
 
 

 

Arkiv: 012.1 Saksår/nr 2022/2#2   Jnr. 2022/4 

Protokoll fra Menighetsrådsmøte 21.4.2022 
 

Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Inger Johanne F. Christensen, Kjell Guldvog Staalesen, Geir Løvdal,  
Erik Trømborg, Anne B. Aicher, Berit Kristin Fonsdal, Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede 
Ny kirkeverge Bjørnar Christensen var også tilstede på møtet 
 
Tilstede på første orienteringssak: Diakon/vernombud Inger-Johanne Frogh 
 

Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 17.02.2022 ble sendt ut pr e-post 21.02.2022.  

Vedtak: «Protokoll fra møtet 17.02.2022 godkjennes» 

 

Referatsaker 
 

• Orientering om arbeidet med evt. nye kontorlokaler for de kirkelige ansatte i Kongsberg menighet. 

• Kirkeklokkene ringte 7 minutter for Ukraina 13. mars kl. 13:00.  

• Orientering om hjelpetiltak for og tilbud til flyktningene fra Ukraina i Kongsberg. 

• Samarbeidsrådsmøtet 19. mai 2022 og orientering om valg av styre i Glogerfestspillene. 

• Høring om regler for valg av menighetsråd og leke medlemmer til bispedømmeråd og  
Kirkemøtet (kirkevalgreglene) og tilhørende endringer i kirkeordningen. 

• Informasjon fra siste møte i Fellesrådet. 

• Jazzmesse onsdag kveld kl. 21:00 under jazzfestivalen. 
Urfremføring av jazzmesse ved Helge Wahl Flatland med musikere og solister. 

Vedtak: «Referatsakene tas til orientering» 

 

Sak 4/22  Årsmøte 2022, årsmelding og årsregnskap for 2021 
 

Årsmøtet foreslås gjennomført i Kongsberg kirke etter gudstjenesten søndag 22. mai 2022.  

Årsregnskapet er under behandling hos revisor, og hovedtrekkene ble presentert på møtet. Årsmeldingen og årsregnskapet vil 
være klart til vedtak menighetsrådsmøtet 19. mai 2022 (som er et samarbeidsrådsmøte med styret i Glogerfestspillene). 

Vedtak: «Årsmøtedato for 2022 vedtas» 
  

 



Sak 5/22  Finansiering av kulturkveldene i Kongsberg kirke 

Det arrangeres årlig 8-10 kulturkvelder i Kongsberg kirke. Kulturkveldene skal både gi kvalitativt gode og interessante 
arrangementer, men har også et diakonalt og menighetsbyggende sikte. Kulturkveldene skal som hovedregel være gratis. 
Økonomien er basert på støtte fra Norske Kirkeakademier, Diakoniutvalget, Menighetsrådet og samarbeidspartnere. Tidligere 
har også kulturkveldene mottatt årlig tilskudd fra Opplysningsvesenets fond på kr 20.000,- , men denne støtten er nå bortfalt.  
 

Vedtak: «Menighetsrådet øker sitt tilskudd til Kulturkveldene med inntil kr 20.000,-  
slik at det totale tilskuddet blir på inntil kr 32.500,- i året.» 

 

Sak 6/22  Endret møteplan våren 2022 
 

Det planlagte menighetsrådsmøtet 16. juni foreslås flyttet en uke frem til 9. juni. 

Vedtak: «Endret møteplan for våren 2022 vedtas» 
 

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

Andre pågående/kommende saker: 

- Utfordringer fra biskopen i visitasrapporten 
- Utredning av eget organisasjonsnummer for Glogerfestspillene 
- Grønn menighet og bærekraftsmålene 
- Helhetlig menighetsplan 
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