
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 06.09.2016  
 

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 fra menighetsråd/fellesråd  
Tid: tirsdag 06.09.2016 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, skolestua 

Til stede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Eirik Roness (leder), Trine Gjermundbo (nestleder) fra og med sak 2016/27 M, Åse Berit 

Hoffart, Nina Hagen, Ola Ingvoldstad, Jan Erik Ingesen, Helle Myrvik, Helge Haavik, Anne 

Katrin Håskjold, Petrine Indresæter, Torill Korsvik og sokneprest Geir E. Holberg 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Kopstad. 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

Forfall: 

Bendik Holberg (søker om permisjon), Dag Johan Stensby, 

 

Åpning   
v/sokneprest Geir E. Holberg: «Hva lærer den kirke du leder?». Kapittel 1: «Dåpen». 

 

Møte med kirketjener Ole Reidar Nærland.  

Ole Reidar Nærland orienterte om sin jobb som kirketjener i Modum.  

 REFERATER 

Godkjenning av 

referat 

Godkjenning av referat fra forrige møte 07.06.2016 

Vedlegg:  

Referat fra 07.06.2016. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 07.06.2016 godkjennes. 

 

 Andre referater 

Vedlegg:  

2016.08.23 Protokoll fra styremøte, Vikersund menighetssenter 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2016/25 M 

 

Orienteringer 

Orientering fra soknepresten: 

 Oppstart. I løpet av denne uken er alle aktiviteter i gang etter sommeren.  

 Arbeid med gudstjenestelista for våren 2017 er startet i staben. Hvis 

noen har innspill, lever disse gjerne inn til soknepresten.  
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 15. januar skal Trafikkofrenes dag markeres, denne gangen i Modum i 

Åmot kirke. Statsminister Erna Solberg og biskop Per Arne Dahl 

kommer.  

 19. februar skal Vidar Husøien vigsles til kateket i Modum menighet. 

Det vil foregå i gudstjenesten i Heggen kirke med fest i Åmot kirke 

etterpå. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2016/26 M Økonomi 

 Vedlegg: 

Regnskap per 31.07.2016, avd 4 og 5. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2016/27 M Langtidsplan 2017-2020. Prosess 

 

 

 

 

 

 

Jfr. sak 2016/22 M 

 

Vedlegg:  

Flyer til deling på sosiale medier 

Invitasjon til samling for Menighetsrådet lørdag 24.09 kl. 10.00 i Vingen. 

 

Oppfordrer alle til å svare på spørreskjemaet: «Hvor går veien videre for 

Modum menighet» og dele det på facebook eller i andre sosiale medier. Kan 

deles via hjemmesiden til menigheten eller fra facebook siden til menigheten. 

Flyeren deles ut i alle gudstjenestene nå i september og er sendt til media. 

Det er og sendt mail til alle dåpsforeldre fra 2009 og fremover samt til alle 

frivillige.  

 

Staben hadde stabsdag forrige uke med tema langtidsplanen.  

   

Tirsdag 11. oktober i Åmot kirke kl: 18.00, stor felles samling som er åpen for 

alle som ønsker å delta.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering  

  

Sak 2016/28 M Inkludering og like muligheter for homofile i Modum menighet 

 Vedlegg: 

Brev til menighetsrådet i Modum menighet fra 8 personer i en Betagruppe 

(vedlegg til innkallingen) 

Kirkemøtets vedtak, KM 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par (vedlegg til 

referatet og med protokollutskriften som svar til Betagruppen) 

 

Det refereres i brevet til uttalelser i media. En liten oppklaring i forhold til 

praksis og rutiner:  

Når et par tar kontakt med kirkekontoret for å booke vielse, vil de få dato, 

klokkeslett og kirke. Prest og organist vil bli fordelt i forhold til arbeidsturnus 

og ferieavvikling. I forhold til organist, vil de enten få en av fellesrådets fast 

ansatte eller en vikar. I forhold til prest vil de enten få en av menighetens tre 
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prester, en annen prest i prostiet eller en vikar. Det er prosten i Eiker prosti, 

som Modum menighet er den del av, som har ansvaret for at det er prester 

tilgjengelig for de ulike tjenestene i prostiet. Når det, etter all sannsynlighet, blir 

vedtatt en ny vigselsliturgi i begynnelsen av 2017, vil denne praksisen gjelde 

også for vielse av likekjønnede par.  

