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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 14.3.2019
Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Kjell Guldvog Staalesen, Åge Skaug, Berit Kristin Fonsdal, Anne B. Aicher, Irene Rennestraum, Liv
Simonsen og Ingvild Støa Skrede. Meldt forfall: Arne Svilaas, Bjørn Marius Alne og Reidar Aasbø

Godkjenning av dagsorden og protokoll
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 20.2.2019 ble sendt ut pr e-post 22.2.2019.
Vedtak: «Dagsorden og protokoll fra møtet 20.2.2018 er godkjent.»

Referatsaker
1. Arbeidsutvalgets svar til fellesrådet på sak 1/19 «Nye gravplassvedtekter» (se vedlegg)
2. Evaluering av kirkelige handlinger
3. Samhandling stab/råd
4. Dato for årsmøte: 25. april
5. Saker til samarbeidsrådsmøtet 8. april
6. Samarbeid - Kongsberg Kantori
7. Mulige kandidater til kirkevalget
8. Årsregnskap – Kongsberg Menighetssenter
Vedtak: «Referatsakene tas til orientering.»

Sak 3/19 Årsmelding 2018
Utkast til årsmelding for 2018 ble presentert. Kommentarer knytt til årsregnskapet under «Økonomi» inkluderes så
snart årsregnskapet for alle avd. er klart.
Vedtak:

«Årsmeldingen vedtas med noen små justeringer. Informasjon om årsregnskapet vedtas
sammen med konsernregnskapet og legges inn i etterkant.»

Sak 4/19 Frivillighetsprisen
Frivillighetsprisen deles ut under menighetens vårfest. Det er staben som innstiller kandidater til frivillighetsprisen og
menighetsrådet som vedtar. Kandidatene blir presentert på møtet.
Vedtak:

«Mottakere av årets frivillighetspris vedtas og offentliggjøres under vårfesten 22.5.»

Sak 5/19 Diakonistilling
Tunsberg Bispedømme har blitt tildelt 1,6 mill. til opprettelse av nye diakon-stillinger med 50% tilskudd. Fellesrådet
har vært i kontakt med Kongsberg kommune om et samarbeid om en diakonistilling knytt til «hele mennesket» med
spesielt fokus på ungdom og psykisk helse. Fristen for å søke om midler er 15. mars 2019.
Menighetsrådet har også tidligere uttrykt et sterkt ønske om å styrke diakoniressursene, se sak 16/18, 24/17 og 23/16.
Vedtak:

«Kongsberg og Jondalen menighetsråd ønsker å styrke diakonien i Kongsberg og stiller
seg bak søknaden fra Kongsberg Kirkelige Fellesråd til Tunsberg Bispedømmeråd om
midler til delfinansiering av en felles diakonistilling med Kongsberg kommune».

Sak 6/19 Årsregnskap 2018
Årsregnskapet for Kongsberg og Jondalen menighetsråd (avd. 17200) ble presentert. Årsregnskapet for
Glogerakademiet skal først vedtas i GA’s styre og vil bli presentert og vedtatt på samarbeidsrådsmøtet 8. april.
Der vil også konsernregnskapet bli vedtatt for alle avdelinger.
Vedtak:

«Årsregnskapet for avd. 17200 Kongsberg og Jondalen menighetsråd vedtas.
Overskuddet på kr. 28.251,- overføres til disposisjonsfond.»

Planlagte saker til vårens menighetsrådsmøter:
o

Kirkevalget 2019

o

Kirkemusikalsk planarbeid

o

Trosopplæringsutvalg

o

Rekruttering av frivillige

Minner om vårens møtedatoer:
•

8. april (Samarbeidsrådsmøte med Glogerakademiet)

•

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

•

22. mai (Vårfest)

•

6. juni

Kongsberg 14.3.2019

Sigurd Hukkelberg

Ingvild Støa Skrede

Menighetsrådsleder

Daglig leder
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GUDSTJENESTEBESØK

Deltakerantallet på
gudstjenestene våre
viste en svak oppgang fra
fjoråets tall, men ligger
lavere enn tidligere år.
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I 2018 BLE DET ARRANGERT 157
GUDSTJENESTER I KONGSBERG
KIRKE OG JONDALEN KIRKE
4.221 personer gikk til nattverd i 2018, fordelt på 100
gudstjenester med nattverd. Dette gir et snitt på 42
pr gudstjeneste og er en svak oppgang fra året før.
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•• FOR BARN = 9
•• FOR UNGDOM = 4
•• MED DÅP = 41
•• KONFIRMASJONER = 7
•• HVERDAGSMESSER = 48
•• KVELDSMESSER = 6
•• KELTISK MESSE = 1
•• JAZZMESSE = 1
•• FESTSPILLGUDSTJENESTE = 1
•• FOR BARNEHAGEBARN = 3
•• FOR SKOLEELEVER = 9

