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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 19.4.2018
Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Berit Kristin Fonsdal, Åge Skaug, Anne B. Aicher, Bjørn Marius Alne, Reidar Aasbø og Ingvild Støa
Skrede. Meldt forfall: Arne Svilaas og Kjell Guldvog Staalesen

Godkjenning av dagsorden og protokoll
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 22.3.2018 ble sendt ut pr e-post 23.3.2018.
Vedtak: «Dagsorden og protokoll fra møtet 22.3.2018 er godkjent»

Referatsaker
1. Samarbeidsrådsmøtet 9.4.2018
2. Referat fra møte i Jondalen kirkekomite 21.3.2018
3. Referat fra møter i Diakoniutvalget
4. Invitasjon til markering av Tunsberg Bispedømmeråds 70 års jubileum 20. juni
Vedtak: «Referatsakene tas til orientering»

Sak 11/18 Trosopplæring – en status
Kateket Tanja Bjerklund og menighetspedagog Helene Medhaug Simonsen orienterte om status på
trosopplæringsarbeidet i Kongsberg og Jondalen menighet og fikk honnør for arbeidet som er lagt ned. Det ble
presisert at det er behov for å knytte opp flere frivillige i dette arbeidet, særlig i forhold til gjennomføring av aktiviteter
under arrangementene. Dette betyr at man må knytte til seg frivillige med faglig kompetanse på f.eks. formidling. Det
er også ønskelig å få på plass et trosopplæringsutvalg som kan fungere som en faglig støtte for menighetspedagogene.
Dette vil bli tema på et eget møte. Trosopplæringsplanen skal revideres i 2020.
Vedtak: «Menighetsrådet tar saken til orientering.»

Sak 12/18 Regler for bruk av alterduk i Kongsberg kirke
Den nye duken til alteret i Kongsberg kirke vil bli klar i løpet av våren 2018. Pr nå er det planlagt en kulturkveld 23.
mai der alterduken og arbeidet som er gjort vil stå i fokus. I forbindelse med at Kongsberg kirke får en ny alterduk i
tillegg til nåværende festduk, er det utarbeidet følgende forslag til regler rundt bruken av kirkens alterduker:
Den nye alterduken som blir tatt i bruk i 2018 er en gave fra Gunvor og Hølje Bøen.
Vi kaller heretter denne duken for Alterduk 1. Den gamle festduken kaller vi Alterduk 2.
Hverdagsduken vi har hatt frem til 2018 kaller vi Reserveduk.

•
•
•
•
•

I julehelgen (julaften til 1. nyttårsdag) brukes Alterduk 2.
Resten av året benyttes Alterduk 1.
Utenom arrangementer i kirken dekkes alteret til med overduk.
Ved behov for rens av Alterduk 1 benyttes Reserveduk.
Dukene oppbevares på plass som blir lagt til rette for dette.

Reglene håndheves av kirketjener i Kongsberg kirke. Spørsmål om avvik fra reglene for bruk av alterduk i
Kongsberg kirke avklares med Kongsberg og Jondalen menighetsråd i forkant.
Vedtak: «Regler for bruk av alterduk i Kongsberg kirke er vedtatt.»

Sak 13/18 Uttalelse – ny biskop i Tunsberg
Per Arne Dahl som ble vigslet til biskop i Tunsberg i september 2014, går av sommeren 2018. Kandidatene til ny
biskop i Tunsberg bispedømme er klare. De nominerte er, i alfabetisk rekkefølge:
•
•
•
•
•
•

Kjetil Haga, domprost i Tønsberg
Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros
Sølvi Kristin Lewin, prost i Larvik
Øystein Magelssen, generalsekretær, Norges KFUK-KFUM
Jan Otto Myrseth, domprost i Bergen
Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet

Det ble avgitt stemmer på tre kandidater i prioritert rekkefølge:
• Kandidat 1: Kjetil Haga (vekting 1)
• Kandidat 2: Ragnhild Jepsen (vekting 2/3)
• Kandidat 3: Øystein Magelsen (vekting 1/3)
Vedtak:

«Avstemmingen til 3 kandidater til ny biskop i Tunsberg var enstemmig.
Resultatet oversendes Kirkerådet.»

Sak 14/18 Budsjett 2018 – Jondalen kirkekomite
Jondalen kirkekomite er en avdeling under Kongsberg og Jondalen menighetsråd. Kirkekomiteen har vedtatt budsjett
for 2018 på sitt møte 21.3.2018.
Vedtak: «Budsjett for Jondalen kirkekomite (avdeling 17100) 2018 er vedtatt.»

Sak 15/18 Møteplan høsten 2018
Forslag til møteplan for høsten 2018:
• Torsdag 13. september
• Torsdag 18. oktober
• Torsdag 15. november
• Torsdag 6. desember
Vedtak:

«Møteplan for høsten 2018 er vedtatt.»

Sak 16/18 Innspill til fellesrådets økonomiplan og budsjett
Kongsberg kirkelige fellesråd vil i sitt møte 29. mai gjennomføre 1. gangs behandling av økonomiplan for 2019-2022.
På møtet vil prinsipp og prioriteringer for 2019 budsjettet bli drøftet. Menighetsrådene er invitert til å komme med
innspill til ovennevnte økonomiplan og budsjettarbeid (frist 7. mai).
Kongsberg Diakoniutvalg ønsker økte diakonale ressurser til og har utarbeidet en konkretisering av behovet og
utfordringer for det diakonale arbeidet i Kongsberg og Sandsvær.
Vedtak:

«Menighetsrådet ønsker en gjenoppretting av 100% diakonistilling i Kongsberg og Jondalen
sogn for å styrke rekruttering og oppfølging av frivillige, samt arbeidet med integrering,
fellesskapsarenaer og sorgarbeidet. Rådet ser også at et styrket diakonalt samarbeid
mellom Kongsberg og Sandsvær er hensiktsmessig.»

Sak 17/18 Valg av representant til kirkemusikalsk arbeidsutvalg
På samarbeidsrådsmøtet 9.4.2018 ble det gjort følgende vedtak: (sak 6) «Det utarbeides en plan for kirkemusikk
innen Samarbeidsrådsmøtet 2019. Det settes ned et kirkemusikalsk arbeidsutvalg, ledet av kantorene og daglig leder
i Glogerakademiet. Begge styrer utnevner hver sin representant til utvalget.». Glogerakademiet har utnevnt Marit
Lund Bjørnsen til utvalget.
Vedtak: «Menighetsrådet utnevner Sigurd Hukkelberg
til vår representant i det kirkemusikalske arbeidsutvalget.»

---------Planlagte saker til menighetsrådsmøtet 13. juni 2018:
o

Budsjett Glogerakademiet 2018

o

Prosjekt glasspynt fra lysekronene i 2018

Husk også Vårfest/Årsmøte på menighetsseneret onsdag 25. april
og kulturkveld med markering av ny alterduk i Kongsberg kirke onsdag 23. mai!
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