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Åmot, 13.03.2018  
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Referat fra møte i Modum menighetsråd,  

felles møte med alle kirkeutvalgene  
Tid: tirsdag 13.03.2018 kl. 19.00-22.00. 

Sted: Åmot kirke, kirkerommet 

Til:  

Menighetsrådets medlemmer: 

Eirik Roness (leder), Nina Hagen, Ola Ingvoldstad, Helle Myrvik, Helge Haavik, Anne Katrin 

Håskjold, Petrine Indresæter, Laila Sortland Halås, Torill Korsvik, Aina Sørlie Grimnes og 

sokneprest Geir E. Holberg. 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Elin Skretteberg, Gudveig Aadland Gunnerød (vara). 

 

Snarum kirkeutvalg: 

Ola Ingvoldstad, Aina Kristin Svendsby, Arnstein Bleiktvedt. 

 

Rud kirkeutvalg: 

Arnstein Bleiktvedt. 

 

Heggen kirkeutvalg: 

Sverre Følstad, Jenny Müller, Geir E. Holberg. 

 

Gulsrud kirkeutvalg 

Sidsel Haug, Trine Lise Berg, Gro Rundbråten, Arnstein Bleiktvedt. 

 

Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

Dag Christian Helskog, Nina Hagen, Runar J. Liodden. 

 

Vestre Spone kirkeutvalg 

Gro L. Overn, Vidar Husøien. 

 

Vikersund Menighetssenter 

Jørgen Korsvik, Kjell Christiansen, Solveig Berg Vego, Eirik Roness. 

 

Andre møtende: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) 

Foredragsholder Leif Gunnar Engedal 

 

 

SAKSLISTE 
Åpning 
Velkommen ved sokneprest Geir E. Holberg om hva som er oppdraget vårt.  

Hovedmål: «Kirken for alle», alle skal vite at de er velkomne til alt som skjer i kirkene våre.  

 

Musikalsk innslag ved Petrine Indresæter 
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 MENIGHETSRÅD 

Sak 2018/17 M 

 

Orienteringer 

Hvert kirkeutvalg presenterer sitt arbeid. Ca. 5. min til hvert utvalg. Under følger et 

stikkordsreferat. Det anbefales i tillegg å lese årsmeldingen for Modum sokn der 

hvert utvalg presenterer sin årsmelding.  

 

Gulsrud kirkeutvalg v/Sidsel Haug 

4 stykker pluss prest i utvalget.Bidrar med bøssebærer og sjåfører til fasteaksjonen. 

Kirkekaffe med hjemme bakte kaker 2. pinsedag er viktig for utvalget. 

Ordner med blomster i krukker på våren og høsten og pynter med juletrær ute og 

inne. Gulsrud leirsted bruker kirken en del.  

 

Vestre Spone kirkeutvalg v/Gro Overn 

Akkurat gjennomført en flott sang og salmekveld med 90 tilstede, masse flotte 

musikere og Gnist. Ikke så mye aktivitet i kirken, men 4 års bok på høsten og 

konfirmasjonsgudstjeneste og presentasjon. Julaften er en nydelig gudstjeneste.  

Jevnlige møter i utvalget. Veldig opptatt av at kirken skal bestå og at man skal ha 

tilhørighet til den  

 

Rud kirkeutvalg v/Arnstein Bleiktvedt 

Har feiret 100 års jubileum i Rud i 2017. Bygdas kirkekveld bar og preg av 100 års 

feiringen. Pølser, kake og god stemning. Flere ønskegudstjenester med dåp. Snart 

fasteaksjonen. 

 

Snarum kirkeutvalg v/Ola Ingvoldstad 

Opptatt av å gjøre det trivelig i og rundt kirken; men blant annet kirkekaffe. 

6 stykker i utvalget. Asbjørn Kleven som kirketjener er med som gjest på møtene i 

utvalget. En av de store oppgavene er å prøve å få folk til å komme til kirken.  

