
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot, 17.10.2019  
 

Modum kirkekontor, Kapellveien, 3340 Åmot, tlf. 32 78 32 30. Org.nr. 97 69 90 161.  Bank 2270 07 77883. 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no; nina@modumkirke.no.    Nettsted: www.modumkirke.no 

Innkalling til møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
 
Tid: tirsdag 22.10.2019 kl. 20.45-22.00.    
Sted: Åmot kirke 
Til: Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo, Lars Sørumshagen, Åse Berit Hoffart, Gudmund Magnus Baustad, 
Petrine Indresæter, Anne Katrin Håskjold, Lisabeth Viljugrein, Helle Myrvik, Helge 
Haavik, Sigmund Thomas Skretteberg Amble, sokneprest Geir E. Holberg 
 
Vara (alle vara innkalles til møtet):  
Daniel Skage Schou, Karoline Opperud Myro, Anne-Berit Langeland, Jorun 
Johannessen Tandberg, Ingvild Røste Ødegård.  
 
Kommunens representant i fellesrådet: 
Elin Skretteberg (FR), Gudveig Aadland Gunnerød (vara).  
 
Nye representanter valgt i kommunestyremøte 14.10.2019 og tiltrer 01.12.2019; 
Per Rune Grønhovd (FR) og Gudveig Aadland Gunnerød (vara). 
 

 Andre møtende: 
 Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent).  
  

Meldt forfall:  
Sokneprest Geir E. Holberg. Runar J. Liodden møter i hans sted. 
Lars Sørumshagen (kommer kanskje forsinket), Daniel Skage Schou.  

   
 
 MENIGHETSRÅD 
Sak 2019/36 M 
 

Konstituering 
Vedlegg:  
Rundskriv om konstituerende møte og valg i menighetsråd og kirkelig fellesråd. 
Adresseliste MR/FR 2019-20 
 
Leder av menighetsråd/fellesråd 01.11.19-01.11.20 
Forslag: Trine Gjermundbo 
 
Nestleder av menighetsråd/fellesråd 01.11.19-01.11.20 
Forslag: Helle Myrvik, Åse Berit Hoffart 
 
Det er og mulig å komme med forslag i forkant av og under møtet.  
 
Vedtak: 
****** og ******* velges som henholdsvis leder og nestleder av Modum 
menighetsråd/fellesråd for perioden 01.11.19-01.11.20. De velges og som 
rådets representanter i administrasjonsutvalget. 
 

  



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.modumkirke.no 

Sak 2019/37 M Fagutvalg og kirkeutvalg  
 Vedlegg:  

Årsmelding Modum sokn 2018 (sendt i post til nye medlemmer) 
Plan for Modum menighet (sendt i post til nye medlemmer) 
 
En orientering om menighetens arbeid og struktur.  
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådets medlemmer sitter i ulike utvalg i menigheten. Oppnevning til 
de ulike utvalgene vil bli foretatt på neste møte.  

  
 
 
 

 FELLESRÅD 
Sak 2019/35 F Møtedatoer og kurs fremover 
 Vedlegg:  

Invitasjon til kurs MR (FR og velkommen) 
 
Møtedatoer og årsplan, se nederst i innkallingen. 
 
Forslag til vedtak: 
Den fremlagte planen for høst 2019/vår 2020 vedtas.  

  
 
Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang                                                         
Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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.modumkirke.no 

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   
November 
Tirsdag 19. 
Kl. 18-21 

Sted: Åmot kirke Opplæring i regi av bispedømmet 

November 
Tirsdag 26.  
 
AU 13. november 
14.30-16.00 

Handlingsplan 2020 
Budsjett 2020 
Plan for gudstjenester og 
kirkelige handlinger i 
stengningsperioden, Heggen 
 

Hovedmål: Kirken for alle 
Handlingsplan 2020 
Budsjett 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 
 

Mål 1 
Frivillighetsprisen 
Planlegging av årsmøtet 
 

Februar 
Tirsdag 11. Åmot 
kirke kl. 18-21 

 Frivillighetsfest 

Februar 
Mandag 17. 
 
 

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

Mars 
Tirsdag 3.  
Kl. 19-22 
 
AU? 

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

Mål 2 
Foreløpig årsregnskap og årsmelding 
legges frem for revisor innen 01.03. 
 

Mars 
Søndag 8. mars 

 
 

 
Menighetens årsmøte Nykirke 

Mars 
Lørdag 21.  
10-17 

Strategidag,Kildehuset Modum 
bad 

 

April Revisjonsberetningen avgis 
innen 01.04. fra revisor 

 

April 
Tirsdag 28.  
Kl. 19-22 
 
AU? 

