
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot, 17.10.19  
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Innkalling til møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 22.10.2019 kl. 19.00-20.30.  
Sted: Åmot kirke 
Til:  
Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo (leder), Helle Myrvik (nestleder), Eirik Roness, Åse Berit Hoffart, Nina 
Hagen, Ola Ingvoldstad, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, Petrine Indresæter, Dag Johan 
Stensby og sokneprest Geir E. Holberg. 
 
Vara (innkalles): 

Laila Sortland Halås, Torill Korsvik, Aina Grimnes.  
 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg (FR), Gudveig Aadland Gunnerød (vara). 
 

Meldt forfall:  

Sokneprest Geir E. Holberg. Runar J. Liodden møter i hans sted. 
 

Permisjon:  
Bendik Holberg, Jan Erik Ingesen 
 
Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent). Kirkevergen er pt sykmeldt, dermed er 
økonomisakene foreslått utsatt til neste møte.   
Det nyvalgte menighetsrådet/fellesrådet som observatører. 
 
Åpning  
v/Nina Hagen. 
 
Samtale som innledning til møtet 
En runde hvor hver enkelt deler en ting de er takknemlig for/har lært ved å ha sittet i MR/FR 
og et råd/innspill til neste råd som kan gjøre ting bedre/utvikle. 
 
 
 
 
 REFERATER 
Godkjenning 
av referat 

Godkjenning av referat fra 17.09.2019 
Vedlegg:  

Referat fra 17.09.2019 
 
Leder går gjennom referatet. 
 

 Forslag til vedtak: 
Referatet fra møtet 17.09.2019 godkjennes.  
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 Andre referater 
Vedlegg: 

• 2019 09 11 Referat fra Heggen kirkeutvalg 
• 2019 09 12 Protokoll fra styremøte VMS 
• 2019 09 18 Referat fra Rud kirkeutvalg 
• 2019 Rapport Snarum kirkes 150 års jubileum 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

 MENIGHETSRÅD 
Sak 2019/33 M 
 

Orienteringer 
 
Siden sist: 

• Her kan MR medlemmene dele noe fra ting de har opplevd i menigheten 
siden sist om de ønsker.  
 

Orientering fra soknepresten: 

• Ansettelse av ny prest, jfr. sak 2019/32 M. 
• Internasjonal lørdag 
• JazzMass 
•  

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

  
Sak 2019/34 M Regnskapsrapport per september 
  

Forslag til vedtak:  
Saken utsettes til neste møte 

  
Sak 2019/35 M Revidert budsjett 2019 
  

Forslag til vedtak:  
Saken utsettes til neste møte 
 

  

 FELLESRÅD 
Sak 2019/30 F Orienteringer 
 Orienteringer fra kirkevergen: 

• Menighetssekretær og stedfortreder for kirkevergen, Rine B. Brekke, er 
kontaktperson for kirkevergen på kontoret mens denne er sykmeldt.  

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.   

  
Sak 2019/31 F Regnskapsrapport per september 
  

Forslag til vedtak:  
Saken utsettes til neste møte 
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Sak 2019/32 F Revidert budsjett 2019 
  

Forslag til vedtak:  
Saken utsettes til neste møte 
 

Sak 2019/33 F Budsjett 2020 
 Jfr. sak 2019/26 F 

 

Orientering fra Anne-Bjørg Aspheim, etatsjef sentraladministrasjonen: 
Følgende tekst legges inn i rådmannens budsjettsforslag for 2020: 
  
390 Den norske kirke 
Modum Kirkelige Fellesråd fikk i 2019 et tilskudd på 6 570 000 kr. I tillegg skal 
det legges til kompensasjon for økte lønns- og pensjonsutgifter. Størrelsen på dette 
beløpet er ikke klart.   
Modum Kirkelige Fellesråd har anmodet om en økning i budsjettrammen på 144 00 
kr. i tillegg til lønnsvekst.  Økningen er knyttet til økte strømutgifter og dekking av 
deler av underskuddet fra 2017 og prisjustering av regnskapsførte utgifter knyttet 
til regnskapsføring. Det anmodes også at investeringsrammen økes med 300 000 kr 
årlig i økonomiplanperioden.  
Rådmannen foreslår at Modum Kirkelige Fellesråd i 2019 bevilges en ramme på 
6 570 000 kr, dvs. samme nivå som opprinnelig vedtatt budsjett 2019. Lønnsøkning 
kommer i tillegg 
   
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering 

  

