
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 01.09.2020  
 

Modum kirkekontor, Kapellveien, 3340 Åmot, tlf. 32 78 32 30. Org.nr. 97 69 90 161.  Bank 2270 07 77883. 

E-post: kirkekontor@modumkirke.no; nina@modumkirke.no.    Nettsted: www.kirken.no/modum 

Referat fra møte i Modum menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 01.09.2020 kl. 19.00-22.00.    

Sted: Åmot kirke 

Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: 

Trine Gjermundbo, Lars Sørumshagen, Åse Berit Hoffart, Helle Myrvik, Lisabeth 

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

Thomas Skretteberg Amble, Karoline Opperud Myro, sokneprest Geir E. Holberg 

 

Forfall:  

Petrine Indresæter, Daniel Skage Schou, Ingvild Røste Ødegård, Jorun Johannessen 

Tandberg 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

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

 

 Andre møtende: 

 Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

  

Åpning  
«Hva lærer den kirken du leder» kap. 3 ved Geir E. Holberg. 

 REFERATER 

Godkjenning av 

referat 

Godkjenning av referat fra 09.06.2020 

Vedlegg:  

Referat fra 09.06.2020 

 

Leder gikk gjennom referatet. 

 

Vedtak: 

Referatet fra møtet 09.06.2020 godkjennes.  

 

 Andre referater 

Vedlegg: 

• 2020 03 6.-8. Protokoll fra Ungdommens bispemøte 

• 2020 07 08 Referat fra Snarum kirkeutvalg 

• 2020 08 17 Protokoll fra styremøte VMS 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2020/30 M 

 

Orienteringer 

Vedlegg:  

Offerliste 2. halvår 
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Siden sist: 

• Begravelse: imponert over tydelighet med varme i rutinene. 

Gjennomarbeidet og gode rutiner. 

• Så mange gode tilbakemeldinger fra gjester i konfirmasjoner om hvor 

tydelig og godt det var gjort her i forhold til smittevern.  

• Takk fra konfirmantforeldre for at konfirmasjons gudstjenestene ble 

streamet. 

 

Orientering fra soknepresten: 

• Geir E. Holberg ga en orientering om alle aktivitetene og 

arbeidsoppgaver for hver enkelt ansatt, spesielt nå i forhold til korona 

situasjonen og det ekstra arbeidet det fortsatt medfører.  

• 13 konfirmasjonsgudstjenester totalt i høst, utsatt fra i våres. De fleste 

gjennomført, kun en helg igjen.  

• Oppstart nye konfirmanter parallelt med avslutning av forrige kull. 119 

påmeldt. Prosent av de døpte 90,1% på SMU og 92,6 % på NMU. 

• Digitalisering jfr. sak 2020/28 M. Har vært møte mellom ekteparet som 

har gitt 100.000,- til digitalisering og fagutvalg for informasjon og PR. 

Er laget et under utvalg under FU som skal jobbe spesielt med 

digitalisering. 

• Offerliste høst 2020 lå vedlagt til saken.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2020/31 M Korona situasjonen og beredskapsgruppas arbeid 

 Jfr. sak 2020/22 M 

 

Vedlegg: 

Referater fra beredskapsgruppas arbeid i perioden 05.06.2020-27.08.2020 er 

sendt ut på mail fortløpende. 

 

Lars Sørumshagen orienterer om beredskapsgruppas arbeid 

Grunnlaget for gruppas vedtak er retningslinjer som kommer fra Regjeringen, 

FHI og kirken sentralt. Har ikke hatt jevne møter i sommer, men har hatt 

kontakt på telefon og mail underveis.  

Situasjonen per i dag er at det er mere smitte i landet med flere lokale utbrudd. 

Påfallende og hvordan det smitter når grupper er sammen. Vi må være nøye 

med å følge retningslinjer videre. Og, det som kompliserer nå i høst er at mange 

er forkjølet og det skaper usikkerhet om det er smitte eller ikke. Mange elever 

som ikke kan møte på skolen.  

