være, promotering og utarbeide sakene for neste år og velge ut gjester som er 

relevante for ungdommene i bispedømmet.  

I løpet av året som har gått har vi i Tunsberg tatt avskjed med Biskop emeritus Per 

Arne Dahl. Rådet var tilstede på hans avskjedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke. Vi har 

fått ny Biskop, Jan Otto Myrseth. Leder og nestleder var lørdagen før hans vigsling 

deltakere på en gudstjeneste og festmiddag. Hele rådet var tilstede på 

vigslingsgudstjenesten påfølgende søndag. Storslått og formell feiring med «sjølvaste» 

Harald Rex tilstede.  

 

Matt 7.7 UBDR delte ut midler fra fondet” Matt 7.7” på 20.000 kr. 
Det kom inn flere søknader og vi delte ut penger til 5 av dem. Mange av søknadene 

innebar reise, lønn og stillinger, noe som UBDR har vedtatt at vi ikke gir penger til. 

Vi valgte ved denne fordelinga å fokusere på noen få for å kunne gi større summer.  

Midlene bla fordelt slik: 

1. Stavern Menighet 5.000,-  

2. Søndre Slagen Ung 4.500,-    
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3. Berg menighet, Brunlanes 4.000,-    

4. Andebu Menighet 2.500,-  

5. Takeoff tensing 4.000,-    

Saker på UBDM 2018 

Dette er sakene vi hadde oppe til diskusjon på UBDM 2018: 

 

Sak 04.18 Hvordan kan ungdom være mer diakonale. 

Sak 05.18 «Vår drømmegudstjeneste.» 

Sak 06.18 Utbrenthet. 

Sak 07.18 Ungdomsåret i Tunsberg 

Disse sakene gav oss et stort engasjement på UBDM 2018.  

Ungdommens kirkemøte (UKM) 

Ungdommens kirkemøte 2018 ble arrangert i Stavanger Bispedømme.  Det var 3 

delegater fra Tunsberg til stede ved møte og de hadde med seg Henrik Guii Larsen som 

sin rådgiver. Henrik Wirak Onsrud var på kirkemøte samme året og hadde derfor en 

plass på UKM. Inga Stoveland Dekko og Berit Skorge Berntsen var våre representanter 

fra Tunsberg. Henrik stilte til valg til og skal i mars reise til Trondheim for å 

representere UKM18 sinne vedtak på Kirkemøte.  

UBDR vil gjerne takke for et flott år sammen og gleder oss til nok ett UBDM med nye 

saker og plenumsdebatter. Vi ønsker alle lykke til og håper at det blir dannet vennskap 

for livet! 

Tusen takk for et utrolig hyggelig år sammen! 

 

Sondre Karstad                     Mathilde Pernille Senum Brownrigg 

      Leder                 Nestleder 
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 Sak 05.19 – «Er du superkristen?» 

 

«Venninna mi lo av meg da jeg spurte henne hva hun syntes om et bibelvers.» Delegat på 

UBDM19 

Ungdommens bispedømmemøte 2019, heretter kalt UBDM19, ser på uttrykket 

«superkristen» som et ord som er menneskeskapt, flere mener ordet er skapt av dem 

som ikke er kristne. Men hva vil det si å være «superkristen»? Er det en bestemt måte å 

være kristen på? Er det en god kristen, litt kristen eller en dårlig kristen?  

Som Biskop Emerita Laila Riksaasen Dahl påpekte på UBDM14: «Det finnes ikke gode og 

dårlig kristne, det finnes bare kristne.»  

Er det en ting vi lærer av å lese i bibelen, så er det at Gud elsker oss for den vi er. Så 

ungdommene spør seg om hvorfor menneskeskapte ord som superkristen, litt kristen, 

dårlig kristen eller god kristen er blitt til.  

Deltakerne på UBDM19 har forskjellig forståelse av ordet «superkristen». Enkelte 

definerer ordet som litt «barnslig», andre føler det ikke er et ord. Det finnes også enkelte 

som føler de blir dømt dersom de blir konfrontert med ordet eller at de opplever 

fordommer rettet mot ordet. Unge og voksne møter ofte krevende spørsmål ved sin tro 

og det mest gjennomgående spørsmålet som blir stilt «Er du sånn superkristen?»  Det 

kan noen ganger være utfordrende for unge kristne som bærer på en tro å definere sin 

egen grad av hvor kristne man er. Dette spørsmålet dukker som oftest opp de gangene 

de skal til menigheten, kirken eller når de er åpne om å være kristne. 

UBDM19 ønsker å fjerne fordommene rundt det å være kristen, det er ikke noe feil med 

å være kristen eller å velge en kristen konfirmasjon. Det bør legges vekt på at denne 

fordommen ikke bare finnes blant venner og skole, men at det er fordommer som vi 

ønsker å bryte ned og skape forståelser for også i familie og jobb. 
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UBDM19 legger vekt på det å være kristen på flere måter, som blant annet å være døpt 

eller konfirmert. Mange mener at man skal kunne føle en tilhørighet til menigheten, til 

gud og til samholdet rundt sin tro. Ungdommene ønsker at det å være kristen handler 

om at det skal være en åpenhet om å stille spørsmål når tvilen trer inn.  

Dersom spørsmålet om man er superkristen dukker opp, mener ungdommene at det er 

viktig å heve seg over spørsmålet, tørre å stille kritiske spørsmål tilbake til 

vedkommende om hva de mener med uttrykket. Vi må møte spørsmålet ved å være en 

SUPER kristen. Med det ønsker UBDM19 å bevisstgjøre at det ikke er noe som er å være 

en «dårlig kristen». Dersom noen snakker stygt om Gud eller sier imot bibelen, kan dette 

være noe som gjør at ungdommene syns at ordet dårlig kristen kan brukes. Men synes 

ikke at noen skal bli definert som en dårlig kristen.   

«Det å være kristen er at du vet at du ikke er alene, selv om du føler deg alene.» Delegat på 

UBDM19 

UBDM19 ønsker at konfirmasjonstiden skal legge større vekt på det å være kristen. Flere 

føler en usikkerhet når man begynner å tro. Mange lurer på hva som skjer når man tror, 

om det handler om å følge mange nye regler, at man må slutte å gå med visse klær eller 

at man må passe på hvordan man snakker i hverdagen og til slutt, om man må gå i 

kirken hver søndag. Dette er noen spørsmål som ungdommene ønsker at vi i Den Norske 

Kirke skal bli snakket åpent om allerede i konfirmasjonstiden. For å være kristen 

handler ikke nødvendigvis om å måtte forandre seg som menneske og person, det 

handler om å få en god relasjon til Gud og sine medmennesker.  

UBDM19 mener at kirken kan være litt mer inkluderende under gudstjenester og andre 

kirkelige tilstelninger. Ungdommene vil se mer av kreative gudstjenester slik at folk ikke føler 

at de må forstå og relatere seg til alle bibel-vers og prekener. UBDM19 håper at kirken kan si 

noe om kirkens verdier; den er åpen for alle. Dette ønsker de skal komme frem på en mer 

tydelig måte, siden mange «ikke kristne» kan tenkte at kirken er veldig konservativ og har 

strenge verdier. Dette kan også hjelpe dem som kjenner på følelsen av å ikke være en «god 

nok» kristen. UBDM19 ønsker at Den Norske Kirke kan legge opp til at ungdommene skal 

kunne møte spørsmålet «er du superkristen?» på en lettere måte. 
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UBDM19 oppfordrer menighetene til å: 

 Snakke mer om det å bli og å være kristen i konfirmasjonstiden. 

 Presten kan ta med temaet under prekener på ungdomsgudstjenester og andre 

gudstjenester. 

 Lage caser/situasjonsøvelser der ungdommene blir utfordra på spørsmålet. Som for 

eksempel på konfirmasjonsleir. (Jobbe sammen i par eller grupper der man øver på å 

svare på spørsmålet) 

 Si litt mer om at man ikke trenger å være veldig aktiv kristen for å bli konfirmert i Den 

Norske Kirke. 

 Være mer åpen om å ha tvil om troen sin og at det er ok. 

 Samle ungdommene i menigheten der man kan ha sommersamlinger, grilling, 

pizzakveld for å diskutere saker som omhandler hva ungdom tenker om det å være 

kristen og hva der er å være «superkristen».  

UBDM19 oppfordrer Tunsberg bispedømmeråd til å: 

 Holde foredrag eller seminardager om hvordan man kan være en god kristen. Om at 

det ikke handler om å være perfekt. (En fagdag slik som FultHus) 

UBDM19 oppfordrer Ungdommenes Kirkemøte til å: 

 Holde foredrag om tema «Hvordan møte spørsmålet: «Er du superkristen eller? 

 Lage en sak om tematikken der det blir tatt opp metoder på hvordan man kan bli trygg 

på egen tro og hvordan man skal svare på spørsmålet.  

 Lage en anonym test på nett for å lage en statistikk på det å være en ung/voksen og 

kristen i DNK. Der spørsmål som: hva man tenker om hva en kristen er, hvor kristen 

man selv føler seg (utdype i ord), om noen har sagt noe stygt til deg om det å være 

kristen.  
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Sak 06.19 Ha p om en miljøvennlig og -bevisst kirke Hvordan skal kirken forholde seg til miljøspørsma l? 
 

«Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i 

havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på 

jorden.»»  

1. Mos, 1:26 

Mennesket og vern om skaperverket 

I de siste årene har det blitt et økt fokus på klima og miljø. Global oppvarming er i dag et stort 

klimaproblem, ettersom det fører til endrede og mer ustabile værmønstre og ekstremvær. 

Dette har den tredje verden fått lide mest for, og nå begynner vi også å legge merke til det i 

Norge. Som for eksempel sommeren 2018 der tørke førte til skogbranner, stort tap i 

matproduksjonen, tap av vannkraft som førte til høye strømpriser. 

Første skapelsesberetning i bibelen forteller at mennesket ble skapt i Guds bilde, og at Gud 

ber mennesket legge jorden under seg og råde over alle verdens skapninger. Med det er 

mennesket tildelt et forvalteransvar. Dette innebærer at mennesket har et ansvar for å ta vare 

på skaperverket, være gode forvaltere og kjempe for en rettferdig fordeling av jordas 

ressurser. Ifølge kirken.no er det en del av det det vil si å være en etterfølger av Jesus. Vern 

om skaperverket er også en av de fire dimensjonene av Den Norske Kirkes plan for diakoni  

(se Plan for diakoni, s. 10). 

Miljø- og klimaproblemene er altså noe som angår kirken. I dag har vi kunnskap om at dagens 

klimaproblemer er menneskeskapte/forsterket av menneskers forbruk. Derfor bør vi 

konsekvent prøve å motkjempe denne utviklingen. Gud har gitt oss et forvalteransvar for 

skaperverket, og UBDM 2019 mener derfor at kirken må være en forkjemper for dette. Vi kan 

for eksempel bidra ved å oppfordre til at flere velger å være miljøbevisste og -vennlige, både 

gjennom bevisstgjørelse og konkrete tiltak. 

https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/
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Håp om en grønn menighet 

Et tiltak menighetene kan gjøre for et mer miljøvennlig samfunn er å ta sikte mot å bli en 

grønn menighet. En grønn menighet er ifølge kirken.no «en egenerklæring og tilslutning til 

kirkens grønne arbeid», og skal oppfylle minst 25 av de foreslåtte tiltakene i brosjyren Vår 

grønne menighet (se kirken.no). Disse tiltakene skal være innom:  

1. Forankring i menigheten, 

2. Gudstjenesteliv, 

3. Diakoni, undervisning og misjon 

4. Informasjon og samarbeid, 

5. Innkjøp, forbruk og avfall, og 

6. Energi, transport og reise. 

Dette er et tema som har engasjert UBDM over flere år. UBDM 2019 registrerer at flere 

menigheter har blitt “grønne”, men fortsatt langt fra alle. Pr i dag er 38 av 113 menigheter i 

Tunsberg bispedømme registrert som grønne menigheter. Kirken har stor påvirkning på 

miljøet, da det er et stort organ som rommer mange mennesker. Dersom Tunsberg tar sikte 

mot flere grønne menigheter, eller gjennomfører andre grønne tiltak, kan kirken bli et mer 

miljøvennlig sted og bidra til et mer miljøvennlig samfunn. UBDM 2019 vil heie fram de 

grønne menighetene og ønske resten velkommen i gjengen! Vi ønsker også at det skal bli 

strengere krav til grønne menigheter og bedre og mer formell oppfølging. 

