Årsmelding
Modum sokn
2017

Vedtatt på årsmøte i Modum menighet 08.04.2018, revidert etter godkjent årsregnskap

1 INNHOLD
1
2
3
4

Innhold _______________________________________________________________ 2
Takk __________________________________________________________________ 5
Visjon og mål ___________________________________________________________ 6
Menighetsrådets virksomhetsområde ________________________________________ 7
4.1
4.1.1
4.1.1

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.3

Gudstjenester og kirkelige handlinger __________________________________ 7
Gudstjenester __________________________________________________________________ 9
Kirkelige handlinger ___________________________________________________________ 10

Kirkeutvalg _______________________________________________________ 11
Snarum kirkeutvalg ____________________________________________________________
Rud kirkeutvalg _______________________________________________________________
Heggen kirkeutvalg ____________________________________________________________
Gulsrud kirkeutvalg ____________________________________________________________
Nykirke og Åmot kirkeutvalg ____________________________________________________
Vestre Spone kirkeutvalg _______________________________________________________
Vikersund menighetssenter ______________________________________________________

11
11
12
13
14
15
16

Fagutvalg _________________________________________________________ 17

4.3.1 Fagutvalg for undervisning ______________________________________________________
4.3.1.1
Samarbeid barnehage-skole kirke _____________________________________________
4.3.1.2 Barn og unge _______________________________________________________________
4.3.1.1.1 Søndagsskole __________________________________________________________
4.3.1.1.2 Modum KFUK-KFUM speider, familiespeiding ______________________________
4.3.1.1.3 NSF speider ___________________________________________________________
4.3.1.1.4 KRIK ________________________________________________________________
4.3.1.3 Konfirmasjon _______________________________________________________________
4.3.1.2
Undervisning for voksne ___________________________________________________
4.3.1.2.1 Kurskvelder på menighetssenteret __________________________________________
4.3.1.2.2 Bibelgrupper/husfellesskap _______________________________________________
4.3.1.2.3 Temakvelder i Åmot kirke________________________________________________
4.3.1.2.4 Treffpunkt ____________________________________________________________
4.3.2 Fagutvalg for trosopplæring _____________________________________________________
4.3.2.1
Trosopplæring ___________________________________________________________
4.3.2.2
Breddetiltak _____________________________________________________________
4.3.2.2.1 Dåpshilsener __________________________________________________________
4.3.2.2.2 Babysang _____________________________________________________________
4.3.2.2.3 Myldregudstjeneste _____________________________________________________
4.3.2.2.4 4 i kirka _____________________________________________________________
4.3.2.2.5 Førsteklasses __________________________________________________________
4.3.2.2.6 Tårnagenter ___________________________________________________________
4.3.2.2.7 Fri i kirka _____________________________________________________________
4.3.2.2.8 Lys våken ____________________________________________________________
4.3.2.2.9 Reunion ______________________________________________________________
4.3.2.2.10 Konfirmasjon __________________________________________________________
4.3.2.2.11 Ledere _______________________________________________________________
4.3.2.2.12 Explore; lederkurs for ungdom ____________________________________________
4.3.3 Fagutvalg for diakoni __________________________________________________________
4.3.3.1
Fagutvalg for diakoni ______________________________________________________
4.3.3.2
Nestekjærlighet ___________________________________________________________
4.3.3.2.1 Kontakt med institusjonene _______________________________________________

2
Kirken for alle!

17
17
18
18
18
19
19
20
22
22
22
22
23
23
24
25
25
25
25
26
27
27
28
29
29
29
29
30
30
30
31
31