2018

Vår visjon:
«Kirken i Kongsberg –
mangfoldig og engasjerende»

Mangfoldig og
engasjerende
Vår kirke skal være mangfoldig. Her skal
det være plass for folk i ulike livssituasjoner, med ulike meninger og ståsted. Det er
takhøyde i kirken vår – både i konkret og
overført betydning. Det skal være rom for
ulike aktiviteter, ulike uttrykk, ulike typer
mennesker i alle aldre. Kirken er Guds hus
- her kan møter mellom Gud og mennesker
finne sted.

+7

Vi ønsker at kirken i Kongsberg skal være
engasjerende. Kirken skal være aktuell,
få med seg folk og gjøre en forskjell i folks
liv. Det kirken formidler skal oppleves som
vesentlig og et møte med kirken skal gjøre
en forskjell. Vi ønsker aktivt å invitere
mennesker inn i kjærlighetsfellesskapet
med Gud og til oppgaver i kirken.

-34

14.953

I 2018 ble det registrert 7 innmeldinger i Kongsberg og Jondalen
sogn (mot 8 i fjor) og 34 utmeldinger (mot 62 i fjor). I tillegg til de
manuelle inn- og utmeldingen kommer nye medlemmer (97 dåp)
og medlemmer som har gått bort i 2018.
Det ble gjennomført 21 vielser
i Kongsberg og Jondalen sogn i 2018.
Dette er en svak nedgang fra foregående år.

31.12.2018 var det 14.953 registrerte
medlemmer i Kongsberg og Jondalen sogn
(mot 14.923 året før). Totalt i Kongsberg
kommune var det 19.601 medlemmer,
altså utgjør Kongsberg og Jondalen sogn
75% av medlemstallet.
I 2018 ble det gjennomført 143 gravferder
i Kongsberg og Jondalen sogn (mot 166 i 2017).
De fleste seremoniene utføres på Kongsberg Gravlund.
I 2018 var 20 av gravferdene i kirkene.
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Folkekirken
Konsertkirken
Museumskirken

Kirke
og kultur
Kirkelig kjernevirksomhet har blitt reformert gjennom gudstjenestereformen og trosopplæringsreformen,
noe som stiller nye krav til kirkebyggene.
I Kongsberg kirke er det installert tekniske
hjelpemidler som skjermer, prosjektorer
og videokamera. Kirken skal fungere som
en møteplass for alt fra babysang for de
yngste til kirkekaffe og et vell av aktiviteter for barn og unge.

historiske bygningen. Vi må ta vare på
den historiske arven og samtidig bidra
til kulturarven. Det gjør vi ved å samarbeide tett og utveksle erfaringer.
Glogerakademiet er en avdeling
under Kongsberg menighetsråd og
administrerer ordningen for utleie av
Kongsberg kirke til musikalske og
kunstneriske formål.

Kongsberg kirke er en viktig kulturformidler, med omvisninger året rundt og
samarbeid med kulturskolen om blant
annet den kulturelle skolesekken for
6-klassingene.

En sentral del av Glogerakademiets
virksomhet er de årlige Glogerfestspillene i januar. Festspillene i 2018 med
tema «Ordskifte» hadde blant annet Leif
Ove Andsnes, Come Shine og Eldbjørg
Hemsing på plakaten og gav et rekordstort billettsalg på 4.200 billetter og seks
fulle hus. 150 frivillige, gjester og andre
akkrediterte gjorde at det totale besøkstallet landet på 7.200.

I 2018 ble det arrangert 54 konserter i
Kongsberg kirke for nesten 17.000
publikummere. Kirken en storslått
ramme for konserter. Samtidig er det utfordringer med å ha arrangement i denne

Glogerfestspillene

Det er folk i Kongsberg kirke. Og liv.
Noen ganger føles det som det skjer noe
i kirken døgnet rundt. Kortrapper og sceneelementer rigges opp og rigges ned igjen.
Lyd, lys og prosjektorer testes. Korsangere og
musikere varmer opp, stolte dåpsforeldre
tripper og kaffemaskinen på bakrommet
jobber på høygir. I tillegg til å være en
folkekirke er Kongsberg kirke også en konsertkirke og en museumskirke. Artistene lader ofte
opp til konsert i prestesakristiet som også
fungerer som back-stage. Sånn er det i en kirke
fra 1700-tallet. I sommerhalvåret strømmer turistene inn i kirken, de ser seg rundt, måper, spør
og tar bilder. Kongsberg kirke virker sterkt på de
fleste. Selv de som er ofte innom.