Et stort spørsmål: hvorfor møter ikke flere snaringer til gudstjeneste i Snarum kirke? 

Mange som er medlem i kirken, døper, konfirmerer og møter opp på julaften. Men, 

på den vanlige gudstjenesten er det få. Dette er noe av det utvalget ønsker å jobbe 

med. Kirkekaffe,- veldig hyggelig når dåpsfolket blir igjen på kirkekaffen. 

Er med på fasteaksjonen. Kirkelig kulturkveld har de hatt gjennom flere år.  

Olsok: rømmegrøt på kirkebakken eller inne hvis det regner. Alle som fyller 80 år 

og som sokner til Snarum kirke får besøk av en fra kirkeutvalget med blomst. 

Snarum grendelag og kirkeutvalget samarbeider om grøtfest før jul. 

 

Hva skjer om 10-20 år? Håper vi har alle kirkene og håper vi alle er med på å få folk 

i Modum til å forstå hvor viktig dette er. 

 

Heggen kirke v/Sverre Følstad 

5 personer i utvalget. Har ikke veldig mange møter, men er ekstremt preget av en JA 

kultur. St. Hans stevne på Vike kirkeruin, Delinga, vertskap for 50 års 

konfirmantjubileum, kirkekaffe i forbindelse med Tårnagent gudstjenesten, 

kirkevert-tjeneste. Fasteksjonen i Geithus og Vikersund, åpen kirke under Raw Air. 

Følger rehabiliteringen i Heggen kirke tett.  

 

Åmot og Nykirke v/Runar J. Liodden 

4 årlige møter. Eneste kirkeutvalget som representerer to kirker. 9 stykker i utvalget.  

Bra geografisk og aldersmessig spredning i utvalget.  

En ide: på hvert møte har vi «gladmeldinger» fra menighetslivet.  

Fasteaksjonen, gudstjenestelista, konfirmantjubileum. Rypaas legat (en prest som 

bodde i bygda): siste investering er nye puter som kommer før konfirmasjonene.  
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Et annet punkt på sakslisten: «Behov for nye medarbeidere». Hva trenger vi folk til 

og hvem kan vi utfordre til dette.  

En temakveldkomite som er underlagt kirkeutvalget. 

Kirkekaffe hver gang i Åmot kirke, Nykirke avogtil. Konfirmantforeldrene blir 

utfordret til å bake minst en gang hver.  

 

Vikersund menighetssenter v/Jørgen Korsvik 

Veldig opptatt av at vi skal ha et menighetssenter som er maksimalt i stand. 

Materielt i stand. Styret i VMS har ansvar for vedlikeholdet. Er materialistiske for å 

skape en god ramme for det åndelige.  

Loppemarked en gang i året. Er i dialog med kirkevergen for i fellesskap finne en 

måte som VMS kan eksistere økonomisk. Er kommet til et punkt der loppemarked 

ikke bare er moro lenger. Alle er velkomne til å være med på det! 

Veldig glade for all aktiviteten som foregår. Selv om det sliter på inventar – gleder 

vi oss over det – for det er en god slitasje.  

Heggen gospel, babysang,- og alle de andre. Det er det som er drivkraften i styret 

vårt – alle de som kommer der.  

 

Samtale 

Hvordan oppleves dialogen med menighetsrådet? Oppleves som god spesielt der en 

fra MR sitter i utvalget. Får vite litt mere om hva som skjer i menigheten. Et ønske 

om at alle utvalgene skal ha en representant fra MR; det er og intensjonen.  

Ønske om at MR referatet sendes til alle utvalgene. Utvalgene kan invitere en 

representant fra MR på et eller flere møter. Gjerne en som bor i området i nærheten 

av kirken.  

 

Minner om årsmøte som er 8. april Åmot kirke. Årsmeldingen publiseres på 

hjemmesiden før påske.  

 

20. mars er det fasteaksjonen med fasteaksjons konsert i Åmot kirke etterpå. 