 

Tilbakemelding på spørsmål stilt i vedlagte brev: 

Praksis i Modum menighet er at menigheten følger og forholder seg lojalt til  

det som er vedtatt av Kirkemøtet at det nå er to likestilte syn. Menighetsrådet 

stiller seg bak Kirkemøtets vedtak og ønsker at det skal være rom for begge 

syn, med gjensidig respekt for hverandres standpunkt. For de ansatte forventes 

det at de er lojale mot Kirkemøtets vedtak. Menighetsrådet kan ikke instruere 

de ca. 11.000 medlemmene i Modum menighet hvordan de skal forholde seg til 

vedtaket. Men, de har et ønske om at medlemmene skal møte hverandre med 

den samme gjensidige respekten som det forventes av de ansatte og av 

Menighetsrådet. 

 

Menighetsrådet ser det som uheldig at media har satt fokus på enkeltprester og 

deres standpunkt istedenfor å fokusere på muligheten for at alle nå etter hvert 

kan få lov til å gifte seg i kirken, uavhengig av legning. Det er trist at det er slik 

som beskrevet i brevet vedlagt her at «mennesker i bygda vender kirken ryggen 

…. Som følge av det som til nå har kommet frem i saken». Menighetsrådets 

ønske er at alle skal føle seg velkommen i menigheten uavhengig av hvilket 

legning en har eller hvilket syn en har i denne saken. 

 

Prester ansettes av Tunsberg bispedømmeråd. De øvrige tilsatte ansettes av 

Modum kirkelige fellesråd, som og er arbeidsgiver. Til nå har det i 

ansettelsesprosesser ikke vært stilt spørsmål om legning eller standpunkt i 

forhold til teologiske spørsmål rundt homofili. Det vil det heller ikke bli for 

fremtiden. Det forutsettes at de som ansettes og som skal ha veiledning eller 

sjelesorg innenfor sitt arbeidsfelt, gjør dette på en klok og omsorgsfull måte. De 

som er ansatt i fellesrådet per i dag, vil ikke måtte opplyse hvilket standpunkt 

de har, men det forventes at de i sitt arbeid stiller seg lojale bak Kirkemøtets 

vedtak om at kirken nå har to syn, både i ord og handling. 

 

I vedlagte brev er det er stilt spørsmål ved hvordan det kan «sikres at homofile 

og lesbiske i fremtiden blir ønsket velkommen til å kunne ta på seg verv i 

kirken». Her vil praksisen fortsette slik den er i dag, at det ikke er spørsmålet 

om legning men egnethet og nådegaver som er avgjørende. Det er/har vært både 

heterofile og homofile/lesbiske i fellesråd/menighetsråd (menighetens øverste 

organ), som ledere i menighetens barne- og ungdomsarbeid, i trosopplæringen, 

som underviser på kurs i regi av menigheten og som andaktsholdere. 

 

I forhold til hvordan menigheten synliggjør at begge syn er tilstede, i tillegg til 

de personlige møtene og hvordan vedtaket vises i praksis, er nettsiden et av 

virkemidlene. Der ligger det blant annet ute som nyhetssak muligheten for å gi 

høringssvar på den nye vigselsliturgien, og det vil når (hvis) vedtaket om ny 

liturgi er gjort bli informert om at da vil alle som ønsker å vie seg i Modum på 

lik linje få anledning til det i den kirken de ønsker.  

 

I år jobbes det med Langtidsplan for Modum menighet for de neste 4 årene.  

Det er invitert åpent ut gjennom sosiale medier, hjemmesiden, Bygdeposten, 
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brev, mail, annonser og kunngjøringer til å bidra med innspill til hva 

menigheten skal prioritere og hvordan veien videre for Modum menighet skal 

gå. Alle er invitert til å komme med sine tanker, ideer og meninger både 

gjennom denne åpne undersøkelsen og et stort strategimøte 11.10.2016 i Åmot 

kirke kl. 18.00. 

 

Vedtak: 

Saken drøftet.  Innspillene tas med inn i det videre arbeidet med 

Langtidsplanen. 

  

Sak 2016/29 M Oppnevning 

  

Vedtak:  

Jorun Tandberg oppnevnes som medlem i Nykirke og Åmot kirkeutvalg. 

  

 

 FELLESRÅD 

Sak 2016/24 F Orienteringer 

 Vedlegg: 

Rundskriv nr. 3-2016. Endring i lov og forskrift knyttet til innmelding i og 

utmelding av Den norske kirke. 

 

Orienteringer fra kirkevergen: 

 Musikersituasjonen. Knut J. Johnsen, Ellen Jepsen og Henriette Eide 

Skagen er vikarer og til utrolig god hjelp i en periode med 

sykmeldinger. 
 Avskjedsgudstjeneste og avskjedslunsj for kateket Arild Løvik har vært 

avholdt. Han hadde sin siste dag som kateket etter 32 år 31.08.2016. 
 Vigsling av kateket Vidar Husøien 19. februar i Heggen kirke med 

påfølgende festmiddag i Åmot kirke.  
 Det er nå mulig å melde seg inn og ut av Den norske kirke direkte på 

nett. Det informeres om dette i menighetsbladet og på hjemmesiden.  
 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2016/25 F Økonomi 

 Vedlegg:  

Regnskap per 31.07.2016, avd 1 og 2 

Balanse per 31.07.2016  

Budsjettnotat Modum kirkelige fellesråd 2017 med investeringer 

Investeringsmidler 2011-2016 

Årsregnskap med noter, 2015, etter revisjon 

Årsregnskap, kontospesifisert, 2015, etter revisjon  

Årsmelding for Modum menighet, med reviderte tall 

 

Summeringsfeilen i balansen for 2015 må rettes opp før signering.  

