
 
 

 

Arkiv: 012.1 Saksår/nr 2022/5#2   Jnr. 2022/10 

Protokoll fra Menighetsrådsmøte 15.9.2022 
 

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

Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 9.6.2022 ble sendt ut pr e-post 10.6.2022.  

Vedtak: Protokoll fra møtet 9.6.2022 godkjennes. 

 

Referatsaker 
 

• Supertirsdag – nytt tilbud til småbarn/familier 

• HMS ressurs i Fellesrådet 

• Høsten på Blekapellet 

• Minnemarkering 13. oktober 

• Regnbuemesse i Kongsberg kirke 25. september og pride-parade med «Kirken på pride» 

• Informasjon fra møtet i Fellesrådet 6. september: 

o Budsjettjustering energi i 2022 og innspill til driftsbudsjett 2023 

o Prioriteringer i forhold til innstramminger grunnet økte strømutgifter/renteutgifter 

o Strømstøtte er innvilget til Kongsberg Menighetssenter 

o Parkering ved Kongsberg kirke (se sak 14/22) 
 

Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 
 

Sak 12/22  Søknad om fritak fra menighetsrådet, 
valg av ny nestleder og representant/vara i Glogerfestspillenes styre 

 

Menighetsrådets leder, Sigurd Hukkelberg, søker om fritak fra menighetsrådet ut valgperioden (2023) av helsemessige årsaker.  

Nestleder, Inger Johanne Flatland Christensen, er personlig vara for leder og rykker i prinsippet opp, men har takket ja til å være 
menighetsrådets representant i fellesrådet. Hun kan fortsette personlig vara, men det må velges ny representant.  

Inger Johanne Flatland Christensen ønsker fritak for sitt verv i Glogerfestspillenes styre, og det må velges ny representant og 
personlig vara. 

Administrasjonen foreslår at valgene gjøres for resterende valgperiode, altså frem til kirkevalget høsten 2023. Reduksjonen i 
antall medlemmer i menighetsrådet vil også medføre opprykk for varamedlemmer. 

 



Vedtak:  
Sigurd Hukkelberg innvilges fritak fra menighetsrådet ut inneværende valgperiode. 
Kjell Guldvog Staalesen velges som ny leder av menighetsrådet. Inger Johanne Flatland Christensen fortsetter som nesteleder. 
Berit Kristin Fonsdal velges som ny representant i Glogerfestspillenes styre, med Reidar Aasbø som personlig vara. 
Alle velges ut valgperioden, altså frem til kirkevalget høsten 2023. 
1. vara, Erik Trømborg, rykker opp som fast medlem og påfølgende varamedlemmer tilsvarende. 
 

Sak 13/22  Valg av vara til fellesrådet 
 

Sigurd Hukkelberg er innvilget fritak fra sitt verv i menighetsrådet (sak 12/22). Han innehar også vervet som medlem (og leder) i 
fellesrådet (FR). Hilde Hylleseth (Komnes menighetsrådet) vil rykke opp som leder av FR og det er tradisjon for at når lederen for 
FR er fra Sandsvær så er Kongsbergs representant i fellesrådet nestleder og visa versa. Ny representant for Kongsberg og 
Jondalen menighetsråd blir derfor nestleder i FR. Nestleder og leder i FR sitter også i Administrasjonsutvalget. Inger Johanne 
Flatland Christensen er personlig vara for Sigurd Hukkelberg og rykker opp som menighetsrådets representant i fellesrådet. Det 
må velges ny personlig vara.  

Vedtak:  
Inger Johanne Flatland Christensen rykker opp som menighetsrådets representant i Kongsberg kirkelige fellesråd. 
Kjell Guldvog Staalesen velges som personlig vara. Begge velges ut valgperioden, altså frem til kirkevalget høsten 2023. 

 

Sak 14/22  Parkering ved Kongsberg kirke 
 

Det er behov for dedikerte, faste plasser til parkering ved Kongsberg kirke, både for tjenestegjørende personale, bårebil, 
håndverkere og brann/redning/ambulanse. I dag benyttes deler av kirkegården til parkering, men det er ønskelig å skjerme 
kirkegården for parkering utover bårebil og av/på-lossing. De ansatte ønsker at menighetsrådet støtter deres ønske om faste 
parkeringsplasser for Kongsberg kirke på Kirketorget. 

Vedtak:  
Menighetsrådet ønsker å skjerme kirkegården for parkering utover bårebil og av/på-lossing. Vi ber Fellesrådet ta saken til 
etterretning, og gå i dialog med Kongsberg kommune om reservert parkering i umiddelbar nærhet til Kongsberg kirke. 

 

Sak 15/22  Infrarøde varmepunkter i Kongsberg kirke 
 

Temperaturen i Kongsberg kirke vil måtte reduseres i 2023 grunnet økonomi. Det er en utfordring at det kun ligger varme under 
benkene i kirken, og det tar lang tid å varme opp områder som ansatte, forsangere og annen aktivitet som babysang og kor 
benytter. Den opplevde temperaturen vil variere mye fra kirkebenkene til andre områder i kirken. De infrarøde varmepunktene 
er godkjent av riksantikvaren og har den nyeste teknologien på markedet. Varmepunktene ser ut som en høyttaler og koster 
12.500,- pr. stk. Det er skissert et behov for 4 varmepunkter i Kongsberg kirke. 

Vedtak:  
Menighetsrådet er positive til infrarøde varmepunkter i Kongsberg kirke. Under forutsetning av at dette er godt tiltak for 
virksomheten i kirken og blir testet ut før innkjøp, oppfordres Fellesrådet til å søke om delfinansiering i form av diakonale 
gavemidler til formålet. Vi foreslår videre at det vurderes om trosopplæringsmidler kan benyttes til fullfinansiering. 
 

 
Andre pågående/kommende saker: 

- Orientering fra Castor Kompetanse om arbeidene i Kongsberg kirke (bekreftet til desember møtet) 
- Utfordringer fra biskopen i visitasrapporten 
- Utredning av eget organisasjonsnummer for Glogerfestspillene 
- Grønn menighet og bærekraftsmålene 
- Helhetlig menighetsplan 


