
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 21.01.2020  
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Referat fra møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
 

Tid: tirsdag 21.01.2020 kl. 19.00-22.00.    

Sted: Åmot kirke 

Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo, Lars Sørumshagen, Åse Berit Hoffart, Petrine Indresæter, Anne 

Katrin Håskjold, Lisabeth Viljugrein, Helle Myrvik, Helge Haavik, Sigmund Thomas 

Skretteberg Amble, sokneprest Geir E. Holberg 

 

Vara:  

Daniel Skage Schou (med stemmerett), Karoline Opperud Myro, Ingvild Røste 

Ødegård.  

 

Meldt forfall:  

Anne-Berit Langeland, Gudmund Baustad, Jorun Johannessen Tandberg 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Per Rune Grønhovd (FR) og Gudveig Aadland Gunnerød (vara). 

 

 Andre møtende: 

 Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent).  

  

 

Åpning  
v/Trine Gjermundbo 

Menighetens hovedmål: «Kirken for alle». Se vedlagte visjon og mål i Handlingsplan under 

sak 2020/06 M. 

 

Samtale to og to. Hva gjør at menigheten her er/kan være «Kirken for alle»? 

Momenter fra samtalen: 

Godt med prestene her som viser oss tydelig vei gjennom liturgien og har agendaer som 

gjelder for den gudstjenesten. Kirkerommet er hellig, og man ønsker å gjøre ting riktig, følge 

«kodene». Vi som sitter i menighetsrådet kan og være bevisste på å være tydelige i liturgien 

som en hjelp for andre. 

Respektere alle uansett legning og verdisett. Alle er ikke like eller har de samme meningene, 

men alle skal bli møtt med respekt. Glad for at det er mange «lavterskeltilbud» som for 

eksempel babysang. Og at man blir invitert til alt og føler seg velkomne selv om man ikke er 

døpt. De små tingene er viktig for å føle seg inkludert. Teleslynge, glutenfri oblater og andre 

tilrettelegginger er og viktige. 

 

Tale og stemmerett 

Alle vara har talerett på møtene. Kommunens representant i FR med vara har og talerett på 

MR møtene. De faste medlemmer og vara opptil fast antall har stemmerett 10 stk i MR, 11 i 

FR pluss sokneprest. Alle MR/FR medlemmer og varamedlemmer får utbetalt 

møtegodtgjørelse etter kommunens satser og vedtak i MR.  
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 REFERATER 

Godkjenning av 

referat 

Godkjenning av referat fra 22.10.2019 

Vedlegg:  

Referat fra 22.10.2019 

 

Leder gikk gjennom referatet. 

 

Vedtak: 

Referatet fra møtet 22.10.2019 godkjennes.  

 

 Andre referater 

Vedlegg: 

• 2019 09 12 Stiftelsen Vikersund menighetssenter 

• 2019 10 17 Stiftelsen Vikersund menighetssenter 

• 2019 11 20 Snarum kirkeutvalg 

• 2019 11 20 Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

• 2019 11 21 Samarbeidsmøte om begravelser 

• 2020 01 15 Vestre Spone kirkeutvalg 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

  

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2020/01 M 

 

Orienteringer 

Vedlegg: 

Utlysningstekst ny kapellan 

Tilgang til folkeregisteret 

 

Siden sist: 

• I Eiker var det arrangert strikkegudstjeneste for en tid tilbake. God ide. 
• Takkekort fra Vivian Fleischer Nyborg til menighetsrådet fra 

ordinasjonen hennes i høst.  
 

Orientering fra soknepresten: 

• Ansettelse av ny prest, jfr. sak 2019/33 M og vedlagte utlysningstekst. 

Søknadsfrist 02.02.20. Oppfordr til å søke!  

• Studiepermisjon sokneprest Geir E. Holberg i uke 2, 4, 5, 9, 10, 14, 18, 

19, 20, 22, 24 og 25. Totalt 12 uker. Master i verdibasert ledelse 

gjennom bispedømmet og VID og PKU (Pastoral Klinisk Utdannelse) 

gjennom forsvaret. Runar J. Liodden er stedfortreder på en del 

oppgaver.  