Sak 2019/34 F 
 

Heggen kirke, totalrehabilitering 
Vedlegg: 

Referat fra byggemøte 20.09.2019 
Artikkel om stenging fra Bygdeposten 
 
Plan for kirkelig seremonier i stengningsperioden blir lagt frem for staben og 
behandles på FR i neste møte.  
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering  

  
 
Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang 
Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
 
 



 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 
 
 

Åmot, 12.09.19  
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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 

 
 
 



Referat fra møte i Heggen kirkeutvalg, 11. september 2019 
 

Tilstede: Jenny Müller, Geir Holberg, Sverre Følstad  

Frafall: Eva Baustad 

 

 

 

1.  Innspill til tavle om Heggen kirke 

 

For mye tekst, og alle fremmedord må forklares. Vi vil gjerne tenke oss nøye 

om hvor disse skal monteres. En mulighet kan være flere bilder. Evnt også 

færre tekstpunkter. Denne virker også litt oppramsende. Også noe for mye 

fargebeskrivelser, der hvor man kan se selve gjenstandene. Sverre melder 

tilbake til kirkevergen. 

 

2. Kort redegjørsel omkring henvendelse til Norsk Folkemuseum om 

tilbakeføring av katekismetavle 

Det ble avholdt befaring 3/9-19 med representanter for Norsk  Folkemuseum,  

som signaliserte at det var vanskelig å se for seg en tilbakeføring, uten at 

endelig beslutning ble tatt den dagen.  

Vi besluttet i utvalgsmøte å arbeide for å skaffe til veie et kunstverk som 

symboliserer den tidlige kristne kirkes symbol: fisken. Det ble ikke tatt noen 

beslutning om materiale, men hver og en tenker på mulige løsninger.  

 

3. Høstens oppgaver, med et blikk på vårhalvåret  

Punktet ble fragmentarisk diskutert. 

 

4. Samtale omkring tiltak for å gjøre Heggen kirke attraktiv 

Mye gjort. Godt besøkt. Kombinasjon av store begivenheter i livet, og alle nye 

TOL-tiltak. Nesten alle søndager er det noe spesielt. Gjennomsnitt 130-140 

besøkende. Besøkere føle seg “hjemme”, “sett”. Øke ambisjonsnivået når vi 

får det nye huset, men allerede nå improvisere litt mer kirkekaffe.  

 

5. Eventuelt 

-  Spørre kirkevergen omkring brostein og varmekabler (Sverre) 

- Stengingsperioden 13.1 til 3.4 2020 - kort samtale om hvilke muligheter og 

begrensninger som finnes. Løses på vekslende måter, både øvrige kirker i 

menigheten, menighetssenteret i Vikersund og kapellet på Heggen.  

 

 

 

11.9.2019. Sverre Følstad 



STIFTELSEN VIKERSUND MENIGHETSSENTER 

INNKALLING TIL STYREMØTE 
 

Tid:   Torsdag 12. september 2019. 

  

Sted:  Menighetssenteret Vikersund 

 

Til stede:  Hroar  Fossen, Jan Marcussen, Kjell Christiansen og Jørgen Korsvik 

    Kasserer: Ole Auen Wiger.    

    Fravær: Solveig Berg Vego; Eli Gutuen og Eirik Rones 

 

Saker til behandling 

 

30/19: Godkjenning av innkalling og saksliste: 

Det ble fremmet to eventueltsaker; se sak 39 og 40/19 

  

Vedtak: 

 Med disse tilføyelsene ble innkalling og saksliste godkjent. 

 

31/19: Godkjenning av protokoll fra 20.maI 2019: 

  
 Vedtak:  

 Protokoll fra 20.maI 2019 godkjent  
 
32/19: Økonomi:   

Innestående saldo kr 62 415. 
 

33/19: Vaktmesterliste: 

Vaktmesterliste for tiden frem til neste styremøte ble satt opp. 
   

34/19: Nyrekruttering av styremedlem(mer): 

Menighetsrådet har utsatt endelig valg til etter at nytt menighetsråd har konstituert 
seg. 
 

35/19: Loppemarkedet: Evaluering mm.: 

Sml sak 26/19 
Utvidet møte for å bestemmer  form for aktivitet som kan sikre økonomien for 
menighetssenteret holde i forbindelse med neste styremøte. Se sak 41/19 
 

36/19: Endring av vaskerutiner/-ansvar på torsdager: 

Menigheten bruker Sigdal Renhold til renhold i Åmot kirke og har fått tilsagn fra 
dette firmaet at de vil ta renhold på de torsdagene det er babysang.  
Økonomi: Kirkekontoret står som ansvarlig i forhold til Sigdal Renhold, men 
fakturerer VMS i etterkant. 
Oppgjør kan f.eks skje i forbindelse med årsoppgjøret mellom VMS og menigheten. 