 Mål 3 



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.modumkirke.no 

Dato Saker FR Saker MR 
Juni 
Tirsdag 9.  
Kl. 19-22 
 
 
AU? 

Rapport fra bygningsbefaring i 
mai og oppdatering av 
vedlikeholdsplan 
 
Arbeidsplan for høst/vår 
 
Budsjettforutsetninger 

Mål 4 
Halvårsrapport på handlingsplan 
 

Oppfølgingssaker Instruks og rutiner, økonomi, jfr. 
2018/14 F 
 
Tjenesteytingsavtale med 
kommunen 
 
Risikoanalyser på ulike nivå 
(kirkemøte KR 76/18) 
 
Eierskap kirker og kirkegårder, 
sak 2019/28 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, sak 2019/07 M 
 
Menighetsbladet: hva vil vi med det, 
hva ønsker vi å presentere der? 
 
Givertjeneste fra årsmøtet 24.03.2019 
 
Liturgisk musikk, jfr sak 2018/24 M 

 



 
 
Dette r undskrivet sendes til menighetsr ådene og de kirkelige fellesrådene, med kopi til kirkevergene.  

   

Rundskriv om konstituerende møte og valg i 
menighetsråd og kirkelig fellesråd. 

15.10.2019 15:32:09 | Den norske kirke  

Dette rundskrivet sendes til menighetsrådene og de kirkelige fellesrådene, 

med kopi til kirkevergene. 

 

Rundskriv nr. 1 - 2019 - Konstituerende møte og valg i menighetsråd og 

kirkelig fellesråd – veiledning. 

Kirkerådet får i begynnelsen av valgperioden mange spørsmål i forbindelse 

med at menighetsråd og kirkelig fellesråd skal konstituere seg. Kirkerådet 

sender derfor ut et rundskriv med nærmere veiledning til problemstillinger 

som vil kunne dukke opp i forbindelse med konstitueringen, valg av leder og 

valg av kirkelig fellesråd. Rundskrivet er utarbeidet etter konsultasjon med 

KA. 

Rundskrivet redegjør for regler som finnes i kirkeloven, regler om formene for 

menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet (heretter forkortet til 

virksomhetsreglene) og regler for valg av kirkelig fellesråd. 

1. Konstituerende møte i menighetsrådet 

Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen 

av oktober i valgåret, jf. virksomhetsreglene § 1 nr. 2. Møtet kalles sammen 

av lederen av det fratredende rådet med minst 14 dagers varsel. Det 

konstituerende møtet er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til 

stede. Det er med andre ord et høyere krav til vedtaksførhet ved det 

konstituerende møtet enn eller – normalt er det tilstrekkelig at minst 

halvparten av medlemmene er tilstede, jf. virksomhetsreglene § 5.  



1.1 Valg av leder og nestleder menighetsrådet 

Menighetsrådet velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant 

sine medlemmer, leder og nestleder, jf. virksomhetsreglene § 1 nr. 3. Det 

betyr at leder og nestleder bare kan velges blant de faste medlemmene av 

menighetsrådet. Det er naturlig å velge de to hver for seg, først leder og så 

nestleder.  

Lederen og nestlederen velges for et år av gangen. Lederen fungerer inntil 

rådet har valgt en ny leder. Trer lederen midlertidig eller endelig ut av 

funksjon i løpet av den tid vedkommende er valgt for, rykker nestlederen opp 

til leder, og rådet velger midlertidig eller endelig en ny nestleder. Den som ett 

år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år. 

Det er fastsatt i reglene at valget skal foregå skriftlig. Valget gjennomføres 

som et flertallsvalg, jf. virksomhetsreglene § 7 nr. 3. 

Alle de faste medlemmene av menighetsrådet er valgbare som leder. Det 

gjelder også soknepresten eller eventuelle kirkelig tilsatte som er valgt inn i 

menighetsrådet. Kirkemøtekomiteen som behandlet virksomhetsreglene i 

Kirkemøtet, påpekte at det normale bør være at prest ikke velges til leder av 

menighetsråd eller fellesråd (sak KM 19A/96).  

Ved valg av leder i menighetsråd med fellesrådsfunksjoner er de faste 

medlemmene av menighetsrådet valgbare som leder, med unntak av 

kommunens representant. Det er fordi at den kommunale representanten kun 

deltar i møtet under fellesrådssakene, mens lederen har ansvar for å lede 

både menighetsrådets menighetsrådsfunksjoner og fellesrådsfunksjoner. 