• Dåpstall: i 2019 ble det døpt 111. 2017 – 76, 2018 – 88.  

• Tilgang til folkeregisteret, se vedlegg. Inntil for to år siden hadde 

sykehusene plikt til å gi beskjed til trossamfunnene når et barn blir født. 

Dette gjorde at vi blant annet kunne sende invitasjon til dåp til alle 

nyfødte. Hvis interessen/fordelen veier opp for ulempen for de 

involverte kan det åpnes opp i forhold til GDPR. Soknepresten og MR 

har jobbet mye for å få åpnet muligheten igjen. 

• Nye Drammen kommune ble opprettet fra og med 01.01.2020. For Eiker 

prosti innebærer det at Nedre Eiker kommune går ut av prostiet.  
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• Statistikk for MR som er levert til SSB (Statistisk sentralbyrå) ble utdelt 

i møtet. Noen punkter: kirkelige handlinger (dåp, konfirmasjon, vielser, 

gravferd) er det økning på konfirmanter og noe reduksjon i vielser. 167 

gudstjenester med i snitt 98,4 deltakere per gudstjeneste. Det er en 

økning på 8,6 prosent fra 2018. Har vært 11 færre gudstjenester med 

nattverd i 2019. Ser at nattverden fort har blitt en «salderingspost» når 

det er mye annet som skjer i gudstjenesten. Fint med alminnelig-

gjøringen av nattverden ved at det er dypping. Er for alle.  

Alle barne- og ungdomsskolene var med på julegudstjenesten i 2019.  

• Siden sist: mange gode frivillige og ansatte i menigheten og det skjer 

utrolig mye alt fra barne,- og ungdomsarbeid til kirkeverter! Julaften: 11 

gudstjenester på 9 steder. Release konsert for Åmot barnegospel sin nye 

CD. Lys våken i Heggen kirke og Åmot kirke. Tjenestesamtaler 

gjennomført med de ansatte av soknepresten.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2020/02 M Økonomi 

 Orientering om menighetsrådets økonomi, finansiering og fond. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2020/03 M Budsjett 2019 og 2020 

 Revisjon av budsjett 2019 skulle vært gjennomført høst 2019. Budsjett 2020 

skulle vært lagt frem på møtet i november som ble avlyst. Kirkevergen har vært 

helt eller delvis sykmeldt siden oktober. Det har ikke vært satt inn vikar og 

arbeidet med budsjettet er dermed ikke fullført. 

 

Vedtak:  

Kirkevergen gis fullmakt til å gjennomgå budsjett for 2019 og legge inn 

budsjettrevisjon utfra vedtak gjort i 2019 og tilskudd til ulike prosjekter som er 

gjennomført. Budsjettrevisjonen sendes MR til orientering. Budsjettet for 2020 

legges likt som opprinnelig budsjett for 2019 og revideres i MR møte 

28.04.2020. 

  

Sak 2020/04 M Mulighet for nye midler til diakonale stillinger i 2020 

 Vedlegg:  

Muligheter for nye midler til diakonale stillinger 

 

Soknepresten og kirkevergen i Sigdal har tatt kontakt for å høre om dette er noe 

vi ønsker å tenke sammen med de om.  

 

Saken sees sammen med sak 2020/06 M. 

 

Momenter fra samtalen:  

Bispedømmet går inn med halvparten av det en stilling vil koste for de som får 

innvilget støtte i tre år gitt at en selv skaffer de resterende midler.   

Det er store behov innen diakoni. Blant annet innenfor utfordringer med å 

mestre livet/ønske å leve. Spesielt i forhold til ungdommer.  Viktig med fokus 

på: «Du er verdifull/villet av Gud/ønsket». Aktuelle samarbeidspartnere for et 
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tilbud kan være: Buskerud videregående skole, Helse og Sosial, Helsesøster, 

ungdomsskolene, Sigdal menighet, Modum bad, Rask psykisk helsehjelp, 

Frisklivssentralen, Kirkens SOS. Er et prosjekt i Asker som man kan trekke 

erfaringer fra. Forebygging er viktig. Mobbing, sosiale medier, sosiale nettverk. 

