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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 7.11.2019 
 

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

Godkjenning av dagsorden og protokoll 

Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 17.10.2019 ble sendt ut pr e-post 18.10.2019. 

Vedtak:   Dagsorden og protokoll fra møtet 17.10.19 er godkjent 
 

Referatsaker 

1. Søknad fra Kirkeakademiet om økonomisk støtte i 2020 

2. Fellesmøte med stab om frivillighet flyttes til 6. februar 2020 

3. Trosopplæringshefte 0-5 år 

4. Referat fra Fellesrådsmøtet 5.11.19, med særlig vekt på servicebygg ved Kongsberg kirke.  
Arbeidsgruppe: kirkevergen, kirketjener, sogneprest og menighetsrådets representant i fellesrådet. 

5. Nominasjonsliste og informasjon om kandidatene burde vært gjort tilgjengelig i forkant av konstitueringen av 
nytt menighetsråd. Nyttig med en tydelig innstilling fra valgkomiteen. 

Vedtak:    Referatsakene tas til orientering 

 
 

 Sak 26/19  Nytt misjonsprosjekt 

Kongsberg menighet har i mange år samarbeidet med Den Norske Misjonsselskap, der menigheten har støttet, 

informert om og bedt for konkrete prosjekter som NMS har drevet. Prosjektene de siste årene har vært: 

Integrert landsbyutvikling i Blånildalen i Etiopia, Evangelisering og kirkebygging i Blånildalen i Etiopia og  

Landsbyutvikling i Laos 

For perioden 2019–2022 vil Kongsberg menighet støtte NMS’ arbeid i Thailand. Se vedlagt avtale. Innsamlingsmålet 

er kr 50.000,- pr. år.  Dette samles inn gjennom kirkeoffer, julemessen og gjennom salg av glasspynt. 

 

Vedtak:  «Misjonsprosjektet for 2019-2022 er vedtatt.»  
  

 



 

 Sak 27/19  Offerliste 2020 

Utkast til offerliste for 2020 ble presentert. Listen følger de siste års prioriteringer/profil. 
 

Vedtak:  «Offerlisten for 2020 er vedtatt.»  

 
 

 Sak 28/19  Regnskap pr. 30.9 og revidert budsjett 2019 

Regnskapet pr. 30.9.2019 ble presentert og dannet grunnlaget for revidering av 2019-budsjettet. 
 

Vedtak:  «Revidert budsjett for 2019 er vedtatt.  

Forventet mindreforbruk på 19.000,- settes til disposisjonsfond»  

 
 

  Sak 29/19  Midler til rådighet for Kongsberg menighetssenter 

Menighetsrådet har et bundet driftsfond etter en arv fra Solveig Grønli. Saldo pr. 31.12.2018 var kr 196.491,-.  
Arven skal forvaltes i tråd med avdødes ønsker (formål som kommer de eldre i menigheten til gode) og til beste for 
menighetens arbeid. 
 

Vedtak:  «Menighetsrådets bundne driftsfond på kr. 196.491,- stilles til rådighet  
for oppussing av kjøkkenet på Kongsberg Menighetssenter.» 

 
 

  Sak 30/19  Søknad om offer til Stefanus-stiftelsen 

Gudstjenestene i Den norske kirke på 22. søndag i Treenighetstiden skal markeres de forfulgte. Dette vil prege 
gudstjenesten i sin helhet og kapellanen søker derfor om at offeret denne søndagen går til Stafanus-stiftelsen som 
jobber for forfulgte kristne. 
 

Vedtak:  «Offeret i Kongsberg kirke på 22. søndag i Treenighetstiden tilfaller Stefanus-stiftelsen. 
Offer til menighetens arbeid utgår denne søndagen.» 

 
  



Saker til møtet 5. desember: 

o Igangsetting av prosjekt «grønn menighet» 

o Kirkemusikalsk planarbeid – status så langt og fremdriftsplan 

o Presentasjon av/dialog med daglig leder i Glogerakademiet 

o Budsjett 2020 

 
Pågående saker/saker til 2020: 

o Revitalisering av arbeidet med rekruttering av frivillige 

o Kirkemusikalsk plan 

o Grønn menighet 

 
 
 

Kongsberg 7.11.2019 

 

Sigurd Hukkelberg   Ingvild Støa Skrede 

Menighetsrådsleder   Daglig leder 


