
 
 

 

Arkiv: 012.1 Saksår/nr 2019/1 # 2  Jnr. 2019/1 

Protokoll fra Menighetsrådsmøte 20.2.2019 
 

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

 
 

 Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 6.12.2018 ble sendt ut pr e-post 18.12.2018. 

Vedtak: «Dagsorden og protokoll fra møtet 6.12.2018 er godkjent.» 

 
 

Referatsaker 
 

1. Vårfest og utdeling av frivillighetsprisen blir onsdag 22. mai knytt til kulturkveld («Svein Ellingsen-jubileet») 

2. Årsmøtet blir i etterkant av samarbeidsrådsmøtet 8.4. Arb.utvalget avklarer dato. 

3. Informasjon om endring av ressurser innen trosopplæringen (nyansettelse og vikariater) 

4. Utlysning av deltidsstilling som ungdom i Kongsberg kirke (klokker, kirketjenerassistent-oppgaver) 

5. Prestestudent Synne Jensseter har 5 ukers praktikum i Kongsberg og Jondalen sogn i mars/april 

6. Mulighet for å søke diakonale midler (50% av en stilling) i Tunsberg Bispedømme med frist 15. mars. 
Kirkevergen/prosten er i dialog med kommunen. 

 

Vedtak:  «Referatsakene tas til orientering.» 
 

 
 

 Sak 1/19 Nye gravplassvedtekter 

Kongsberg kirkelige fellesråd har gjort vedtak om at nye gravplassvedtekter skal ut på høring til menighetsrådene. Det 
er særlig §4 om navnet minnelund det ønskes tilbakemelding på. Skal navnet minnelund bare være for urner, eller skal 
man også åpne opp for kistegraver. Frist for tilbakemelding er 1. mars.   
 
Vedtak: «Menighetsrådets arbeidsutvalg avklarer med representant  

i fellesrådet og sender svar på høringen til fellesrådet.» 
  

 



 
 

 Sak 2/19 Kirkevalg 2019 

Sentrale datoer for kirkevalget 2019 (og spesielt menighetsrådsvalget) er: 

• 1. mars - frist for utnevning av nominasjonskomité (3-5 medlemmer).  
Menighetsrådet er valgstyre og velger nominasjonskomite og leder for denne blant sine medlemmer. 
Nominasjonskomiteen forespør kandidater og setter opp listeforslag i prioritert rekkefølge. 

• 30. april – frist for innlevering av alle listeforslag 

• 5. juni – frist for å fremme kandidater via supplerende nominasjon (forutsatt at man ikke har klart å skaffe 
tilstrekkelig antall kandidater og at det ikke foreligger listeforslag fra andre enn nominasjonskomiteen). 

• 10. aug. til 6. sept. – forhåndsstemming på kirkekontoret og selve valgdagen er 9. september 

• 11. september – menighetsrådsvalget skal være ferdig telt og registrert 

Administrasjonen tar hånd om alt det praktiske (registrering og trykking av valglister, kunngjøringer og selve 
gjennomføringen av valget). Rundskriv fra Kirkerådet, vervebrosjyre, informasjon og materiell til kirkevalget er 
tilgjengelig på https://kirken.no/valg/ 

 
Vedtak: «Nominasjonskomiteen for kirkevalget 2019 består av Sigurd Hukkelberg, Berit 

Fonsdal og Reidar Aasbø. Nominasjonskomiteen ledes av Sigurd Hukkelberg.» 

«Møtet 9.5 flyttes til 25.4 pga. frist for godkjenning av valglistene 30.4». 
 
---------- 
 
 
Planlagte saker til vårens menighetsrådsmøter: 

o Kirkevalget 2019 

o Kirkemusikalsk planarbeid 

o Trosopplæringsutvalg 

o Rekruttering av frivillige 

 
 

Minner om vårens møtedatoer:  

• 14. mars 

• 8. april (Samarbeidsrådsmøte med Glogerakademiet) 

• 25. april (NB: ny dato grunnet frister for kirkevalg) 

• 22. mai (Vårfest) 

• 6. juni 

 

Kongsberg 21.2.2019 

 

Sigurd Hukkelberg   Ingvild Støa Skrede 

Menighetsrådsleder   Daglig leder 

https://kirken.no/valg/