 

Håp om grønn ungdom 

Det er vår fremtid det er snakk om. Derfor er det viktig for ungdommene at de voksne tar 

ansvar og lytter til hva ungdommen har å si. For UBDM 2019 er det også viktig at ungdom 

blir bevisstgjort på klimakrisen, og at de blir oppfordret og motivert til å gjøre en forskjell.  

 

Forslag til tiltak: 

Aktiviteter 

https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/var-gronne-menighet/
https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/var-gronne-menighet/
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- Lage kunst av søppel funnet ute i naturen. Kan brukes som aktivitet på leir, eller for å 

lage kunst til bruk i gudstjeneste. 

- Globalløp med søppelplukking (plogging) 

Miljøkvelder-/arrangementer 

- Byttemarked: «bytt for nytt» (møbler, spill, bøker, klær etc) 

- Utstyrsutlån 

- Loppemarked 

- Redesign (klær, møbler) 

- Skaperverkets dag med arrangement, for eksempel i forbindelse med kirkekaffe. 

 

UBDM 2019 oppfordrer veldig sterkt: 

Ungdomsarbeidet til: 

- Å engasjere seg i klimasaken 

- Drive lobbyvirksomhet inn mot menighetsråd og fellesråd. 

Stab og menighetsråd til: 

- Å bli “grønn menighet” 

- Å benytte seg av “Skaperverkets dag” i gudstjenesteplanleggingen, helst med et 

arrangement knyttet til. 

- Å arrangere miljørelaterte arrangementer 

- Å gi ungdommen rom for å arrangere miljørelaterte arrangementer. 

Kirken sentralt til: 

- Strengere krav og mer oppfølging av “Grønn menighet”. 

 

 

 



 

 18 

Sak 07.19 Deler vi det gode? (Misjon) 

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 

Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har 

befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28. 18-201 

Misjon vil alltid være et like aktuelt tema i kirken. Det er en stående befaling fra Jesus som 

blir opprettholdt til det motsagte er formidlet. Det er lite tvil om at den vanligste forståelsen 

av misjonsbegrepet har vært tradisjonell ytremisjon – At menigheter, kirker og organisasjoner 

i vesten sender misjonærer til utviklingsland. UBDM 2019 mener behovet nå er minst like 

stort på hjemmebane – og at tiden er inne for å snu på hvordan begrepet misjon skal oppfattes. 

Kanskje må vi finne frem det gamle begrepet indremisjon2 igjen? 

Jesus forteller klart og tydelig hva han mener om misjon, og hvor viktig det er. Spørsmålet er 

bare hvordan skal vi klare dette på en bærekraftig måte. Er det nå på tide å tenke nytt. 

Som mennesker lærer vi helt fra vi er spedbarn nye ting gjennom hele livet vårt. Vi lærer 

gjennom å herme etter de vi møter og ser opp til. Når vi er som minst prøver vi å etterligne 

lydene som mor og far lager. Når vi leker i sandkassen prøver vi å bygge like fine ting som de 

eldre barna. Er det gjennom denne teknikken vi skal misjonere i dag? Både Jesus og Paulus 

lærer oss mye om hvordan vi skal møte både uforstand og ondskap med godhet. 

Paulus er en av de første misjonærene vi kjenner til fra kirkas historie. Noen ganger sto han 

frem på torget og holdt taler for folk, men det er ikke slik han brukte mesteparten av tiden sin. 

Begrepet teltmakermisjon kommer nettopp fra Paulus’ arbeid som teltmaker, hvor han 

snakket med menneskene han møtte om Jesus mens han jobbet. Også på Paulus’ tid ser dette 

ut til å slå bedre an enn å stille seg opp på torget og rope til de som går forbi. 

Som kristne møter vi mange fordommer fra andre mennesker om hva og hvordan kristne 

mennesker er og oppfører seg.  

                                                        
1 Bibelselskapet, 2011. 
2 Indremisjon er misjonsarbeid i eget land og lokalmiljø  
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Vi møter også selv trosretninger og livssyn som agiterer3 aktivt for å spre sine meninger. Mest 

kjent er sannsynligvis Jehovas vitner og mormonerne. Men også ateistiske/agnostiske livssyn 

som Hedningsamfunnet/Ateistene4 og humanetisk forbund jobber aktivt med å spre sitt syn. 

Som regel oppleves det ikke behagelig å bli «pådyttet» et livssyn du ikke er interessert i å 

høre noe om. Dette er erfaringer vi absolutt bør ta med oss! Når vi er for påtrengende kan det 

fort virke skremmende og skape nye eller flere fordommer om hva det vil si å være kristen.  

Samfunnet har også utviklet seg til å bli et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.  

Det er en utfordring for oss å møte andre menneskers kultur og tro med respekt, og samtidig 

bære i seg overbevisningen at det vi selv er en del av, er det beste når alt kommer til alt. 

Vi kommer ikke unna kristendommens plass som (i alle fall statistisk sett er) 

majoritetsreligion og maktfaktor i samfunnet heller, selv om mye av fordommene og 

argumentasjonen som vi møter, bygger på forestillinger og fordommer som vi ikke 

nødvendigvis kjenner oss igjen i. Kristendommen er i dag den største religionen i verden. 

Men områdene hvor kristendommen står sterkest har endret seg voldsomt siden man begynte 

å snakke om verdensmisjonering. I dag er det landene som mottok misjonærer fra vesten som 

har de største kirkene, mens vi som har vært vant med å sende misjonærer til andre, i stadig 

større grad må se på oss selv og vårt eget land som misjonsmark. 

Kristendommen regnes fortsatt som majoritetsreligionen i Norge og behandles deretter. Men 

påvirker troen på Jesus fortsatt mye av hverdagen til den enkelte nordmann? Mange vil nok 

mene at fallende dåps- og konfirmanttall forteller om at virkeligheten har endret seg. 

Er det så vår oppgave å omvende alle som ikke tror på Jesus? Vi tror at det er en oppgave bare 

Gud selv kan klare. Jobben vår blir kanskje å rydde vekk fordommer og forestillinger som 

gjør det vanskelig for folk å tenke på seg selv som kristne. 

I den forstand har vår tid kanskje mer til felles med den verden som den første kirka levde i, 

enn situasjonen vi hadde for noen hundre år siden. For selv om statistikken forteller at kirka 

og kristendommen er det største trossamfunnet i landet, betyr ikke det at kristne ungdommer 

og voksne opplever at de er i majoritet. 

                                                        
3 Agitere: Søke å påvirke folks oppfatning ved overtalelse eller oppegging. Propagandering. 
4 Hedningsamfunnet endret navn til Ateistene i 2014. 
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Både på Jesu tid og nå møter misjonstanken motstand fra flere hold. Noe av dette bunner i at 

evangeliet provoserer mange av de som hører det. Jesus sier om seg selv: «Jeg er veien, 

sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg5» (Joh 14,6). Misjon må være 

basert på et menneskesyn der vi møter hverandre med likeverd selv om vi ikke tenker likt.  

Misjonsbefalingen gjelder ikke bare prester og andre som er ansatte i kirka. Alle kristne er 

inkludert i oppdraget. Det betyr også at vi ikke skal være redde for å dele det vi tror på, 

samtidig som vi skal vise respekt for menneskene vi møter. 

Helt fra Jesu tid, har den mest virkningsfulle måten å gi troen videre på vært å bygge 

relasjoner og bry oss om menneskene vi møter. Bibelen forteller mye om at de første kristne 

levde slik at det skapte en nysgjerrighet omkring troen deres. «Se hvor de elsker hverandre». 

Kanskje er det fortsatt den beste måten å skape åpenhet omkring kristen tro på. Vi kalles til å 

være synlige kristne og en synlig kirke. Vi skal fjerne fordommer som stenger – «Du skal smi 

nøkler til så mange stengte dører du ser», som det heter i diktet til Kai Skagen. 

Måltidsfellesskapet har alltid vært en viktig del av fellesskapet i kirken. Veien til hjertet går 

fortsatt innom magen? Rundt bordet åpnes mange muligheter for den gode samtalen, også 

med mennesker som enda ikke har bestemt seg for om de tror eller ikke. 

I møtet med andre mennesker utfordres vi til å stå opp for våre egne meninger og verdier, og 

forsvare andres også når det går på tvers av det vi selv mener. Her har vi som kirke et godt 

eksempel i gruppen av muslimske ungdommer som slo ring rundt synagogen i Oslo da den 

ble truet av terror. 

 

Ungdommens Bispedømmemøte i Tunsberg 2019 utfordrer: 

Menighetene i bispedømmet: 

 Til å lære ungdommene i menigheten om de forskjellige formene for misjon. 

 Til å konkret legge til rette for den gode samtalen i forskjellige aktiviteter, gjerne med 

kaffe og vafler – og gjerne på steder der folk ikke forventer å finne kirken. 

                                                        
5 Bibelselskapet, 2011 
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Tunsberg Bispedømmeråd: 

 Til å legge til rette for et seminar/fagdag der indre misjon, trosforsvar og –formidling 

står i fokus. 

Kirkerådet: 

 Til å sette indre misjon på dagsordenen i Den norske kirke igjen. 
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Sak 08.19 «Ha penhet» 

«En innflytter overnattet aldri ute; døren min var alltid åpen.» (Job 31,32)  

Ståstedet til de fleste angående tema åpenhet i kirken varierer veldig. Noen mener at 

kirken er et åpent sted for alle, mens andre mener at det er forbedringspotensiale på dette 

feltet. En god grunn til å bli mer åpne er at dette smitter veldig, desto mer åpne noen er 

ovenfor deg, des lettere vil det være å vise åpenhet overfor andre. Åpenhet gir en følelse av 

trygghet, inkludering og tilhørighet. Som Job 31,32 sier, skal kirken være åpen for alle, men 

finnes det en grense for hvor åpen kirken kan være?  Kristendom handler om nestekjærlighet; 

handlinger er sterkere enn ord. 

Mange ungdommer føler seg ikke velkomne i kirken utenom gudstjenester og 

planlagte arrangementer. Innmelding i Den norske kirke skjer ved dåp, men man kan fortsatt 

delta i menighetslivet uten innmelding. Får man likevel en følelse av inkludering? Et tiltak 

som kan hjelpe til å få ikke-medlemmer til å føle seg velkomne i kirken kan være 

lavterskelarrangementer. Eksempler for slike tiltak kan være: kor, strikkeklubb, 

samtalekvelder, kirkekino, Kristen Idrettskontakt (KRIK), trosopplæring og diverse leirer. Det 

er da viktig at slike tiltak promoteres innad i kirken og utad lokalt. 

 En del ungdommer velger å konfirmere seg i kirken fordi det er tradisjon i familien. 

UBDM 2019 mener at konfirmasjonstida også burde fokusere på hva det kristne felleskapet 

innebærer, heller enn at konfirmanter bare møter opp fordi det er tradisjon. En mulighet for å 

få folk inn i kirkerommet er å flytte fokuset bort fra fakta om kristendommen til mer om hva 

slags følelse kristendommen gir slik at en ikke føler seg skremt bort.  