Lavterskel for å ta kontakt; eks en chatte tjeneste.  

Hva er det diakonien kan tilføre av hjelp/støtte til ungdom utover det 

skolehelsetjenesten og psykisk helsevern kan tilby. Hvordan nå de som trenger 

det? 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet utfordrer vikar for diakon Marie Ruud sammen med fagutvalget 

for diakoni til å se på mulige arbeidsområder, mulige samarbeidspartnere og 

økonomi til neste MR møte.   

  

Sak 2020/05 M Internasjonal lørdag 

 Vedlegg:  

Evaluering av internasjonal lørdag 2019. 

 

Referat fra møte mellom diakon vikar Marie Ruud, leder for Internasjonal 

lørdag 2019 Per Buxrud og kirkevergen mandag 20.01.2020 ble delt ut i møtet. 

 

Saken sees sammen med sak 2020/06 M. 

 

Vedtak:  

Internasjonal lørdag legges ned i sin nåværende form og pengene som er igjen 

på fond etter å ha dekket inn underskuddet for 2019 foreslåes disponert av 

menighetsrådet til videre Internasjonalt arbeid. Per Buxrud, Anne Katrin 

Håskjold, Marie Ruud og Kirsti Hole bes om å jobbe med å se på ulike måter 

menigheten kan drive et arbeid med inkludering og integrering og ulike 

samarbeidspartnere i dette arbeidet. Saken tas opp på et senere 

menighetsrådsmøte i 2020. 

  

Sak 2020/06 M Handlingsplan 2020 

 Vedlegg:  

Handlingsplan 2020 

 

Vedtak:  

Handlingsplanen for 2020 vedtas. 

  

Sak 2020/07 M Fagutvalg og kirkeutvalg, oppnevninger 

 Jfr. sak 2019/37 M 

 

Vedlegg:  

Oversikt over råd og utvalg 

Mandat kirkeutvalg  

Vikersund menighetssenter 

 

Der det ikke ble oppnevnt noen, og som er «ledige» er økonomiutvalget, 

Gulsrud kirkeutvalg, fagutvalg for undervisning (startes opp igjen), fagutvalg 

for misjon og kontaktperson for Kirkens Nødhjelp.  
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Vedtak: 

Menighetsrådets medlemmer sitter i ulike utvalg i menigheten.  

Følgende ble oppnevnt:  

Bygningsutvalget:                   Daniel Skage Schou 

Snarum kirkeutvalg:                Sigmund Thomas Skretteberg Amble 

Rud kirkeutvalg:                      Karoline Myro 

Heggen kirkeutvalg:                Helge Haavik 

Vestre Spone kirkeutvalg:       Petrine Indresæter 

Fagutvalg for Trosopplæring:  Ingvild Røste Ødegård.  

Styret VMS: Lars Sørumshagen. Vara: Anne Katrin Håskjold. 

 

 

I tillegg ble Martin Lillevoll og Inger Lise Granlien oppnevnt til Nykirke og 

Åmot kirkeutvalg.  

  

Sak 2020/08 M Årsmøte 08.03.2020, Nykirke kirke 

 Vedlegg:  

Årsmøte 

 

Ønske fra Gohetsfestivalen om innspill til hva festivalen kan være. Gjerne som 

tema på årsmøtet. 

 

Vedtak 

Trine Gjermundbo, leder MR/FR, Helle Myrvik, nesteleder MR/FR,  

Runar J. Liodden, sokneprest, og Jorun Johannessen Tandberg, Nykirke og 

Åmot kirkeutvalg, bes om å ta ansvar for planlegging og gjennomføring av 

menighetens årsmøte i tråd med vedlagte agenda og oppgavefordeling. 

  

Sak 2020/09 M Strategidag lørdag 21.03.2020 

 Kildehuset, Modum bad 10-17. 

 

Hva ønsker menighetsrådet som tema/fokus på strategidagen? 

 

Vedtak:  

AU får ansvar for å planlegge strategidagen for MR/FR 21.03.2020. 

