
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 20.10.2020  
 

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 20.10.2020 kl. 19.00-21.30.    

Sted: Åmot kirke 

Tilstede: Menighetsrådets medlemmer og vara: 

Trine Gjermundbo (leder), Helle Myrvik (nestleder), Lars Sørumshagen, Åse Berit 

Hoffart, Gudmund Baustad, Petrine Indresæter, Lisabeth Viljugrein, Sigmund Thomas 

Skretteberg Amble, Karoline Opperud Myro, Jorun Johannessen Tandberg, Ingvild 

Røste Ødegård, kapellan Runar J. Liodden 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Per Rune Grønhovd (FR)  

 

Forfall:  

Anne Katrin Håskjold, Helge Haavik, sokneprest Geir E. Holberg 

 

 Andre møtende: 

 Menighetssekretær Rine Brostigen Brekke (referent). Vikar for kirkevergen. 

  

Åpning  
«Hva lærer den kirken du leder» kap. 4 ved Runar J. Liodden. 

 REFERATER 

Godkjenning av 

referat 

Godkjenning av referat fra 01.09.2020 

Vedlegg:  

Referat fra 01.09.2020 

 

Leder gikk gjennom referatet. Legges til en setning under sak 2020/31 M: 

«Menighetsrådet oppfordrer beredskapsgruppa til å involvere berørte parter og 

til transparente prosesser så langt det er mulig».  

 

Vedtak: 

Referatet fra møtet 01.09.2020 godkjennes. 

  

 Andre referater 

Vedlegg: 

• 2020 08 25 Referat fra møte i fagutvalg for informasjon og PR 

• 2020 09 07 Referat fra møte i rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse 

• 2020 09 08 Referat fra møte 1 i gudstjenesteutvalget 

• 2020 09 09 Referat fra møte i Vestre Spone kirkeutvalg 

• 2020 09 15 Protokoll fra styremøte VMS 

• 2020 09 16 Referat fra møte i misjonsutvalget 

• 2020 09 22 Referat fra møte 2 i gudstjenesteutvalget 

• 2020 09 22 Referat fra møte i Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

• 2020 10 06 Referat fra møte 3 i gudstjenesteutvalget 

 

Vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

mailto:kirkekontor@modumkirke.no
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 MENIGHETSRÅD 

Sak 2020/35 M 

 

Orienteringer 

Siden sist: 

• Fint å se at det var godt fokus på smittevern i 

konfirmasjonsgudstjenestene. 

• Gøy med innspilling av musikkvideo i Åmot barnegospel. 

 

Orientering fra soknepresten: 

• Trosopplærer arrangerer babysang tirsdager og onsdager i Åmot kirke. 

Betyr mye for de som er med. 

• Er i gang med gudstjenester med utdeling av 4-årsbok. Ny bok i år: 

Kirkeboka mi av Sindre Skeie. Les den gjerne for å se hva menigheten 

ønsker å utruste småbarnsforeldre med. 

• Åmot barnegospel er delt opp i grupper som deltar i gudstjenestene med 

utdeling av 4-årsbok. 

• Det er en utfordring i forhold til plasser i kirkene i gudstjenestene på 

Allehelgen at Heggen kirke er stengt. Åpne og bemannede kirker lørdag 

31. oktober i 4 av kirkene så folk kan komme og tenne lys eller snakke 

med noen om de ønsker.  

• Kapellan og kateket har gjennomført konfirmantweekends. Det ble bra 

ut fra rammene de fikk, men krevende å gjennomføre. Fin avslutning på 

weekenden i Åmot kirke med dåp av en av konfirmantene. Flott å være 

de første til å synge den ferske vinnersalmen fra bispedømmets 

dåpssalme-konkurranse.  

• Kapellan har Vandring gjennom Bibelen for barn nå. P.g.a. ny læreplan 

er opplegget flyttet fra 5. til 4. klasse, og Vikersund og Buskerud skoler 

har derfor valgt å ha opplegget for både fjerde og femte trinn i år. 

• Menighetsmøte torsdag 5. november i Åmot kirke kl. 20.00 med 

presentasjon av forslag til endringer i opplegget for hovedgudstjeneste 

(f.o.m. pinsen 2021). 

• Digitalisering: orientering fra undersøkelse som har vært og orientering 

fra digitaliseringsutvalgets arbeid.  

