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Referat fra møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: torsdag 07.05.2020    

Sted: Mail 

Tilstede (de som har svart på mailen):  

             Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo (leder), Åse Berit Hoffart, Helle Myrvik, Petrine Indresæter, Lisabeth 

Viljugrein, Gudmund Baustad, Anne Katrin Håskjold, Helge Haavik, Sigmund Thomas 

Skretteberg Amble, Daniel Skage Schou, Jorun Johannessen Tandberg, Ingvild Røste 

Ødegård, vikar for sokneprest: kapellan Runar J. Liodden (MR)   

 

Geir E. Holberg og Lars Sørumshagen var inhabil i saken som ble behandlet i dette 

møtet. Vara for disse har dermed stemmerett. 
 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Per Rune Grønhovd (FR) 

 

 Andre møtende: 

 Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent).  

  MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD 
2020/20 M og 

2020/10 F 

Delegert myndighet 

 

 Vedlegg sendt på mail 06.05 og 07.05: 

• Smittevernveileder, bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i 

Den norske kirke 

• Smittevernveileder: Bransjestandard for kirkelig undervisning og annet barne- 

og ungdomsarbeid i Den norske kirke  

 

I henhold til smittevernveilederne er det gitt hvem som har myndighet til å ta 

beslutninger i forhold til det som er regulert i disse. Menighetsrådet og fellesrådet er et 

av beslutningsorganene. Siden 11.03.2020 har en beredskapsgruppe i menigheten 

bestående av Lars Sørumshagen (MR/FR), sokneprest Geir E. Holberg (MR/FR) og 

kirkeverge Nina Brokhaug Røvang ledet arbeidet i forhold til håndtering av korona 

pandemien. Alle referater fra gruppas møter er sendt til MR/FR samme dag som 

møtene har vært avholdt.  

 

Vedtak:  

Beredskapsgruppa i Modum menighet ved Lars Sørumshagen (MR/FR), sokneprest 

Geir E. Holberg (MR/FR) og kirkeverge Nina Brokhaug Røvang får fullmakt til å tre 

inn for menighets,- og fellesrådet der de i henhold til veilederne har  «ansvar og 

avgjørelsesmyndighet» gitt i de til enhver tid gjeldende smittevernveiledere for Den 

norske kirke i forbindelse med korona pandemien. MR/FR skal fortløpende holdes 

orientert om beredskapsgruppas møter og beslutninger. Lars Sørumshagen godtgjøres 

for møtene på lik linje med AU for sine møter. Vedtaket gjøres gjeldende fra og med 

08.05.2020 

 

Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang                                                         

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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