Hvordan man blir møtt når man går inn i kirken varierer mellom hva som foregår i 

kirken den dagen og hvilken kirke du går inn i. Er det en gudstjeneste er sannsynligheten stor 

for at du blir møtt av en kirketjener. Men hvordan er mottagelsen? Blir man møtt med 

fordommer eller er mottagelsen åpen? Blir ungdom tatt imot annerledes enn voksne, og blir 

folk av andre nasjonaliteter tatt imot annerledes? Føler du at du blir satt i bås? UBDM 2019 

mener at de som er inni det kristne miljøet må bli flinke til å se de som står «utenfor» uten 

fordommer, slik at alle føler seg velkomne. 

 Mange ønsker at kirken skal være et åpent og inkluderende sted for alle, uansett 

nasjonalitet, kjønn, alder og i noen tilfeller hvilken religion man stiller seg bak. Tiltak vi ser 

på som burde være åpne for alle kan for eksempel være noe som likner på Senfredag6 der alle 

                                                        
6 Suksessrik ungdomsklubb for ungdomsskoleelever i Nanset kirke. 
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er velkomne til å komme. En ønsker altså at kirken ikke skal være åpen kun for kristne. Dette 

er fordi det er viktig at alle skal kunne få et innblikk i hvordan kristendommen er og hva 

kristne tror på. Slik at vi kan unngå stereotyper som følger det å være kristen. For å få en åpen 

og inkluderende kirke ønsker vi at kirker skal åpne sine dører for alle i alle tider, ikke bare 

under gudstjenester.  

 Flere ønsker at kirken skal åpne sine dører i andre tider enn på gudstjenester og de 

vanlige arrangementene. Vi ønsker at kirken skal planlegge aktiviteter som åpner for at folk 

kan komme og føle seg som en del av et fellesskap. Det er mulig å dele aktivitetene inn i ulike 

aldersgrupper, for eksempel ha et barnekor, et ungdomskor (TenSing) og et kor for voksne 

hvis interessen er stor. Et annet tiltak kan være å tilby leksehjelp i kirken før 

konfirmasjonsundervisning. Her er det mulig å engasjere frivillige i menigheten, for eksempel 

pensjonister, lærerstudenter og foreldre. For å lokke ungdom kan det være lurt å tilby gratis 

mat. 

 Det er mange som mener at det er viktig å ha en respekt for kirken samtidig som vi er 

åpne for alle. Vi ønsker at kirken skal gjøre tiltak slik at huset føles åpent for alle. Slike tiltak 

kan for eksempel være å lage et “leke- og tegne” hjørne. Et annet tiltak for få barn engasjert i 

kirken er å legge fokus på søndagsskole7. Dette vil føre til at i stedet for å ha småbarn som 

gråter eller løper rundt, så har de et sted å være og noe å gjøre. Dette åpner også for at foreldre 

trygt kan ta barna sine med seg inn i kirken uten å være redde for å forstyrre eller bli sett ned 

på. 

 

UBDM 2019 oppfordrer 

Bispedømmet til: 

- Å spre informasjon om leirer innad Tunsberg bispedømme 

- Å spre informasjon om leirer i Norge 

- Å hjelpe til med å støtte opp menigheter som driver/vil drive ungdomsarbeid 

- Å benytte lokallagsordninger8 

 

Menigheten til: 

- Å tilby leksehjelp for barn og ungdom, for eksempel før konfirmantundervisning 

- Å sette opp en tavle i kirken som promoterer aktiviteter i menigheten samt sognet 

                                                        
7 Søndagsskole er samlinger der barn møtes og får undervisning om bibelfortellinger. 
8 Ordninger for å starte og opprettholde lokallag (for eksempel Laget, KRIK og HEKTA) 
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- Å være aktiv på sosiale medier ved å blant annet spre praktisk informasjon (f.eks. 

Facebook, Instagram, Snapchat) 

- Å samarbeide, ikke konkurrere, med andre menigheter om lokaltilbud slik at tilbud 

blir spredt i sognet 

- Å la ungdommen være med på å ta avgjørelser som er relevante for dem 

- Å lage et lekehjørne for barn i kirkerommet, dersom de ikke allerede har et 

- Å fokusere på hvordan folk blir møtt når de kommer inn i kirken 

- Å variere gudstjenestene for å nå et bredere publikum 

 

Presten til: 

- Å være mer synlig for ungdommene, ved å for eksempel ha andakter og tilbringe mer 

tid på ungdomsarrangementer 
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Sak 08.1.18 Valg av Ungdommens bispedømmera d 

Følgende personer ble valgt inn i rådet: 

Valgt for to år:  
Simon Omsland Zakariassen 
Frida Kvamme 
 
Valgt for ett år: 
Marianne Borgersen 
Nittra Randby 
 
1. vara: Oda Høiberg 
2. vara: Tonje Bakken Kro 

 

Medlemmer av rådet som ikke stod på valg: 

 
Sondre Karstad, Mathilde Brownrigg 

 Sak 08.2. 18 Valg representanter til Ungdommens kirkemøte 

Oversendes til UBDR 
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Sak 10.19 Eventuelt 
Ingen eventueltsaker 

 

 

PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 

 

Berit Skorge Berntsen 

 

Gard Hatlestad 

 

 



Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg 
2019.06.11 i Vestre Spone kirke 

Tilstede: Solveig Formo Eriksen, Audun Eriksen, Gunhild Versland, Eva Borgersen, Gro Overn (starten 

av møtet), Vidar Husøien 

Saksliste: 

• Neste møte. 
o Vi takker av Solveig Formo Eriksen etter 26 (?) trofaste år i Vestre Spone 

kirke (utvalg/frivillig). 
o Hvor og når? 

 21.08.2019 på Formo, kl. 18 
 

• Gudstjenestelisten høsten 2019 
o NB! Ønskegudstjenester ser vi over på møtet i august/september 
o 1.september 

 Kirkeverter: Gunhild og Eva 
 Blir det gudstjeneste? 
 Vidar undersøker til over sommeren 

o 13.oktober 
 Har vi fireåringer? 

• Vidar kan undersøke 
o 24.desember 

 
• Kirkeverter og kirkekaffe 

o NB! HUSK Å GI BESKJED OM ØNSKEGUDSTJENESTER!! 
 

• Salme- og sangkveld  
o Evaluering 

 For få puter 
 HUSK Å TA MED SALMEBØKER FRA EN ANNEN KIRKE 
 Parkeringsvakt er viktig!  
 Litt mer skilting?  
 Ny dato blir satt på neste møte 
 Ønsket er å fortsette med dette videre! 
 Beholde kvaliteten 
 Gnist vil vi ha med videre 
 HUSK REKLAME PÅ JAHR BILSERVICE/LOKALT 
 Må bruke arrangement på Facebook 
 Prøve å få bedre brøyta 

• Eller parkere på saga hos Tandberg 
o Etter avtale eventuelt 

 
• Alternativer til nye medlemmer i Vestre Spone kirkeutvalg? 

o Vi kan i alle fall sondere terrenget  
 Noen fra Bøen? 
 Vidar gir mandat til å ta med på neste møte 



• Bare husk å gi beskjed til vert 
 

• Nye lamper 
o Vi ser på alternativene 
o Trenger vi nye lamper? 
o Kan vi overføre pengene fra bygdekvinnelaget til nye puter i stedet? 
o Ta bilder av lampene i menighetssenteret! 

 Mulig erstatning?  
 

• Nye puter 
o Vi ser på alternativene 
o Ønsket: 

 Hele puter for benkene 
• Enkelt puter blir for mange av 

 Diskret farge, går i ett 
 Hva er prismessig mulig å få til? 

 
• Evaluering av din frivillighetstjeneste 

o Hvordan går det med deg? 
 Audun: 

• Ikke mengde med arbeid 
• Skal en først drive med noe så bør det være såpass 
• Erkjenne at en ikke skal gape over mer enn det som er mulig 
• Glad i de aktivitetene som vi har, gjøre de bra 
• De aktivitetene som gagner bygda, betyr noe for de som er med 

o Ser det i de viktige aktivitetene 
• Blir oppstandelse dersom en skal stenge kirken 
• Bytte litt på, at andre får det samme engasjementet for kirken er 

viktig 
 Gunhild 

• Såpass med aktiviteter må vi ha for å ha kirken 
• Må stikke en finger i jorda for å vite at det som vi holder på 

med er nok 
• Fordi aktivitetene er som de er så har vi overskudd til å følge 

med 
• Hyggelig greie fordi jeg er nabo til kirken 

 Solveig 
• Fornuftig nivå av aktiviteter det vi har lagt oss på 

 Eva 
• Ikke noe å legge til 

 Veldig overkommelig og godt trivselsnivå  
 

• Annet 

o Hvor er det blitt av prekestolkledet? 
 

o Gardiner i gravkapellet, hvor er de? 

 Forsvant fra kapellet fra i går til i dag, hva har skjedd? 
 

o Forespørsel om alterduk, skal dette stå på informasjonsplaketten? 

 Vidar Brekke har forhørt seg om de dukene..  



 

 

 

 

 

 

 

Referat fra 

det 8. møte i jubileumskomiteen for 

Snarum kirkes 150 års jubileum 
 

Sted og tid: Snarum kirkes sakristi mandag 5. august 2019 kl. 1200. 
 
Tilstede:  Jon Mamen, Arnt Berget, Asbjørn Kleven, Aase Saastad, Gunnbjørg Saastad 
og Ola Ingvoldstad 

* 
 
Sak 34/2019: Referat fra møtet den 13. mai 2019 

Referatet var tidligere utsendt og godkjent av komiteen. Ingen ytterligere kommentarer. 
 
Sak 35/2019: Jubileumsheftet 

Prøveeksemplaret som forelå ble sendt rundt til gjennomsyn. Det går nå i trykken og det bestilles 
1000 eks. Når jubileumsåret er over vil en nok sitte igjen med en del eksemplarer, men komiteen 
mener det er helt greit å ha et lager til utdeling i årene framover.  
Det ble en del diskusjon om jubileumsheftet skal deles ut gratis eller om en skal selge det for f.eks. 
100 kr. Ola avklarer dette med Nina kirkeverge. I utgangspunktet mener nok komiteen at 
jubileumsheftet bør deles ut gratis i forbindelse med jubileumsgudstjenesten.  

 
Sak 36/2019: Utstillinger – i kapellet 
  En statusrapport. 

• En har valgt å begrense utstillingen til å inneholde bilder og dåpskjoler 
• Bildene 51 stk., er ferdig produsert og blir satt opp på formiddagen tirsdag 27. august. 

Dåpskjolene leveres i kapellet kl. 1800 denne dagen. Gunnbjørg og Aase er tilstede og hjelper 
til. 
Utstillingen er åpen:  
Onsdag 28. august:   1700 – 1900; Ansvarlig/vakt: Asbjørn og Gunnbjørg 
Fredag 30. august:   1600 – 1730; Ansvarlig/vakt: Asbjørn og Aase 
Søndag 1. september  0930 – 1030; Ansvarlig vakt: Ase og Gunnbjørg 
Lørdag 7. september:  1300 – 1500; Ansvarlig vakt: Arnt og Ola  

   
Sak 37/2019: Jubileumskonserter i kirken – fredag 30. august 

Vår kantor Hanna Louise Husøien og Håvard Svendsrud må «samsnakke» om opplegget. Det er 
planer om at også noen av våre lokale musikere skal bidra denne kvelden. 
 
Komiteen ønsker ikke at det tas inngangspenger, men at det henstilles til publikum om at det gis et 
bidrag til dekning av utgifter til musikere gjennom kollekt ved utgangen. Kollekt kan også gis 
gjennom VIPS. Asbjørn og Gunnbjørg tar seg dette! 

 
 
 

 

Snarum kirke     fyller 

150 år i 2019 



 
 
 
Sak38/2019: Innbudt gjester 

Det er kirkekontoret som har sendt ut innbydelse til jubileumsgudstjenesten og pr dato er det ikke 
så mange som har meldt fra om at de kommer – kun 15 stk., men fristen for påmelding går ikke ut 
før mandag 12. august.  
Og det er mange jeg vet kommer som ikke har gitt beskjed enda! 
Jubileumskomiteen ønsker at det reserveres benkplass i kirken på høyre side til innbudte gjester. 
Sysle blandede kor får reserverte plasser på venstre side. 

