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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 6.6.2019 
 

Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Kjell Guldvog Staalesen, Berit Kristin Fonsdal, Åge Skaug, Bjørn Marius Alne,  
Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede  Meldt forfall: Anne B. Aicher og Arne Svilaas 

 

Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 25.4.2019 ble sendt ut pr e-post 30.4.2019. 

Vedtak:  «Dagsorden og protokoll fra møtet 25.4.19 er godkjent» 

 

Referatsaker 
1. Hørselshemmede og teleslynge (se vedlagt henvendelse fra Arne Koksvik og artikkel fra Vårt Land) 

2. Ungdomsarbeidere ansatt i Kongsberg kirke 

3. Vårfesten 

4. «Cafe Nord» - kirkekaffe i Kongsberg kirke 

5. Podcast 

6. Stadig Bedre/Evaluering via Questback 

7. Takke-epost fra Amund Tinderholt (se vedlegg) 

8. Referat fra fellesrådsmøtet 28.5.2019 

9. Referat fra styremøte i Glogerfestspillene 27.5.2019 

Vedtak:   «Referatsakene tas til orientering» 

 
 

 Sak 12/19  Samarbeidsavtale – Kongsberg Kantori 

Arbeidsutvalg fra menighetsrådet og Kongsberg Kantori har hatt møter for å avklare kantoriets rolle i Kongsberg og 
Jondalen menighet. Kantoriet mottar støtte fra menighetsrådet (dirigent, lokaler og forsangertilskudd), men har eget 
organisasjonsnummer og det er derfor nødvendig å få på plass en samarbeidsavtale mellom partene. Se utkast vedlagt. 
Godkjent utkast oversendes kantoriet for drøfting, og nytt møte mellom partene er avtalt i august 2019. 
 
Vedtak:   «Utkastet til samarbeidsavtalen godkjennes og oversendes Kongsberg Kantori for innspill.» 
 
 

 
  

 



 Sak 13/19  Kirkevalget 2019 

I forbindelse med Kirkevalget 9. september 2019 er det opprettet en startside for Kirkevalg på menighetens nettside,  
se https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kongsberg/om-oss/kirkevalg/. Det er det mye praktisk som skal på plass – 
både utstyr og materiell til forhåndsstemmingen, valgdagen, frivillige til å bemanne stemmelokalene under valget, og 
opptellingen av stemmer. Det er valgstyret og valgrådet som har ansvaret for opptellingen og for å behandle valgsaker 
av prinsipiell betydning (forkasting av stemmegivninger og godkjenning av valgoppgjøret) Administrasjonen 
orienterte om lokal plan for Kirkevalget 2019.  
 
Vedtak:  «Lokal plan tas til orientering. Det planlagte menighetsrådsmøte om kvelden 9. september 

flyttes til 10. september kl. 08:00 i Kongsberg kirke (sak: godkjenning av valget).» 
 

 

 Sak 14/19  Rammesøknad – bygg ved Kongsberg kirke 

På fellesrådsmøte 28.05.2019. behandlet fellesrådet framlegg fra kirkevergen om å sende rammesøknad for bygg ved 
Kongsberg kirke.  Rammesøknaden sier noe om utforming, funksjon og plassering. Kirkevergen ser for seg et noe større 
bygg, men det må avklares i dialog med godkjenningsmyndigheten. I redegjørelsen går det fram at i tillegg til vedlagt 
fremlegg, anbefaler kirkevergen et ressurs/lagerbygg på kirketomten i enklere utførelse.  
 
Fellesrådet ønsker å utrede ett (1) bygg på den gamle kirketomten. Fellesrådet ber menighetsrådet komme med en 
uttalelse i forhold til hvor stort bygg det er behov for ved Kongsberg kirke. Når behov fra menighetsrådet foreligger, vil 
kirkevergen bestille tegning/skisse av det og presentere det med prisoverslag på begge byggene. 
 
Vedtak:  «Menighetsrådet ønsker servicebygg med følgende funksjoner knyttet til Kongsberg kirke: 

toaletter, garderobe, lager, resepsjon for billettsalg/informasjon, kirketjenerkontor med 
kontrolltavler, kjøkken og møterom/samtalerom.» 

 
 

 Sak 15/19  Rekruttering av frivillige 

Det er behov for å revitalisere arbeidet med rekruttering av frivillige i Kongsberg menighet. Felles idedugnad mellom 
menighetsråd og stab er tenkt høsten 2019. Diskusjonssak der vi drøfter mulige løsninger for organisering av 
rekrutteringsarbeidet og tanker rundt gjennomføring av idedugnaden. 

Vedtak:   «Rekruttering av frivillige blir tema for felles møte mellom stab og råd høsten 2019.  
                    Det opprettes en frivillig-komité bestående at diakonen og representanter for staben  
                    og dagens frivillige. Komiteen skal presentere et diskusjonsgrunnlag om rekruttering  
                    av frivillige til fellesmøtet.» 
 
 

 Sak 16/19  Kollekt på fredskonsert i Kongsberg kirke 

Lørdag 5. oktober 2019 skal Kongsberg Fredslag arrangere en fredskonsert i Kongsberg kirke.  
I den forbindelse ønsker de om å ta inn kollekt til Norges Fredslag. 
 
Vedtak:  «Forespørselen innvilges. All kollekt i Kongsberg kirke  

skal godkjennes av menighetsrådet og inngå i rådets regnskap.» 
 

 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kongsberg/om-oss/kirkevalg/


Planlagte saker til vårens menighetsrådsmøter: 

o Kirkemusikalsk planarbeid 

 

Minner om høstens planlagte møtedatoer:  

• 5. september 17:30, 10. september 08:00 (godkjenning av kirkevalget),  
17. oktober 17:30 (konstitueringsmøte etter kirkevalget, her legges resten av møteplanen for høsten) 

 

Kongsberg 6.6.2019 

 

Sigurd Hukkelberg   Ingvild Støa Skrede 

Menighetsrådsleder   Daglig leder 