• Menigheten har fått en gave på kr. 100000,- til digitalisering, og det er 

opprettet en prosjektgruppe (John Ove Andersen, Bernt Åge Fleischer 

Nyborg, Øyvind Christensen, Vivian Fleischer Nyborg og Trine 

Gjermundbo) som jobber med hvordan vi skal nå ut til folk og skape et 

godt innhold. Utvalget består av flinke folk med mange gode idéer, bl.a. 

planlegger de en adventskalender som skal lede fram mot en 

julegudstjeneste. Det er viktig at ressurser og oppgaver henger sammen. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2020/36 M Korona situasjonen og beredskapsgruppas arbeid 

 Vedlegg: 

Referater fra beredskapsgruppas arbeid i perioden 28.08.-10.10.2020 er sendt ut 

på mail fortløpende. 

 

Gruppa har behandlet flere søknader om tillatelse til å gjennomføre 

arrangementer. Viljen og innsatsen for å få til ting er stor, og folk setter seg inn 

i koronarutinene. Vi klarer å få til mye, men må innse at ikke alt kan 
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gjennomføres. Det er en utfordring at folk kan glemme å holde avstand til 

hverandre, f.eks. under kirkekaffe og ved utgangen. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2020/37 M Regnskapsrapport per september 

 Vedlegg:  

Regnskapsrapport per september legges frem i møtet 

 

Vedtak:  

Saken utsettes til strategidagen 25.10.2020 eller mailmøte før neste møte. 

  

Sak 2020/38 M Revidert budsjett 2020 

 Vedlegg:  

Revidert budsjett for MR og TOL 2020 legges frem i møtet 

 

 Vedtak:  

Saken utsettes til strategidagen 25. 10.2020 eller mailmøte før neste møte. 

  

Sak 2020/40 M Strategidag 

 Vedlegg: 

Handlingsplan og årsmelding 2019:  

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Modum_fellesraad/om-

menigheten/langtidsplaner-og-arsmeldinger/  

 

Lørdag 24.10.2020 kl. 09.30-17 i «Utsikten», hoppsenteret. 

Det er jobbet grundig med handlingsplanen, som går fram til 2021. Det vil bli 

noen endringer p.g.a. koronapandemien. Strategidagen avholdes for å bli bedre 

kjent og for å tenke langtidsplanlegging. Program kommer på strategidagen. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering 

 

  

Sak 2020/41 M Oversikt over høringer fremover  

 Vedlegg: «Stresset over høringsmengden» 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet ber følgende utarbeide forslag til høring som legges frem på 

neste MR: 

Lars Sørumshagen sammen med kirkeverge eller sokneprest: «Kirkevalg – 

overordnede problemstillinger» (frist 30.11). 

Trine Gjermundbo: «Mal for helhetlig menighetsplan» (frist 10. desember). 

Sigmund Amble og Helle Myrvik: «Kvalifikasjonskravutvalgets rapport» (frist 

30. november). 

 

  

Sak 2020/42 M Forslag på navnebytte på Eiker prosti 

 Vedlegg:  

Navnet «Eiker prosti» endres til «Buskerud prosti» 

 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Modum_fellesraad/om-menigheten/langtidsplaner-og-arsmeldinger/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Modum_fellesraad/om-menigheten/langtidsplaner-og-arsmeldinger/
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Vedtak:  

Menighetsrådet støtter forslaget om endring av navn til «Buskerud prosti». 

  

Sak 2020/43 M Fokus på menighetens mål 

 Vedlegg:  

Måldokument 

Prosedyre - frivillighet 

 

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

utviklingsmuligheter». 

 

Saken ble innledet av frivillighetskoordinator Trine Gjermundbo. 

De frivillige medarbeiderne er svært viktige for menigheten, og det er ønskelig 

med et system for bred involvering og kvalitetssikring. Frivillighetskoordinator 

har laget et forslag til prosedyre. Ved gjennomgang av denne, kom det mange 

innspill som tas med til staben. Staben bes jobbe videre med prosedyren i 

samarbeid med frivillighetskoordinator. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 FELLESRÅD 

Sak 2020/26 F Orienteringer 

 Orienteringer fra kirkevergen: 

• Branntilsyn. Det har vært tilsyn i 6 av kirkene (ikke Gulsrud). Til 

sammen 3 avvik som må lukkes. Det er avvik på ting som vi ikke har fått 

avvik på tidligere, som f.eks. rømningsveier fra galleriene og dører som slår 

«feil vei». Det må leveres ny dokumentasjon utover den tidligere godkjente og 

det jobbes med det. 