37/19: Vedlikeholdsbehov: 

- Takstein i grøfta mellom hovedtak og vindfang ødelagt av snøen sist vinter.  
Vedtak: Jørgen prøver å få tak i han som sist foretok takreparasjon 

- Heller på trapp har løsnet.  
Vedtak: Ole og Jørgen arbeider videre med saken. 
 

38/19: Nytt piano i storsalen: 

Digitalt piano bestilt fra Japan.  Pris kr 86 000,- Dette dekker frakt, pianokrakk, 
elektronisk stemmeutstyr, moms og skåler til hjul.  Ankomstdag enda litt usikker 

 

39/19: Belysning i gangen 

 Anbud fra Krøderen elektro på nye lamper med ledlys og dimmer a kr 15 000 +MVA 
 
 Vedtak: 

 Jan tar ansvar for igangsetting av arbeidet  
 

40/19:  Forespørsel om tillatelse til å grave grøft for kabel over VMS’ grunn langs gjerde 

mot jernbanen. 

  

 Vedtak: 

Styret kan ikke se at dette tiltaket vil medføre noen ulempe for VMS og ber Jan gi 
tillatelsen.  

  

41/19:  Dugnad/styremøte/idedugnad  17 oktober 

 

 Vedtak:  

 17. oktober kl 15 - 17 settes som dag for dugnad utvendig 
 Styremøte sette til samme dag kl 17:30 – 18:45 

Samme dag kl 19:00 – 21:00 inviteres loppemarkedhjelperne til et utvidet møte for 
å diskutere mulighet/plan for et miniloppemarked til våren 

 



 

 

Kirkeutvalget for Rud kirke 

Møtereferat 

18.september 2019 

I. Tilstede 

Fra kirkeutvalget: Marianne Svendsrud, Hege Næss og Linda Røed. Kirkeverge 
Nina Brokhaug Røvang og prest Vivian Fleischer Nyborg.  

II. Har Rud kirke et kirkeutvalg? 

Etter «lampesaken» har det vært mye kommunikasjon, blant annet via epost. 
Misforståelser har oppstått og det har ført til arbeidslysten til kirkeutvalget har vært 
dalende.  

Under gjennomgang av eposter kom det tydelig fram at ingen av disse har 
omhandlet annet enn lampesaken, og hvordan denne til beste kan løses. 

Medlemmene av kirkeutvalget ønsker ikke å tre av da de har et stort hjerte for kirka 
si. Både prest og kirkeverge støtter opp om kirkeutvalgets engasjement. Kirkeverge 
gikk gjennom utvalgets oppgaver. Prest og kirkeverge gav tips om hva kirkeutvalget 
kan starte opp av prosjekter både i det daglige liv og av arrangementer i kirkens 
regi. 

Marianne, Linda og Hege blir med videre. Vivian er med som representant fra 
kirken. Når det kommer til de som ikke var tilstede på møtet så må det avklares med 
disse om hva de tenker vedrørende videre deltagelse. 

III. Arbeidet og linjer 

Kirkeutvalget ivrer for Rud kirke. Men, Rud kirke er en del av Modum menighet. 
Det medfører at de arrangementer som ønskes å startes opp må planlegges nøye. De 
må ikke være på samme tid som andre arrangementer i menigheten, og heller ikke 
være «kopi» av det de andre kirkene gjør. Kirkeutvalget oppfordres til å utarbeide 
forslag til hva de ønsker at Rud skal ha et spesielt ansvar for. 

Kirkevergen må forholde seg til budsjetter. Kirkeutvalget må være i dialog med 
kirkeverge før noe bestilles til arrangementer.  

Når det kommer til vedlikehold og ønskede endringer må alltid kirkeverge kontaktes 
før arbeid igangsettes. 

IV. Forslag 

Utvalget har mange gode ideer. Blant annet opprette strikkekafe samt lage filmkveld 
for konfirmantene. Utvalget skal sammen lage en liste med forslag på hva de ønsker 
å gjøre. 



 

 

 

V. Gudstjeneste 13.oktober 

   Kirkevergen sender invitasjon til Sanitetskvinnene og bestiller marsipankake. 
Utvalget baker boller til barna og ordner med det praktiske ellers rundt kirkekaffen. 
De vil bli takket for sin gave til lampen. 

