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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 17.11.2022 
Tilstede fra menighetsrådet: Kjell Guldvog Staalesen, Inger Johanne Flatland Christensen, Vera Henden, Geir Løvdal,  
Erik Trømborg, Berit Kristin Fonsdal, Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede Forfall fra menighetsrådet: Anne B. Aicher 
Andre som var tilstede: Helene Medhaug Simonsen, Bente Weber Bergersen, Bjørn Erik Dalshagen 
 

Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 20.10.2022 ble sendt ut pr e-post 3.11.2022. 

Vedtak: Protokoll fra møtet 20.10.2022 godkjennes. 
 

Referatsaker 
 

• Orientering om konfirmantarbeidet i Kongsberg/Jondalen v. Tanja B. Hauge 
• Messias ForAlle 19. november 
• Julevandring utredes 
• Fellesmøte mellom menighetsrådet og stab 9. februar. Tema «utfordringer fra visitasrapporten» 
• Evaluering av ny kirkemusikalsk organisering 
• Utdeling av Bærekraftsboka 

 

Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 
 

Sak 18/22  Navnet minnelund på Kongsberg Gravlund 
 

Navnet minnelund på Kongsberg Gravlund er snart full og det er et behov for å utvide tilbudet. Bjørn Erik Dalshagen har tegnet 
et forslag til en ny navnet minnelund for urner og orienterte om forslaget sammen med Gravferdsmyndigheten i Kongsberg 
representert ved Bente Weber Bergersen. Menighetsrådet er ikke formell høringsinstans for saken, men ønsker en orientering 
om navnet minnelund og har blitt bedt om å uttale seg. 

Vedtak:  
Menighetsrådet er positive til å gå videre med forslaget til ny navnet minnelund for urner på Kongsberg Gravlund.  
Vi ønsker også at muligheten for å legge til rette for navnet minnelund i gravlunden ved næringsparken  
og på kirkegården rundt Kongsberg kirke utredes. 
 

Sak 19/22  Regnskap pr. 30.9 og revidert budsjett 2022 
 

Regnskapstallene pr. 30. september 2022 har dannet grunnlaget for revidering av budsjettet for inneværende år. 2022 er det 
første hele regnskapsåret menighetsrådet har hatt ansvaret for utgifter og inntekter knytt til øvrig konsertvirksomhet (tidligere 
har dette ligget i regnskapet for avdeling Glogerfestspillene). Det er derfor avvik mellom opprinnelig budsjett og revidert 
budsjett.  

Vedtak:  
Regnskapet pr. 30. september tas til orientering. 
Revidert budsjett for 2022 vedtas. 

 

 



 

Andre pågående/kommende saker: 

- Budsjett 2023 (desember-møtet) 
- Offerliste 2023 (desember-møtet) 
- Orientering fra Castor Kompetanse om arbeidene i Kongsberg kirke (bekreftet til desember møtet) 
- Utfordringene fra biskopen etter visitasen 2021 (februar-møtet) 
- Utredning av eget organisasjonsnummer for Glogerfestspillene 
- Evaluering av ny kirkemusikalsk organisering 
- Kirkevalget 2023 
- Grønn menighet og bærekraftsmålene 
- Helhetlig menighetsplan 
- Fremdriftsplan for revidering av trosopplæringsplanen (februar-møtet) 

 