1.2 Valg av menighetsrådets arbeidsutvalg 

Kirkeloven § 8 åpner blant annet for at menighetsrådet kan gi lederen og 

minst to av rådets medlemmer (et arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig 

begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av 

rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i 

første møte etter at avgjørelsen er truffet. 



I tillegg til lederen er det vanlig at nestlederen og soknepresten inngår i 

arbeidsutvalget. Det er bare faste medlemmer som kan velges til 

arbeidsutvalget, ikke varamedlemmer. 

1.3 Valg av andre utvalg under menighetsrådet 

Virksomhetsreglene § 8 åpner opp for at menighetsrådet kan oppnevne 

utvalg til forberedende behandling av saker som hører inn under rådet, til å 

utføre særskilte verv, til å lede grener av rådets virksomhet og til å utføre 

særskilt angitte oppgaver innen rådets ansvarsområde. Slike utvalg kan 

tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker som er lagt inn under utvalgets 

mandat hvor ikke annet er bestemt eller følger av lov.  

Det kan også velges andre enn rådets medlemmer til slike utvalg. Begge 

kjønn skal om mulig være representert. Valg av slike utvalg skjer ved 

flertallsvalg, jf. virksomhetsreglene § 7 nr. 4. 

1.4 Valg av menighetsrådsmedlemmer til kirkelig fellesråd 

Kirkelig fellesråd skal i god tid før valget sende brev til menighetsrådene om å 

velge representanter og vararepresentanter. Valg av 

menighetsrådsmedlemmer til kirkelig fellesråd avholdes av det enkelte 

menighetsråd, innen den dato som kirkelig fellesråd bestemmer. Kjønns- og 

aldersmessig fordeling bør tilstrebes.  

Medlemmene og varamedlemmene av kirkelig fellesråd må være faste 

medlemmer av menighetsrådet. Det er ikke adgang til å velge 

varamedlemmer i menighetsrådet til medlemmer eller varamedlemmer av 

kirkelig fellesråd. 

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting og ivaretar arbeidsgiveransvaret for de som 

er tilsatt over fellesrådets budsjett. Hvis noen av menighetsrådsmedlemmene 

er tilsatt av kirkelig fellesråd, vil disse i noen sammenhenger kunne være 

inhabile i fellesrådets behandling av personalsaker. Dette kan tilsi at slike 

menighetsrådsmedlemmer ikke bør velges til kirkelig fellesråd. 

Medlemmene og varamedlemmene velges for en periode på fire år. Det 

innebærer at menighetsrådet ikke kan gjøre nyvalg av kirkelig fellesråd i løpet 

av en valgperiode. Det er likevel slik at hvis et valgt medlem til kirkelig 

fellesråd trer endelig ut av menighetsrådet i valgperioden, avgjør 



menighetsrådet om det skal holdes nytt valg eller om vararepresentanten skal 

gå inn som fast medlem. I så fall skal det velges ny vararepresentant. 

Som hovedregel holdes valget som flertallsvalg. Den eller de er valgt som har 

fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen eller et 

utilstrekkelig antall får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den 

eller de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved 

loddtrekning. Den eller de som kommer deretter i stemmetall, blir 

vararepresentanter. 

Hvis menighetsrådet er valgt ved forholdsvalg, slik det er i noen få tilfeller, 

skal medlemmene velges etter bestemmelsene om forholdsvalg i 

kommuneloven 2018 § 7-5 og § 7-6 så langt de passer.  

1.5 Valg av kommunens representant til kirkelig fellesråd 

Kirkelig fellesråd skal anmode kommunen om å foreta valg av kommunens 

representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd i henhold til kirkeloven § 

12 første ledd bokstav b. Representantene velges for samme periode som 

kommunestyret, jf. regler for valg av kirkelig fellesråd § 5.  

Det følger av kirkeloven at det er krav om medlemskap for kirkelige ombud 

(tillitsvalgte), jf. § 29 første ledd. Det gjelder også for kommunens 

representant og vararepresentant i kirkelig fellesråd. Det er likevel en 

dispensasjonsadgang, hvor det aktuelle kirkelige fellesråd kan søke biskopen 

om å gi dispensasjon fra medlemskapskravet i særlige tilfeller, jf. 

tjenesteordning for biskoper § 11a. 

1.6 Oppnevning av geistlig representant til kirkelig fellesråd 

Kirkelig fellesråd sender melding til biskopen om hvem som er valgt inn i 

fellesrådet med anmodning om at biskopen oppnevner en geistlig 

representant og vararepresentant, om mulig en av hvert kjønn, til kirkelig 

fellesråd i henhold til kirkeloven § 12 første ledd bokstav c. Den geistlige 

representanten skal være en prost eller annen prest.  