VI. Arbeidet videre 

Utvalget og Vivian vil avtale veien videre.  

VII. Avslutning 

Lampesaken er nå ferdig. Utvalget ønsker å gå videre og arbeide for vekst i kirkens 
arbeid.  

Konklusjonen er at alle har gjort mye i beste mening for kirken, og det verdsettes. 
Nå håper vi at vi SAMMEN kan gjøre det beste for kirken, menigheten, bygda og 
hverandre. 

 

Referent Vivian Fleischer Nyborg 

 

 



Snarum kirke har feiret 150 års jubileum i 2019 
 
En innholdsrik jubileumsfeiring er nå over på Snarum.  
Det har vært utstilling, jubileumskonsert og jubileumsgudstjeneste. Etter gudstjenesten den 1. september ble 
det invitert til kirkekaffe for alle på Snarum Grendehus.  
I forbindelse med jubileet ble det også laget et jubileumshefte til ære for «jubilanten». 
 
De gode hjelperne… 
Snarum kirkeutvalg: 
Anne Turid Gudbrandsen, Britt Tuft, Åse Lien, Aina Svendsby og Ola Ingvoldstad (leder).  
Kirketjener Asbjørn Kleven har bistått utvalget. 
 
Jubileumskomiteen: 
Jon Mamen, Arnt Berget, Asbjørn Kleven, Aase Saastad, Gunbjørg Saastad og Ola Ingvoldstad (leder). 
 
Snarum kirkes jubileumshefte 
Noe av det viktigste jubileumskomiteen har jobbet med har nok vært innsamling av stoff og bilder til 
jubileumsheftet. Og komiteen er godt fornøyd med resultatet. Det ble trykket opp i 1000 eksemplarer og da 
vil Modum menighet ha nok eksemplarer til interesserte moinger i mange år framover.  
 
Komiteen har bestemt at Sysle skole skal få et klassesett (30 stk.) av heftet. Det er mye historie og gode 
bilder som kanskje kan brukes i undervisningssammenheng. 
 

*** 
 

En kan vel si at 150 års jubileet startet med olsokfeiring, med gudstjeneste først og rømmegrøt og sosialt 
samvær på kirkebakken etterpå. Godt besøkt i det fine været den 29. juli. 
Og så, en måned seinere startet selve jubileet… 
 
Utstillingen i det nyrestaurerte kapellet 
Modum kommune hadde bevilget penger til restaurering av det gamle kapellet ved kirken. Dette ble satt opp 
i 1925, og trengte nok en oppussing.. Og det er blitt så fint. Nymalt både utvendig og innvendig og nytt 
hellelagt gulv. Tusen takk til kommunen for dette!  
 
Åpningen av utstillingen var den 28. august med nesten 30 besøkende. Her var det nå samlet ca. 50 bilder, 
både gamle og noen nyere, som fortalte mye om kirken, bygda og menneskene.  
 
En flott samling av gamle dåpskjoler ble også vist fram. Hele 24 flotte kjoler som representerte forskjellige 
tidsepoker. Noen faktisk fra 1800 tallet! Nesten 150 besøkende har vært innom pr 1. september. 
 
Jubileumskonsert 
Fredag 30. august arrangerte jubileumskomiteen i samarbeid med kantor Hanna Louise Husøien i Modum 
menighet, en flott klassisk konsert. Vi hadde besøk av Håvard Svendsrud som med sitt accordion fengslet oss 
alle med sitt eminente spill.  
 
Håkon Skagen og Hanna Louise var ikke mindre imponerende. Håkon på fiolin og Hanna Louise med både 
vakker sang og piano og orgel spill. Som avslutning på konserten fikk vi en smakebit på hvordan det flotte 
orgelet kan «fylle» kirkerommet. 
 
En orgelkonsert i ærverdige Kølnerdomen i Tyskland kunne ikke vært bedre! 
66 besøkende hadde en fin kveld, med MYE flott musikk! 
 



Jubileumsgudstjenesten 
Søndag 1. september var Snarum kirke fylt, nesten til trengsel. Og galleriet måtte tas i bruk. Bortimot 200 
hadde funnet veien til kirken denne søndagen. Mange inviterte gjester, med to tidligere «snarumsprester», 
Olav Jakob Tveit og Steinar Sund i spissen, hadde var møtt fram. Disse bidro også under gudstjenesten. Vår 
nye kallskapellan, Vivian Fleischer Nyborg hadde regien på gudstjenesten og sogneprest Geir Holberg ledet 
gudstjenesten på utmerket måte.  
Vår nye prest, Vivian; holdt dagens preken. Hun formidlet budskapet på en inkluderende og forståelig måte! 
 