Mange ansatte og frivillige som brenner for å starte opp og det de gjør. Viktig å 

ha aktiviteter, men samtidig ikke starte for mye på en gang.  

Det sendes mange søknader til kirkevergen om oppstart som da tas opp i 

beredskapsgruppa før de eventuelt kan startes opp.  

 

Utfordringen til gruppa er å trekke de praktiske konsekvensene og konkludere 

ved vanskelige avveininger. Selv om ting er tillatt å gjøre og innenfor reglene er 

det ikke sikkert at vi skal gjøre det likevel. Det krever mye ressurser og ikke 

sikkert at det er hensiktsmessig og kan være risikofylt. Hva er tillatt å gjøre og 

hva er tjenlig? Har vi de nødvendige ressursene? Er det nødvendig å 

gjennomføre? Kan vi finne alternative løsninger for å gjennomføre? 
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Vurderingen av epidemiologisk og pandemisk situasjon. Siste døgn er det 

høyeste smitteantallet siden april. Stadig økende i mange europeiske land. Et 

lokalt smitteutbrudd vil ha store konsekvenser i forhold til at mange i 

nærmiljøet må i karantene. Føre var prinsippet.  

 

Menighetsrådet/fellesrådet har gitt mandat til beredskapsgruppa å ta avgjørelser 

på vegne av MR/FR. 

 

Klage på vedtak 

Det er i dag kommet en klage fra kapellan/kateket på en avgjørelse 

beredskapsgruppa har gjort i forhold til at gruppa har sagt nei til overnatting på 

de to konfirmantleirene som er planlagt denne måneden. De har fått ja til å 

velge mellom «bohjemmeleir» eller vurdere å utsette leirene til våren.  

Leder leste hovedpunktene fra klagen og informerte om risikovurderingene de 

har gjort. 

 

Saken ble drøftet. Det er forståelse for engasjementet og ønsket om å arrangere 

leir på samme måte som man pleier. Både menighetsråd og stab har et stort 

hjerte for konfirmantarbeidet. I denne spesielle situasjonen vi er i nå, vil det 

måtte gjøres tilpasninger og endringer i menighetens i forhold til 

smitteverntiltak. Det er og samtidig viktig med god kommunikasjon internt og 

eksternt. Menighetsrådet oppfordrer beredskapsgruppa til å involvere berørte 

parter og til transparente prosesser så langt det er mulig. 

Menighetsrådet har full tillitt til beredskapsgruppas vedtak og støtter det.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering og menighetsrådet støtter beredskapsgruppas arbeid og 

vedtak, og i saken det er kommet klage i forhold til.  

  

Sak 2020/32 M Regnskapsrapport per juni 

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport per juni 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering 

  

Sak 2020/33 M Justering av grunnordning for gudstjenesten 

 Jfr. sak 2020/28 M 

 

Vedlegg: 

Justering av lokal grunnordning for gudstjenestene 

Justering av grunnordning for gudstjenestene i Modum 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet ber sokneprest Geir. E. Holberg og kantor Hanna Louise 

Husøien lede arbeidet med justering av lokal grunnordning for gudstjenesten i 

Modum i henhold til vedlagte forslag. De får og fullmakt til å forespørre og 

oppnevne resterende medlemmer til gudstjenesteutvalget som skal jobbe i 

henhold til gitte mandat. 

  

Sak 2020/34 M Fokus på menighetens mål 

 Vedlegg:  

Måldokument 
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Samtale om mål 3 av 5: «Alle frivillige skal bli sett, hørt, anerkjent og gis 

utviklingsmuligheter». 

 

Saken innledes av frivillighetskoordinator Trine Gjermundbo. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 FELLESRÅD 

Sak 2020/18 F Orienteringer 

 Orienteringer fra kirkevergen: 

• HMS. Det jobbes godt med HMS i en krevende tid. 

