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Referat fra årsmøte for driftsåret 2018 i Modum sokn                                     
 

Tid:    Søndag, 24.03.2019 

Sted:    Heggen kirke 

Ordstyrer:   Trine Gjermundbo, menighetsrådet  

Referent:   Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge 

Protokollunderskrivere: Helge Haavik og Kari Ravnsborg 

Tilstede:   42 

 

 

 

Velkommen 

V/ Trine Gjermundbo, leder i menighetsrådet. 

Intervju med familiespeiderleder Odd Arne Røvang og familiespeider Rut Følstad. 

Intervju med barnegospel dirigentene Petrine Indresæter (hoved dirigent) og Ingrid Mathea Bjørke Krogh 

(ansvar for solist oppfølging) De sang «Hjerteslag» sammen akkompagnert at menighetsmusiker Helge 

Nysted på piano og kirketjener Arne Kristian Eide Skagen på bass.  

 

Valg 

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere.   

 

Vedtak: 

Den foreslåtte ordstyrer, referent og de to protokollunderskriverne ble valgt. 

 

 

Årsmelding Modum sokn 2018 

Årsmeldingen var gjort tilgjengelig på menighetens hjemmeside i forkant av årsmøtet, var tilgjengelig i 

papir på kirkekontoret og ble delt ut på papir i starten av årsmøtet.  

  

Geri E. Holberg orienterer fra årsmeldingen og menighetens arbeid:  

Takk til alle som deltar på gudstjenester, alle de frivillige, alle klokkere og kirketjenere, menighetsrådet, 

alle ansatte i større stillinger. De ansatte ble nevnt ved navn og fikk egne takkeord til hver enkelt i møtet.  

Vi må passe på at vi får døpt de nyfødte barna. Vår erfaring er at blir de døpt får vi de med i 

trosopplæringen og de blir konfirmert.  

La oss stå samme for å bringe evangeliet om Jesus Kristus til unge og gamle. 

 

Nina Brokhaug Røvang orienterer om fellesrådets arbeid årsregnskapet:  

Økonomien er stram, spesielt når det gjelder fellesrådet. Resultat og balanse er kommentert i 

årsmeldingen og årsregnskapet ligger som vedlegg.  

 

Innspill 

Per Ole Buxrud: 

78 av de 81 sidene i årsmeldingen er preget av det glade budskap.  

Litt færre til gudstjeneste. Per Ole er mye i gangene og på ting som skjer i menigheten. Er en helt 

ekstraordinær flott stab i Modum menighet. Etterlever «Kirken for alle». Staben består av folk som deltar 

på det aller meste som skjer i menigheten. Takk til hver enkelt. Takk for at de synes og deltar i 

menigheten og i gata. Vi er velsignet! Takk og til menighetsrådet og fellesrådet; de er dyktige til å styre 

og passe på. Sammen med de 300 frivillige er det en stor virksomhet! 

Takk og til pinsemenigheten som gjør en flott jobb i Geithus.  
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Runar J. Liodden: 

Strømutgiftene i Åmot kirke er høye på tross av at det ble installert varmepumper i 2018.  

 

Svar fra kirkevergen: det er feil ved målerne så dette er kun stipulerte tall som det jobbes med.   

 

Runar J. Liodden: 

Når det gjelder dåp får ikke lengre menigheten melding direkte til kirkekontoret via folkeregisteret om når 

barn blir født. Gir oss utfordringer i forhold til utsendelse av invitasjon til dåp.  

 

Vi har alltid som menighet fått informere alle 8. klassene om konfirmasjon. Nå fått beskjed om at på 

SMU kan de som vil møte i auditoriet i en skoletime for å få informasjon. Det jobbes i forhold til SMU 

for å finne gode løsninger på dette fremover. 

På NMU fortsetter det som før. 

 

Disse to eksemplene sier noe at vi som kirke og vår posisjon i samfunnet er i endring. Ting kan ikke tas 

som en selvfølge, men det må jobbes i forhold til.  

 

Eystein Nordborg: 

Helt fantastisk å være en del av menigheten. Takk for flott årsmelding.  

Givertjenesten: lav i Modum med så mange aktive. Her må det være mulig å gjøre noe mer. Eneste måten 

å få givertjenesten opp på er igjennom personlig kontakt. 

Det er ikke gitt at vi får så mye offentlig støtte fremover som det som er per i dag.  

  

Svar fra Runar J. Liodden: Nå i fastetiden har menigheten fokus på giverglede i 4 gudstjenester. Vi 

anbefaler boka «Giverglede» som kan kjøpes på kirkekontoret 

 

Jørgen Korsvik: 

Veldig kjekt å være med i Modum menighet og se hvor mye forskjellig som skjer for så mange 

mennesker. Virkelig en kirke for alle.  

Kan og av og til være lurt å kikke litt utenfor landets grenser og se hvordan det gjøres utenfor landet. 

 

Revisor kostnadene høyere enn budsjettert.  

 

Svar fra kirkevergen: Dette kommer av at arbeidet i forbindelse med overgangen fra et eksternt 

regnskapskontor til kommunen som regnskapsfører gå revisor en del merarbeid.  

 

Leif Gunnar Engedal: 

Takk til de som har ansvar for musikken. En fest å komme til en gudstjeneste som er forberedt av og 

gjennomføres av musikerne våre.  

Håper at menigheten legger til rette for at de ansatte får rom for å fordype seg faglig 

Stille time i Rud kirke: velkommen dit. 

 

 

Vedtak: 

Årsmeldingen ble godkjent med akklamasjon. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

Helge Haavik       Kari Ravnsborg 


