
 

MODUM  MENIGHETSRÅD 
 

 

 

Åmot, 29.11.2016  
 

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 29.11.2016 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, storstua 

Tilstede:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Eirik Roness (leder), Trine Gjermundbo (nestleder), Åse Berit Hoffart, Nina Hagen, Ola 

Ingvoldstad, Jan Erik Ingesen, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, Laila Sortland Halås, 

Torill Korsvik, og sokneprest Geir E. Holberg 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Gudveig Aadland Gunnerød  

 

Forfall:  

Helle Myrvik, Petrine Indresæter, Dag Johan Stensby, Elin Kopstad 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

 

Permisjon skoleåret 2016/17: 

Bendik Holberg 

 

Åpning   
v/sokneprest Geir E. Holberg: «Hva lærer den kirke du leder?» del 3: Gud som skaper. 

 REFERATER 

Godkjenning av 

referat 

Godkjenning av referat fra forrige møte 25.10.2016 

Vedlegg:  

Referat fra 25.10.2016. 

 

Endringer lagt frem i møtet blir innarbeidet i referatet. 

 

 Vedtak: 

Referatet fra møtet 25.10.2016 godkjennes med de endringer som kom frem i 

møtet. 

 

 Andre referater 

Vedlegg:  

2016 11 16 Referat fra Snarum kirkeutvalg 

2016 11 16 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

 

Veldig inspirerende å lese referatene fra kirkeutvalgene og fagutvalgene! 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 MENIGHETSRÅD 

Sak 2016/34 M Orienteringer 

mailto:kirkekontor@modumkirke.no
http://www.kirken.no/Modum
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 Orientering fra soknepresten: 

 Det har vært bispevisitas i Eiker prosti de to foregående ukene. 

Biskopen har blant annet hatt møte med stab og MR leder, bygdeposten, 

babysang, Modum bad, MR møter fra hele prostiet. Alle er velkommen 

til visitas gudstjeneste i Haug kirke 4.12.2016. 

 Allehelgens-samling 1. søndag i november. Gudstjeneste i 3 kirker hvor 

en i etterkant hadde invitert til samling i storstua i Åmot kirke. 

 Gospel night i Åmot kirke i regi av «Scenen av din» og menigheten. 

Alle tre korene i menigheten deltok blant mange andre. 

 I helgen var det 48 6. klassinger og 31 ungdomsledere var med på Lys 

våken.  

 Offerlista for våren 2017 er delegert til sokneprest og MR leder. Kom 

gjerne med innspill på mail når denne kommer fra Geir. 

 Innspill fra MR til PR: er mulighet for å promotere via fb ved å betale 

for å nå flere. Helge tar kontakt med Nina angående dette. Bruke TV-

Modum og Bygdeposten i forkant av arrangementene.  

 Glimt fra forrige uke og antall: Åmot barnegospel konsert med Jarle 

Waldemar 250-300, KRIK 20, kurs med Leif Gunnar Engedal på VMS 

om Fader vår 30-40, familiespeiderens juleverksted med 150-200. 

 Biskop Per Arne Dahl flyttet denne uken hjem til Modum igjen. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

Sak 2016/35 M Regnskapsrapport 

 Vedlegg: 

Regnskap per 31.10.2016, avd 4 og 5. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2016/36 M Revisjon av budsjett 

  

Vedtak:  

Forslag til revidert budsjett for avd. 4, menighetsrådet, sendes på mail og 

behandles i mailmøte med en ukes tilbakemeldingsfrist.  

  

Sak 2016/37 M Søknad om støtte 

 Vedlegg: 

Søknad om støtte. 

 

Vedtak:  

Det innvilges støtte på lik linje som for 2015 til transport av elever fra Stalsberg 

skole til Heggen kirke i forbindelse med skolegudstjeneste for jul. Støtten 

bevilges fra «Vaaraan fondet».  

  

Sak 2016/38 M Kirkens Nødhjelp kontakt 

 Ole Auen Wiger har sluttet etter mange år som KN-kontakt. Kateketen og 

diakonen ønsker et samarbeid med en representant fra menighetsrådet som vil 

være menighetens KN-kontakt i den funksjonen Ole Wiger har hatt. Det er 

ønske at vedkommende kan være med på planlegging og gjennomføring av 
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fasteaksjonen. Det vil ikke kreves mer arbeid og tid enn den som stiller seg 

villig, kan avse. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet ønsker å utfordre menigheten til å ta konkrete oppgaver. MR 

ber diakonen skrive en tekst til hjemmesiden og at dette tas med i 

kunngjøringene. Saken tas opp igjen på neste møte.   

  

Sak 2016/39 M Fagutvalget for misjon 

 Vedlegg: 

Forespørsel fra fagutvalget for misjon 

 

Menighetsrådet bes tenke igjennom om de kjenner noen som kan ønske å være 

med i utvalget. 

 

Vedtak:  

Fagutvalget for misjon inviteres til et av vårens MR møter i 2017. 

  

Sak 2016/40 M Ny prest 

 I forbindelse med at Tormod Moviken starter som sokneprest i Krødsherad, 

skal stillingen som prest i Modum utlyses. Bispedømmekontoret ønsker innspill 

fra menighetsrådet på teksten til stillingsutlysningen og hvilken type 

egenskaper/funksjoner det er ønske om.  

 

Frist for å sende innspill til prosten er 04.12.2016. Send innspill til Geir innen 

02.12.2016. 

 

Momenter: 

Det er ingen ulempe om det er en kvinnelig prest i forhold til at det er mannlige 

prester i menigheten per i dag. Si noe om den store aktiviteten som er i Modum. 