• Lønnsoppgjør og lokale forhandlinger. Det er utsatt til 

oktober/november fra sentralt. De sentrale oppgjørene som er 

gjennomført,  ligge r på en lønnsvekst på rundt 1,7%.  
• Felles samling kirkeverge-proster på Modum bad mandag og tirsdag 

denne uken.  
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.    

  

Sak 2020/19 F Regnskapsrapport per juni 

 Vedlegg: 

Regnskapsrapport per juni 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering 

  

Sak 2020/20 F Budsjett 2021 

 Vedlegg: 

Budsjettnotat til kommunen  

 

Leder for sentraladministrasjonen har varslet at det vil bli gitt kompensasjon i 

forhold til lønnsøkning som tidligere år, men at det må regnes med et kutt i 

forhold til 2020 på ca. 115.000,- i 2021 på det generelle tilskuddet. 

 

Vedtak:  

Fellesrådet ber kirkevergen sende over budsjettnotatet vedlagt saken her til 

kommunen som innspill i budsjettprosessen for budsjett 2021. 

  

Sak 2020/21 F Innspillsmøte om kirkelig organisering 

 Vedlegg 

Innspillsmøter om kirkelig organisering 

 

Vedtak:  

Hvert enkelt rådsmedlem oppfordres til å delta på et av de digitale møtene som 

er tilpasset for rådsmedlemmer, frivillige og andre interesserte. 

  

Sak 2020/22 F  Eierskap kirker og kirkegårder, endringer i gravferdsloven 

 Jfr. sak 2019/28 F 
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Vedlegg: 

Eierskap til kirkelige eiendommer 

Rundskriv V-6/2002 B 

Ny veileder for lokale og regionale gravplassmyndigheter 

Orientering om endringer i gravferdsloven fra 2021 

Godkjenning av avtale mellom Modum kirkelige fellesråd og Modum 

kommune  

Vedtak og avtale 

 

Prosessen med avklaring av eierskap. Kommunen skal ta saken. 

 

Revisjon av avtalen om drift av kirkegårder. Åse 

Papirene her til orientering og ikke ment som detaljlesning. Kirkevergen 

orienterer ut fra disse.  

 

 Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2020/23 F Høring om ny økonomiforskrift 

 Vedlegg:  

Høyringsbrev 

Høringsnotat 

Utkast ny økonomiforskrift 

 

Vedtak: 

Fellesrådet ber økonomiutvalget vurdere om det skal avgis uttale fra FR eller 

ikke.  

  

Sak 2020/24 F Søknad om permisjon fra menighetsråd/fellesråd høsten 2020 

 Daniel Skage Schou (1. vara) har kveldsskole som høsten 2020 sammenfaller 

med MR/FR sine møter og han søker permisjon fra rådet høsten 2020. 

 

Vedtak:  

Daniel Skage Schou innvilges permisjon fra MR/FR høsten 2020. Karoline 

Opperud Myro går inn som 1. vara i perioden.  

 

Sak 2020/25 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 

Referat fra byggemøtet 15.06.2020. 

 

Castor kompetanse har sagt opp rammeavtalen de har med kirkelig fellesråd i 

forhold til Heggen kirke. Christian Brauchle fra Nordbohus går inn Castor sin 

funksjon i forhold til byggeledelse. Kirkevergen følger opp arbeidet som 

prosjektleder på vegne av fellesrådet som tidligere.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering og skifte av byggeledelse støttes. 

  

 

Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang                                                         

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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Årsplan 2020  

 

Årsplan høst 2020/vår 2021 
 Saker FR Saker MR 

Faste saker 

hvert møte 
• 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 

 

I løpet av 4 

års perioden 
• Møte med alle ansatte 

• Handlingsplan/mål for neste 4 

års periode 

 

• Møte med alle kirkeutvalgene 

• Fokus på målene 

• Handlingsplan/mål for neste 4 års 

periode 

• Kirkevalg 

 

 Saker FR Saker MR 

Januar 2021 

Tirsdag 19. januar kl. 19-22, Åmot kirke 
AU møte torsdag 7. januar  kl. 08.30-10.00. Åmot kirke 

Faste saker Revisjon av budsjett etter 

kommunestyrets vedtak i desember 

Frivillighetsprisen 

Planlegging av årsmøtet 

Andre saker   

Februar 2021 

Tirsdag 9. februar kl. 18-21 

 Frivillighetsfest. 