4.3.3.2.2 Bønnegruppe __________________________________________________________
4.3.3.2.3 Kvinnenes internasjonale bønnedag: ________________________________________
4.3.3.2.4 Sorgtilbud ____________________________________________________________
4.3.3.2.5 Samtaler/individuell oppfølging: ___________________________________________
4.3.3.2.6 Kirkens SOS __________________________________________________________
4.3.3.2.7 Stillhetsarbeid _________________________________________________________
4.3.3.2.8 Åpne kirkedører i Snarum: _______________________________________________
4.3.3.2.9 Nettverksarbeid ________________________________________________________
4.3.3.2.10 Trafikkofrenes dag – Åmot kirke. __________________________________________
4.3.3.3
Inkluderende fellesskap ____________________________________________________
4.3.3.3.1 Allehelgens arrangement _________________________________________________
4.3.3.3.2 Tro og Lys ____________________________________________________________
4.3.3.3.3 Samling for eldre _______________________________________________________
4.3.3.3.4 Internasjonal lørdag _____________________________________________________
4.3.3.3.5 Holy Robic senior ______________________________________________________
4.3.3.3.6 Andre aktiviteter _______________________________________________________
4.3.3.4
Vern om skaperverket ______________________________________________________
4.3.3.4.1 Miljøgruppe ___________________________________________________________
4.3.3.4.2 Klesbyttedag __________________________________________________________
4.3.3.4.3 Pilgrimstur ____________________________________________________________
4.3.3.4.4 Kamp for rettferdighet ___________________________________________________
4.3.3.4.5 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: ____________________________________________
4.3.4 Fagutvalg for musikk og kultur ___________________________________________________
4.3.4.1
Musikk _________________________________________________________________
4.3.4.1.1 Konserter _____________________________________________________________
4.3.4.1.2 Babysang _____________________________________________________________
4.3.4.1.3 Knøttesang og Åmot barnegospel __________________________________________
4.3.4.1.4 Modum Soul Children ___________________________________________________
4.3.4.1.5 Heggen gospel _________________________________________________________
4.3.4.1.6 Gospelkoret ___________________________________________________________
4.3.4.2 Kultur og arrangementer ______________________________________________________
4.3.4.1.7 Rullatormila ___________________________________________________________
4.3.4.1.8 Champions League _____________________________________________________
4.3.4.1.9 Frivillighetsfesten ______________________________________________________
4.3.4.1.10 Åpne veikirker _________________________________________________________
4.3.4.1.11 Kirketorget ___________________________________________________________
4.3.5 Fagutvalg for misjon ___________________________________________________________
4.3.6 Fagutvalg for informasjon og PR _________________________________________________

5

31
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
41
41
43
43
43
44
44
44
44
45
46

fellesrådets virksomhetsområde ___________________________________________ 47
5.1

organisering _______________________________________________________ 47

5.1.1 Menighetsråd og fellesråd _______________________________________________________
5.1.1.1
Rådets sammensetning _____________________________________________________
5.1.1.2
Møter og type saker _______________________________________________________
5.1.1.3
Arbeidsutvalg ____________________________________________________________

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

5.3

47
47
48
48

Personal og ledelse _________________________________________________ 49
Administrasjonsutvalget ________________________________________________________
HMS _______________________________________________________________________
Ansatte, kirkelig fellesråd _______________________________________________________
Ansatte, statlig ________________________________________________________________

49
49
49
51

Økonomi _________________________________________________________ 52
3
Kirken for alle!

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

5.4

52
52
52
54

Bygninger ________________________________________________________ 56

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

6

Økonomiutvalget ______________________________________________________________
Resultat samlet _______________________________________________________________
Driftsresultat fellesrådet; Kirkelig administrasjon avd 1 og Kirker avd 2 ___________________
Driftsresultat; Annen kirkelig virksomhet avd 4 og Trosopplæring avd 5 _________________

Bygningsutvalget ______________________________________________________________
Kirker og vedlikehold __________________________________________________________
Kirkegårder __________________________________________________________________
Modum menighets historieutvalg _________________________________________________

56
56
57
57

Vikersund menighetssenter og Vikersund Normisjon __________________________ 58
6.1
6.2

Aktivitetsmelding fra Vikersund menighetssenter _______________________ 58
Årsmelding for Vikersund Normisjon _________________________________ 60

Takk til alle som har bidratt med innspill, bilder, korrekturlesing og kommentarer!