   
Sak 39/2019: Jubileumsgudstjenesten 

Her regner vi med at kirkestaben og de som har oppgaver under gudstjenesten har kontroll. 
Vi har ikke oversikt over hvor mange prester som kommer, men det hadde vært hyggelig om 
kirkestab og tidligere prester kunne komme inn i prosesjon. Men dette må Geir og kirkekontoret ta 
en diskusjon på. 
 
Komiteen mener at prost og ordfører godt kan si noen ord i forbindelse med gudstjenesten. 
Andre hilsningstaler tas under kirkekaffen på Snarum Grendehus. 
 
Det pyntes med små bjerker m/flagg i urner ved inngangsdøra til kirken. Roser settes i vaser på 
hver side av alteret. 

 
Sak40/2019: Kirkekaffe på Snarum Grendehus 

Bevertning: Jubileumskomiteen foreslår at det serveres wienerpølse m/lompe og/eller brød 
(pølsegryte). Det er det Åmot kirke bruker på mange arrangementer. 
Kaffe/mineralvann og kaker (fra bygdekvinnelaget) blir det også.. MRK! Kirkeutvalget må også 
mene noe om dette! De skal ha møte onsdag 21. august! 
Alle forberedelser som er mulig å gjøre på forhånd er viktig. Aase og Gunbjørg bidrar til dette 
lørdag 31. august, sammen med kirkeutvalget. Møtetidspunkt bestemmes 21. august. 
Det pyntes både utenfor lokalet og på bordene inne i salen. 
Forslag: Melkespann med bjerker og flagg utenfor inngangen. Roser på bordene. 
Viktig å huske på at mange av våre gjester kan være litt dårlig til bens og ønsker å sitte.  
(I utgangspunktet var planen at kirkekaffen skulle inntas stående).  

   
Sak 41/2019: Andre aktiviteter i jubileumsåret – som er diskutert tidligere 

• Heggen Gospelkonsert; Ikke forlatt tanken om å få til det! 
• Gullkonfirmantjubileum og utdeling av 4-års boken søndag 20. oktober  
• Kirkelig kulturkveld fredag 25. oktober: Jon Mamen kåserer/oppsummerer litt om Snarum 

kirkes historie. Han påtar seg også å undersøke litt om noen av våre gode lokale musikere kan 
bidra denne kvelden. 

 
Sak 42/2019: Ekstra info/markedsføring av jubileet 

• Menighetsbladet gjør en meget god jobb, og oktober nr. har god info 
• Ola skriver litt om programmet for jubileet og ber om omtale av dette i BP 
• Det er tatt kontakt med kirkekontoret om de kan opprette et arrangement på Facebook som 

omhandler 150 års jubileet. 
 
Sak 43/2019: Skal vi møtes til et evalueringsmøte på slutten av året? Et julemøte? 

Komiteen hadde sans for det og dato for dette kommer vi tilbake til.  
 

 
Møtet slutt kl. 1400 

 
Ola, referent 



  



 

 

 

 

 

 

 
 

        Møtereferat fra Snarum kirkeutvalg  

     Onsdag 21. august 2019 kl. 1800 
 

Tilstede fra kirkeutvalget: 

Britt Tuft, Anne Turid Gudbrandsen, Åse Lien, Aina Svendsby, Vivian Fleischer Nyborg og Ola Ingvoldstad 

 

Gjest: Asbjørn Kleven 

 
Sak38/2019: Åpning  

Ola leste et dikt og ønsket Vivian hjertelig velkommen i kirkeutvalget. Hun er nå kirkestabens og 

prestenes representant i Snarum kirkeutvalg. Så fortalte hun litt om seg selv og gav utrykk for at 

hun gledet seg til å ha prestetjeneste i Modum. Hun skal for øvrig vigsles i Heggen kirke søndag 

25. august. 

 

Sak 39/2019: Referat fra møtet onsdag 8. mai 2019 

  En sak under sak 37/2019: Eventuelt - Bønnefadder for konfirmanter, ble kommentert. 

  Kirkeutvalget ønsker å få tilsendt liste over ungdommene som skal stå til konfirmasjon 2019/2020. 

Da kan kirkeutvalgets medlemmer se om det kanskje er noen av ungdommene en kjenner litt til 

og som en kunne ha lyst til å være bønnefadder for. 
 

Sak 40/2019: Jubileumsfeiringen 

• Utstillingen i kapellet;  

Det vil bli utstilling av 50 bilder, noen gamle og noen av nyere dato. Selvfølgelig er Snarum 

kirke i fokus, men bildene er også hentet fra både Kløftefoss, Snarum og Sysle. En utstilling av 

gamle dåpskjoler er også under planlegging. Ca. 15 gamle dåpskjoler er meldt inn. Disse 

leveres i kapellet tirsdag 27. august kl. 1800. Utstillingen åpnes onsdag 28. august kl. 1700. 

Åpningstidene blir satt opp på kapellets dør. 

• Jubileumsheftet; 

Dette var nå ferdig trykket opp og ble delt ut til kirkeutvalgets medlemmer. En har valgt å 

trykke opp 1000 eks. En håper dette heftet blir godt mottatt av ALLE i Modum!  

• Jubileumskonserten fredag 30. august kl. 1800; 

Det blir en klassisk konsert med Håvard Svendsrud,  

vår eminente kantor Hanna Louise Husøien, samt Håkon Skagen, en av familien Skagens svært 

gode musikere! 

Her må vi ta inngangspenger; 150 kr (barn under 16 år gratis). 

• Jubileumsgudstjenesten søndag 1. september kl. 1100 

Det er Vivian som har ansvaret for opplegget rundt denne! 

Sysle Blandede kor synger 

Ca. 40 inviterte gjester har sagt fra at de kommer til gudstjenesten 

• Kirkekaffe på Snarum Grendehus – ca. kl. 1300 

Det serveres wienerpølser, kaffe/mineralvann og kaker fra Bygdekvinnelaget på Snarum. 

Estimert antall til kirkekaffe: 90 – 100 personer 

 

 
Snarum kirke fyller 

150 år i 2019 



 
 

• Jubileumskomiteen og kirkeutvalget  

Både pynteoppgaver i kirken og på Grendehuset er fordelt. Hvem som foretar bestilling av 

varer og henting av disse er også fordelt. Likeså er det satt opp vaktlister for utstillingen i 

kapellet.  
 

 

Sak 41/2019: Kirkelig kulturkveld i Snarum kirke 25. oktober kl. 1800 

Det jobbes med å få til en kirkelig kulturkveld i jubileumsåret. Jon Mamen vil bidra med en 

oppsummering av Snarum kirkes historie. Vi håper også på noen musikalske innslag denne 

kvelden. Jon Mamen undersøker dette. Kirkeutvalget bidrar med kirkekaffe. 
 

Sak 42/2019: Gudstjenester i Snarum fram til nyttår 

1. Søndag 1. september kl. 1100 – jubileumsgudstjeneste. Kirkekaffe på Grendehuset 

Konfirmantpresentasjon 

2. Søndag 13. oktober kl. 1100 – Ønskegudstjeneste/Barnedåp 

3. Søndag 20. oktober kl. 1100 – Konfirmantjubileum. Utdeling av 4 års boka. Kirkekaffe 

4. Søndag 3. november kl. 1100 – Allehelgensgudstjeneste 

5. Tirsdag 24. desember kl. 1615 – Juleaftengudstjeneste 

6. Torsdag 26. desember kl. 1100 – 2. juledagsgudstjeneste 

 

Sak 43/2019: Møtekalender for høsten 2019 

Lørdag 31. august kl. 1000 på Grendehuset. Pynting og organisering til kirkekaffen på søndag. 

To damer fra jubileumskomiteen hjelper til. 

Onsdag 20. november kl. 1800 i sakristiet (Planlegging av årets grøtfest). 

 

Sak 44/2019: Eventuelt 

• Utbedring av sakristikjøkkenet 

Kirkeverge Nina har spurt Ola/kirkeutvalget om det er en jubileumsgave som er ønskelig… 

Utvalget mener det er behov for en benk og et skap på motsatt side av vasken.  
 

 

 

   

Møtet slutt kl. 2000 

 

For Snarum kirkeutvalg 
 

Ola, referent 

 



Saksliste for Vestre Spone kirkeutvalg 
2019.08.21 i Vestre Spone kirke 

Tilstede: Solveig Eriksen, Audun Eriksen, Gunhild Versland, Eva Borgersen, Gro Overn, Vidar Husøien 

Saksliste: 

• Neste møte. 
o Hvor og når? 

 Uke 3, onsdag 15.01.2020, kl. 18.00 hos Gro 
 

• Gudstjenestelisten høsten 2019 
o NB! Ønskegudstjenester ser vi over på møtet i august/september 
o Blir ikke presentasjonsgudstjeneste i Vestre Spone kirke 

 
o Full forståelse for avlysing, men vil opprettholde aktivitetene som vi har. 

 Tatt opp på stabsmøte 21.08.2019 
o 24.12.19 juleaftengudstjeneste  

 Gro ordner blomster 
 Audun skaffer fakler til gudstjenesten 

 
• Kirkeverter og kirkekaffe 

o NB! HUSK Å GI BESKJED OM ØNSKEGUDSTJENESTER!! 
 

• Sang- og salmekveld  
o Venter med å sette ny dato 
o Vi vil ha ny kveld 
o Vidar vil hinte om ny dato på stabsmøte 

 Slutten av februar, starten av mars (uke 10 kanskje?) 
o Være litt tidlig ute med PR 

 Lage en event på Facebook tidlig 
 Få tilbakemelding på hvilke salmer folk vil ha 

• Kanskje lage et punkt på programmet «Mitt salmeønske»? 
 

• Alternativer til nye medlemmer i Vestre Spone kirkeutvalg? 
o Vi kan i alle fall sondere terrenget  
o Audun Eriksen blir med på neste møte, gir seg etter det 

 Vil ikke ha en stor avskjed, men skal det følges? 
 

• Nye lamper 
o Vi ser på alternativene 
o Etter svar fra BU har vi funnet ut at vi vil ha nye lamper 

 Tidsmessig estetikk 
 Trodde vi kanskje hadde et fond, kan kanskje klare oss innenfor det til 

nye lamper? 
o Koret er for mørkt for prestene 

 Ønske fra Runar om å skaffe noen spotter 
 



• Nye puter 
o Vi ser på alternativene 

 Kirkeutvalget vil ha hele puter som ligger fast 
 Kirkeutvalget vil søke om midler før vi går videre med dette 
 Kirkeutvalget ber om innsikt til hva Nykirke gjorde  

• Budsjett 
• Leverandør  
• Send dette til Gunhild Versland for å kunne sende søknad til 

Sparebank 1 Modum 
o Trenger org.nr. til søknaden  
o Vidar sender bilder til Gunhild for å dokumentere bruk 

av kirken 
 

• Se på informasjonen som skal stå på informasjonstavlen 
o Forespørsel om alterduk fra Vidar Brekke 

 Spørsmål tilbake: Er en alterduk tidløs nok til å bli tatt med på en slik 
tavle? 

o Farge på benkene vil vi ikke ha, ikke tidløst nok 
o Savner ord om den gamle altertavlen som er i gangen 
o Alterdukbeskrivelse stemmer ikke med den som ligger nå 

 Like greit at dette ikke blir tatt med da dette kan endre seg 
o Alt med farger virker ulogisk 
o Orgelet ble restaurert i?? 

 Kan det være interessant? 
 Hvem kan vite dette? 

o Fint skrevet om kirkeklokkene, fint bidrag til tavlen 
o Generell observasjon av tavler 

 For detaljert 
 Hvorfor skal en messehakle være med? 
 Virker som om det blir for mye tekst med liten skrift 
 Burde være en forskjell på tavlen og en brosjyre? 