Invitere alle frivillige i menigheten 

Februar/Mars 2021 

Tirsdag 16. mars kl. 19-22, Åmot kirke 
AU møte tirsdag 2. mars  kl. 14.30-16.00. Åmot kirke 

Faste saker Foreløpig årsregnskap legges frem for 

revisor innen 01.03 (fremlegges innen 

15.02). 

Årsmelding 

Foreløpig årsregnskap og årsmelding 

legges frem for revisor innen 01.03. 

 

 

Andre saker   

Mars 2021 

Faste saker Årsmøte 

Revisjonsberetningen avgis innen 

01.04. fra revisor 

Årsmøte 

Andre saker   

Mai 2021 

Tirsdag 4. mai kl. 19-22, Åmot kirke 
AU møte tirsdag 20. april kl. 14.30-16.00. Åmot kirke 

Faste saker HMS  

Andre saker   

Juni 2021 

Tirsdag 15. juni kl. 19-22, Åmot kirke 
AU møte tirsdag 1. juni kl. 14.30-16.00. Åmot kirke 

Faste saker Revisjon budsjett  

Rapport fra bygningsbefaring i mai og 

oppdatering av vedlikeholdsplan. 

Revisjon budsjett  

Halvårsrapport på handlingsplan 

Arbeidsform MR/FR 
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 Saker FR Saker MR 

Arbeidsform MR/FR 

Halvårsplan høst MR/FR 

Halvårsplan høst MR/FR 

Andre saker   

August/september 2020 

Tirsdag 1. september kl. 19-22, Åmot kirke 
AU møte torsdag 20. august kl. 08.30-10.00. Åmot kirke (ble mailmøte) 

Faste saker Eventuelt lønnsoppgjør/lokale 

forhandlinger 

Budsjettkommentarer til 

kommunestyret, budsjett 2021  

Budsjettforutsetninger 

Budsjettfrist kirkeutvalg og 

aktiviteter 30.09. 

Budsjettforutsetninger 

 

Andre saker  

Eierskap kirker og kirkegårder, sak 

2019/28 F. Avtalen om drift av 

kirkegårder – revisjon av denne? 

Mål 3 

 

Oktober 2020 

Tirsdag 20. oktober kl. 19-22, Åmot kirke 
AU møte tirsdag 6. oktober kl. 14.30-16.00. Åmot kirke 

Faste saker Budsjett til kommunestyret 

Økonomirutiner 

Risiko og sårbarhetsanalyse (jfr. 

kirkemøtet KR 76/18) 

 

 

Andre saker Revisjon budsjett 2020  

Tjenesteytingsavtale med kommunen 

inklusive rutiner. 

Rapport fra bygningsbefaring og 

oppdatering av vedlikeholdsplan (fra 

juni) 

Utleie priser kirkene, revisjon  

Revisjon budsjett 2020 

Mål 4 

 Strategidag.  

Lørdag 24 kl. 9.30-17. (sted kommer)  

November 2020 

Tirsdag 24. november kl. 19-22, Åmot kirke 
AU møte tirsdag 10. november  kl. 14.30-16.00. Åmot kirke 

Faste saker Budsjett 2021 

Handlingsplan 2021 

Halvårsplan vår 2021 MR/FR 

Valg leder/nestleder 

Budsjett 2021 

Handlingsplan 2021 

Halvårsplan vår 2021 MR/FR 

Valg leder/nestleder 

Andre saker  Mål 5 

 

Desember 2020 

 Adventssamling med storstab og pensjonister, 

Åmot kirke tirsdag 1. desember 

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. 



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 

 Saker FR Saker MR 

• 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 

 

 

 

 

 


