
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 12.09.19  
 

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

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

 

Referat fra møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 17.09.2019 kl. 19-21.30. 

Sted: Åmot kirke 

Til:  

Menighetsrådets medlemmer: 

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

Haavik, Anne Katrin Håskjold, Dag Johan Stensby, Laila Sortland Halås, Torill Korsvik, 

Aina Grimnes og sokneprest Geir E. Holberg. 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg (FR)   

 

Forfall: 

Gudveig Aadland Gunnerød (vara), Åse Berit Hoffart, Petrine Indresæter og Eirik Roness.  

 

Permisjon:  

Bendik Holberg, Jan Erik Ingesen 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

Åpning  
v/Anne Katrin Håskjold om valg. 

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra 18.06.2019 

Vedlegg:  

Referat fra 18.06.2019 

 

Leder gikk gjennom referatet. 

 

 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 

 

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, en orientering derfra ved Ola Ingvoldstad. 

• Turne med Heggen gospel vel gjennomført i starten av sommeren.  

• Veldig mange nye i gospelen som er utrolig fornøyde med å få være med på 

øvelsene. Det er noe unikt menigheten får til der.  

• Det har vært avskjedsgudstjeneste for Arnstein Bleiktvedt, kapellan, i Åmot 

kirke i juni. Han har søkt soknepreststillingen på Gol.  

• Ordinasjon av prest Vivian Fleischer Nyborg i Heggen kirke i august, med 

fest i Åmot kirke etter gudstjenesten. 

 

Orientering fra soknepresten: 

• Konfirmanter, tall 2019/20. Til sammen 121 konfirmanter. SMU 91,4% av 

de døpte, 76,3% av kullet og NMU 83,1% av de døpte og 68,1% av kullet. 

Konfirmantleir forrige og neste helg. Mobilfri; noe som fungerer veldig bra.  

• Ansettelse av ny prest, utlysning, se egen sak. 

• Fokus på dåp: I 2018 var det per september 69 dåp. På samme tid i 2019: 

84 døpte.  

• Arbeid med gudstjenestelista våren 2020 er godt i gang. Heggen kirke er 

stengt noen måneder fra jul til påske. De gudstjenestene som skulle ha vært 

der, blir fordelt på de andre kirkene.  

• Har hatt stabsdager med en overnatting på Søstrene Storaas i Jondalen. 

Hele staben og MR leder Trine Gjermundbo var med.  

• Siste møte for soknepresten med dette rådet. Tusen takk for en fin periode. 

Oppriktige og gode samtaler og diskusjoner om både lette og vanskelige 

tema. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2019/28 M Regnskapsrapport per juli 

 Vedlegg: 

Regnskapsrapport per juli for menighetsrådet og trosopplæring.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering 

  

Sak 2019/29 M Budsjett 2020 

 Samtale rundt hvilke føringer er det ønskelig å gi til aktiviteter og grupper i 

forbindelse med budsjett 2020 og hvilke ønsker menighetsrådet har. 

 

Momenter fra samtalen:  

Be utvalgene se på strategiplanen spesielt. Er det noe de der kan bli inspirert av? 

Noe de ønsker å ha fokus på 2020? Hvordan integrere ulike grupper inn i arbeidet 

som er per i dag. Grupper vi ikke har egne tilbud til: Hva med alle ungdommene på 

Rosthaug og samtalebehovet. Unge voksne. Voksne som har barn som er flyttet 

hjemmefra. Hvordan skape noe for de; og hvordan ta imot de som har lyst til å 

skape noe? Eks. Godhetsfestivalen, 150 års jubileet i Snarum ol. 
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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 

 

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. De har 

forespurt noen potensielle kandidater men ikke fått ja fra noen enda.  

 

Vedtak:  

Kirkevergen tar kontakt med styret for menighetssenteret og forespør om hva de 

ønsker av kvalifikasjoner hos de nye styremedlemmene og hva det forventes av 

arbeid. Saken tas opp igjen på møtet hvor det nye MR skal konstituere seg og 

fordele oppgaver. 

 

  

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. 

 

Innspill fra menighetsrådet til utlysningsteksten og ansettelsesprosessen: 

• Teksten fra sist må endres i forhold til informasjonen om prostiet og en del 

fakta om menigheten. 

• Ønsker en god spredning i staben når det gjelder alder, kjønn og 

egenskaper/erfaringer og med to mannlige prester i staben kunne det være 

fint med en kvinnelig prest.  

• Når det gjelder teologisk profil er det fint med et mangfold både når det 

gjelder utdannelse og hvor en står i ulike teologiske saker som for eksempel 

vigsel av likekjønnede. Ønsker samtidig en som kan samarbeide godt med 

kollegaer med ulike syn. 

• Presten vil høyst sannsynlig ha ansvar for Rud og Snarum kirkeutvalg. Fint 

med en som kan bli en prest for bygda.  

• Vi er veldig heldige med de prestene vi har i dag. Ønsker også at den som 

kommer er en som er engasjert i menigheten, menighetslivet og i de 

frivillige. Har det som en livsstil, ikke bare en jobb, og gjerne en med et 

perspektiv på å bo her i bygda og gjerne over tid. 

• En som vil noe og som tåler at det «koker litt» og skjer mye hele tiden.  
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• Oppgaver: vi er gode på og bruker mye ressurser på barn og unge og ønsker 

en som har syn for barne- og ungdomsarbeidet.  

• Personlighet viktigere enn alder.  

• Aktiv menighet med høyt tempo. 

• Det er en del formelle regler for hva som kan skrives i en utlysningstekst. 

Noen av momentene herfra blir et bakteppe i forhold til intervju.  

 

Vedtak:  

Innspillene til utlysningstekst leveres prosten.   

  

  

 FELLESRÅD 

Sak 2019/24 F Orienteringer 

 Orienteringer fra kirkevergen: 

• Personalsituasjonen: Det har vært en hektisk start på høsten hvor alle har 

jobbet mye. I tillegge har det vært en sykmelding (ikke arbeidsrelatert) hvor 

det har vært behov for noe vikarer.  

• Vask på VMS jfr sak 2019/12 F har nå fått en god løsning hvor samme 

renholder som brukes i Åmot kirke vasker på VMS i forkant av babysang 

de torsdagene det er.  

• Bærekraftsboka, FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro anbefales! 

• Fellesrådet er arbeidsgiver for kirkevergen og fellesrådets leder har 

gjennomført medarbeidersamtale med denne i august. 
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.   

  

Sak 2019/25 F Regnskapsrapport per juli 

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport for fellesrådet per juli 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2019/26 F Budsjett 2020 

 Muntlig orientering om kommunens budsjettplan. 

 

Budsjettforutsetninger, innspill fra fellesrådet.  

 

Vedtak: 

Kirkevergen utarbeider et budsjettnotat som sendes for godkjenning på mail før det 

sendes til kommunen med frist 30.09.19.  

 

Sak 2019/27 F Rapport fra bygningsbefaring 

 Jfr. sak 2019/18 F 

 

Vedlegg:  

Rapport fra bygningsbefaring 2019 

 

Vedtak:  

Rapporten tas til orientering og vedtaket fra sak 2019/18 F i forhold til aktiviteter 

og budsjett opprettholdes.  
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Sak 2019/28 F Eierskap til kirke og kirkegårder 

 Vedlegg:  

Eierskap til kirkelige eiendommer 

 

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. 

 

Vedtak: 

Referatet tas til orientering. Planen for gudstjenester og kirkelige handlinger i 

stengningsperioden 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 

 

 

 