 
• Fra sist møte: 

o Gardinene i gravkapellet? 
 Dei er på plass igjen 

o Prekenstolkledet?  
 Vi savner dette, har vært borte i mange år. 

• Er det noen i kirken som har kjennskap til dette? 
 Skal vi eventuelt skaffe noe nytt? 

 
• Annet 

o Julegrantenning 
 1.desember kl. 17 

 
o Pynting av juletre i Vestre Spone kirke 

 Audun skaffer juletre og fakler til gudstjenesten 
 Pynting skjer 22.12 kl. 15.00 
 De ordner med nøkler selv 



Referat fra møte i Nykirke & Åmot kirkeutvalg 
Tid: Onsdag 11. september 2018 kl. 18.00 - 20.00 Sted: Åmot kirke 
Innkalt: Runar Liodden, Per Ole Buxrud, Guri Jensen, Wencke Aase, Jorun Tandberg og Anne-May Høibakk 
Meldt avbud: Dag Christian Helskog, Charlotte Skov Jørgensen, Nina Hagen 

Saksliste 
1.  Andakt og bønn – Per Ole leste en andakt om å være medmenneske som ser andre med Jesu øyne. Runar ba 

en bønn for møtet.  
2.  Referat fra forrige møte 8.mai ble godkjent uten merknader. 
3.  Referater fra Modum menighetsråd – aktuelle saker for KU – Har ikke vært møter siden sommerferien 

startet. Det har vært ordinasjon av Vivian, avskjed med Anstein, jubileum i Snarum kirke og planlegging og 
gjennomføring av kirkevalget.  

4.  Gladmeldinger fra menighetslivet i Nykirke og Åmot kirke: Fin ordinasjonsgudstjeneste med Vivian 
25.august, flott konfirmasjonsgudstjeneste med mange gode opplevelser, en av begravelsene i sommer var 
en god opplevelse. Det var fint at kirken var åpen ved det tragiske dødsfallet i sommer, stolthet over Runar 
og alle de vanskelige sakene han har håndtert i sommer. Årets konfirmantjubileum ble veldig vellykket og 
det har vært en fin avskjedsgudstjeneste for Anstein. 75 % av årskullet på SMU (og 9 av 10 døpte) velger 
kirkelig konfirmasjon, gjennomført et godt kirkevalg men mange gode kandidater. Flott at kirken videre-
førte kaféen på 17 mai, flott at Champions League finalen ble vist på storskjerm. Godhetsfestivalen, bønne-
faddere for alle konfirmantene i Modum. Bilde av årets konfirmanter i Bygdeposten, Rullatormila vokser 
og vokser og er nå også i Gol. Sommerturen for frivillige. Runar Liodden har nådd myndighetsalder som 
prest i Modum, rundet 18 år 14.august! Flott at kirken flettes inn i det som skjer ellers i bygda, både med 
minnesamvær, verdidebatter, treningsmuligheter og samlingsstunder. 

5.  Konfirmantjubileum, evaluering 2019 – Guri orienterer: Det ble en veldig hyggelig ettermiddag! God 
hjelp på kjøkkenet. Akkurat nok mat og god kake. Guri har god oversikt og alt er godt planlagt. Gjestene 
var veldig fornøyde. All ære til Guri som har holdt på med dette i 18 år, hun fortjener stor takknemlighet. 
Guri ønsker nå å si fra seg ledervervet for arrangementet, og Runar ser etter en arvtager. Runar leste en 
hyggelig tilbakemelding fra en av jubilantene. Neste konfirmantjubileum er 6. september 2020. Runar delte 
ut lista over kullet fra 1970, så gjenstår det å finne adresser og riktig etternavn!  

6.  Bønneemner – innspill til Ukas bønn med mer. Etter at Anstein har sluttet, blir det ikke lenger sendt ut 
sms’er om ukas bønneemner. Runar tar tak i dette. Hensikten med ukas bønn er å be for lokale saker i Mo-
dum. Forslag: Ny prest, husfellesskap, institusjoner, kommunestyre, idrettsforeninger, hjemmetjenester, 
vold i nære relasjoner, mennesker i krise, mennesker som sørger. Midtvinters - menneskelig varme. 

7.  Behov for flere medarbeidere? Trenger medarbeidere til 1.juledag og buss. Per Ole har forslag til navn. 
Trine Gjermundbo har foreslått at det skal være en årlig samtale med alle frivillige om hvordan det er å 
være frivillig. Runar tok opp temaet i KU i dag – hvordan opplever medlemmene å være frivillige i dette 
utvalget. Det er viktig å kunne si hvordan man opplever å være i utvalget, og høre hvordan andre opplever 
det. Vi er ulike mennesker i gruppa og bidrar på forskjellige møter. Dette ble en viktig samtale hvor hver 
enkelt delte ærlig. 

8.  Meldinger til og fra Temakveldkomitéen – Anne-May orienterer: Komiteen var veldig fornøyd med forrige 
arrangement, Verdidebatten. Fungerte fint med alle som skulle komme. Endel forberedelser rundt arrange-
mentet. Ble godt ledet og det var bra oppmøte. Flere forslag til nye temakvelder ble delt som Anne-May tar 
videre. 

9.  Jubileum som kommer – opprette jubileumskomitéer. Hvem er med? Hvem skal spørres av hvem?  
a.     Åmot kirke – 25 år i 2021 – Jubileumsdagen 16. mai er en søndag. Dette blir dagen for en jubile-

umsgudstjeneste. KU ble enige om at neste jubileum blir 50 årsjubileet. Mange navn ble drøftet og 
alle i KU ble forespurt om å sitte i begge eller en av jubileumskomitéene.  

b.     Nykirke – 175 år i 2022 Anne May kan tenke seg å være med her. Det kommer også opp endel 
forslag til hvem som kan ta ledervervet. Runar spør personene. 

Målet er at vi får opprettet komiteer med hver sin leder innen utgangen av 2019! 
10.  Nytt fra Nykirke 



a.   Infotavle til Nykirke. Det er nå bestemt hvem som produserer, designer og ordner tekst til infotav-
lene ved alle kirkebyggene i Modum. Kirkeutvalget er takknemlig for det imponerende arbeidet 
som er lagt ned i teksten for Nykirke og Åmot kirke. Samtidig er KU samstemt i vurderingen av at 
et slikt stoffomfang ikke hører hjemme på en infotavle, men heller gjøres tilgjengelig på menighe-
tens hjemmeside. Mye av inventaret i kirken beskrives meget detaljert og stedvis med et fagspråk 
som gjør informasjonen vanskelig tilgjengelig. Hvem er målgruppen for disse infotavlene? Vil 
dette være interessant å lese dette uten bilder eller muligheten til å se kirkene innvendig? Bør tav-
lene har tekst på flere språk? Hvor skal tavlene plasseres? Ettersom dette er et kostbart prosjekt og 
skal stå ved kirkene våre i uoverskuelig fremtid er det viktig for KU at vi bruker god nok tid på å 
skape et produkt som fyller den hensikten vi ønsker for infotavlene. KU vet lite om all jobben som 
er gjennomført, men foreslår at det innhentes informasjon om lignende prosjekter i andre menighe-
ter for å få tips til hva de vektla og hva de er fornøyd med i ettertid. KU ønsker også en annen 
skrifttype som er enklere å lese.  

b.     Videosnutt for 1.juledag 
11.     Menighetsblad: Adventsnummer – hva er viktig å få med? Fikk ikke tid til å behandle denne saken!  
12.     Gudstjenestelista våren 2020 – innspill? Fikk ikke tid til å behandle denne saken!  
13.     Budsjett 2020 – innspill til kirkevergen. Fikk ikke tid til å behandle denne saken!  
14.     Kirkekaffetjenesten. Fikk ikke tid til å behandle denne saken!  
15.     Møteplan videre. Neste møte blir i Nykirke… Neste møte: onsdag 20. november kl. 18-20 i Nykirke 
16.     Eventuelt – innspill, idéer, frustrasjoner, ros og konstruktiv kritikk! Fikk ikke tid til å behandle denne  

    saken!  
17.     Herrens bønn 
 
 
 
Wencke Aase 
Sekretær i Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
 



 

 

2014/15        Generell info om 9.trinn  
 SMU NMU 

Totalt elever 56 84 
Døpt i Den norske kirke 47 64 

Tilhørende 1 4 
Døpt i et annet kirkesamfunn 2 2 

Ikke-medlemmer 6 14 

Oppslutning i Modum menighet 

Konfirmanter døpt i Den norske kirke 46  53 
Tilhørende (Den norske kirke) 0 0 

Ikke-medlemmer  2 0 

Totalt antall konfirmanter 48 53 

Døpt i et annet kirkesamfunn 0 0 

Døpes i konfirmanttida 0 0 

% av alle døpte i Den norske kirke 97,8 % 82,8 % 

% av kullet 85,7 % 63,1 % 
 

  

2013/14      Generell info & oppslutning i Modum menighet 

 SMU NMU 

Totalt elever 91 79 
Konfirmanter 63 51 
Døpt, ikke med 5 8 
Tilhørende, ikke med 5 5 

Ikke-medlemmer, ble med 1 0 

Døpt i konfirmanttiden 2 1? 
% av døpte og tilhørende 85,1% 79,7 % 



2015/16        Generell info om 9.trinn  
 SMU NMU 

Totalt elever 80 70 
Døpt i Den norske kirke 59 47 

Tilhørende (Den norske kirke) 7 4 
Døpt i et annet kirkesamfunn 7? 2? 

Ikke-medlemmer 8 19 

Oppslutning i Modum menighet 

Konfirmanter døpt i Den norske kirke 56 43 
Tilhørende (Den norske kirke) 3 1 

Ikke-medlemmer  2 2 

Totalt antall konfirmanter 63 49 

Døpt i et annet kirkesamfunn 1 3 

Døpes i konfirmanttida 6 4 
% av alle døpte i Den norske kirke 94,9 % 91,5 % 

% av kullet 78,8 % 68,6 % 

2016/17          Generell info om 9.trinn 

 SMU NMU 

Totalt elever 75 73 
Døpt i Den norske kirke 55 53 
Tilhørende (Den norske kirke) 6 5 

Døpt i et annet kirkesamfunn 2 3 
Ikke-medlemmer 12 12 

Konfirmert i et annet kirkesamfunn 2 1 

Oppslutning i Modum menighet 

Konfirmanter døpt i Den norske kirke 48 51 
Tilhørende (Den norske kirke) 0 1 

Ikke-medlemmer  0 3 

Totalt antall konfirmanter 48 52 

Døpt i et annet kirkesamfunn 0 0 

Døpes i konfirmanttida 0 1 

% av alle døpte i Den norske kirke 87,3 % 91,1 % 

% av kullet 64,0 % 71,2 % 
 

  



2017/18        Generell info om 9.trinn  
 SMU NMU 

Totalt elever 74 72 
Døpt i Den norske kirke 57 50 

Tilhørende (Den norske kirke) 4 5 
Døpt i et annet kirkesamfunn 6 2 

Ikke-medlemmer 13 17 
Konfirmeres/-t i et annet kristent 

kirkesamfunn 
3  

Oppslutning i Modum menighet 

Konfirmanter døpt i Den norske kirke 55  42 
Tilhørende (Den norske kirke) 1 2 

Ikke-medlemmer  3 2 

Totalt antall konfirmanter 59 46 

Døpt i et annet kirkesamfunn 2 2 

Døpes i konfirmanttida 2 2 

% av alle døpte i Den norske kirke 96,5 % 84 % 

% av kullet 79,7 % 63,8 % 
 

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?)  