 

Vedtak:  

Regnskapsrapporten per 31.07.2016 tas til orientering. 

Det fremlagte reviderte årsregnskapet for Modum kirkelige fellesråd 2015 

vedtas med et samlet mindre forbruk for avdeling 1 og 2 på 146.748,-. Dette 
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avsettes på fellesrådets disposisjonsfond. Samlet beløp for udekket på 

investeringer, dekkes i 2016 og legges inn i revidert budsjett som behandles på 

neste møte. 

Årsmeldingen for 2015 ble vedtatt på menighetens årsmøte med forbehold om 

revisors godkjenning av regnskapet. Den oppdaterte årsmeldingen fremlagt av 

menighetsrådet godkjennes.  

  

Sak 2016/26 F 

 

Rehabilitering av Heggen kirke 

Orientering om hva som er gjort siden sist ble gitt. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2016/27 F 

 

Åmot kirke; bibliotekslokalene 

Lokalene der biblioteket var tidligere er nå i bruk for interne aktiviteter. Når ny 

dør er oppmontert i oktober, vil det bli satt i gang markedsføring eksternt for 

leie av lokalene. Forslag til leiepriser for disse lokalene og nye for de andre 

kirkene og lokalene legges frem på neste møte. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. Forslag til nye leiepriser legges frem på neste møte.  

  

Sak 2016/28 F Søknad om permisjon 

 

Vedtak: 

Bendik Holberg innvilges permisjon fra Modum menighetsråd og fellesråd 

skoleåret 2016/17 grunnet skolegang utenombygds. Petrine Indresæter rykker 

opp på fast plass for samme periode. 2.-5. vara rykker opp til 1.-4. vara. 

 

 

 

Eirik Roness (sign)     Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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Plan og datoer for saker 2016 
Ordinære møter, tirsdag 19-21.30: 

25.10,  29.11 i Åmot kirke. 

 

Andre møter og samlinger: 

24.09, menighetsrådsseminar i Vingen, kl. 10-16. 

11.10, stor åpen strategisamling, Åmot kirke 

04.12 visitasgudstjeneste Haug kirke kl. 11.00 

06.12, adventssamling MR/FR, storstab kl. 19-21 

 

 

Dato Saker 

Faste saker Orienteringer, økonomi, rehabilitering 

 

25.10.2016 Puter Nykirke  

Investeringer, rapport og fremover 

Nye leiepriser (2016/27 F) 

Revidert budsjett (2016/25 F) 

Saker MR Sak 2016/15 Ny arbeidstidsordning, prester 

Inntekter 

2016/23 M Visitas rapporter, frist 12. oktober. Sendes 26. 

oktober. 

Ny langtidsplan, 2017-2020 

Fokus på dåp 

Menighetsbladet  

Vaaraan og midlene fra salget 

Ungdomsprest? 

Møte med de ansatte og utvalgene 

2015/17 M Den kulturelle skolesekken  

Fagutvalg for diakoni 

Saker FR Revisjon av budsjett FR 

Bedriftshelsetjenesten  

Vandelsattest 

Saker som 

«henger» 

 Fagutvalg for informasjon og PR, jfr 2013/21 M 

Arbeidsreglementer, personalpolitikk, sak 2010/22 F 

Modum menighetsråds inntjeningsmuligheter, sak 2010/24F og 

2011/35 M 
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Vedlegg til sak 2016/28 M  

Inkludering og like muligheter for homofile i Modum menighet 

___________________________________________________________________________ 

 

 
KM 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par 

 

Kirkemøtets vedtak 
1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede 
par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har 
lykkes å enes om. 
 
2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette 
spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og 
sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet 
ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, 
undervisning og forkynnelse. 
 
3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og 
forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides 
tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle 
par. 
 
4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det 
strider mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette 
vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at slike liturgier 
derfor vil bli utarbeidet og implementert. 
 
5. Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene innføres som ordinære liturgiske 
ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan 
inngå ekteskap i sin lokale kirke. 
 
6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av 
likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. 
Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved 
den kirkelige handlingen. 
 
(Vedtatt med 88 av 115 stemmer) 
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