 

Sak 2020/10 M Frivillighetsprisen 2019 

 Vedlegg: 

Statuetter 

Oversikt over hvem som har fått prisen tidligere 

Kandidater  

Invitasjon til Frivillighetsfesten 

 

Vedtak:  

Åse Bekken tildeles frivillighetsprisen for 2019. I tillegg deles det ut 5 

utmerkelser til «Årets nyvalgte»: PR ansvarlige i Heggen gospel Ronja 

Borgersen og Gina Tandberg, «Årets potet»: Mari Engedal, «Årets dekoratør»: 

Sigfrid Bentzen, «Årets jubileumsgeneral»: Ola Ingvoldstad og «Årets album» 

til lederne i Åmot barnegospel. 

 

 

 FELLESRÅD 
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Sak 2020/01 F Orienteringer 

Vedlegg: 

Kirkelig fellesråd i Eiker prosti. Oppnevning av prest i perioden 2020-2023. 

 

 Orienteringer fra kirkevergen: 

• Kirkevergen friskmeldt 50% 

• Kurs fellesråd 17.02.20. Påmeldte fra FR: Gudmund, Lars, Per Rune, 

Ingvild, Geir, Karoline. Orientering fra kurset vil bli gitt fra disse på 

neste møte. 

• Foreldrepermisjon kantor/kateket. Her jobbes det med løsninger for 

vikar. 

• Diakon og vikar fremover.  

• Oppnevning av prest i fellesråd, se vedlegg 

• Støtte til buss til skolegudstjenester før jul er og i år innvilget over 

Vaaraan fondet 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.    

  

Sak 2020/02 F Økonomi 

 Orientering om fellesrådets økonomi, finansiering og fond. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2020/03 F Budsjett 2019 og 2020 

 Se sak 2020/03 M 

 

Vedtak:  

Kirkevergen gis fullmakt til å gjennomgå budsjett for 2019 og legge inn 

budsjettrevisjon utfra vedtak gjort i 2019 og tilskudd til ulike prosjekter som er 

gjennomført. Budsjettrevisjonen sendes FR til orientering. Budsjettet for 2020 

legges likt som opprinnelig budsjett for 2019 med korrigering for økte 

lønnskostnader som følge av lønnsoppgjøret og tilsvarende tilskudd fra 

kommunen. Budsjettet revideres FR møte 28.04.2020. 

  

Sak 2020/04 F Søknad om permisjon 

 Anne-Berit Langeland søker om permisjon for 4 års perioden hun er valgt inn i 

MR/FR. 

 

Vedtak:  

Anne-Berit Langeland innvilges permisjon for sin 4 års periode i MR/FR. 

Jorun Johannessen Tandberg og Ingvild Røste Ødegård rykker opp til hhv 3. og 

4. vara. 

  

Sak 2020/05 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 

Pressemelding stenging av Heggen kirke 

Referat fra byggemøte 06.01.2020 

Prosjektplan for 2020 

Plan i stengeperioden 
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Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

 

Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang                                                         

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 

Årsplan 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 

 

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). 

Datoer/plan høst 

 

Mål 1 

Foreløpig årsregnskap og årsmelding 

legges frem for revisor innen 01.03. 

 

Diakoni, jfr sak 2020/04 M 

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: **.**.** 

Revisjon budsjett 2020 

 

Utleie priser kirkene, revisjon 

Mål 2 

Revisjon budsjett 2020 

Juni 

Tirsdag 9.  

Kl. 19-22 

 

AU: **.**.** 

Rapport fra bygningsbefaring 

i mai og oppdatering av 

vedlikeholdsplan. 

Arbeidsplan for høst/vår 

Budsjettforutsetninger 

Mål 3 

Halvårsrapport på handlingsplan 

 

Oppfølgingssaker Instruks og rutiner, økonomi, 

jfr. 2018/14 F. 

Tjenesteytingsavtale med 

kommunen. 

Risikoanalyser på ulike nivå 

(kirkemøte KR 76/18). 

«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. 
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Dato Saker FR Saker MR 

Eierskap kirker og 

kirkegårder, sak 2019/28 F. 

 

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. 

Internasjonalt arbeid, jfr sak 2020/05 

M 

 

 