Oppslutning i Modum menighet 

Konfirmanter døpt i Den norske kirke 68  49 

Tilhørende (Den norske kirke) 0 1 

Ikke-medlemmer  0 2 

Totalt antall konfirmanter 68 52 

Døpt i et annet kirkesamfunn 0 1 
Døpes i konfirmanttida 0 2 

% av alle døpte i Den norske kirke 91,9 % 87,5 % 
% av kullet 77,3 % 64,2 % 

 

  



2019/20        Generell info om 9.trinn  
 SMU NMU 

Totalt elever 76 91 
Døpt i Den norske kirke 58 71 

Tilhørende 4 8 
Ikke-medlemmer 14 12 

Døpt i et annet kirkesamfunn 6  
Konfirmeres/-t i et annet kristent 

kirkesamfunn 
4  

Oppslutning i Modum menighet 

Konfirmanter døpt i Den norske kirke 53 59 
Tilhørende (Den norske kirke) 3 1 

Ikke-medlemmer  2 2 

Totalt antall konfirmanter 58 62 
Døpt i et annet kirkesamfunn 1 1 

Døpes i konfirmanttida 4 2 
% av alle døpte i Den norske kirke 91,4 % 83,1 % 
% av kullet 76,3 % 68,1 % 

 



























Kapellan i Modum - Eiker prosti
Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Eiker prosti omfatter 5 kommuner med 5 fellesrådsområder.
Prostiet består av 10 sokn, Øvre Eiker med Haug (hvor
prostesetet ligger), Bakke, Fiskum og Vestfossen sokn; Nedre
Eiker med Mjøndalen og Nedre Eiker sokn, Modum som er
ett sokn, Krødsherad sokn og Sigdal med Sigdal og Eggedal
sokn. Det er 14 prester i prostiet.

Modum sokn omfatter Modum kommune, med 7 kirker samt 1 menighetssenter. Menigheten har et stort og
omfattende arbeid. Modum ligger sentralt på Østlandet og har ca. 13.500 innbyggere, 18 barnehager, 5
barneskoler, 2 ungdomsskoler og videregående skole. Kommunen har gode oppvekstsvilkår og rike muligheter
for kultur og friluftsliv. Kjennemerker er bl.a. Blaafarveværket, verdens største skiflyvningsbakken i Vikersund
og Modum Bad med 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, menighetsmusiker, kirkeverge og kontormedarbeidere. Staben har felles
kontorløsning i Åmot kirke. Det legges stor vekt på stabsrelasjoner og stabsutvikling. Det brukes både tid og
ressurser på at alle i staben skal oppleve en meningsfull tjeneste, hvor arbeidsoppgavene er forutsigbare og at de
nødvendige ressurser finnes for å få oppgavene gjennomført. Vi legger vekt på å arbeide for et godt arbeidsmiljø
med en åpen og ærlig kommunikasjon.

Menighetsrådet arbeider for tiden med et strategidokument for perioden 2017-2021. Et stort og omfattende arbeid
er gjort og hovedmålet for menigheten vil for perioden være: «Kirken for alle».

Menigheten har et stort og rikt arbeid også utenom søndagens gudstjenester og har et frivilligkorps på 270
personer. Menigheten har vi et omfattende trosopplæringsarbeid med mange breddetiltak. Av jevnlige aktiviteter
for barn og unge kan nevnes søndagsskole, Åmot barnegospel, Tensing, KRIK, familiespeider og ledertrening. I
menigheten feirer vi løpet av året omtrent 170 gudstjenester, døper 110 barn, konfirmerer 100 ungdommer, har
30 vigsler og omtrent 120 gravferder. Videre har vi et godt samarbeid med kommunale institusjoner, spesielt
med 3 sykehjem, med skolene og med kommunens administrasjon. Menigheten drives økonomisk forsvarlig. Vi
har også samarbeid og nære relasjoner både til den frivillige idretten og til de store hopprenn i Vikersund
hoppbakke.

Arbeidsoppgaver
Gudstjenester og kirkelige handlinger
Deltar i konfirmantarbeid, kirke-skolesamarbeid, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid
Stabsmøter
Prostiets og bispedømmets prestesamlinger
Delta i beredskapsturnus
Tjenestefordelingen mellom prestene vil bli gjennomgått på ny i samarbeid med den som tilsettes.

Kvalifikasjoner
Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må
begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Utdanningsretning
Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå
Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Evne til å arbeide strukturert og målrettet, selvstendig og i team
Ha evne til å bli engasjert og engasjere andre
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Søknadsfrist:

08.01.2017

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:
Den norske kirke, Tunsberg
bispedømme

Ref. nr.: 3275526041
Heltid
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Eli Irene Fjose
personalrådgiver
(+47) 33354312 -
99691126

Erik Haualand
prost
(+47) 32252651 - 412 32
658

Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør
(+47) 33354323 -
41566544

Geir Holberg
sokneprest
(+47) 32783230 -
45486940

Søkekriterier:

Sted
Buskerud

Bransje
Kirke/Menighet

Fagfelt
Prestetjeneste

Rolle
Ansatt

Arbeidssted:

Kapellveien 1, 3340 Åmot

Vis arbeidssted i større
kart



Vi tilbyr
Stillingen lønnes i stillingskode 0922 – kapellan, LR 26 i Statens lønnsregulativ
Pensjonsinnskudd.
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som
tilsettes er motivert for å gå i veiledning.



 

KIRKEVERGEN I MODUM 
 

 
 

 
 

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 

Bygningsbefaring mandag 27.05.2019 
 

Tilstede: bygningsutvalget: 
Knut Olav Thorset, kommunen, teknisk etat 
Ole Reidar Nærland, kirketjener 
Ola Ingvoldstad, fellesrådet 
Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge 
 

Tid og sted: 
Oppmøte ved kommunehuset kl. 09.00 og avsluttet 14.45. Befaring til 6 av kirkene. 
Rehabilitering av Heggen kirke er et eget prosjekt. 
 

Forkortelser: 
(BU) Bygningsutvalget 
(GKU) Gulsrud kirkeutvalg 
(SKU) Snarum kirkeutvalg 
(VSKU) Vestre Spone kirkeutvalg 
(RKU) Rud kirkeutvalg 
(HKU) Heggen kirkeutvalg 
(NÅK) Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
(KG) Kommunegartner 

(KV) Kirkevergen 
(KT) Kirketjener 
(MG) Miljøgruppa 
(OR) Organist 
(KA) Kantor 
(FP) Formann parkvesen   
(JB) Jostein Blegeberg 

(SP) Sokneprest 
 

El-tilsyn 
Midtkraft har i disse dager el-tilsyn på alle kirkene. Rapporten er ikke kommet enda.  
 
Branntilsyn 
Schneider hadde kontroll i Åmot i januar. Anbefales å etter hvert skifte ute sentralen i 
Storstua, da displayet der ikke har lys lengre. Det må monteres detektor i de delene av 
Skolestua der det ikke er etter ombyggingen. Orienteringsplanen må oppdateres etter 
ombygging flere steder i huset.  
 
Honeywell gjennomførte branntilsyn i Heggen, Nykirke og Snarum i mars. Nye sentraler 
anbefalt skiftet. Bestilt i mai. Det er oppmontert nye nødutgang i alle kirkene som angitt i 
rapporten at trengte det.  
 
Buskerud Brannservice hadde kontroll i alle kirkene desember 2018. Neste kontroll desember 
2019. Manglet merking av rømningsveier i Nykirke, Snarum , Heggen, Gulsrud, Vestre Spone 
og Rud. 
 
Ventilasjon 
Serviceavtale på denne for Åmot kirke. Skal skje i november hvert år.  
 

Maling 
Flere av kirkene har behov for maling. Foreslått prioritert rekkefølge: Nykirke (2019), Rud 
(2020), Gulsrud (2021) og Vestre Spone (2022). Det anbefales at det gjøres en rammeavtale 
slik at et og samme firma får ansvar for alle oppdragene og en kun trenger å legge det ut på 
anbud en gang. Alternativt forespørre kommunen om det er mulig å gå inn på rammeavtalen 
de har.  



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 

 

Kirkeklokkene 
I etterkant av bygningsbefaringen 2018 ble det opprettet en avtale om service avtale i forhold 
til kirkeklokkene. Dette er inngått med Olsen Nauen Klokkestøperi. De med automatisk 
ringeanlegg tas hvert 5 år. De andre hvert 10.   
 

Kommunegartneren 
Alle gravkapellene har behov for vurdering i forhold til oppgradering og vedlikehold. Dette er 
kommunegartnerens ansvarsområde slik driften er organisert per i dag i Modum. 
Det er og et sterkt ønske om at det gjøres en vurdering i forhold til trærne på kirkegårdene. 
Det er mange store trær som fører til økt vedlikehold av tak og vegger på kirkene.  
 
 

Åmot, 27.05.19 
 
Nina Brokhaug Røvang 
Kirkeverge, Modum sokn 



Snarum kirke 
Fra Hva Hvem Når 
 Oppfølgingspunkter etter befaringen 2019   
BU Linjen inn til brannalarmen er død. MÅ ordnes NÅ. 

Ønsker samme system i alle de kirkene som har 
alarm. Ta kontakt med kommunen og hør om vi kan 
knyttes mot samme system som de har.  
 
Er bestilt ny sentral, mai 2019.  
 
 
 
 

KV Mai 
2019 

BU Behov for 
vasking av skit 
langs taklister. 
Kirketjener 
finner en 
«Reodor Felgen» 
løsning � 
 

KT 2019 

BU Vinduene må males! (Når berberisen er fjernet). KT 2020 

 Ønskeliste/fremover   
BU Taket inne taes etterhvert, men absolutt ingen hastesak   
BU Det er noen sprekker i malingen øverst på altertavlen.    



Fra Hva Hvem Når 
 
 
 

BU Ved trappen mot kirkegården er det litt fuktig. Sees og litt innvendig (2018). 
Er sjekket at det ikke er lekkasje fra tak. Kommer høyst sannsynlig av 
temperatursvingningene. Følges med på. 

 
 
 

  



Fra Hva Hvem Når 
BU Gulvet ved piano «buler» litt, men ikke 

noe svikt i gulvet. Ser lignende i flere av 
kirkene. Ser ikke ut som det er noe galt, 
men greit å følge med på (2018).  

  

BU Litt flak på malingen flere steder. Følges med på 
(2018).  

 

  

MG Sykkelstativ   
 Kommunegartner/Formann parkvesenet   
BU Flaggstangen må vaskes (2017). Kirkeutvalget har vasket det de når, men det 

hadde vært fint om den kunne tas ned og vaskes. 
Gjelder fortsatt 2019. 

KG  

SKU Uteområdet utenfor kapellet 
(2018). 
Her har FP sagt at det blir 
tatt nå når de er ferdige med 
kapellet innvendig og det 
skal males utvendig. 
Ønske om kantstein rundt så 
det er lettere å klippe plenen 
og stein som det kan settes 
en benk på utenfor.  
 
 
 

FP  

BU Ønske om at berberisen under vinduene fjernes (2017).  KG/FP  



Fra Hva Hvem Når 
Den er beskåret noe, og FP har bedt oss 
vurdere om den skal tas mere eller om det 
er OK: BU ønsker at all berberisen under 
vinduene fjernes. De på den andre veggen 
kan stå.   

BU Røtter mot øst på kirkegården bør tas KG/FP  
BU Trappen ved sakristiet må sees over. Fint om det kunne legges en helle som et 

nytt trinn nederst så først trinn ikke blir så høyt. Og, det er behov for et lite 
gelender i trappen, enten forlengelse av det gamle eller på veggen til høyre. 
Det som er der er løst og må festes (2018). 

Gjelder 
fortsatt 
for 
2019. 

KG/FP  

BU Kapellet er blitt 
utrolig flott!  
Gardinopphenget 
trenger litt justering 
på selve gardinene.  
 
 
 

  

 Årlig   
BU Takrenner Annenhvert år, 2018-2020. KT  
SKU Vaske tårnet for flaggermus skit KT  
BU Rydde kjøkkenet. 