En stor takk også til Familiespeideren i Modum som sto flaggborg under hele gudstjenesten.  
To barnedåper og presentasjon av årets konfirmanter (19 stk.) var det også satt av plass til. 
Det var hilsningstaler fra både prost Erik Haualand og ordfører Ståle Versland. En verdig og fin  
jubileumsgudstjeneste ble avsluttet med nattverd. 
 
Så tok kirkeverge Nina Brokhaug Røvang ordet og kirkeutvalgets leder, Ola Ingvoldstad, ble bedt om å 
komme opp til alteret. En stor eske ble båret fram, pakket opp og der kom den gamle døpefonten fra Snarums 
gamle kirker til syne. Denne er avbildet i jubileumsheftet og Ola hadde en drøm om at den burde tilbakeføres 
Snarum kirke, fra sin «museumstilværelse» på Drammens Museum. 
  
Dette hadde han sagt til Nina, og jammen hadde hun ikke klart det kunststykke; å overtale museumsdirektør 
Torkildsen om at Snarum kirke burde få den tilbake. Ola ble målløs, rørt og takknemlig for den flotte gaven 
som ble Snarum kirke og Modum menighet til del! 
Denne gaveoverrekkelsen og talen fra Nina til Snarum kirkeutvalg var nok ett av høydepunktene under 
festgudstjenesten. 
 
Helt til slutt ble det sunget «Guds kirkes grunnvoll» , sogneprest Geir lyste velsignelsen over menigheten og 
tilslutt en flott prosesjon ut av kirken.  
På kirkebakken ble det fotografering og litt prat i det fine høstværet – før menigheten satte kurs for 
kirkekaffe på Snarum Grendehus.  
 
Litt info: 

Den gamle døpefonten har mest sannsynlig stått i den gamle stavkirken fra sen middelalder (1600 tallet) og 

deretter, når stavkirken ble revet, blitt overført til trekirken fra 1702. Så ble den vel stående der til den nye 

kirken sto ferdig i 1869. Døpefonten er restaurert og har fått tilbakeført originale farger. Drammens 

Museum har hatt den i sin forvaring siden 1912. 

 

 
Kirkekaffen på Snarum Grendehus 
Og utrolig nok, gjester, snaringer og andre moinger hadde ikke fått nok av jubileumsfeiring. Ca. 110 
personer benket seg rundt bordene i storsalen – og da var det fullt i lokalet. Noen måtte faktisk ta til takke 
med scenekanten. Men det var enkel servering. Og god køkultur i pølsekøen gjorde sitt til at både 
wienerpølser, brus, kaffe og kaker ble fortært på en forholdsvis ryddig måte. Det ble et par timer i trivelig 
samvær hvor praten gikk, mellom naboer og venner, mellom mennesker som sjelden så hverandre (og 
kanskje fornyet vennskapet). Ordfører Ståle, gamleprestene Olav Jakob Tveit og Steinar Sund hilste til 
forsamlingen. Så leste kirkeutvalgets leder, Ola Ingvoldstad, opp en varm gratulasjonshilsen fra den siste 
«snarums presten», Tore Hummelvoll. Han er i dag kallskapellan i Sandefjord, men kunne ikke komme til 
jubileet. Han hadde en gudstjeneste å ta seg av. 
En begivenhetsrik søndag gikk så mot slutten. Takk til alle, både snaringer og ALLE andre fra fjern og nær, 
som bidro til at det ble et verdig jubileum! 
 

Ref. Ola Ingvoldstad 

 
 
 



Noen bilder fra jubileumsfeiringen 
 

                           
Utstillingen i det gamle kapellet med bilder og gamle dåpskjoler 

 
 
 
 

       
          Her ser vi tidligere kallskapellan Olav Jakob Tveit       Her studeres de gamle bildene som var utstilt 

 
 

 
 

      
            Jubileumskonsert med Hanna Louise Husøien, Håkon Skagen og Håvard Svendsrud (til høyre) 

 

 

 

 



 

     
                          På vei til festgudstjeneste                      Prosesjon inn i kirken 

 
 
 
 

     
                I prosesjonen gikk også to dåpsfølger            En fullsatt kirke  (den gamle døpefonten i forgrunnen) 

 
 

 
 

