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Referat fra møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 22.10.2019 kl. 19.00-20.30.  

Sted: Åmot kirke 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo (leder), Helle Myrvik (nestleder), Åse Berit Hoffart, Nina Hagen, Ola 

Ingvoldstad, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, Petrine Indresæter, Dag Johan Stensby, 

Torill Korsvik, og vikar for sokneprest Runar J. Liodden. 

 

Vara: 

Aina Grimnes.  

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg (FR) 

 

Forfall:  

Sokneprest Geir E. Holberg, Laila Sortland Halås, Eirik Roness. 

 

Permisjon:  

Bendik Holberg, Jan Erik Ingesen 

 

Referat: 

Kapellan Runar J. Liodden/kirkeverge Nina Brokhaug Røvang 

 

Åpning  
v/Nina Hagen. 

 

Samtale som innledning til møtet 

En runde hvor hver enkelt delte 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. 
 

Takk for: fellesskapet i MR/FR, være seg selv, være med på å påvirke viktige beslutninger for 

Modum menighet, trygt å være uenig, lært om hvordan kirken styres, være en del av gode 

prosesser, lært mye om menighetens oppgaver, møtt mange flotte mennesker, menigheten, 

godt tilbud for barn og unge i menigheten, være en viktig del av samfunnet, styrket troen og 

troen på kirka, frivilligheten i menigheten, gode medarbeidere. 

 

Tips: Ikke være redd for å spørre, vær dere selv, stol på kirkevergen og den jobben hun gjør, 

les sakspapirer, gjør deg opp en mening og våg å uttrykke den, vite at vi hører hjemme i en 

større sammenheng, tenk stort over å være valgt til MR/FR, å være valgt forplikter, fortsette 

utviklingen, tør å tenke nytt, vær aktiv i diskusjoner, delta på menighetens gudstjenester og 

aktiviteter. 

 

 

 

 

 

mailto:kirkekontor@modumkirke.no
http://www.kirken.no/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 

 

 REFERATER 

Godkjenning 

av referat 

Godkjenning av referat fra 17.09.2019 

Vedlegg:  

Referat fra 17.09.2019 

 

Leder gikk gjennom referatet. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 17.09.2019 godkjennes.  

 

 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 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2019/33 M 

 

Orienteringer 

 

Orientering fra soknepresten: 

• Ansettelse av ny prest, jfr. sak 2019/32 M. Planen var å ha utlysningen ut i 

løpet av september. Dette er av ulike grunner utsatt. Vivian Fleischer 

Nyborg er vikar fram til 01.02.2020. 

• Internasjonal lørdag. Stor oppslutning også i år. Per Buxrud ledet 

arrangementet fra vår side. Den nye ordføreren, Sunni Grøndahl Aamodt, 

kom med en hilsen til alle. En kristen mann og en muslimsk jente bidro 

med sang. God mat og en viktig sosial setting. Oppmuntrende å lese 

oppslaget i Bygdeposten og lederen til redaktør Knut Bråthen. 

• JazzMass. Vellykkede konserter med god oppslutning, både i Vardåsen og  

i Åmot kirke lørdag 12. og søndag 13.10.  

• «Veien videre…» ble arrangert tirsdag 08.10 hvor unge venner og enkelte 

familiemedlemmer var invitert til en kveld i Åmot kirke for å dele gode 

minner, savn og sorgen etter Kristoffer S. Syvertsen. Vivian Fleischer 

Nyborg, Marie Ruud og Runar Liodden sto ansvarlig for kvelden. 

Kveldsmat ble servert og relevante spørsmål skapte en viktig samtale rundt 

bordene. Det ble formidlet viktig informasjon om sorgreaksjoner og kirkens 

tilbud til disse unge voksne. Kvelden ble avsluttet ute ved graven til 

Kristoffer. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2019/34 M Regnskapsrapport per september 

  

Vedtak:  

Saken utsettes til neste møte 
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Sak 2019/35 M Revidert budsjett 2019 

  

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.  
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.   

  

Sak 2019/31 F Regnskapsrapport per september 

  

Vedtak:  

Saken utsettes til neste møte 

  

Sak 2019/32 F Revidert budsjett 2019 

  

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  

144 000 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 

   

Vedtak:  

FR ber kirkevergen følge opp saken i forhold til Modum kommune.  

Utredning av konsekvenser av manglende bevilgninger tas opp i neste møte. 

  

Sak 2019/34 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 

Referat fra byggemøte 20.09.2019 
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Artikkel om stenging fra Bygdeposten 

 

Plan for kirkelige handlinger i stengningsperioden blir lagt frem for staben og 

behandles på FR i neste møte.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering  

  

 

Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 

 

 