4
Kirken for alle!

2 TAKK
Takk!
Det er med takknemlighet og glede jeg ser tilbake på året som har gått. Store og
små begivenheter har funnet sted. De store kan være lett å beskrive og jeg vil nevne noen. De
små kan nesten være usynlige og ikke til å beskrive, men kan likevel bety så mye!
I januar ble Trafikkofrenes dag arrangert med appell i Åmot sentrum og minnestund og
middag i Åmot kirke. Vi hadde storfint besøk av blant andre ordfører Ståle Versland,
fylkesordfører Roger Ryberg og statsminister Erna Solberg. De var alle imponert over Åmot
kirkes nye «storstue», som vi har fått etter at Åmot bibliotek er flyttet ut. Ikke minst var
statsministeren imponert over de flotte frivillige servitørene som dekket og disket opp for over
130 middagsgjester! Jeg litt stolt når jeg kunne fortelle statsministeren at intet mindre enn 301
frivillige var invitert til frivillighetsfest i kirken noen uker senere!
I løpet av året har vi ansatt en kapellan! Arnstein Bleiktvedt er en sindig goling, som har blitt
godt tatt imot av menigheten, og han glir godt inn i staben. Han fullførte studiene i mai og ble
ordinert av biskopen i vakre rammer i Heggen kirke i september. Vi er heldige som har fått
Arnstein til menigheten vår!
I høst ble det arrangert Gospel-night i samarbeid med «Scenen er din» i Åmot kirke. Dette var
første gangen hvor Modum menighets STORKOR opptrådte sammen. Åmot barnegospel,
Soul Children, Heggen Gospel og årets nykommer, Gospelkoret, sto sammen på
kortrabulantene. Det var helt fantastisk stå å synge sammen med 140 barn og voksne og
virkelig føle taket løfte seg. I desember ble det arrangert en egen konsert med alle disse
korene og Åmot kirke var fylt til randen!
Dette markerer en svært viktig rød tråd hvor korene blir oppmerksomme på hverandre og de
yngste ser hvor neste naturlige steg kan være. I årets årsmelding står det referater fra det brede
spekteret av aktiviteter vi har menigheten. Der er god lesning og jeg anbefaler alle å lese fra
perm til perm. Det kan hende dere oppdager aktiviteter dere ikke visste vi hadde, eller ser noe
dere ønsker å delta på, eller kanskje ser at det er noe jeg kan bidra med!!
I skrivende stund har jeg frivillighetsfesten i 2018 friskt i minne. I år var yngste frivillige 8 år
og eldste 90 år! Dette forteller meg at vi er på sporet av vår visjon! Takk til alle frivillige, takk
til alle ansatte og støttespillere, takk til deg som har sett din neste, og la oss aldri hvile i
arbeidet med å gjøre «Kirken for alle».
Eirik Roness
Menighets- og fellesrådsleder
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3 VISJON OG MÅL
Plan for kirken i Modum trekker opp målene for virksomheten og tar hensyn til mål for kirken
trukket opp av Stortinget, Kirkemøtet og Tunsberg bispedømmeråd. Planen tar i hovedsak for
seg oppgaver innenfor feltene organisasjon, gudstjenester og kirkelige handlinger, musikk og
kultur, undervisning, diakoni, trosopplæring, misjon og vedlikehold av kirker. Planen er ment
å bli årlig evaluert og rullert av kirkeutvalg, fagutvalg og menighetsråd/fellesråd. I 2016 var
det en stor og bred prosess for å utarbeide mål og handlingsplan. Målene for 2017-2021 ble
vedtatt på årsmøtet sammen med handlingsplan for 2017-2018. Denne ble revidert høsten
2017. Hovedmålet for Modum menighet ble vedtatt å være «Kirken for alle».
Denne årsmeldingen er laget i samsvar med handlingsplan for 2017-2018, og kapitlene her er
skrevet ut fra årets aktivitet sett i relasjon til planen.
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4 MENIGHETSRÅDETS VIRKSOMHETSOMRÅDE
Menighetens aktiviteter er viktige, men det som konstituerer oss som menighet er at vi samles
om Ordet og sakramentene. Det skjer i gudstjenesten. I vår menighet har vi en stor variasjon i
gudstjenestetyper. Det tilstrebes å gjøre gudstjenestene stedegne og relevante, med en høy
grad av involvering av frivillige. Det er også høy bevissthet omkring det å bruke eksterne
musikkrefter og andre inn i gudstjenestene. Menighetens hovedsamling er søndager klokken
11.00. En visjon for gudstjenestelivet er at i gudstjenesten møtes de mange som er med i
menighetens forskjellige aktiviteter i løpet av uka, dette på tvers av alder og interesser. I
gudstjenesten er vi sammen som en storfamilie.