 
Det ble en trivelig stund på grendehuset under kirkekaffen 



 

KIRKEVERGEN I MODUM 
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Innkalling til byggemøte Heggen kirke, 20.09.2019 
 
Til: 
Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge, 905 35 124, nina@modumkirke.no (referent) 
Jan Marcussen, oppnevnt av fellesrådet. 472 32 013, jan.marcussen41@gmail.com  
Reidar Haugo, byggeleder Castor kompetanse, 95250318, reidar@castorkompetanse.no 
Dag Johan Stensby, fellesrådet, 900 86 104, dag.johan@hotmail.com 
Ole Reidar Nerland, kirketjener 
 
Meldt forfall:  
Alf Kristian Hol, Prosjektleder Castor Kompetanse, 400 97 064, 
alfkristian@castorkompetanse.no 
 
Kopi av referatet: 
Geir Erik Bardalen, Castor Kompetanse 
Jørn Storberget, Castor 
Knut Olav Thorset, teknisk  
Ida Wigdel, kommunegartner 
Geir E. Holberg, sokneprest 
Sverre Følstad, leder i Heggen kirkeutvalg 
Modum kirkelige fellesråd 
  
Neste møte: 
Heggen kirke: 21.10.19 kl. 09.00. 
 
1. Oppfølgingspunkter fra referatet den 02.09.19 

Se som vedlegg til referatet. 
 

2. Gjennomgang av framdriftsplanen for 2019 og plan for 2020 
Fremdriftsplan for 2019 er sendt ut sammen med referatet fra sist møte.  
Sanering takstol: de har sagt det skal skje før jul.  
El.tavla: Reidar følger opp.  
 
Det er viktig å få på plass detaljert plan for 2020 og stengningsperioden. Det er ønske fra 
staben at det er stengt sammenhengende de månedene på våren når det er det, og at det 
jobbes effektivt på flere plan den perioden. Gjerne med tanke på å korte ned 
stengningsperioden høsten 2020. Neste byggemøte: detaljert plan for starten av 2020. 
 

3. Forprosjekt utvendige vegger 
Se mail fra Geir Erik. Denne var kun sendt til Reidar og Nina. Sendes ut til alle og tas opp 
som sak på neste møte. Reidar snakker med Laura om detaljer.  
 

4. Montering av nye varmeovner i kirken. Prosjektnummer 2625 
De er ikke kommet enda, men er nå lovet i slutten av uke 40. Er altså forsinket i 
leveransen. Reidar fortsetter å purre. Kablingsplanen er ferdig.  
Tidspunkt for benkevarmeovner: uke 41. Koordineres med Ole Reidar i forhold til 
begravelser.  
Tidspunkt for ovner i koret: de ovnene bestilles denne uka. Elvi ovner. Slett overflate og 
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sånn at det ikke kommer svart over ovnene på veggen. Tas uke 41 eller tidligere om de er 
klare før.  
Kabling kan skje så fort som mulig. Reidar snakker med Rune denne uka.  
  
 

5. Overvann fra taket. Prosjektnummer 2614 
Orientering fra befaring med kommunegartneren og leder parkvesenet (Ida og Snorre) 
10.09.19. Viser til tegning sendt på mail. Forslag til løsning blir lagt frem i møtet. Ligger 
mange gamle rør og flere gamle graver. Blir en større jobb enn først tenkt. Får nok grave 
rett ned i hjørnene og ikke fremover i forhold til gamle graver. Synkekum som ikke må 
tømmes. Lobben og Skinstad tar det samtidig med at de graver til servicebygget. Viktigst 
å få tatt den ovenfor nordskipet.  
 

6. Oppgradering av gangveier rundt kirken 
Oppjustering av gangveiene og fjerning av brostein ble tatt opp i møte med 
kommunegartneren 10.09.19. Forslag til løsning blir lagt frem i møtet. Kommunen var 
positive til å grave opp og ordne veien/fjerne brostein/legge brostein langs 
kantene/komprimert masse i midten. Ida: når er dette realistisk at kan skje? Må 
koordineres med arbeidet med rullestolrampe/HC inngang.  
 

7. Strømforsyning til kapellet 
Viser til befaring med kommunegartneren 10.09.19. Forslag til løsning blir lagt frem i 
møtet. Reidar snakker med Rune for å se om det er noe mulighet for å legge kabelen ned 
til driftsbygget. Hvis ikke legges det opp egen måler i kirken og ordnes så regningen 
sendes direkte til kommunen fra Midtkraft (Kraftriket). Reidar følger opp.  
 