NY ALTERDUK
i Kongsberg kirke

Onsdag 23. mai markerte vi den nye
alterduken i Kongsberg kirke. Designet
og broderiet er laget i samarbeid mellom
Anne Søgni Flatvad og Bodil Vik Hansen.
Bak arbeidet med ny alterduk til Kongsberg kirke ligger det et møysommelig
arbeid med mange involverte. Takk til
paramentkomiteen ved Helene Sand
Kruse, konsulent Anne Mari Godtshalck
og ekteparet Bøen som gjorde
prosjektet mulig.

KULTURKVELDER

GLASSPYNT

ved Kirkeakademiet

inspirert av lysekronene

Kongsberg Kirkeakademi arrangerte
11 kulturkvelder i Kongsberg kirke i 2018.
Tema for kulturkveldene har vært alt fra
bibelfortellinger for barn, bryllupsmusikk,
sakral tekstilkunst, poesimesse, tidebønn,
kvinner i Bibelen og glemte julesalmer.

De to tingene som Kongsberg kirke kanskje
er mest kjent for er Glogerorgelet og lysekronene. Lysekronene i krystall er laget
ved Nøstetangen glassverk og tennes ved
spesielle anledninger. Vi samarbeider med
Nøstetangen Glass om håndlaget julepynt i
glass med motiver hentet fra lysekronene.
Glasspynten i 2018 var en blank pendelokk
som ble solgt i et begrenset og nummerert
opplag under en kulturkveld i kirken.

Plan for kirkemusikk

Kongsberg og Jondalen menighet
har startet opp arbeidet med
kirkemusikalsk plan i 2018.
Planarbeidet er et samarbeid
mellom kantorene,
menighetsrådet og
Glogerakademiet.

LILLE JULAFTEN
i Kongsberg kirke

I 2011 startet vi med en kammermusikalsk konsept kvelden på lille julaften.
Ingrediensene i arrangementet er en “stille” intimkonsert med vokalmusikk,
mørklagt kirke, levende lys, tent juletre, gratis inngang og utradisjonell klokkeslett. Konserten oppfattes som et lokalt produkt for Kongsberg og har et høyt
kunstnerisk ambisjonsnivå. Vi ser at besøkstallene har økt fra 75 besøkende i
2012 til 300 i 2018 og opplever at dette arrangementet samler mange nye ansikter
i Kongsberg kirke kvelden før kvelden.
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I 2018 ble 97 barn døpt i Kongsberg og Jondalen sogn, 3 av
disse i Jondalen kirke og 94 i Kongsberg kirke.

KOR OG KIRKEMUSIKALSK ARBEID
Kongsberg menighet hadde 2 korgrupper i 2018:
Kongsberg Kirkes Barnekor besto i 2018 av 32 medlemmer og
ledes av Kristin Flatland Solbu. Koret er delt opp i et barnekor
(5-7 år) og et juniorkor (3. klasse-7. klasse). Koret deltar blant
annet på familiegudstjenester i Kongsberg og Jondalen kirker
samt under den årlige Vintersangfesten.
SingIt er menighetens TenSing-kor og besto i 2018 av 12
medlemmer. Diakon Inger-Johanne Frogh er voksenleder,
kantor er pianist og Richard Dahn er innleid dirigent. SingIt har
eget ungdomsstyre. I løpet av 2018 deltok SingIt på to Tomasmesser, en konfirmasjonsgudstjeneste og LysVåken-gudstjenesten 1. søndag i advent. I tillegg deltok koret under Lysmessen i
Jondalen 1. søndag i advent.
I tillegg er 1 korgruppe og 1 vokalkvintett
tilknyttet menigheten, men med eget styre og økonomi:
Kongsberg Kantori teller 55 aktive medlemmer og ledes av
Matthias Anger. Kantoriet deltok på gudstjenester, både som
forsangere eller som ensemble ved høytidsdagene samt under
festspillgudstjenesten.
enFem er en vokalkvintett som ledes av Matthias Anger. De
deltar som forsangere på utvalgte gudstjenester, arrangerer
lunsjkonserter og den tradisjonelle julenattskonserten.