4.1 GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER
Gudstjenestene og de kirkelige handlinger er menighetens jevne pulsslag. Gudstjenestene er
menighetens ukentlige hovedsamling. Her tilhører vi en menighet. Hver eneste søndag feires
gudstjenester til Herrens ære rundt om i soknets kirker. Som kirke gir vi livsrytme til
samfunnet rundt oss. De nyfødte ønskes velkommen inn i menigheten i dåpens sakrament, de
unge får oppleve å bli kjent med Jesus i konfirmasjonstiden. Par vies til ekteskap, og familier
tar avskjed med sine kjære i gravferdsseremoniene. De gode kristne tradisjoner, samholdet og
trofastheten omkring livsritene har en solid og naturlig plass i våre bygdelag. Også 2017 viste
seg å være et aktivt arbeidsår. Det har samtidig vært en nedgang i antall mennesker som har
vært til stede på gudstjenester, og antall døpte er også lavere enn foregående år.
Det arbeides godt i forhold til menighetens hovedmål med å synliggjøre at kirken skal være til
for alle i Modum. Dette gjøres på mange felt, men i en tydelig kommunikasjon av denne
målsettingen, så håper og tror vi at innbyggere i Modum opplever at menigheten virkelig er
tilstede for dem og at alle er velkomne til å delta. Vi ønsker å prioritere tid og ressurser slik at
så mange dåpssamtaler og sørgesamtaler som mulig foregår rundt i hjemmene i hele soknet.
Dette er tidkrevende, men skaper gode relasjoner. Likevel ser vi dessverre at dette er såpass
tidkrevende at vi har måttet redusere noe på mulighetene til å ta samtalene i hjemmene også i
2017. Når det gjelder dåp, så er det kanskje det området vi for tiden fokuserer mest på å
invitere til. Vi ser virkelig viktigheten av å få flest mulig døpt. Gjennom dåpen får vi nemlig
muligheter til å ha en videre kontakt med den døpte og deres foreldre og faddere, slik at barna
kan delta i menighetens trosopplæringsarbeid.
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Kirkens mål har til alle tider vært å kommunisere budskapet om Jesus Kristus inn i enhver ny
tid. Ved å ha forskjellige typer gudstjenester håper og tror vi at det gis rom for forskjellige
kommunikasjonsformer og uttrykksformer. Det frivillige engasjement rundt gudstjenestene er
et felt det arbeides med, og vi håper og tror at dette er en god strategi for å involvere flere i
gudstjenestene. Samtidig ser vi at involvering av flere frivillige medarbeidere er tidkrevende
for de fast ansatte. Involvering tar mye tid! Vi gleder oss derfor over at menighetsrådet i 2017
har i gangsatt et konkret arbeid for å formalisere frivilligheten. Dette gjøres blant annet ved at
en frivillig har sagt seg villig til å være frivillighetskoordinator. Vi gleder oss over dette og ser
frem til fortsettelsen av dette prosjektet.
Spesielt har den nye gudstjenestereformen, som vi har jobbet grundig med i noen år, en
intensjon om at stadig flere skal involveres i gudstjenestene. Nå har vi hatt vår nye liturgi for
hovedgudstjenesten i Modum menighet i fem år. Den mest merkbare endring er kanskje nye
melodier på flere av de liturgiske ledd, samt en endret innledning til gudstjenestene. Vi ser at
det tar tid for menigheten å venne seg til endringene. Dette skaper utfordringer og flere har
uttrykt at den liturgiske endring oppleves fremmedgjørende. Særskilt fremheves da at
gjenkjennelsen i gudstjenesten forsvinner når en besøker andre menigheter med andre
liturgier. Dette har den norske kirke tatt inn over seg, og det vil derfor i 2018 bli endringer
(igjen). Forhåpentligvis vil dette skape en mer enhetlig gudstjeneste for hele den norske kirke.
Samtidig vil det også bety at vi i vår menighet nok en gang må foreta endringer. Menigheten
vil på tross av dette fortsatt arbeide videre med å tilby flere typer gudstjenester.
Det er fortsatt gledelig med en ganske god dåpsprosent og god konfirmasjonsprosent, og vi
ser allerede at de nye trosopplæringstiltakene bidrar til at barn i mange aldersgrupper blir
kjent med troen og med gudstjenestene.
TIL KRAMPA TAR OSS!: I tiden fremover vil det være av avgjørende betydning at vi som
menighet iherdig arbeider for å opprettholder bevisstheten rundt viktigheten av dåp. Dåpen er
inngangen til det kristne livet og menigheten, og gir oss som menighet mulighet til å ha en
nær kontakt med det enkelte barn gjennom trosopplæringsarbeidet. Å få moinger døpt bør ha
den høyeste prioritet.
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4.1.1 Gudstjenester
Gudstjenester 2017.
(Tall fra 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 i parentes. Institusjoner med fra 2015)
Kirke

