
 
 

 

Arkiv: 012.1 Saksår/nr 2022/1#2   Jnr. 2022/2 

Protokoll fra Menighetsrådsmøte 17.2.2022 
 

Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Inger Johanne F. Christensen, Kjell Guldvog Staalesen, Geir Løvdal,  
Erik Trømborg, Anne B. Aicher, Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede 
Forfall: Berit Kristin Fonsdal / Tilstede på sak 28/21: Diakon Inger-Johanne Frogh 
 

Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 9.12.2021 ble sendt ut pr e-post 10.12.2021.  

Vedtak: Protokoll fra møtet 9.12.2021 er godkjent 
 

Referatsaker 
 

• Status på utredning av evt. eget org.nr. for Glogerfestspillene 

• Glogerfestspillene og kirkemusikk 

• Samarbeidsrådsmøtet blir 19. mai 2022 

• Frivillighetens år i 2022, markeres 12. juni i Den norske kirke – se også https://frivillighetensar.no/ 

• Informasjon fra Kirkelig Fellesråd 

Vedtak: «Referatsakene tas til orientering» 
 

Sak 28/21  Plan for diakoni 2022-2025 (utsatt fra møtet 8.12.21) 
 

Diakoniutvalget har revidert diakoniplanen og laget utkast til ny plan for neste fireårsperiode.  
Diakonen deltok på møtet og presenterte diakoniplanen. 

Vedtak: «Plan for diakoni 2022-2025 vedtas med de endringene som kom frem i møtet» 

 

Sak 1/22  Jubileumsåret 2024 
 

Kongsberg by feirer sitt 400-års jubileum i 2024. Feiringen skal «samle og begeistre» og det er besluttet at «man skal la de tusen 
blomster blomstre» og ikke kun konsentrere seg om et stort arrangement, men gjennom hele jubileumsåret vise mangfoldet 
Kongsberg kan by på. Se også https://www.kongsberg-2024.no/. 

Kirken i Kongsberg vil være med å sette sitt preg på jubileumsfeiringen, og bør benytte 2022 til å legge de overordnede planene. 

Vedtak: «Menighetsrådet ber alle faggrupper om å melde tilbake planer/tanker/ideer  
for markering av jubileumsåret 2024 innen 1. juni.» 

 

 

https://www.kongsberg-2024.no/


 

Sak 2/22  Vedlikeholdsarbeider i Kongsberg kirke 
 

Det er lenge siden menighetsrådet har fått en statusrapport for vedlikeholdsarbeidene i og utenfor Kongsberg kirke. Castor 
Kompetanse har hovedansvaret for alle de pågående kirkerehabiliteringene i Kongsberg Kirkelige Fellesråd. Stillasene utenfor 
kirken har stått ubenyttet lenge nå og vi savner en fremdriftsplan for arbeidet, spesielt sett i lys av byjubileet i 2024.  

Vedtak: «Menighetsrådet kaller inn prosjektleder hos Castor Kompetanse og kirkevergen til å redegjøre for 
vedlikeholdsarbeidene som pågår og presentere en fremdriftsplan på vårt møte 21. april 2022.» 

 

Sak 3/22  Lån til Kongsberg Menighetssenter 
 

Menighetsrådet gav i perioden 2014-2016 et rente- og avdragsfritt lån til en samlet sum av kr. 355.000,- til Kongsberg 
Menighetssenter (ref. sak 05/17). Etter planen skulle lånet være avdragsfritt frem til 31.12.2021 og nedbetaling starte i 2022. 
Grunnet korona og flere år med utfordrende drift, har styrets leder spurt om muligheten for å få utsatt nedbetalingsstart. 

Vedtak: «Lånet til Kongsberg Menighetssenter på kr 355.000,- vil være rente- og avdragsfritt frem til 31.12.2026.  
Låneavtale og nedbetalingsplan justeres tilsvarende.» 

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

 

Andre pågående/kommende saker: 
Utredning av eget organisasjonsnummer for Glogerfestspillene 
Grønn menighet 
Helhetlig menighetsplan 