2. Konstituerende møte i kirkelig fellesråd 

Konstituerende møte i det nyvalgte kirkelige fellesrådet avholdes innen 

utgangen av november i valgåret, jf. virksomhetsreglene § 1 nr. 2. I likhet med 

menighetsrådet skal møtet kalles sammen av lederen av det fratredende 



fellesrådet med minst 14 dagers varsel. Det er vedtaksført når minst 2/3 av 

medlemmene er til stede. 

Særlig om kirkelig fellesråd som berøres av kommunesammenslåing fra 1. 

januar 2020 

Barne- og familiedepartementet har i brev 14. juni 2019 til de berørte kirkelige 

fellesråd fastsatt overgangsbestemmelser i medhold av kirkeloven § 2 femte 

ledd vedrørende funksjonstid og konstituering for de kirkelige fellesråd som 

etableres fra 1. januar 2020 som følge av kommunesammenslåinger. Der er 

det fastsatt at lederen av den kirkelige fellesnemnda kaller inn det nye 

kirkelige fellesrådet til konstituerende møte innen utgangen av november. Det 

nye kirkelige fellesrådet trer i funksjon 1. desember. Den kirkelige 

fellesnemnda trer samtidig ut av funksjon. 

Funksjonsperioden for det kirkelige fellesrådet i de kommunene som skal slås 

sammen, varer inntil tidspunktet for iverksetting av 

kommunesammenslåingen, dvs. 1 januar 2020. I perioden fra 1. desember 

2019 til 1. januar 2020 er ansvaret begrenset til det som er nødvendig for å 

avslutte virksomheten. Det vises for øvrig til at KA har utarbeidet et 

ressursnotat datert 2. oktober om nye kommuner og nye fellesråd. 

2.1 Valg av leder og nestleder i kirkelig fellesråd  

Kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant 

sine medlemmer, leder og nestleder, jf. virksomhetsreglene § 1 nr. 3. Det 

betyr at leder og nestleder bare kan velges blant de faste medlemmene av 

kirkelig fellesråd. 

Lederen og nestlederen velges for et år av gangen. Lederen fungerer inntil 

rådet har valgt en ny leder. Trer lederen midlertidig eller endelig ut av 

funksjon i løpet av den tid vedkommende er valgt for, rykker nestlederen opp 

til leder, og rådet velger midlertidig eller endelig en ny nestleder. Den som ett 

år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.  

Det er fastsatt i reglene at valget skal foregå skriftlig. Valget gjennomføres 

som et flertallsvalg, jf. § 7 nr. 3.  



Alle de faste medlemmene av kirkelig fellesråd er valgbare som leder og 

nestleder. Det gjelder med andre ord også kommunens representant og 

geistlig representant. KA og Kirkerådet har i sin veiledning likevel frarådet at 

kommunens representant velges til leder av kirkelig fellesråd, da vil kunne 

svekke forståelsen av fellesrådet som et selvstendig kirkelig organ, og 

vanskeliggjøre en god rolleforståelse mellom kommune og kirke. 

2.3 Valg av arbeidsutvalg i kirkelig fellesråd 

Kirkeloven § 13 åpner blant annet for at kirkelig fellesråd kan gi lederen og 

minst to av rådets medlemmer (et arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig 

begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av 

rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i 

første møte etter at avgjørelsen er truffet.  

Valg av medlemmer til et arbeidsutvalg skjer ved flertallsvalg, jf. 

virksomhetsreglene § 7 nr. 4. Alle faste medlemmer av kirkelig fellesråd er 

valgbare til arbeidsutvalget.  

Det er vanlig at prosten eller presten som sitter i fellesrådet velges som ett av 

medlemmene i arbeidsutvalget. 

2.4 Valg av kirkelig administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg)  

Kirkeloven § 35 første ledd slår fast at det skal opprettes et partssammensatt 

utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom soknene eller 

soknet som arbeidsgiver og de tilsatte i tilknytning til kirkelig fellesråd og 

menighetsråd som utøver arbeidsgiveransvar, med mindre partene avtaler at 

slike saker skal behandles på annen måte.  

Dette utvalget skal sammensettes av representanter for rådet og 

representanter valgt av og blant de tilsatte. Flertallet i utvalget skal bestå av 

representanter for rådet. Rådet velger utvalgets leder og nestleder blant 

disse. Valget skal holdes som flertallsvalg, jf. virksomhetsreglene § 7 nr. 4.  