I 2018 ble 145 ungdommer konfirmert i Kongsberg og
Jondalen sogn. Den prosentvise andelen som velger konfirmasjon i kirkene i Kongsberg og Jondalen er jevn og det har
ikke vært store lokale utslag i forhold til at det er nedgang i
konfirmasjonstallene nasjonalt.
Konfirmantene velger mellom fem ulike gruppealternativer
(antallet som valgte gruppen i parentes):

•• MANDAGSGRUPPE UTEN TUR (15)
•• SPEIDERKONFIRMANT (8)
•• SINGIT-KONFIRMANT (1)
•• KRIK-KONFIRMANT I SAMARBEID MED NORKIRKEN (30)
•• ONSDAGSGRUPPE MED LEIR (91)

TENSING-JUBILEUM

Høsten 1978 så Kongsberg TenSing dagens lys.
Nesten nøyaktig på dagen 40 år senere ble dette
behørig feiret og jubilert. 10. og 11. november ble
Kongsberg (KUF) menighetssenter og kirke fylt med
TenSingere i alle aldre. Vi hadde med oss både ledere og
(de som da var) ungdommer helt tilbake fra oppstarten,
og frem til de som driver TenSing-arbeidet videre i dag.
Lørdagen besto av korøvelse på dagen, og jubileumsfeiring
på Smeltehytta på kvelden. Da ble det tid til mimring,
bildevisning, taler og ikke minst masse sang og moro.
Søndag ble feiret med jubileumsgudstjeneste i kirken,
der det også var med jubileumskor for anledningen.

Trosopplæringsplanen
for 2016-2018 ligger
på kirkens nettsider.

Trosopplæring
Trosopplæring er et av Den norske kirkes
hovedsatsingsområder. Hver menighet har
utviklet en systematisk plan for trosopplæring
for alle døpte mellom 0-18 år. Planen skal legge
til rette for at barn og unge skal kunne fastholde
sin dåp og utvikle sitt forhold til troen
og den kirken den er en del av.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I 2018:

BARNEHAGE-KIRKESAMARBEID
De fleste barnehagene i Kongsberg sogn har kontakt med kirken i
løpet av adventstiden. Noen får også besøk i påsken. Alle blir invitert
til førjulsgudstjeneste eller får tilbud om besøk i barnehagen. Mange
velger begge deler og nesten alle velger en av delene. Før jul var det 2
barnehagegudstjenester i Kongsberg kirke og 1 i Jondalen kirke.
I tillegg fikk 15 barnehageavdelinger besøk av en kirkelig ansatt.

SKOLE-KIRKESAMARBEID
Vi har et positivt samarbeid med alle de offentlige grunnskolene i
Kongsberg. Alle offentlige barne- og ungdomsskoler i vår menighet
kommer til gudstjeneste før jul. I 2018 var det 8 skolegudstjenester i
Kongsberg kirke og 1 i Jondalen kirke.
Vintersangfesten er en lang tradisjon og et samarbeid mellom
grunnskolene i kommunen, kulturskolen og kirken. Oppslutningen og
entusiasmen er stor, nesten alle grunnskolene velger å delta. I 2018
samlet den 900 barn i Kongsberg kirke, fordelt på to sangfester.
Ode til Gloger er Kongsberg kulturskole sitt bidrag til Glogerfestspillene. Torsdag i festspilluken var det to Ode-forestillinger for
grunnskolene i kommunen (totalt 900 elever var tilstede). Lørdag
var Ode til Gloger åpen for ordinært publikum.
Den kulturelle skolesekken er et samarbeid med fylkeskommunen
der elever fra 6. trinn får omvisning i Kongsberg kirke. I 2018 deltok
15 klasser i dette samarbeidet.

•• SMÅBARNSANG (NYTT I 2018)
•• FØRSTEKLASSES (NYTT I 2018)
•• 24-TIMERS FESTIVAL (NYTT I 2018)
•• BABYSANG
•• KRØLLESAMLING
•• ADVENTSVERKSTED
•• 4-ÅRSBOK
•• KIRKEROTTENE
•• PÅSKESAMLING
•• GLOGERBURSDAG
•• 6-ÅRSBOK
•• TÅRNAGENTER
•• AGENTSAMLING
•• SØLVOMSPUNNET
•• LYSVÅKEN
•• UNGDOMSKLUBB
•• UNG|GUDSTJENESTE
•• KONFIRMASJON
•• VIDERE

BEREDSKAP
Prestene i Kongsberg prosti er med i kirkens nasjonale beredskapsordning. Kongsberg prosti består av kommunene
Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg og er ett av 4 beredskapsområder i Buskerud. Det betyr at det alltid
er en prest på vakt fra 15-09 på hverdager og hele dagen i helger og på høytidsdager. Det er tjenester som ikke kan
planlegges og må utføres øyeblikkelig som gjøres i denne beredskapstiden. Det er f.eks. dødsbud, sognebud
(nattverd for en enkelt), forbønn og sjelesorg. Kontakten opprettes gjennom kirkens nasjonale beredskapsnummer
som er tilgjengelig for politi, sykehus, Kirkens SOS og andre samarbeidspartnere. I vanlig kontortid må man derimot
kontakte det respektive kirkekontor for å få kontakt med prest.