Heggen

Antall gudstj
på søn- og
Helligd

Antall til stede

Snitt

36
(33/36/
36/ 35/
34/35/39)

4865
(4840/4911/
4557/4954/
3854/4390/
5192)
3967
(4249/4817/
3742/4458/
4249/3898/
4315)
772
(529/398/
446/532/471773
/880)
900
(1110/1088/
1104/1136/
1045/1191/
1390)
1740
(1930/2248/
1662/1916/
1234/1729/
1687)
436
(610/549/
530/431/476/61
8/486)

135
(146/136/1
27/142/11
3/125/133)

Åmot

44
(31/37/
37/42/42/41/43)

Rud

9
(7/7/8/
8/8/11/9)

Snarum

14
(15/16/
16/16/14/16/15)

Nykirke

18
(17/17/
18/18/14/17/15)

Viker-sund
menigh.
senter

9
(9/10/
9/9/10/11/9)

Vestre
Spone

5
(5/8/
5/6/4/5/5)

Gulsrud

3
(3/4/
4/4/6/5/3)

Institusjoner
Totalt

2
(0/0)

266
(393/294/
217/243/273/24
4/395)
201
(158/309/
217/255/387/42
3/215)
64
(0/0)

140
2016(138)
2015(141)
2014(132)
2013(138)
2012(133)
2011(135)
2010(120)
2009(141)

13211
(14560)
(13266)
(11989)
(13925)
(12475)
(14614)
(13819)
(13640)

Inkl. noen
ekstra
tjenester i
perioden
2009-2011

Ant gudstj
utenom
søn- og
helligd
6
(5/7/
8/3/9/4/3)

Antall til stede

Snitt

Antall
gudstj med
nattv.

