
 
 

 

Arkiv: 012.1 Saksår/nr 2019/6 # 2   Jnr. 2019/11 

Protokoll fra Menighetsrådsmøte 5.9.2019 
 

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

 

Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 6.6.2019 ble sendt ut pr e-post 7.6.2019. 

Vedtak:  «Dagsorden og protokoll fra møtet 6.6.19 er godkjent» 

 

Referatsaker 
1. Referat fra møter i Diakoniutvalget 

2. Revidert plan for diakoni har 3 satsningsområder i planperioden: rekruttering og oppfølging av frivillige, 
menigheten som fellesskap og arbeid med ungdom og psykisk helse 

3. Referat fra møte i Jondalen kirkekomite  

4. Glasspynt fra lysekronene – status for årets glasspynt 

5. Kirkevalget – forhåndsstemming, valgdagen og opptelling 

6. Fredskonsert i Kongsberg kirke 

7. Oppslag i lokalpressen om kirkegårdsmuren 

Vedtak:   «Referatsakene tas til orientering» 

 
 

 Sak 17/19  Samarbeidsavtale – Kongsberg Kantori 

Arbeidsutvalg fra menighetsrådet og Kongsberg Kantori har hatt møter for å avklare kantoriets rolle i forhold til 
Kongsberg og Jondalen menighet. På møtet 19. august ble en samarbeidsavtale ferdigforhandlet. 
 
Vedtak: «Samarbeidsavtalen med Kongsberg Kantori vedtas.» 
 
 

 Sak 18/19  Søknad om tente lysekroner 

Glogerakademiet søker om å tenne lysekronene under folkemusikalsk midnattskonsert på Glogerfestspillene 2020. 
Etter rådføring med kirkeverge og kirketjener lar dette seg gjøre. Menighetsrådet ser at ved søknader om å tenne 
lysekronene, utenom de faste dagene i året, er det viktig å vurdere flere sider. Et moment som bør legges vekt på er den 
ekstra slitasjen på lysekronene dette kan medføre. 
 
Vedtak: «Søknaden innvilges.» 

 



 

 Sak 19/19  Rekruttering av frivillige 

Ref. sak 15/19 vedr. revitalisering av arbeidet med rekruttering av frivillige i Kongsberg menighet. Møte med diakonen 
for å diskutere tanker rundt idedugnad og ansvar/fremdrift knytt til opprettelse av en frivillig-komité. 
 
Vedtak: «Sogneprest og diakon tar ansvaret for å sette ned en frivillig-komité som skal utarbeide 

et diskusjonsgrunnlag om frivillighet til et felles møte mellom menighetsrådet og staben i 
november eller desember 2019.» 

 
 

Sak 20/19  Kunstinstallasjoner i Kongsberg kirke 

I etterkant av søknaden om kunstinstallasjon på Kongsberg kirke før sommeren, så menighetsrådet et behov for å 
diskutere liknende søknader på generelt grunnlag. 
 
Vedtak: «Menighetsrådet støtter arbeidsutvalgets behandling av søknaden. Behandlingen av 

søknader om kunstinstallasjoner og lignende i Kongsberg kirke må behandles i 
menighetsrådet. Mange forhold vil spille inn, og rådet ser ikke pr. i dag at det er mulig å 
fastslå prinsipper eller legge noen føringer på generelt grunnlag.» 

 
 

Sak 21/19  Styrking av diakoni 

Diakoniutvalget i Kongsberg og Jondalen utarbeidet 12.6.2019 en henstilling om styrking av diakonien ved å øke 
stillingsressursen for diakon i fellesrådsområdet. 
 
Vedtak: «Menighetsrådet stiller seg bak diakoniutvalgets henstilling om å gjenopprette 100% 

diakonistilling i Kongsberg og Jondalen sogn. Målet er å styrke rekruttering og 
oppfølging av frivillige, arbeidet med integrering, fellesskapsarenaer og starte tiltak med 
fokus på ungdom og psykisk helse. Rådet ser også at et økt samarbeid innenfor diakoni 
og administrasjon mellom Kongsberg og Sandsvær er hensiktsmessig og kan bidra til å 
styrke de samlede ressursene.» 

 
 

Sak 22/19  Klokkeringing på den internasjonale fredsdagen 

Kantor Matthias Anger har søkt menighetsrådet om å ringe med kirkeklokkene kl 18:00 21. september for å markere 
den internasjonale fredsdagen.  
 
Vedtak: «Søknaden om klokkeringing på den internasjonale fredsdagen innvilges. 

Menighetsrådet ser gjerne at også klokkespillet får en fremtredende rolle i 
markeringen.» 

 
 
 
 
 
 
 
 



---------- 
 
 
Planlagte saker til kommende menighetsrådsmøter: 

o Revitalisering av arbeidet med rekruttering av frivillige 

o Kirkemusikalsk planarbeid 

o Møteplan for nytt menighetsråd (justeringer høsten 2019 og vår 2020) 

 

Minner om høstens møteplan:  

• 10. september 08:00 (morgenmøte etter kirkevalget) 

• 17. oktober 17:30 (konstitueringsmøte) 

• 7. november 17:30 

• 5. desember 17:30 

 

Kongsberg 5.9.2019 

 

Sigurd Hukkelberg   Ingvild Støa Skrede 

Menighetsrådsleder   Daglig leder 