Kirke og
samfunn

VI ØNSKER AT KIRKEN I
KONGSBERG SKAL VÆRE
ENGASJERENDE. KIRKEN
SKAL VÆRE AKTUELL,
FÅ MED SEG FOLK OG
GJØRE EN FORSKJELL
I FOLKS LIV.

MISJONSPROSJEKTET

UNGDOM OG PSYKISK HELSE

Kongsberg menighet støtter et prosjekt i NMS med tittelen
«Landsbyutvikling i Laos». Stikkord er drikkevann, skole
og utdanning. Menighetens forpliktelse i misjonsprosjektet
blir støttet gjennom offer og inntekter fra julemessen som
Misjonsutvalget organiserer.

I Kongsberg og Jondalen menighet har vi flere ansatte som
arbeider med ungdom; kateket, kantor, diakon og prester.
Gjennom året møter vi mange unge i konfirmantarbeidet,
i Speidern, i TenSing og på Videre.
Fokus på psykisk helse og livsmestring er en viktig del av
vårt arbeid med denne aldersgruppa. Vi har blant annet
temaundervisning på Kongsberg gravlund om «sorg og
død» årlig for konfirmantene. På konfirmantleir ser vi at
utfordringer knyttet til psykisk helse kommer opp i
enkelt- og gruppesamtaler.
Speider-gruppene og TenSing er også en del av KFUKKFUM, der de sier «Vær deg selv, stå opp for andre».
Dette fokuset er med inn i det lokale arbeidet.
Kongsberg-samfunnet har vært preget av flere selvmord
og selvmordsforsøk blant eldre ungdom de siste årene. I
denne perioden har også kirke og menighet blitt involvert
og tatt del i støttearbeidet. Blant annet har kapellanen hatt
undervisning for elever ved Kongsberg videregående skole,
og det har blitt arrangert minnesamvær etter begravelse i
samarbeid med KVS og Helsestasjonen for ungdom.
I 2018 markerte vi Verdensdagen for psykisk helse,
både på hverdagsmessen og i konfirmantundervisningen
denne dagen.
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Plan for diakoni ble vedtatt
i 2017 og revidert i 2018.
Den ligger på kirkens nettsider.

Diakoni
I 2018 ble det arrangert 33 andakter/sangstunder på Kongsberg institusjoner/aldershjem og 8 formiddagstreff for eldre. Sammen med Kongsberg
Diakonat og diakonen er det flere frivillige som i løpet av året gjør en
diakonal innsats i forhold til eldrearbeid, sorgarbeid, omsorg/
sjelesorgsarbeid, gjennomføring av kirkekaffe og i ungdomsarbeidet.
Stikkord for diakonisatsingen i Kongsberg og Jondalen sogn er
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket
og kamp for rettferdighet.
Vi har hatt følgende diakonale tiltak i 2018:

•• KONFIRMANTUNDERVISN. OM SORG/SORGREAKSJONER
•• LUNSJ-SERVERING TIL KONFIRMANTENE
•• SYKEHJEMSBESØK
•• SORGGRUPPER
•• JULEHILSEN
•• MINNEGUDSTJENESTER/ANDAKTER PÅ ALLEHELGEN
•• LYSTENNING - KIRKENS BYMISJON
•• FORMIDDAGSTREFF
•• KIRKEVERTTJENESTE OG KIRKEKAFFE
•• SKJÆRTORSDAGSMÅLTID
•• JULETREFEST
•• VÅRFEST/FRIVILLIGHETSFEST
•• FASTEAKSJONEN

GODT LIV – HELE LIVET
Høsten 2018 arrangerte vi kursserien
«Godt liv-hele livet» sammen med
Kongsberg kommune og Tunsberg
bispedømme for alle ansatte og frivillige
innen kirke, helse og omsorg og kultur.
Kursserien over fem kvelder om
menneskeverd, helse og livskvalitet
ble finansieret av midler fra Anders
Jahres humanitære stiftelse.
På programmet sto psykolog Trond
Haukedal, forfatter og sykepleier Safia
Abdi Hasse, psykolog og Aftenpostenskribent Frode Thuen og biskop emeritus Per Arne Dahl. I tillegg hadde vi en
kveld med innledninger av sykehusprest
Liselotte Wettby og tidligere sykehushumanist Katrine Bang Hellum, etterfulgt av
en panelsamtale ledet av Jørn Steinmoen
der kreftkoordinator Karin Aaker,
kommuneoverlege Frode Hagen og
Oussama Tlilli, leder for Islamsk
kultursenter i Kongsberg deltok
i tillegg til innlederne.
Kveldene var godt besøkte,
og et lærerikt og godt tilbud.

