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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 9.6.2022 
 

Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Inger Johanne F. Christensen, Kjell Guldvog Staalesen,  
Geir Løvdal, Anne B. Aicher, Vera Henden, Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede 
 

Tilstede på sak 10/22: Marit Lund Bjørnsen, Matthias Anger, Wenche Thorsdalen Cranner og Elisabeth Bergstrøm 
 

Forfall: Erik Trømborg, Berit Kristin Fonsdal og Kristin Flatland Solbu 
 
 

Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 19.5.2022 ble sendt ut pr e-post 24.5.2022.  

Vedtak: «Protokoll fra møtet 19.5.2022 godkjennes» 

 

Sak 10/22  Kirkemusikk 
 

De ansatte som jobber med kirkemusikk/øvrig konsertvirksomhet i Kongsberg og Jondalen sogn oppsummerte den 
kirkemusikalske aktiviteten etter ny organisering. Marit Lund Bjørnsen, Matthias Anger og de to eksterne medlemmene i 
programkomiteen, Wenche Thorsdalen Cranner og Elisabeth Bergstrøm, deltok på møtet og hadde en dialog med 
menighetsrådet rundt prioriteringer og ressurser innenfor den øvrige konsertvirksomheten og kirkemusikk generelt. 

Vedtak: «Menighetsrådet er imponert over det kirkemusikalske arbeidet som utføres i menigheten. Rådet oppfordrer til 
samhandling og utveksling av ideer mellom de ulike aktørene (Glogerakademiet, Programkomiteen, Kirkeakademiet/ 
Kulturkveld-gruppen og Glogerfestspillene). Tiltak og prioriteringer skal ha utgangspunkt i Plan for Kirkemusikk». 

 

Sak 11/22  Valg til styret i Glogerfestspillene 
 

Valget til styret i Glogerfestspillene kunne ikke gjennomføres på Samarbeidsrådsmøtet fordi valgkomiteen ikke var kommet i mål 
med nye kandidater. Det er menighetsrådet som skal velge medlemmene da dette er et underutvalg under menighetsrådet: 

Styreleder - Torkil Bjørnson (På valg) 
Nestleder - Kristin Franck (På valg) 

Styremedlemmer 
Elin Svilaas (ikke på valg 2021-2024) 
Marit Lund Bjørnsen (ikke på valg 2021-2024) 
Erik Tovsrud Knutsen (på valg - trekker seg) 

Valgkomité: Håvard Fossbakken, Lars Graaner og Reidar Aasbø (vara for Ingvild Støa Skrede)  

 
 

 



 
Valgkomiteens innstilling: 
Medlem: Walter Qvam (2022-2024) 
Medlem: Alfhild Skårdal (2022-2024) 
Medlem: kandidat ikke bekreftet (2022-2024) 
 
Vedtak: «Menighetsrådet utnevner Walter Qvam og Alfhild Skårdal til nye medlemmer i Glogerfestspillenes styre for 2 år. 
Inntil det siste foreslåtte medlemmet er endelig avklart, trår vara inn som fast medlem. Styret konstituerer seg selv.» 

«Menighetsrådet ber om at valgkomiteen ser på hvordan kontinuiteten kan ivaretas slik at ikke alle medlemmene står på valg 
samme år, slik som det nå er lagt opp til.» 

«Menighetsrådet ber valgkomiteen om å avklare valgkomité for neste periode.» 

 

 

Andre pågående/kommende saker: 

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

 