8. Opp-pussing av kapellet 
Flytting av benker opp på galleriet. Får ca. 60 sitteplasser nede.  
I 2019 var det 8 bisettelser og 4 begravelser i januar-mars. I 2018 var det 4 bisettelser og 4 
begravelser i samme periode. I 2017 var med 5 bisettelser og 12 begravelser.  
Det kan bli utfordringer med å holde varmen i kapellet i vintermånedene. Ikke vindfang 
og dårlig dør i tillegg til at det ikke er vifte for resirkulering av luft/varmeovner. Er det et 
alternativ å bruke menighetssenteret til begravelser og leie lokalet der? Jan sjekker med 
styret på VMS 17. oktober. Alle de andre kirkene kan også brukes. Nina snakker med Ida 
i forhold til gravere og utvidet arbeidstid. En annen utfordring er betaling av 
kistetransport. Denne må dekkes av prosjektet med rehabiliteringen. Legges inn i forslaget 
til plan som legges frem på fellesrådets møte den 22. oktober.  
 

9. Prosjektering og montering av slokkeanlegg. Prosjektnummer 1525 
Jobbes med i henhold til plan.  

10. Kabling til kirken og innvending. Prosjektnummer 1517 
Befaring i området i samarbeid med ECT (Rådgivende ingeniører elektroteknikk) 
28.08.19. Hvordan fordele varmen. Bjørn Sønju jobber med et forslag. Krødern elektro 
må koordinere arbeidet direkte med Reidar. Nå er noe gjort litt i feil rekkefølge. Må følge 
oppsatt plan. Se saken om ovnene over.  

11. Status service-bygget. Prosjektnummer 2607 og 2608 
Fått JA fra Riksantikvaren.  
Foreslår en mindre utvidelse av bygget for å gjøre HC/WC noe mere romslig. OK. Pass og 
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på at det er HC toalettet som er det første!  
Planen var utsendelse av prosjektgrunnlaget til tilbydere i uke 38. Blir sendt tirsdag i uke 
39 med 3 ukers frist for å levere tilbud, dvs i løpet av uke 42. Blir sent til 7-8 tilbydere.  
1. trinns byggesøknad til kommunen når tilbyder er valgt.  
Utgraving av tomta så fort det formelle er i orden. 
 

12. Eventuelt 
Rydding av området på parkeringen. Ble sett på i møtet med kommunen. Snorre i 
parkvesenet sa at de skulle rydde der nede før vinteren.  

Vedlegg til sak 1, oppfølgingspunkter fra tidligere referater:  

 
Saker som følges opp videre 

• Altertavle: kirkevergen og leder i Heggen kirkeutvalg har søkt Norsk Folkemuseum 
om tilbakeføring av altertavle fra de til Heggen kirke (13.05.2019). Befaring 03.09.19. 

• Klikkelyd i ovnene, at det ikke kommer tilbake. Vært stille en periode nå. Har vært 
noe lyd nå når det gikk fra varmt til kaldt. Men, ikke like ille som tidligere (28.05.18). 
Ikke vært brukt siden sist, så dermed heller ingen lyd. Følge opp når kulden kommer 

(19.06.18). Ole Reidar satt på rett før møtet, og klikket en del i oppstartsfasen. Reidar 
følger opp igjen. Klikket tre ganger i løpet av møtet i dag (02.09.2019) 

• Flassing av maling i nordskipet. Holder malingen seg og kan den samme metoden 
brukes i resten av kirken? Ny flassing over første benk til venstre i nordskipet (sett fra 
midtgangen). Er malt med hvitt også er det sprukket opp igjen. Er fukt under kjennes 
det ut som.  Til venstre for bildene under galleriet er det og hvitt. Alf Kristian følger 
opp(20.09.18). Viktigst i denne omgang å støvsuge og følge opp. Også følge med til vi 
har tatt veggene ute. Laura har vært her og skrevet en rapport. Blir fulgt opp videre. 
Har mye å si i forhold til malingen innvendig av resten av kirken (17.10.2018).  

• Trekkerør for kabelen til lyslisten i koret. Alf Kristian følger opp. Jørn kommer denne 

uka (19.06.18). Skal komme (20.09.18). Sammen med resten el-anlegget (17.10.2018).  
• Fiber inn i kirkerommet. Alf Kristian følger opp. Bør tenkes kirkerommet og 

servicebygget sammen. Er det billigere å bare videreføre det trådløse nettverket fra 
kirken (som er videreført fra det gamle servicebygget). Uansett kan det legges inn 
trekkerør for det.  