DIAKONALE GAVEMIDLER
De diakonale gavemidlene fra Kongsberg Diakonale Stiftelse er øremerket
diakonale tiltak i menigheten. Diakoniutvalget forvalter de diakonale
midlene og i 2018 ble gavemidler tildelt TenSing’s 40-års jubileumsprosjekt, juniorkoret og Kirkens Bymisjons nye cafe.
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#deletro

Kirken på nett
HJEMMESIDER
Hjemmesidene våre på
kirken.no/kongsberg er en viktig
informasjonskanal for arbeidet vårt.
På nettsidene kan man registrere seg
som konfirmant, melde seg på til våre
trosopplæringsarrangement, booke
dåp og vielser i alle kirkene i Kongsberg og Sandsvær og sende forespørsel om omvisning i Kongsberg kirke.

SOSIALE MEDIA
Nettsidene er også en viktig landingsside for informasjon som deles i sosiale media. Kirken i Kongsberg benytter
i første rekke Facebook og Instagram.
Den ene julaftensgudstjenesten i
Kongsberg kirke i 2018 ble bl.a. sendt
direkte på Facebooksidene til 3600.no
som en del av prosjektet
«Vi bryr vårs».

KIRKEAPP
Med mobilappen “MinMenighetsportal” får du alt som
skjer i kirken i Kongsberg direkte på din smarttelefon.
Appen kan lastes ned fra App Store og Google Play.
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Stab og råd
Kongsberg og Jondalen
menighetsråd:
Leder / Sigurd Hukkelberg
Nestleder / Kjell Guldvog Staalesen
Medlem / Berit Kristin Fonsdal
Medlem / Anne Berg Aicher
Medlem / Åge Skaug
Medlem / Bjørn Marius Alne
1. vara / Arne Bertol Svilaas
2. vara / Vigdis Irene Rennestraum
3. vara / Liv Simonsen
4. vara / Svein Westad
5. vara / Tore Thornson Hals
Sogneprest / Reidar Aasbø
Daglig leder / Ingvild Støa Skrede

Kongsberg kirkekontor:
Prost / Roar Tønnessen
Sogneprest / Reidar Aasbø
Prostiprest / Harald Torgauten
Kapellan / Christen Christensen
Diakon / Inger-Johanne Frogh
Kateket / Tanja Bjerklund Hauge
Kateketvikar våren / Martine Kvalbein
Kateketvikar høsten / Vibe Haugejorden
Menighetspedagog / Helene Medhaug Simonsen
Menighetspedagog / Inger Johanne Flatland Christensen
Kantor / Kristin Flatland Solbu
Kantor / Matthias Anger
Kirketjener / Bjørn Idar Sommer
Daglig leder Glogerakademiet / Margit Åsarmoen
Kirkeverge / Oddvar Etnestad
Avdelingsleder / Ingvild Støa Skrede
Sekretær/gravferdsforvaltn. / Bente Weber Bergesen
Sekretær / Randi Lie Viken

20
Representanter
i utvalg:

Fellesrådet og Adm.utvalget / Berit Kristin Fonsdal (vara: Sigurd Hukkelberg)
Kongsberg Diakoniutvalg / Kjell G. Staalesen, Solveig Skaug,
Hildur Følstad og Oddmund Nes. Harald Lesteberg
er representant for Kongsberg Diakonat.
Kongsberg Diakonat / Kjell Guldvog Staalesen
Glogerakademiet / Arne Svilaas (vara: Sigurd Hukkelberg)
Kapellrådet / Oddmund Nes og Kjell Hervig
Kirkens SOS / Solveig Skaug
Kirkens Nødhjelp / Hildur Følstad
Stiftelsesstyret for Menighetssenteret / Åge Skaug og Bjørn Marius Alne
Jondalen kirkekomite / Lillian Rua Bergan, Rita Aasen Røraas,
Silje Bergan, Eva Løcka og Håkon Myhra.

18

Kongsberg menighet har registrert 273 frivillige
medarbeidere som bidrar med alt fra planlegging
og gjennomføring av gudstjenester og kirkekaffe,
barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, diakoni,
kirkevalg, konserter, komitéer og utvalg.