• Heggen kirke og ønske om arkeologiske undersøkelser etter initiativ fra 

privatpersoner. Kirkevergen er i god dialog med kultursjefen om 

oppfølging av dette. 

• Infotavler ved kirkene og arbeidet med dette. Historieutvalget har 

jobbet frem fakta om kirkene. Miriam Stålsett Follesø bearbeider 

teksten, og Alexandra Brauchle står for design av tavlene. 
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.    

  

Sak 2020/27 F Regnskapsrapport per september 

 Vedlegg: 

Regnskapsrapport per september legges frem på møtet 

 

Vedtak:  

Saken utsettes til strategidagen 25. 10.2020 eller mailmøte før neste møte. 

  

Sak 2020/28 F Revidert budsjett 2020 

 Vedlegg:  

Revidert budsjett for FR og investering 2020 legges frem på møtet 

 

Vedtak:  

Saken utsettes til strategidagen 25. 10.2020 eller mailmøte før neste møte. 
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Sak 2020/29 F Revisors beretning 2019 

 Vedlegg:  

Revisors beretning 2019 

Oppsummeringsbrev 2019 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering og det reviderte årsregnskapet legges inn i den vedtatte 

årsmeldingen for 2019. FR ber kirkevergen orientere nærmere om punktene i 

oppsummeringsbrevet på neste møte. 

  

Sak 2020/30 F Høring om ny økonomiforskrift 

 Jfr. sak 2020/23 F 

 

Vedlegg:  

Høringsnotat sendt 12.10.2020 

 

Vedtak: 

Fellesrådet støtter høringen utarbeidet av økonomiutvalget og sendt inn etter 

fullmakt fra AU på vegne av FR. 

  

Sak 2020/31 F Oversikt over høringer fremover  

 Vedlegg: se sak 2020/41 M 

 

Vedtak:  

Fellesrådet støtter at ingen av høringene i vedlagte oversikt fra KA prioriteres 

svart på fra FR.  

  

Sak 2020/32 F Eierskap kirker og kirkegårder, endringer i gravferdsloven 

 Jfr. sak 2020/22 F 

Vedlegg: Oversikt over kirker og eiendom 

 

Kirkevergen er i god dialog med kommunen om overføringen. Det skal gås 

grenseoppgang i og med at det er en del uklare grenser.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering 

  

Sak 2020/33 F 

 

Heggen kirke, totalrehabilitering 

Vedlegg: 

Referat fra byggemøtet 14.10.2020. 

 

Fellesrådet synes det er vanskelig å få oversikt over praktiske og økonomiske 

konsekvenser av at Castor har trukket seg fra byggeledelsen. FR ønsker 

oppdatert regnskap og budsjett for prosjektet på neste møte.FR ønsker å invitere 

Christian Brauchle til å delta på et møte for sammen med kirkevergen å ta en 

gjennomgang om framdrift, avvik med forklaringer/konsekvenser og 

totaløkonomi.   
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

Trine Gjermundbo (sign)    Nina Brokhaug Røvang                                                         

Menighetsrådsleder     Kirkeverge (tilrettelegger for referatet) 
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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 

Økonomirutiner  

Risiko og sårbarhetsanalyse (jfr. 

kirkemøtet KR 76/18)  

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  Revisjon budsjett  

Halvårsrapport på handlingsplan 
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 Saker FR Saker MR 

Rapport fra bygningsbefaring i mai og 

oppdatering av vedlikeholdsplan. 

Arbeidsform MR/FR 

Halvårsplan høst MR/FR 

Arbeidsform 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 (utsatt) 

 

Oktober 2020 

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

Faste saker Budsjett til kommunestyret 

 

 

 

Andre saker Revisjon budsjett 2020  Revisjon budsjett 2020 

Mål 3 

 Strategidag.  

Lørdag 24 kl. 9.30-17. «Utsikten» i hoppsenteret  

November 2020 

Tirsdag 24. november kl. 19-22, Åmot kirke 
AU møte tirsdag 3. november  kl. 14.00-16.00. Åmot kirke/Teams 

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 Eierskap kirker og kirkegårder, 

endringer i gravferdsloven, jfr sak 

2020/20 F 

Tjenesteytingsavtale med kommunen 

inklusive rutiner. 

Rapport fra bygningsbefaring og 

oppdatering av vedlikeholdsplan (fra 

juni) 

Utleie priser kirkene, revisjon 

Mål 4 

 

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. 
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 Saker FR Saker MR 

 • Revisjon av mandater, sak 

2017/25 M. 

• 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 

 

 

 

 

 