• Lukten på do. Bra nå. Følges med på videre. Luktet ikke noe der i dag. Har ikke gjort 
det på en stund. Men,- nå er det kommet litt igjen. Og i skapet. Ole Reidar følger litt 
med om det er noe forskjell på når det regner og når det er tørt ute (28.05.18).  

• Brannrørene i nordskipet. Hvordan skjule de? 
• Plassering av «løse» bord og bygging av benke-bord til nordskipet. Jørn bygger. Jørn 

ser på (20.09.18). Alf Kristian hører med Jørn om han tar det eller om vi skal finne en 
annen (17.10.2018). Vi ser på en lokal løsning. 

• Sakristiet: Nina minner kirkeutvalget på hva det er de ønsker og har behov for 
(17.10.2018). Vi ser på en lokal løsning.  

• HC inngang nord: er mindre høydeforskjell enn i byggeperioden. Terrenget er justert 
ned og det er ikke ferdig der ute. Gruses og komprimeres og legges en form for helle 
(17.10.2018).  

• Det er noe elektrisk utstyr som ikke er i bruk lenger, dette bør ved leilighet 
demonteres. Det gjelder de trekantede høyttalerne og høytalerbuketten som henger ned 
over alteret. 

• Forholdet mellom patina, slitasje og små- og større skader. Det har vel allerede vært 
et tema som har blitt behandlet, nemlig utbedring av småskader - både på benkene og 
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alterringen. Flere av de mindre merkene som befinner seg rundt omkring vil hindre at 
resultatet av renoveringen fremstår fullstendig overbevisende. Dette er særlig viktig da 
vi har hatt en lengre periode for utbedringer, og den dagen det står ferdig, bør kirken 
ha et førsteklasses uttrykk. Vi ville gjerne at vi fikk en gradering i forhold til bevaring 
av patina, der umotiverte skader blir utbedret. Selve arbeidet med dette bør være 
relativt fort gjort for en konservator. Samme maling ser ut til å være benyttet over det 
hele, så løsningen vil være ganske snarlig.  

• Restaurering av løsøre.I forbindelse med at kirken allikevel er stengt, bør vi få 
benyttet anledningen til at møbelkonservator overser og utbedrer stolene (samt 
krakken i alteret som har oppimot en centimeters glippe ved press - vi er riktignok 
velsignet med veltrente brukere, men vi bør stole på at det for alltid vil være normen). 
De fleste stolene er blitt vaklevorne. Døpefonten trenger også ettersyn. Det befinner 
seg også en del sølv som har fått mindre ujevnheter som følge av århundrers bruk. Vi 
tror ikke oppgaven bør være vanskelig å få løst innenfor en horisont av tre måneder. 
Omkostningene ved dette er nokså moderate, men gjenstandene må bli reparert utenfor 
eget hus.  

 
Økonomi: 
Revidert budsjett. Sendes over til kommunen i forhold til søknad om tilleggsbevilgning på til sammen 
5.000.000,- fordelt over perioden 2020-2022 (20.09.18). 

    Bevilget  Tillegg Revidert 

budsjett 

bevilgning 

Budsjett rehabilitering, jfr 

prosjektprogram 

2013 200 000   200 000 200 000 

2014 800 000   800 000 800 000 

2015 3 200 000   3 200 000 3 200 000 

2016 1 800 000   1 800 000 1 800 000 

2017 4 000 000   4 000 000 4 000 000 

2018 4 000 000   4 000 000            4 719 000  

2019 4 000 000   4 000 000            4 655 000  

2020 2 000 000 2 000 000 4 000 000            3 395 000  

2021   2 000 000 2 000 000            1 640 000  

2022   1 000 000 1 000 000               585 800  

Sum 20 000 000 5 000 000 25 000 000          24 994 800  
  

Ikke 
bevilget 
enda 
(07.01.19) 

 
Ink mva 

    
I tillegg kommer sluttføring av 

servicebygg og brann      
(budsjettert til å være innenfor det som 

vi får refundert     
av mva) 

 
Bevilgninger: Riksantikvaren kr 800 000,-. Uni kr 300 000,-. KNIF 50.000,-. 
Tilskuddet gjelder innen 01.11.2020. OPS – LEGG INN DEN DATOEN I 
OPPFØLGINGSKALENDER. Sprinkelanlegg er det som er prosjektert og gitt støtte fra 
Riksantikvaren til.  
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