En menighet med stor takhøyde hvor det er ønske om å få med alle.  

Menigheten har et stort arbeid blant barn og unge. Menigheten har mange 

frivillige og ønsker å sette fokus på oppfølging av disse. Ei bygd hvor det er 

mye sportslige aktiviteter og et rikt musikkliv. En prest som ønsker å bidra inn i 

menigheten. Modum bad og Vikersund er kjente steder og navn folk kjenner 

igjen. Se utlysningsteksten som fellesrådet lagde i forhold til utlysningen av 

kateket. Ønsker en litt spenstig utlysningstekst/overskrift. Fange 

oppmerksomheten raskt hos potensielle søkere.   

 

Hvordan gjør man det kjent at stillingen er ledig? Stillingen utlyses via 

bispedømmet og MR oppfordres til å spre utlysningsteksten i ulike fora og 

medier. 

 

Vedtak:  

Innspillene til prosessen med ansettelse av ny prest i Modum sendes til 

bispedømmekontoret.  

 

Vedtak i mailmøte 21.12.2016: 

Eirik Roness, MR leder, representerer menighetsrådet i ansettelsprosessen i 

forhold til ny kapellan i Modum. 

 

Sak 2016/41 M Langtidsplan 2017-2021. Prosess 

 Jfr. sak 2016/32 M 
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Vedlegg:  

Forslag til mål og strategier 

 

Tidsaspekt for planen: 01.01.2017-31.12.2021. 

 

I prosessen videre er det viktig at innspillene som er kommet blir tatt med inn i 

arbeidet med handlingsplanen.  

Det er meldt inn at «synliggjøre Jesus i bygda vår» savnes som hovedmål.  

Ha med i visjonen at den er Den norske kirkes. Ta inn i teksten før verdiene: 

Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å 

være åpen, tjenende, misjonerende og bekjennende.  

 

Vedtak:  

Innspillene fra behandlingen av saken i møtet innarbeides i det vedlagte utkastet 

før det sendes ut etter oppsatt plan.  

  

Sak 2016/42 M Valg av leder/nestleder 

  

Vedtak:  

Leder og nestleder ble gjenvalgt for perioden nov 2016/nov 2017. 

 

 

 

 FELLESRÅD 

Sak 2016/35 F Orienteringer 

 Orienteringer fra kirkevergen 

 Sykmeldinger, kort- og langtids. Rutiner og instruks for oppfølging av 

arbeidsoppgavene når kirkevergen er sykmeldt eller av andre grunner 

har langtidsfravær. Når er det fellesrådet eller andre trer inn i oppgaver. 

Meldes inn som sak på et senere FR.      

 Bedriftshelsetjenesten. En vurdering om det er behov for 

bedriftshelsetjeneste meldes inn som sak til et senere FR. 

 Samling for MR/FR/Storstab/pensjonister 06.12.2016.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

  

Sak 2016/36 F Økonomi 

 Vedlegg:  

Regnskap per 31.10.2016, avd 1 og 2 

 

Vedtak:  

Regnskapsrapporten per 31.10.2016 tas til orientering. 

  

Sak 2016/37 F 

 

Budsjett 2017 

Vedlegg:  

Vedlegg til budsjettkommentar 2017 

 

Orientering om budsjettprosessen og kontakten med kommunen.  

Kirkevergen har laget et notat som er lagt ved kommunestyrets papirer når de 

ble sendt ut i dag.  
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Hva gjør vi videre for å påvirke politikerne i prosessen? Sende en henstilling til 

partigruppene. FR leder og sokneprest lager et kort notat med bakgrunn i 

notatet fra kirkevergen og sender det i løpet av uken.   

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. FR støtter at notatet som er sendt til 

kommunestyrerepresentantene som vedlegg til budsjettpapirene. 

  

Sak 2016/38 F 

 

Budsjett 2016, revisjon 

 

 Vedtak:  

Forslag til revidert budsjett for avd. 1 og 2 samt investeringer, sendes på mail 

og behandles i mailmøte med en ukes tilbakemeldingsfrist. 

  

Sak 2016/39 F 

 

Rehabilitering av Heggen kirke 

Vedlegg: 

Referat fra byggemøte 22.11.2016 

 

Det er ønske om at budsjettet legges inn i egen kolonne i regnskapsrapporten 

samt en oversikt over hvordan prosjektet ligger ann i henhold til 

fremdriftsplanen.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.   

  

  

  

 

Eirik Roness (sign)     Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 
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Plan og datoer for våren saker 2017 
 

Dato Saker 

Faste saker Orienteringer, økonomi, rehabilitering 

 

24.01.2016 Åmot kirke, kl.19-22 

Puter Nykirke  

KN kontakt (38/2016 M) 

Budsjett 2017 

Bruk av sosiale medier og nettdebattforum 

19.02.2016 Vigslingsgudstjeneste kateket Vidar Husøien i Heggen kirke 

kl. 11med påfølgende middag i Åmot kirke 

14.03.2017 Åmot kirke, kl.19-22 

Årsmelding 2016 

Foreløpig årsregnskap 2016 

Handlingsplan  

02.04.2017 Årsmøte 

Jubileumsgudstjeneste i Rud kirke kl. 11 med påfølgende 

årsmøte 

02.05.2017 Åmot kirke, kl.19-22 

 

13.06.2017 Åmot kirke, kl.19-22 

 

Saker MR Sak 2016/39 M Fagutvalg for misjon 

Sak 2016/15 Ny arbeidstidsordning, prester 

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 Bedriftshelsetjenesten  

Vandelsattest 

Sykmeldinger, sak 2016/35 F 

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 

 

 

 

 

 