 
SKU  

BU Det er sprukket litt maling ved det ene 
vinduet som er skiftet på galleriet. Litt løst. 
Følges med på.  

KT  

 
 



Rud kirke 
 
Fra Hva Hvem Når 
 Oppfølgingspunkter etter befaringen 2019   
KT Veggen til høyre for inngangspartiet er restaurert. 

Kirketjener har snakket med Hans Vego om  hva som er 
grunnen til at kvistene synes gjennom malingen. Var brukt furu 
som var grunnet fra butikken uten sperregrunn. Han følger dette 
opp og order det. 

KT/ 
Hans 
Vego 

2019 

BU Ytterdøra trenger maling innvendig 
(2018). Samme vurdering i 2019.  
 

KT 2019/2020 

BU Takrenner er slitt. Bør vurderes byttes i hvite istedenfor å 
males? 
Tas samtidig med maling av kirken 
(2018). 
Samme vurdering i 2019.  
 
 

KV 2020 

BU Utvendig maling 
av hele kirken. 
Når trengs det? 
Er og en del 
slitne 
vindusrammer 
og dører 
utvendig (2017).  
Samme 
vurdering i 
2019. 

KV 2020 



Fra Hva Hvem Når 
BU Mose på pauserom og preste sakristi tak. Tas sammen med 

takrennene. Det er lagt kobberør på taket. Følge med om det 
fungerer (2017). Kirketjener følger med på. Ser bedre og bedre 
ut år for år.  

KT  

KV Lysekrone er elektrifisert uten 
at det var klarert først. 
Ledningen er kuttet så per i dag 
kan lampen hverken brukes 
med parafin eller strøm. 
Kirkevergen følger opp i 
forhold til kirkeutvalget, 
sanitetsforeningen og 
bispedømmet.  
 

KV 2019 

 Fermover/ønskeliste   
RKU Ønsker å skifte ut benkene med stoler i hele kirken.   
MG Sykkelstativ   
KV Vurdert å montere brannvarslingsanlegg. Ikke prioritert 

foreløpig (2019) 
KV  

 Kommunegartner/formann parkvesenet   
RKU Låsbolten på inngangsporten mangler 

(2017). Mangler fortsatt (2018). 
Gjelder fortsatt i 2019. 
 
 

KG  

BU Murpuss på trappene må repareres. Har fått tilbud på dette, og 
setter i gang med arbeidet. Vurdere å rive trappen og få Bergans 
smia til å lage ny. KT snakker med FP om løsninger her. (2018) 
Har fått tilbud på muring fra Børres.  
Kirketjener hører med formann i parkvesenet om vi skal bruke 
Børres eller om kommunen (lærlingene) tar dette. Eller 
alternativt om Bergan har mulighet til å ta hele jobben med 
riving, støping og oppbygging av smijernstrapp (med svart 
strekkmetall). 
 

KT 
KG 
FP 

Høst 
2018/  
Vår 2019 



Fra Hva Hvem Når 

 
BU Kirkevergen tar kontakt 

med kommunegartneren i 
forhold til den nedre 
trappen som og repareres 
nå (2017). Gjelder fortsatt 
(2018). Gjelder fortsatt for 
2019.   

 
 
 

 

KG 
FP 

 

 Jevnlig/årlig   
BU Rense 

takrenner. 
Tårn mangler 
beslag langs 
veggen nederst. 
Før det legges 
på, sjekk for 
råte. Gått et skal 
av en takrenne. 
Gjøres samtidig med at takrennene renses. 

KT  

BU Sprekk i sakristidør, er tettet. Må følges opp i løpet av vinteren 
om den er tett fortsatt. Er tettet, men må følges jevnlig med på 
for den er var for temperatursvingninger.  

KT  

 



Gulsrud kirke 
 
Fra Hva Hvem Når 
 Oppfølgingspunkter etter befaringen 2019   
BU Når er det behov for å male utvendig og rette opp pusskader? Og, følge 

opp at det renner jern fra vinduene. Prioriteres i 2022 Hjørnet ute ved 
sakristi inngangen er reparert. Må tørke før det eventuelt kan males. Males 
i 2022. 
Pussen er merkbart forringet fra 2018 befaringen til 2019. Gjelder og 
vinduene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KV 2022 

BU Kobbertrådene på taket ser ut til å virke, og det er blitt noe mindre mose 
på taket.  

KT  



Fra Hva Hvem Når 

 
BU Mangler et beslag på tårnet (se bilde forrige side). Tas samtidig med 

takrennene. 
KT 2019 

BU Malingen flasser noen 
steder på galleriet og noe 
sprekker i buene i maling 
på tak. Følges med på, men 
ikke noe som prioriteres 
enda. Flere bilder hos 
kirkevergen så en kan se på 
disse og følge med fra år til 
år.  
 
 
 

KT  

 Fremover/ønskeliste   
MG Sykkelstativ   
GKU Rullestolrampe mangler. Dette er ikke en helt enkel oppgave å løse, for 

trappen er veldig bratt.  
  

KV Vurdert å montere brannvarslingsanlegg. Ikke prioritert foreløpig (2019) KV  
 Kommunegartner/formann parkvesenet   
BU Ønske om å fjerne bjørk og 

stusse de bjørkene som ikke kan 
fjernes sånn at det kommer lys 
fra lysstolpene og at det ikke 
drysser så mye på taket. Mye 
problemer med mose på taket 
på den siden de store trærne 
står. Håper dette kan bli 
prioritert nå (2017) Gjelder 
fortsatt. Er 4 langs veien og 2 
langs kirken som absolutt bør fjernes (2018).  
Gjelder fortsatt for 2019! 

KG/FP  



Fra Hva Hvem Når 
BU Noe busker er tatt rundt kirken, 

men det er ønskelig at alt fjernes 
og at røttene og blir tatt og 
erstattes med gress som kan 
klippes helt inn til (2017). Gjelder 
fortsatt (2018). Og for 2019! 

KG/FP  

BU Hovedporten mangler håndtak 
og sideporten er sliten (2017). 
Gjelder fortsatt (2018). Gelder 
fortsatt i 2019. 
 
  

KG  

BU Kapellet trenger en rens av takrenner og reparasjon av takrenner (2018). 
Gjelder fortsatt for 2019. 
 

 

KG  

BU Gjerdet mot veien har fått skader flere steder. 
 

 

KG  

 Årlig/jevnlig   
BU Rensing av takrenner.  KT  
BU Dør til prestesakristi må males. OK. Må males jevnlig, er linolje. KT 2017 

 



Åmot kirke 
Fra Hva Hvem Når 
 Innspill til befaringen 2019   
BU Male slitte ytterdører og vinduer (2017). Håvard Magnes tar 

dette.  
 
 
 
 
 
 

HM Sommer 
2019 

BU Er sprekker i 
silikonen langs 
veggene i 
kirkerommet. 
Fylles med ny 
silikon (2018). 
Jobbes med og 
er så godt som 
ferdig med. 
Bare litt igjen.  
Ole Reidar 
følger opp i 
forhold til 
hvilken type 
silikon og 
«finish».  
 

HM 2019 

BU Brannvarslingsanlegg: servicerapporten viser at lampene på den 
ene sentralen ikke virker. Må bytte sentralen, da man ikke får 
reservedeler til denne lengre…… 

KV 2019 

KV Male «husene» til varmepumpene. Kan først gjøres tidligst et år 
etter at de er satt opp. Dvs tidligst høst 2019 

HM Høst 
2019 

KV Håndtak på HC døra er revet ut igjen.  HM 2019 
OR Orgel galleriet: store glava biter løst, helt 

inntil veggen.  
 
 
 

KT/ 
KV 

2019 



Fra Hva Hvem Når 
OR Orgel galleriet: ønske om et form for hyllesystem, eller «båser» 

for stativer mm innerst mot veggen.  
Ser på sammen med reparasjon av taket.  

KT/ 
KV/ 
OR/KA 

2019 

MG Sykkelstativ til 5 sykler er bestilt fra Bergan Smia. Håvard følger 
opp 

HM Vår 
2019 

 Kommunegartner/formann parkvesenet   
BU Ny tekst på parkeringsskilt. Se mail sendt til kommunegartner 

13.12.2016. Ønske om å droppe underteksten «to timer for 
andre». Se på (2018). Gjelder fortsatt for 2019. 

KG/KV  

 Årlig   
 Rense takrenner og nedløp flere ganger årlig.  KT  
BU Service avtale for ventilasjon, oppfølging av at denne 

gjennomføres 
KT  

KV Åmot kirke er et hus som er i daglig bruk og det er behov for et 
jevnlig vedlikehold.  

KV/KT  

 Service på varmepumpene KT  
 



Nykirke kirke 
Fra Hva Hvem Når 
 Oppfølgingspunkter etter befaringen 2019   
KV/ 
JB 

Korset på taket har falt ned/knekt. Mai 2019.  
Tok med seg lynavleder, kuppel på utelampe og laftekassen på 
høyre side for hovedinngangen er ødelagt. (Kan det være råte 
under?)Takstein som ble knust er reparert.  
Er dette en forsikringssak? 

 
 
 
 
 
 

KV 2019 

KV Oppgradering av brannvarslingsanlegg bestilt  KV/KT Mai 
2019 

JB Noe å stå på for klokkeren ved tenning av dåpslys.  
Sett på ved befaringen 2019. Det står krakker inne i skapet i 
sakristiet som kan brukes til dette.  

  

JB Tårn: benkene som er lagret der bør ha presenning på seg. Ikke 
bruke plast for å dekke over ting, men presenning.  

KT 2019 

JB Luker tårn: montere kroker på de to midterste lukene i alle 
retninger.  

KT 2019 



Fra Hva Hvem Når 
Kirketjener fester opp tau der det mangler og henger opp en 
plakat som viser hvordan det festes.  

 
BU Mangler en kuppel i lysekrona. Vet noen hvor vi kan få tak i ny? 

Kirketjener har lett uten resultat.  
Kirkevergen har fått kontakt med en reparatør i Oslo (vår 2019). 
Kan samtidig se på lysekrona i koret som er knust flere steder.  

 

KV 2019 

BU Trenger nye tepper i våpenhuset.  
 

KT 2019 



Fra Hva Hvem Når 
BU Er noen vinduer som kunne trengt 

litt maling. 
 
 

KV 2019 

BU Sprukket rute bak glassmaleri 
(2017). Tas sammen med 
malingen mens det er lift oppe. 
  

KV 2019 

BU Tette hakkespetthull i tårn (samtidig med maling utvendig). De 
har vært forsøkt tettet med blikk, men det holder ikke. Må stål 
til (2017). Tas samtidig med malingen.  

KV 2019 

BU Kirken MÅ males. 
Kirkevergen kontakter 
kommunen for å høre om 
dette kan gå inn under 
rammeavtalene som de 
har.  
 
 
 
 

KV 2019 

 Fremover/ønskeliste   
BU Veggene er slitt inne bakerst i kirkerommet. Bør males. Det bør 

og gjøres noe ved orgelet. Og maling av taket inne på galleriet.  
  

BU Tak inne i våpenhuset trenger maling   
NÅK Lys inne og ute. Lysplan er laget. Vurderes i forhold til 

økonomi.  
  



Fra Hva Hvem Når 
 
Ønske om blant annet sterkere lys på alteret og inngangen til 
koret. 

BU Takplatene (over eswa) er forsøkt limt. Vil komme til å slippe 
taket noe videre og. Vurdere å fjerne platene og eswa.  

  

KT Det er brudd i varmekablene i HC rampen. KT har innhentet 
tilbud på å få utredet feilen. Relativt kostbart å reparere. 
Avventer og ser hva behovet er. Gjelder fortsatt. Gikk greit 
vinteren 2017/18. 

KT  

BU Vinduskarmene buler på flere av vinduene. Vurdere om det er 
noe å gjøre med eller om de står «trygt». 
 

 

KV ? 

