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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 13.9.2018 
 

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

 Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 13.6.2018 ble sendt ut pr e-post 15.6.2018. 

Vedtak: «Dagsorden og protokoll fra møtet 13.6.2018 er godkjent» 

 

Referatsaker 
 

1. Møte i Fellesrådet 4. september – navnet minnelund på Kongsberg kirkegård,  

ønske om avklaring av fremtiden for Kongsberg Gamle Kirkegård og økonomiplan 2019-2022. 

2. 180 meter benkputer til Kongsberg kirke fra Fellesrådet. 

3. Det er gjort opptak av lyd fra de 4 kirkeklokkene det ringes med til gudstjeneste i Kongsberg kirke av 

Sebastian Schritt fra Tyskland. Schritt reiser rundt i Danmark, Sverige og Norge og gjør opptak av utvalgte 

kirker. Prosjektet er privat og opptakene skal ikke brukes til noe annet en til Schritt sitt «arkiv».  Kopi av 

lydfilene sendes til Kongsberg menighet når disse var klare og bearbeidet. 

4. Loppemarked på menighetssenteret 1. september. 

5. Dugnad på Blekapellet 25. august. 

6. Kursserie i høst om menneskeverd, helse og livskvalitet - «Godt Liv – Hele Livet». 

7. Møte i Jondalen kirkekomite 3. september. 

8. Kongsberg Diakonale Stiftelse er lagt ned. Resterende saldo (ca. 4.000,-) blir overfør til menighetsrådet.  

Totalt er 1,9 millioner overfør til menighetsrådet øremerket diakonalt arbeid. 

 

Vedtak:  «Referatsakene tas til orientering» 
 
  

 



 Sak 21/18  Søknad om støtte fra Kongsberg Kantori 

Kongsberg Kantori har søkt om økonomisk støtte i forbindelse med årets underskudd. Hilde Wedde (øk. ansvarlig) og 
Unni Horne (leder) fra styret i Kongsberg Kantori og dirigent/kantor Matthias Anger var tilstede fra kantoriet på 
møtet og presenterte sitt ambisjonsnivå/satsning, økonomien generelt og det budsjetterte underskuddet for 2018. 
 
Vedtak:  «Kongsberg Kantori er en viktig del av det kirkemusikalske arbeidet i Kongsberg menighet 

og menighetsrådet setter stor pris på dette arbeidet. 
  

Menighetsrådet vil at kantoriet skal ha en plan og drift som er bærekraftig, slik at bl.a.  
kirkemusikalske verk kan fremføres i gudstjenestesammenheng, i tillegg til konserter. 
Menighetsrådet gir Kongsberg Kantori en ekstraordinær bevilgning på kr. 20.000,-. 
Midlene tas av ubundet fond/disposisjonsfond. 
 

  Menighetsrådet jobber med Plan for kirkemusikk og ser videre et behov for å avklare 
Kongsberg Kantoris organisering og tilknytning til Kongsberg menighet. Arbeidsutvalgene i 
menighetsrådet og kantoriet kalles derfor inn til et felles møte høsten 2018 for å se på 
organisering og samarbeidsavtale.» 

  
 

 Sak 22/18  Glogerfestspillene 2019 – status 

Daglig leder for Glogerfestspillene, Margit Åsarmoen, orienterte om status for Glogerfestspillene 2019. 
 
Vedtak:  «Saken tas til orientering.» 
 
 

Sak 23/18  Kirkemusikalsk plan – status/fremdrift 

Kirkemusikalsk arbeidsutvalg (ref. sak 17/18) er godt i gang med det kirkemusikalske planarbeidet (ref. sak 6 på 
samarbeidsrådsmøtet 2018). Arbeidsutvalget ledes av Margit Åsarmoen (Glogerakademiet), Kristin Flatland Solbu og 
Matthias Anger (kantorer). Styrenes representanter i utvalget er Marit Lund Bjørnsen (Glogerakademiet) og Sigurd 
Hukkelberg fra menighetsrådet. I tillegg deltok kirkeverge Oddvar Etnestad på første møte etter sommeren.  
Salmesang er et mulig satsningsområde.  
 
Vedtak:  «Saken tas til orientering.» 
 
 

 Sak 24/18  Møteplan 2019 

Forslag til møteplan for 2019 (torsdager 17:30 med mindre noe annet er spesifisert): 
• 8. januar (tirsdag) - møte mellom ny biskop og menighetsrådene i Flesberg (sted og tid er ikke fastsatt) 
• 14. februar 
• 14. mars 
• 8. april (mandag 18:00) - samarbeidsrådsmøte med Glogerakademiet 
• 17. april (onsdag18:00) - årsmøte/vårfest 
• 9. mai 
• 6. juni 
• 5. september 
• 17. oktober (konstitueringsmøte etter kirkevalget) 
• 7. november 
• 5. desember 

 
Vedtak:  «Møteplanen for 2019 vedtas.» 



 
------------------------- 
 
Planlagte saker til høstens menighetsrådsmøter: 

o Tiggere utenfor Kongsberg kirke (oktober-møtet) 

o Kirkemusikalsk planarbeid 

o Regnskap pr. 31.8 (oktober-møtet) 

o Revidert budsjett 2018 for alle avdelinger (desember-møtet) 

o Offerliste 2019 (november-møtet) 

o Utkast til budsjett 2019 (desember-møtet) 

o Trosopplæringsutvalg 
 

Minner om resten av høstens møter: 18. oktober, 15. november og 6. desember. 

 

Kongsberg 13.9.2018 

 

Sigurd Hukkelberg   Ingvild Støa Skrede 

Menighetsrådsleder   Daglig leder 


