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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 18.10.2018
Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Kjell Guldvog Staalesen, Bjørn Marius Alne, Anne B. Aicher, Roar Tønnessen, Bjørn Idar Sommer og
Ingvild Støa Skrede. Meldt forfall: Arne Svilaas, Åge Skaug, Berit Kristin Fonsdal og Reidar Aasbø

Godkjenning av dagsorden og protokoll
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 13.9.2018 ble sendt ut pr e-post 28.9.2018.
Vedtak: «Dagsorden og protokoll fra møtet 13.9.2018 er godkjent»

Referatsaker
1. Det kirkemusikalsk planarbeidet tar en pause i møtevirksomheten
fra november og frem til over Glogerfestspillene.
2. Utregning av økonomisk støtte fra Fellesrådet basert på snitt tall for siste 3 år
3. Rutiner ved innkjøp
4. Justering i møteplan for 2019. Årsmøte/vårfest blir ikke onsdag 17.4 (i påskeuken),
det vil gjøres en helhetsvurdering av arrangementet før ny møtedato settes.
5. Justering på offerliste for 2018. TV-aksjonen får offeret 21. oktober
og Kongsberg Menighetssenter flyttes til 9. desember (en ofring til eget arbeid går ut).
6. Parkering for frivillige på Kirketorget (henvendelse fra diakonatet videresendes Fellesrådet).
Vedtak: «Referatsakene tas til orientering»

Sak 25/18 Sak unntatt offentlighet
Sak 26/18 Regnskap pr. 31.8.2018
Regnskap pr. 31.8.2018 ble presentert på møtet og viser ingen tegn til bekymring. Revidert budsjett og prognose ut
året presenteres på neste møte.
Vedtak: «Regnskapet pr. 31.8 tas til etterretning»

Sak 27/18 Høring – kirkeordning for Den norske kirke
Kulturdepartementet sendte høsten 2017 ut et forslag til trossamfunnslov for alle tros- og livssynssamfunn i Norge.
Det er ventet at denne loven skal behandles i Stortinget våren 2019. Med forslaget om ny trossamfunnslov følger også
at kirkeloven skal oppheves. Kirkerådet har sendt ut et forslag til bestemmelser som skal erstatte kirkeloven når denne
oppheves. Disse bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger. Forslaget til trossamfunnslov

forutsetter at kirken selv gir nærmere regler i en kirkeordning som fastsettes av Kirkemøtet. Høringsfristen er 15.
desember 2018.
Høringsdokument: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styreskirken/kirkeradet/2018/horinger-i-kirkeradets-regi/hoeringsdokument---kirkeordning-endelig.pdf
Regelutkast: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2018/horinger-ikirkeradets-regi/kirkeordning-regelutkast-endelig.pdf
Vedtak: «Menighetsrådet har satt seg inn i forslaget til bestemmelser
og ser ikke at det er behov for å sende høringssvar.»

Sak 28/18 Dåpskluter
YMCA Global driver et prosjekt i Bangladesh. Et av produktene som lages er små duker/kluter som egner seg godt som
dåpskluter. Et eksempel på dåpsklutene ble vist frem på møtet.
Vedtak: «Menighetsrådet ønsker å gi dåpsbarn dåpskluter som en del av dåpsseremonien i Kongsberg
kirke. Dåpsklutene er i tillegg et godt diakonalt tiltak, og administrasjonen bes om å finne
rom for dåpsgaven innenfor sitt nåværende budsjett eller å søke om diakonale gavemidler.»

Sak 29/18 Diakonale gavemidler til Kirkens Bymisjon
Onsdag 14. november åpner Kirkens Bymisjon et nytt diakonalt tiltak: kafe på Tråkka i Kongsberg. Diakoniutvalget
har bevilget 25.000,- i diakonale gavemidler til dette tiltaket.
Vedtak: «Bevilgningen av diakonale gavemidler på 25.000,- til Kirkens Bymisjons
diakonale arbeid i Kongsberg tas fra bundet fond/diakonale gavemidler.»

Planlagte saker til høstens menighetsrådsmøter:
o

Kirkemusikalsk planarbeid

o

Utkast til budsjett 2019

o

GDPR, personvernerklæring og tiltak

o

Kirkevalg 2019

o

Evaluering av aktiviteter og tiltak

o

Trosopplæringsutvalg

o

Offerliste 2019

o

Kirkekaffe i Kongsberg kirke

o

Revidert budsjett 2018 for alle avdelinger

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

Kongsberg 23.10.2018

Sigurd Hukkelberg

Ingvild Støa Skrede
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Daglig leder

