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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 25.3.2021 
 

Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Kjell Guldvog Staalesen, Vera Henden, Inger Johanne Flatland Christensen,  
Geir Løvdal, Erik Trømborg, Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede.  
Forfall: Anne B. Aicher og Berit Kristin Fonsdal 
 

 Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 18.2.2021 ble sendt ut pr e-post 23.2.2021.  

Vedtak: «Protokoll fra møtet 18.2.2021 er godkjent» 

 

Referatsaker 
• Protokoll fra møte mellom arbeidsutvalget i menighetsrådet og Glogerakademiet 24.2.2021 

• Utredningen av fordeler og ulemper ved GFS som egen organisasjon skal være klar innen november 2021 

• Samarbeidsrådsmøte er planlagt 15. april 2021  
med 6. mai som reservedato dersom det ikke er mulig å møtes fysisk 15.4. 

• Påsken 2021 uten fysiske arrangement i kirken, men med digitale produksjoner 

Vedtak: «Referatsakene tas til orientering» 

 

 

 Sak 9/21  Justering av liturgi for hovedgudstjenesten 

Menighetsrådet skal vedta ny lokal grunnordning/ordning for hovedgudstjenesten, og prestene i prostiet har laget et 

felles forslag til justeringer. Den nye liturgien vil bli tatt i bruk til Pinse, og sognepresten presenterte forslaget på 

møtet. 

Menigheten kan velge liturgi og liturgisk musikk blant de oppsatte alternativene i Gudstjenesteboken for Den norske 

kirke vedtatt av kirkemøtet.  Så lenge valgene er innenfor disse rammene, godkjenner prosten. Valg som ligger utenfor 

alternativene i Gudstjenesteboken må forelegges biskopen for godkjenning, men biskopen har signalisert at det skal 

svært gode argumenter for å få godkjent liturgi/musikk som avviker fra de valgmulighetene som kirkemøtet har lagt 

opp til.  

Det ble avholdt menighetsmøte 25.2.2021 vedr. justering av liturgi for hovedgudstjenesten.  

Vedtak: «Ny lokal ordning for hovedgudstjenesten i Kongsberg og Jondalen menighet vedtas» 

 

 



 

 Sak 10/21  Skråstola til Kongsberg kirke 

Kongsberg kirke fikk nye kirketekstiler til kirkens 250-års jubileum i 2011, og landets mest anerkjente 

kirketekstilkunstner, Borgny Farstad Svalastog, har designet tekstilene (fire sett med messehagl, stola og 

lesepultklede).  

 

Museet i Lillehammer har fått låne kirkens grønne messehagel i vår/sommer. 

 

De ansatte i kirken har ønsket seg et sett med skråstolaer til kateketer, diakoner og kantorer i kirken, og dette har vi nå 

fått tilbud om å få laget dette til kostpris (totalt 40.000,-) designet av Borgny Svalstog. Sognepresten har vært i 

kontakt med kirkevergen som er positiv til dette, og det er avklart med Bispedømmekontoret at det ikke er behov for å 

søke på nytt, da dette gjelder en utvidelse av allerede godkjente kirketekstiler. 

Vedtak: «Menighetsrådet er positive til anskaffelsen av skråstolaer til Kongsberg kirke» 

 

 

 Sak 11/21  Valg av leder og nestleder 

I følge «Regler om formene for menighetsrådets virksomhet», paragraf 1, skal leder og nesteleder i menighetsrådet 

velges årlig. Vi skulle gjort dette høsten 2020, og bør formelt velge dette for resten av inneværende menighetsrådsår. 

Dagens leder, Sigurd Hukkelberg, og nesteleder, Inger Johanne Flatland Christensen, er forespurt om å ta gjenvalg. 

Vedtak: «Dagens leder og nestleder gjenvelges» 

 

 

 Sak 12/21  Endring av offerlisten 2021 

Familiegudstjenesten i Kongsberg kirke 14. mars skulle hatt offer til menighetens arbeid. Forrettende prest ønsker at 

dette offeret tilgodesees Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, siden det ikke vil være mulig å ha arrangementer i kirken den 

uken det er fasteaksjon. 

Vedtak: «Offerlisten endres slik Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon tilgodesees med offeret 14.3.2021» 

 

------------------- 

 

Andre pågående/kommende saker: 

o Årsmelding 2020 

o Årsregnskap 2020 

o Kirkemusikalsk organisering 

o Kirkemusikalsk plan 

o Revidert budsjett 2021 

o Revitalisering av frivillig-arbeidet 

o Grønn menighet 