Frivillige
Den frivillige innsatsen er en viktig bærebjelke i vårt
arbeid - det ville vært umulig å gjennomføre alle
aktiviteter om det ikke var for innsatsen til dem som
gir av tid og krefter til dette viktige arbeidet.

Menighetsrådet har hatt 7 ordinære møter, årsmøte og et
samarbeidsrådsmøte med Glogerakademiet og behandlet 34 saker.
I tillegg til fortløpende behandling av regnskap/budsjett, møteplan
og offerlister, har bl.a. følgende saker vært behandlet i 2018;

•• KIRKEMUSIKALSK UTVALG
•• REGLER FOR BRUK AV ALTERDUK I KONGSBERG KIRKE
•• VALG AV STYRE I GLOGERAKADEMIET
•• VALG AV NY BISKOP I TUNSBERG
•• INNSPILL - FELLESRÅDETS ØKONOMIPLAN/BUDSJETT
•• GLASSPYNT INSPIRERT AV LYSEKRONENE
•• DÅPSKLUTER
•• SØKNAD OM STØTTE FRA KONGSBERG KANTORI
•• REVIDERTE REGLER FOR TENNING AV LYSEKRONENE

43

Kultur/konsertarr.

44

Komitee/utvalg

50

Barne-/ungdomsarbeid

68

Gudstjenester

68

Diakonalt arbeid

FRIVILLIGHETSPRISEN
Frivillighetsprisen ble delt ut under menighetens
vårfest. I 2018 gikk prisen til Oddrun og Ole Refsahl som begge har bidratt betydelig til arbeidet i
Kongsberg og Jondalen menighet.

Protokollene fra menighetsrådsmøtene offentliggjøres på
kirken.no/kongsberg under «Om oss» og «Råd og utvalg»
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MENIGHETSRÅDET TAKKER
ANSATTE OG FRIVILLIGE
FOR ET GODT SAMARBEID I 2018!

Økonomi
I følge god kommunal regnskapsskikk blir de 3
avdelingene i vår organisasjon (Glogerakademiet,
menighetsrådet og kirkekomiteen) sett samlet:
• Årsregnskapet for Kongsberg og Jondalen
menighetsråd (avd. 17200) viser et mindreforbruk
på 28.251,-.
• Jondalen kirkekomite (avd. 17100) x.
Se egen årsmelding for Jondalen kirkekomite.
• Glogerakademiet (avd. 17250) x
Se egen årsmelding for Glogerakademiet
og Glogerfestspillene.

OFFER
I Kongsberg og Jondalen kirker gikk 50% av offeret til eksterne
formål, 36% til egen virksomhet og 14% til virksomhet som
ligger utenfor Menighetsrådet (Blekapellet, Diakonatet etc.).

10.588 5.919 3.491

24.770 60.647

2016 2017 2018

2017 2018
VIPPS

Offer via mobil i Kongsberg kirke gav et nettobidrag på
64.138,- i 2018. Dette er en stor økning fra 2017 da tallet var
34.022,-. Vipps utgjør 95% av digital kollekt. SMS-kollekt har
vist en nedadgående trend de siste årene med svært høye
gebyrer, og er faset ut i Kongsberg kirke fra 1.1.2019.

36%

EKSTERNE

50%

LOKALE FORMÅL

14%

Julaftensofferet og fasteaksjonen utgjør en betydelig del av
offer til eksterne og må sees i sammenheng med antallet
besøkende på julaftensgudstjenestene. Julaftensofferet i
Kongsberg kirke har ligget på mellom 60.000,- og 100.000,de siste fem årene, men vist en synkende trend. I 2018 ble
det gitt kr 60.356,- til Kirkens Nødhjelp på julaften, dette er
omtrent på linje med 2017.

424.041 390.050 350.639 316.617 312.979

OFFER SAMLET

Totalt har Kongsberg og Jondalen menighetsråd gitt
kr. 355.000,- i rente- og avdragsfritt lån til stiftelsen
Kongsberg Menighetssenter. Låneavtalen mellom
stiftelsen Kongsberg Menighetssenter som låntager
og Kongsberg og Jondalen menighetsråd som långiver
er formalisert i form av en låneavtale og nedbetalingsplan. Lånet er rente- og avdragsfritt ut 2021 og
menighetssenteret forplikter seg til å følge forsvarlig
økonomisk drift, samt halvårlig rapportering.

DIGITALT OFFER

Menighetens givertjeneste ble revitalisert i 2017. I 2018 har
givertjenesten hatt tre faste givere som til sammen har bidratt
med 20.583,- til menighetens arbeid.