MG Sykkelstativ   
JB Nødutgang: sette på dørpumpe slik at døren kan være åpen og 

ikke slår når det blåser. Håndtak utvendig for å åpne døra. 
Vurdert på befaringen 2019. Hvis dette skal gjøres, må hele 
døren skiftes ut da den ikke er laget for det/per i dag ikke kan 
låses opp utenfra. Er satt opp en krok som holder døren oppe 
ved for eksempel begravelser.  

  

JB Nye flaggstenger av aluminium, De som er der nå er for tunge 
til å håndteres av en person. Det er blitt skader på lyskupler ved 
fremsetning av flaggene.  
Sett på ved befaringen 2019. Ser at det er skader på 
glasskuplene. Usikre når disse er kommet, for ingen som har 
meldt når det er skjedd. Viktig at det blir gitt beskjed til 
kirketjener eller kirkeverge ved skader.  
Flaggstengene må tas ut via prekestolen. Kirketjener viste 
hvordan han gjør det. Hvis noen ønsker veiledning på dette, kan 
det gis.  

  



Fra Hva Hvem Når 
Vurdere aluminium hvis en ser behov fremover.  

JB Lys ute: montere sensorer på utelysene så de ikke står på hele 
dagen. 
Sett på ved befaring 2019. Lysene er per i dag av når kirken 
ikke er i bruk bortsett fra flomlyset som har lysføler. Fint om 
kirketjener får tilbakemelding hvis noen oppdager at lysene står 
på om dagen, så må en se om det er noe galt noe sted. 

  

 Kommunegartner/formann parkvesenet   
NÅK Utvide parkeringsarealet ved å forflytte masse ved eksisterende 

parkeringsplass.  
Ønske om at dette 
blir prioritert. Bilde 
i forbindelse med 
en begravelse 
22.03.2018. 
 
 

KG  

BU Behov for å fjerne flere av de store bjørkene langs kirken. 
Muren sprenges og det er mye mose på tak. VIKTIG at dette 
blir sett på nå!(2017). Gjelder fortsatt (2018)!!! Og i 2019.  

 
 
 O 
Ogi 2019 

KG/FP  

JB Montere sensor på utelysene ved servicebygget. (Ønske) KG  
JB Hull i taket i servicebygget. Det kommer sagflis ned på doen. KG  
JB Ønske om at skiltet merket WC kommer opp på veggen = mere 

synlig.  
KG  

 Årlig   
BU Rense takrenner. KT  
BU Vaske tårn for flaggermus skit. Lukter flaggermus i kirken. KT  

 
 
 



Vestre Spone kirke 
 
Fra Hva Hvem Når 
 Oppfølgingspunkter etter befaringen 2019   
BU Kirken må jevnlig vaskes for svartsopp. Bedre i år enn tidligere år 

(2018). Kirketjener har snakket med Jan Høyseter fra Øst-Modum 
som skal kontaktes igjen i august for å se på muligheten for vask 
av kirken. 

KT 2019 

VSKU Er det mulig å skifte vegglampene i kirkerommet? 
 

  

VSKU Er det mulig med benkeputer, enten som enkeltputer eller hele 
benkeputer 

  

BU Vinduene trenger vedlikehold. 
 

KV 2022 

BU Trenger maling utvendig (2018). 
Vurderer behovet på nytt etter vaskingen høsten 2019.  

 
 
 
 

KV 2022 



Fra Hva Hvem Når 
BU Er behov for å skifte ut en 

bjelke i tårnet. Forslag på å 
skifte ut midtplanke og lage 
en lengre bjelke utenpå. 
Kirketjener snakker med 
Hans Vego. 
 
 

KT 2019 

 Fremover/ønskeliste   
 To organistvikarer har kommentert: 

Flott orgel, nydelige stemmer, gedakt 8 og prinsipal 8 fine 
stemmer, men skader trolig pga stemming.  
En tangent i orgelet uten låt. (høyt tone). Gedakt var veldig sur. 
Fotpedal – mange sure toner i de dype. 
Vurdere om det kan gjøres noe med (2017). Varierer veldig i 
forhold til sesongskiftene hvordan orgelet fungerer (2018).  

KA 
KV 

 

BU Vinduene må følges med på i forhold til behov for vedlikehold. KT  
BU Noe slitt på maling inne (2018). KV  

VSKU Er det mulig å skifte 
vegglampene i kirkerommet? 
Bu så på dette under 
befaringen, og ser ikke behovet 
eller at det er økonomi til dette. 
Ønsker en begrunnelse fra 
kirkeutvalget for ønsket.  
 
 

  



Fra Hva Hvem Når 
VSKU Er det mulig med benkeputer, enten som enkeltputer eller hele 

benkeputer. 
BU så på dette under befaringen. Det er ikke økonomi til det per i 
dag. Andre kirker som har gjort dette (Nykirke) har dekket halve 
innkjøpet via eget fond og halve via fellesrådet. Hvilke løsninger 
ser kirkeutvalget for å kunne gå inn og dekke deler av kostnadene 
eventuelt? 

  

MG Sykkelstativ KV  
KV Vurdert å montere brannvarslingsanlegg. Ikke prioritert foreløpig 

(2019) 
KV  

 Kommunegartner/formann parkvesen   
BU Trappen opp til gravkapellet er veldig stygg slik den er i dag 

(2018). Gjelder fortsatt for 2019. 
KG  

JB Lage «grøfter» 
ved veien ved 
inngangspartiet. 
Vann samler 
seg der slik at 
sand/søle blir 
trukket videre 
inn i kirken. 
VIKTIG å få prioritert (2017, 2018). Og gjelder fortsatt i 2019.   

KG  

BU Trappen trenger å tettes/repareres (2018). 
Gjelder fortsatt i 2019.  
 
 
 

KG/FP  

 Årlig   
VSK Løpende behov for rengjøring i kirketårnet. All flaggermusmøkka 

gjør det ganske ufyselig å gå opp trappen. 
KT  

BU Rensing av takrenner KT  
 

 



Eierskap til kirkelige eiendommer 

Publisert: 02/09/2009 
Soknet skal være eier av kirkebygg og kirkegårder. I mange sokn står imidlertid hjemmelen 
på kommunen, Opplysningsvesenets fond eller en privatperson. Soknet må selv sørge for å 
rydde opp i uklare og feilaktige hjemmelsforhold. 

 
Soknet er eier 

Soknet skal være eier av kirkebygg og kirkegårder. Dette følger av kirkelovens § 17. I 

mange sokn står imidlertid hjemmelen på kommunen, Opplysningsvesenets fond 

(Ovf) eller en privatperson. Soknet må selv sørge for å rydde opp i uklare og 

feilaktige hjemmelsforhold. 

Kirkelig fellesråd som forvalter 

Det er kirkelig fellesråd som i hovedsak forvalter kirkelig eiendom, og som opptrer på 

vegne av soknet,  jf. kirkelovens § 17, 3. punkt og § 18 samt gravferdsloven § 1 siste 

ledd. Der hjemmelen til eiendommen feilaktig står på Ovf, så har det imidlertid blitt 

gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom Ovf og KA;  "Prosjekt kirkegrunn". Her har 

Ovf sendt ut brev med avtaler om vederlagsfri overføring av kirkegrunn til det aktuelle 

kirkelige fellesråd. Fellesrådet betaler administrasjonsvederlag til Ovf. I tillegg må 

man betale tinglysningsgebyr og enkelte ganger fradelingsgebyr til kommunen. 

Kommunen oppført som eier 

Der eiendommen eies av kommunen, overføres eiendommen vederlagsfritt fra 

kommunen, og det betales et tinglysningsgebyr. Det betales også kun et 

tinglysningsgebyr om overføringen dreier seg om overdragelser av flere eiendommer 

i en og samme avtale. Det skal imidlertid ikke betales dokumentavgift til kommunen. 

Privatperson oppført som eier 

Der  hjemmel til kirkens eiendommer ligger på en privatperson, må det skilles mellom 

tilfellet at det er dokumentasjon på et salg til kirken, og der det ikke er det. Er det 

dokumentasjon på salg, så skal  hjemmelen,  der dokumentasjonen viser at kun 

hjemmelen som står igjen, skal hjemmel på kirken besørges tinglyst. Det må da 

betales tinglysningsgebyr. Der det ikke er dokumentasjon på salg, må man avholde 

møte med grunneier med sikte på å få skjøtet til eiendommen.  

Hva med Modum? 

I Modum er det fortsatt noen av kirkene som ikke er overført til fellesrådet. Eksempelvis 
Heggen står fortsatt på Modum kommune og det samme med Åmot hvor det og er en 
privatperson som har borett.  

Det er viktig at dette blir ryddet opp i før den nye kirkeloven trer i kraft.  



Fra: Magerøy, Ingeborg [mailto:ingeborg.mageroy@ra.no]  
Sendt: 4. september 2019 16:23 
Til: Geir Erik Bardalen 
Kopi: 'Nina Brokhaug Røvang'; 'tunsberg.biskop@kirken.no'; Langvandslien, Bård; Berntsen, Olaf 
Sverre; Karlsen, Einar 
Emne: Heggen kirke - Nytt servicebygg og teknisk rom - Svar på rammesøknad 
  
Vi viser til oversendelse 7.6.2019 av søknad om etablering av nytt servicebygg med teknisk rom ved 

Heggen kirke. 

  

Tiltaket  

Det søkes om å bygge et volum rett nord for kirkegården som skal romme dåpssakristi, toaletter og 

teknisk rom for kirkens slokkeanlegg. Bygget vil til dels være gravd inn i skråningen som heller ned 

mot en parkeringsplass og ha fasade mot denne, dvs mot vest. Tiltaket medfører dermed noe 

terrengendring, mens selve nybygget blir lite fremtredende annet enn fra P-plassen. Føringsveier for 

vannrør og strøm er allerede etablert, så det er ikke behov for ny graving inn gjennom 

middelalderkirkegården i forbindelse med dette tiltaket. 

  

Om kulturminnet og Riksantikvarens myndighet 

Heggen kirke er en korskirke av mur oppført som langkirke i middelalderen, utvidet med korsarmer i 

1697 og 1725 og ombygd både mot øst og vest på 1800-tallet. Både kirken og middelalderdelen av 

kirkegården er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven (kml) § 4. I følge kml § 3 er det ikke 

tillatt å endre eller gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne uten at det foreligger 

dispensasjon fra fredningen i henhold til kml § 8 første ledd. Ved tiltak i automatisk fredete 

kulturminners omgivelser skal det vurderes om tiltaket vil skjemme kulturminnene og om det i så fall 

kan gis dispensasjon i henhold til kml § 8 første ledd for å gjennomføre tiltaket. Riksantikvaren er 

rette myndighet til å gi slike dispensasjoner. Alle forslag til endringer skal legges frem for 

Riksantikvaren så tidlig som mulig. 

  

Vurdering 

Tiltaket vil skje i god avstand til middelalderkirkegården og dennes sikringssone, og vår vurdering 

gjelder derfor bare potensialet for utilbørlig skjemming av kirkestedet. Slik nybygget er tenkt 

plassert, inn i terrenget nord for kirkegården og med fasaden vendt mot vest, vil endringen sett fra 

kirkestedet bli beskjeden. Potensialet for skjemming er derfor lite. Utformingen av fasaden mot P-

plassen vil imidlertid påvirke opplevelsen av kirkestedet ved ankomst, og her blir en videre 

bearbeiding viktig. Riksantikvaren anser at arbeidet med dette tiltaket kan fortsette uten 

dispensasjonsvedtak, men videre bearbeiding av fasaden må skje i samråd med Riksantikvaren, og 

Riksantikvaren skal godkjenne endelig utforming. 

  

Med vennlig hilsen  

Ingeborg Magerøy 

seniorrådgiver 

Seksjon for vern og utvikling av bygninger og grøntanlegg 

Riksantikvaren 

Tlf.: +47 982 02 837 

www.riksantikvaren.no 
  

 