2.5 Valg av andre utvalg under kirkelig fellesråd 

Virksomhetsreglene § 8 åpner opp for at kirkelig fellesråd kan oppnevne 

utvalg til forberedende behandling av saker som hører inn under rådet, til å 

utføre særskilte verv, til å lede grener av rådets virksomhet og til å utføre 

særskilt angitte oppgaver innen rådets ansvarsområde. Slike utvalg kan 



tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker som er lagt inn under utvalgets 

mandat hvor ikke annet er bestemt eller følger av lov. 

Det kan velges også andre enn rådets medlemmer til slike utvalg. Begge 

kjønn skal om mulig være representert. Valg av slike utvalg skjer ved 

flertallsvalg, jf. virksomhetsreglene § 7 nr. 4. 

Oslo, 15. oktober 2019 

Med vennlig hilsen 

Jan Rune Fagermoen, fungerende direktør, Kirkerådet 

og 

Andreas Henriksen Aarflot, fungerende seksjonsleder, juridisk seksjon, 

Kirkerådet 
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MODUM MENIGHETS/FELLESRÅD okt 2019 – okt 2023: 

 

 FASTE REPRESENTANTER 
1 Trine 

Gjermundbo 
Granittveien 5 
3340 Åmot 

918 15 418 trine.gjermundbo@live.no 
 

2 Lars 
Sørumshagen 

Idrettsvn. 18 
3370 Vikersund 

958 47 149 lsorumsh@online.no 
 

3 Åse Berit Hoffart Bergkrystallen 57 
3340 Åmot 

467 87 307 ase_berit_hoffart@hotmail.com 
 

4 Gudmund 
Magnus Baustad 

Skolegata 4 
3370 Vikersund 

917 75 493 gudmundmbaustad@gmail.com 
 

5 Petrine 
Indresæter 

Jarvn. 173 
3340 Åmot 

400 18 956 petrine.alne@gmail.com 
 

6 Anne Katrin 
Håskjold 

Løkkevn. 6 
3370 Vikersund 

456 65 339 kakedama@yahoo.com 
 

7 Lisabeth 
Viljugrein 

Borgenvn. 6 
3370 Vikersund 

901 84 002 lviljugrein@gmail.com 
 

8 Helle Myrvik Hovdevn. 6 B 
3370 Vikersund 

997 67 775 hellemorelle@hotmail.com 
 

9 Helge Haavik Haukveien 1 
3370 Vikersund 

951 40 422 helge@haavik.no 
 

10 Sigmund Thomas 
Skretteberg 
Amble 

Skrettebergvn. 69 
3370 Vikersund 

416 88 277 sigmund.amble@gmail.com 
 
 

 VARAREPRESENTANTER 

1 Daniel Skage 
Schou 

Hilsenvn. 21 
3370 Vikersund 

 skageplage@gmail.com 
 

2 Karoline 
Opperud Myro 

Åsvn. 180 
3370 Vikersund 

412 39 272 karmyr.kom@gmail.com 
 

3 Anne-Berit 
Langeland 

Kloppa 7 
3370 Vikersund 

481 96 851 anneblange@hotmail.com 
 

4 Jorunn 
Johannessen 
Tandberg 

Sigdalsvn. 254 
3340 Åmot 

418 54 509 jorun.tandb@fastlane.no 
 

5 Ingvild Røste 
Ødegård 

Skinstadberga 6 
3370 Vikersund 

928 26 781 ingvild.roeste@gmail.com 
 

 SOKNEPREST 

 Geir E. Holberg Gamle Kirkevei 155 
3370 Vikersund 

32 78 32 30 
454 86 940  

geir.holberg@modumkirke.no 

 MODUM KOMMUNES REPRRESENTANT I FELLESRÅDET 

 Per Rune 
Grønhovd 
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Invitasjon til kurskveld for nye menighetsråd 

Alle menighetsråd i Eiker prosti (med unntak av Nedre Eiker og Mjøndalen) 

inviteres til kurskveld  
 

Tirsdag 19. november 2019.  
 
Sted: Åmot kirke 

Tidsramme: Kl. 18 (til 21). 

Mål for kurskveldene er 

- At alle som er menighetsrådsmedlemmer skal oppleve seg som en viktig 

del av kirkens arbeid, 

- At alle skal kunne vite hva som er deres oppgaver. 

- At menighetsrådene skal oppleve bispedømmet som en god støttespiller. 

Proster, kirkeverger, biskop og noen rådgivere fra bispedømmekontoret blir 

med på kvelden.  

Enkel bevertning. 

Påmelding til kurskvelden: Innen mandag 11.11 til kirkevergen i ditt sokn.  

 

Vi satser på «fullt hus» denne kvelden! 

 

Vel møtt! 

For Tunsberg bispedømmeråd, 

 

Ole Martin Thelin, seniorrådgiver 