EGET ARBEID

LÅN TIL MENIGHETSSENTERET

SMS

GIVERTJENESTE

2014

2015

2016

2017

2018

Det ble samlet inn kr 312.979,- i kollekt i Kongsberg kirke
og Jondalen kirke i 2018. Offeret har vist en jevn nedgang
de siste 5 årene, med tegn til en viss utjevning siste år.
Nedgangen i offer til menighetens arbeid har direkte
påvirkning på aktiviteten og i Kongsberg kirke ble det derfor
innført administrasjonsgebyr på eksternt offer fra 2018.
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kirken.no/kongsberg

DEN NORSKE KIRKE

Det aktuelleKongsberg
menighetsråd/fellesråd

Kongsberg kirkekontor
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

32 86 60 30
kirkekontoret@kongsberg.kommune.no
kirken.no/kongsberg

Regnskap 2018 - Kongsberg og Jondalen menighetsråd

(tjeneste 4400 – avdeling 17200)

Kongsberg og Jondalen menighetsråd
Kostnader
1030 Ekstrahjelp (dirigenter TenSing og Barnekor)
1100 Kontormateriell/abonnement
1110 Aktivitetsrelatert matr/utstyr (annonsering, kirkekaffe, vårfest)
1112 Konfirmanter - aktiv.relatert matr/utstyr
1113 Trosopplæring - aktiv.relatert matr/utstyr
1114 Barnekor - aktiv.relatert matr/utstyr
1115 TenSing - aktiv.relatert matr/utstyr
1116 Diakoni - aktiv.relatert matr/utstyr
1117 Kirkemusikk
1120 Annet forbruksmateriell (menighetsrådsmøter, blomster etc.)
1121 Innkjøp av souvernirer, kort etc. (glasspynt)
1130 Post, bank, telefon (bankgebyrer)
1149 Øreavrunding
1195 Avgift, gebyr og lisens (bl.a SMS-kollekt)
1429 Moms generell kom.ordn.
1440 Refusjon til fellesrådet
1465 Overføring av offer til annen virksomhet
1466 Overføring av offer til egen virksomhet utenfor menighetsrådet
1470 Tilskudd/gaver til andre (inkl. driftsstøtte og diakonale gavemidler)
1540 Avsetning til ubundet fond/disp.fond (fjorårets regnskapsmessige overskudd)
1550 Avsetning til bundene fond (diakonale gavemilder)
1580 Regnskapsmessig overskudd
Sum kostnader
Inntekter
1611 Betaling fra konfirmanter
1612 Betaling fra deltakere i barnekoret
1613 Betaling fra deltakere og egenandeler TenSing
1620 Adm.gebyr og salg av varer/tjenester (glasspynt og kirkebøsse)
1621 Givertjeneste
1729 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet
1800 Tilskudd fra staten og statlige institusjoner (Anders Jahres fond)
1831 Tilskudd fra kommunen til barnekoret
1832 Tilskudd fra kommunen til TenSing
1840 Tilskudd fra fellesrådet (konf, dåp og forsangere)
1841 Billettinntekter/loddsalg
1860 Offer til egen virksomhet
1861 Offer til egen virk. utenfor menighetsrådet
1865 Offer til annen virksomhet
1870 Tilskudd/gaver fra andre
1900 Renteinntekter
1930 Disponering av tidligere års overskudd
1940 Bruk av ubundet fond (dispisjonsfond)
1950 Bruk av bundne fond (diakonale gavemidler)
Sum inntekter

Regnskap
31.12.2018
7 620
0
32 737
291 414
13 434
45 075
17 424
9 018
87 264
4 528
133 015
3 417
2
3 334
83 837
40 852
182 614
52 268
165 000
90 716
4 561
28 251

Rev. Budsjett
2018
10 000
0
30 000
310 000
11 000
35 000
30 000
8 000
80 000
7 000
191 000
4 000
3 000
60 000
21 000
200 000
50 000
171 000
90 716
4 500
0

1 296 379

1 316 216

-257
-21
-5
-142
-25
-83
-15
-6
-146
-1
-130
-52
-182
-45
-6
-90
-20
-61

158
250
900
940
860
837
0
000
518
646
388
851
781
584
245
705
716
000
000

-1 296 380

-260
-22
-5
-220
-20
-60
-15
-6
-135
-2
-120
-50
-200
-26
-3
-90
-20
-61

000
000
000
000
000
000
0
000
500
000
000
000
000
000
000
000
716
000
000

-1 316 216

