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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 22.3.2018 
 

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

 

 Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 22.2.2018 ble sendt ut pr e-post 15.3.2018. 

Forslag til vedtak: «Dagsorden og protokoll fra møtet 22.2.2018 er godkjent» 

 

Referatsaker 
1. Invitasjon til innspill til økonomiplan/budsjettarbeid for Fellesrådet 

2. Regnskap 2017 – Kongsberg Menighetssenter 

3. Avskjedsgudstjeneste for biskop Per Arne Dahl søndag 17. juni kl. 11:00 i Tønsberg domkirke. 

4. Nytt styre i Jondalen kirkekomite 
 

Vedtak:  «Referatsakene tas til orientering» 
 
 

 Sak 6/18  Saker til samarbeidsrådsmøtet 2018 

Saksforberedelse til samarbeidsrådsmøtet (9.4.2018) mellom Kongsberg og Jondalen menighetsråd og styret i 
Glogerakademiet. Følgende saker ble diskutert:  

a) Plan for kirkemusikk – forankring, rammer, fremdriftsplan og kirkemusikalsk arbeidsutvalg 
Menighetsrådet etterlyser en plan for kirkemusikk i Kongsberg og Jondalen sogn. En plan for kirkemusikk skal 
inneholde all musikalsk og annen kulturell aktivitet i menigheten og planer fremover, som gudstjenester, kirkelige 
handlinger, korarbeid, konserter, trosopplæring mm. Det er derfor viktig at Glogerakademiet (GA) og dets styre 
sammen med kantorene bidrar aktivt og at all musikalsk virksomhet blir forankret/integrert i planen. Samtidig er 
det også viktig at både GA og kantorene opprettholder sin selvstendighet. Det bør utarbeides rammer for 
planverket, fremdriftsplan og opprettelse av et kirkemusikalsk arbeidsutvalg.  
 

b)  Behandling av budsjett, revidert budsjett og regnskap 
Menighetsrådet skal formelt vedta både budsjett, revidert budsjett og regnskap for Glogerakademiet i forkant av at 
dette skal oversendes til økonomitjenesten. Frem til nå har kun årsregnskapet vært vedtatt. Årshjulene til begge 
styrer bør samkjøres slik at budsjett kan vedtas på første møte over nyttår, revidert budsjett senest november og 
årsregnskapet når dette foreligger fra økonomitjenesten. 
 

 



c)    Adgang til arrangement i Kongsberg kirke for ansatte og menighetsråd 
Menighetsrådet ønsker at ansatte ved kirkekontoret i Kongsberg og medlemmer i Kongsberg og Jondalen 
menighetsråd skal ha fri adgang til arrangement i Kongsberg kirke (ref. sak 11/15). Dette er viktig, ikke minst for å 
beholde eierfølelsen og fellesskapsfølelsen også i forhold til Glogerakademiets (GA) aktivitet. Fri adgang kan gis via 
ansatte-kort og legges inn i standardkontrakten som gjøres med eksterne arrangører slik at GA ikke trenger å 
refundere inngangsbilletter for ansatte. Ansatte som får fri adgang via ansatte-kort må kunne stille som frivillige 
(vakt/billettselger etc.) ved behov. 

d)   Orientering om tema og program for Glogerfestspillene 
Menighetsrådet har hovedansvaret for bruken av kirken og hva som framføres der. Menighetsrådet ønsker å bli 
orientert tidligere og oftere om tema og program for Glogerfestspillene. I dag er ikke menighetsrådet kjent med 
innholdet i programmet før dette slippes og har i prinsippet ingen mulighet til å ivareta/utøve sitt hovedansvar på 
en god måte. Årshjulene til begge styrer bør samkjøres slik at menighetsrådet kan være orientert og evt komme i 
dialog tidlig - og i god tid før endelig program legges. 

 Vedtak:           «Sakene videresendes til Glogerakademiets daglige leder og styreleder i  
  Glogerakademiet for behandling på Samarbeidsrådsmøtet 9. april 2018.» 

 
 

Sak 7/18  Regler for bruk av alterduk i Kongsberg kirke 

Den nye hverdagsduken til alteret i Kongsberg kirke blir klar våren 2018. Pr nå er det planlagt en kulturkveld 23. mai 
der alterduken og arbeidet som er gjort vil stå i fokus og en nye duken vil også bli markert på en gudstjeneste. I 
forbindelse med at kirken får en ny hverdagsduk i tillegg til nåværende hverdagsduk og festduk, må det utarbeides 
regler rundt bruken av alterdukene i kirken. Paramentkomiteen hadde møte 19. mars og vil lage et utkast til regler. 
 
Vedtak:           «Saken flyttes til neste møte 19.4.2018» 
 
 

Sak 8/18  Årsregnskap 2017 

Årsregnskapet for Kongsberg menighetsråd inkl. underavdelinger og kommentarer til menighetsrådets 
avdelingsregnskap ble presentert og diskutert. 
 
Vedtak: «Årsregnskapet for avd. 17200 Kongsberg menighetsråd vedtas.  
  Mindreforbruket på 90.716,- avsettes til disposisjonsfond.» 
 

 

 Sak 9/18  Årsmelding 2017 

Årsmelding for 2017 ble presentert. Konfirmasjon og vigsel viser en stabil trend. Dåpstallet, gudstjenestebesøket og 
offerinngangen er dessverre noe fallende, og tallene vil bli analysert for å finne årsaker og tiltak. Menighetsrådet 
takker de ansatte for godt arbeid. 
 
Vedtak: «Årsmeldingen for Kongsberg og Jondalen menighetsråd 2017 vedtas.» 
 
 

 
 
 
 
 



 Sak 10/18  Årsregnskap Jondalen kirkekomite 2016 og 2017 

Årsmelding for Jondalen kirkekomite 2017 er vedlagt. Årsregnskapet for 2017 viser at Jondalen kirkekomite  
(avd. 17100) hadde et mindreforbruk på kr. 4.793,46. I note 7 i årsregnskapet for 2017 presiserer økonomitjenesten  
at fjorårets mindreforbruk kr. 9.118,- ikke er disponert og avsatt til disposisjonsfond i 2017 grunnet manglende 
styrevedtak i Jondalen kirkekomite. Økonomitjenesten foreslår videre at utgående balanse (akkumulert 
mindreforbruk i 2016 og 2017) kr. 13.911,- samlet disponeres til avdelingens disposisjonsfond (konto 2560031).  
 
Leder av kirkekomiteen i Jondalen i 2016 og 2017, Inger Kristine Lorås, bekrefter at overskuddene er informert om på 
årsmøtene og ber Kongsberg og Jondalen menighetsråd om å fatte vedtak om avsetning til disposisjonsfond på vegne 
av kirkekomiteen. 
 
Vedtak:  «Akkumulert mindreforbruk for avdeling 27100 for 2016 og 2017, totalt kr. 13.911,- 

avsettes til Jondalen kirkekomite sitt disposisjonsfond».  
 
 

 
Planlagte saker til menighetsrådsmøtene våren 2018: 

o Trosopplæring i Kongsberg og Jondalen – en status på tiltakene i planen så langt (planlagt til møtet 19.4) 

o Regler for bruk at alterduk i Kongsberg kirke (ref. sak 7/18) 

o Uttalelse – avstemming/kandidater til ny biskop i Tunsberg Bispedømme (i tidsrommet 4.4-3.5.2018) 

o Møteplan høsten 2018 

o Prosjekt glasspynt fra lysekronene 
 

 

Kongsberg 23.3.2018 

 

Sigurd Hukkelberg   Ingvild Støa Skrede 

Menighetsrådsleder   Daglig leder 