 

Innspill til bygningsbefaringen til kirkevergen er veldig viktig 

 

Råd for likestilling av funksjonshemmede skal gå igjennom alle kirkene.  

  

Pause Bevertning  

v/Nina Hagen og Anne Katrin Håskjold 

  

Sak 2018/18 M Kirken for alle? 

 Vedlegg: 

Kirken for alle? Om å være en gjestfri og inkluderende kirke 

 

Foredrag ved Leif Gunnar Engedal 

Hvordan kan vi øve oss i den gjestfrihet som har Guds signatur? Guds gjestfrihet. 

Hvordan kan vi holde dynamikken mellom de ulike kirkene i gang? For å bære frem 

et vitnesbyrd i ord og praksis. Hvor finnes de fellesskap som jakter på fornyelse, 

åpner seg, retter seg mot andre, de vi ikke har tenkt på. Hvor finnes de stedene og de 

personene i vår kommune som ikke er nådd? Hvordan kan vi jobbe sammen med 

andre i kommunen for se hvor den sosiale nøden/ensomheten er – hvordan kan vi 

finne de, hjelpe hverandre.  

Det skjer veldig mye godt i menigheten; men vi har mye godt i vente også fremover. 

Vitnesbyrdet hvor kan det lyde. Fellesskapet – hvor kan det bygges? Det diakonale 

hvor er folket – hvem skal gå? 
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Hvordan være en kirke for alle? 

 

Samtale 

Hvordan gå fra å være kirke for ganske mange til å være kirke for alle? 

Frivillighetskoordinator: der er vi litt på vei. Både for de som allerede er med og for 

de som ikke har det. Favne lengre ut. 

Hvem er det fellesskapet som skal åpne seg? 

Kirkevertene: kunnskap om rollen sin. Hvordan møte folk som kommer i kirken. 

Folk som kommer til kirken opplever det i all hovedsak som positivt å bli møtt og 

ønsket velkommen! Og på andre arrangementer enn på gudstjenester.   

Det å være kirke – man tenker fort kirkebygget. Men, i Bibelen, der eksisterer det 

ikke – første kirkebygget kom på 300 tallet. Bibelen er opptatt av det å være kirke. 

Det å være kirke i hverdagen – se hverandre. Spent på hva Gohetsfestivalen som 

skal være 11.-13. juni kan være med å gjøre for folk/med folk.  

Besøkstjeneste. Er mange som gjerne vil ha besøk – men de ansatte rekker ikke frem 

til alle. Bør være mulig å sette i gang med en besøkstjeneste. 

Fellesskap for nye. Vi trenger hverandre både de ansatte og alle frivillige. 

Skulle gjerne tatt med Leif Gunnar på puben og bedt han holde samme foredraget 

der sånn at de skjønner mere av hva dette er. Tror mange ville ha tenkt annerledes 

da. 

Mange unge har et «oss og de» - ser på kristne som annerledes. 

Hvor er folket, hvem skal gå? 

Invitere med: alle kan ikke være noe for alle, men alle kan være noe for noen.  

Foregår veldig mye mennesker i mellom. Ikke glemme det. Mye diakonalt som skjer 

«i det stille». Er mange som ser medmennesker. Ikke noe som kan registreres/ikke 

noe som står i statistikken. Oppmuntre hverandre i forhold til det.  

Fantasi, organisering og målbevisst arbeid. 

Sevalstunet: ikke lenger så mange som besøker de. Er det et kall til menigheten? 

Kirkeutvalgene: inviterer til fysiske bygg og aktiviteter – møter levende mennesker 

som inviterer. Veldig flott jobb som gjøres!  

Godt eksempel: salmekvelden i Vestre Spone kirke – utvalget ønsket noe og meldte 

inn, fikk støtte fra MR.  

 

 

  

 

 

Eirik Roness (sign)     Nina Brokhaug Røvang 

Menighetsrådsleder     Kirkeverge 

 

 

 

 


