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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 18.2.2021 
 

Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Kjell Guldvog Staalesen, Vera Henden, Inger Johanne Flatland Christensen,  
Geir Løvdal, Berit Kristin Fonsdal, Anne B. Aicher, Erik Trømborg, Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede.  
 

 Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 5.11.2020 ble sendt ut pr e-post 10.11.2020.  

Vedtak: «Protokoll fra møtet 5.11.2020 er godkjent» 

 

Referatsaker 
• Justert plan for kirkelig aktivitet de neste ukene, og mulige justeringer fremover og på lengre sikt 

• Protokoll fra Arbeidsutvalgsmøte 28.1.2021 

• Menighetsmøtet vedr. justering i lokal grunnordning  
blir avholdt i Kongsberg kirke 25.2.2021 kl. 17:00 (10 fysiske plasser + streaming). 

• Hilsen fra Håkon Myhra i forbindelse med markeringen av hans 75 årsdag 

Vedtak: «Referatsakene tas til orientering» 

 

 Sak 7/21  Kirkemusikalsk organisering 

Arbeidsgruppen som har jobbet med kirkemusikalsk organisering har bestått av kantorene, daglig leder i Gloger, 

kirkeverge, daglig leder og sogneprest. Gruppen har hatt 8 møter (september-januar). Det er utarbeidet et dokument 

«Kirkemusikk og kultur i Kongsberg og Jondalen sogn» som presenterer alternativ til organiseringen av den 

kirkemusikalske virksomheten. Glogerakademiets styre (inkl. kunstneriske ledere) hadde møte 3.2.21 der 

sognepresten deltok/presenterte alternativ organisering. Dokumentet har blitt oppdatert med styrets innspill, og 

presenterer både dagens modell, samt to alternative modeller for organiseringen av den kirkemusikalske 

virksomheten. Modellene ble presentert/drøftet på møtet. 

Det er planlagt et felles møte for arbeidsutvalgene i menighetsrådet og Glogerstyret 24. februar 2021 for å drøfte 

saken. Målsettingen er at menighetsrådet får stillingsinstruksene til gjennomgang på vårt møte 11. mars slik at 

fellesrådet kan vedta disse uken etter. Endelig vedtak bør kunne gjøres senest på samarbeidsrådsmøtet 15. april 2021. 

Vedtak:  

«Menighetsrådet ønsker at arbeidsutvalget drøfter organiseringen  

av det kirkemusikalske arbeidet videre med Glogerstyrets arbeidsutvalg.  

 



I tillegg til de organisasjonsmodellene som ble presentert på møtet  

ønsker menighetsrådet at det også sees på følgende punkter i det videre arbeidet:  

• Glogerakademiet som merkevare for både undervisning og ordinær konsertvirksomhet. 

• Et eget arbeidsutvalg for virksomheten under paraplyen «Glogerakademiet».  

• Det bør gjøres en vurdering av stillingsprosenter og økonomi  

knytt til ny organisering av den kirkemusikalske virksomheten.  

Menighetsrådet er orientert om de store linjene i den pågående utredningen om fordeler og ulemper 

ved eget organisasjonsnummer for deler av virksomheten (ref. sak 6/21). Rådet ønsker å understreke 

at den videre fremdriften av kirkemusikalsk organisering ikke er avhengig av dette, og at 

fremdriftsplanen opprettholdes slik den er skissert.» 

 
 

 Sak 8/21  Endring av dato for årets konfirmasjoner 

Årets konfirmasjonsgudstjenester skulle vært gjennomført 2. og 9. mai i Kongsberg kirke og 23. mai i Jondalen kirke. 

Med bakgrunn i smittesituasjonen foreslår staben ved kirkekontoret å flytte årets konfirmasjoner til høsten, 12. og 19. 

september.  

Vedtak: «Menighetsrådet vedtar å flytte årets konfirmasjoner til høsten.» 

 

------------------- 

 

Andre pågående/kommende saker: 

o Justering av liturgi for hovedgudstjenesten (etter innspill fra menighetsmøtet) 

o Revidert budsjett 2021 (inkl. Jondalen kirkekomite) 

o Revitalisering av frivillig-arbeidet 

o Grønn menighet 

 