Antall
deltakere

Snitt nattv
gjester

1039
(760/817/
495/393/
1207/535/ 331)

173
(152/117/6
2/131/134/
89/ 110)

18
(9/9/
15/11/12/
13/10)

45
(27/44/
42/48/38/
38/40)

90
(137/130/1
01/106/10
1/95/100)

2
(17/9/
6/3/4/2/8)

438
(917/667/
880/439/847/42
7/710)

219
(54/74/
147/146/2
12/214/89)

32
(36/32/
30/30/30/
28/34)

86
(75/57/
56/67/59/7
0/98)
64
(74/68/
69/71/
75/74/ 93)

1
(1/2/
3/1/1/0/1)

149
(50/210/
125/54/85/0/8)

4
(1/1/
1/2/0/0/1)

41
(51/37/
36/36/0/0/18)

0
(0/0 /
0/0/3/2/1)

0
(0/0/
0/0/218/267/8)

149
(50/105/
42/54/85/0
/8)
0
(0/0/0/0/73
/133/ 8)

810
(246/392/
625/532/
455/492/
409)
1435
(1995/2059/1
888/1620/15
51/1415/160
8)
163
(51/37/
36/36/0/0/18)

6
(3/1/
6/3/3/5/5)

128
(54/35/
149/50/61/95
/145)

21
(18/35/
25/17/20/
19/29)

97
(113/132/9
2/106/88/1
02/ 112)

1
(2/1/
2/1/2/1/1)

152
(211/207/
458/208/302/14
7/165)

152
(105/207/2
29/208/15
1/147/165)

7
(3/5/
6/8/2/5/2)

177
(108/295/
186/285/
52/176/ 114)

25
(59/36/
31/36/26/
35/57)

48
(68/55/
59/48/48/5
6/54)

6
(14/11/
13/13/5/7/
7)

264
(558/906/
820/854/256/41
4/389)

44
(40/82/
63/66/
51/59/ 55)

12
(7/7/
7/6/7/9/7)

39
(33/52/
56/32/44/
44/40)

53
(79/37/
49/41/
68/48/ 79)
67
(52/77/
54/64/64/8
5/72)
32
(0/0)

0
(2/1/
1/1/1/0/0)

0
(132/12/
35/208/80/0/0)

2
(1/0/
0/0/1/0/0)

15
(5/0
/0/0/18/0/0)

1
(3/1/
1/3/4/1/1)
2
(3/2)

80
(212/51/
76/211/319/
99/76)
49
(57/43)

0
(66/12/
15/208/
80/0/0)
80
(70/51/
76/70/80/9
9/76)
25
(19/21)

472
(233/366/
388/191/
307/394/
280)
30
(5/0/
0/0/18/0/ 0)

2
(3/2)

127
(126/126/
54/20/260/15
4/76)
33
(36/33)

42
(42/63/
54/20/87/
77/76)
17
(12/16)

94
(105)
(94)
(91)
(101)
(94)
(108)
(115)
(97)

19
(24)
(20)
(29)
(25)
(34)
(32)
(44)
(34)

2171
(1730)
(1914)
(3314)
(2367)
(2869)
(2870)
(2840)
(3243)

114
(72)
(93)
(114)
(95)
(84)
(90)
(64)
(95)

86
(62)
(65)
(58)
(61)
(66)
(57)
(63)
(77)

3375
(2683)
(2762)
(2704)
(2769)
(3326)
(3310)
(2818)
(3341)

39
(43)
(42)
(47)
(45)
(50)
(58)
(45)
(43)

3
(3/2/
1/1/3/2/1)

Totalt antall på gudstjenester i Modum sokn i 2017: 15382
2016: 16 290, 2015: 15 180, 2014: 15 522, 2013: 16 292, 2012: 15 344, 2011: 17 484, 2010:
16 659, 2009: 16 883, 2008: 17 893, 2007: 17 807, 2006: 20 767 personer).
Totalt antall på gudstjenester i Modum sokn i 2017, inkludert institusjonskirken, Olavskirken,
på Modum Bad: 18 770
(2016: 19 748, 2015: 19 058, 2014: 19 531, 2013: 19 940, 2012: 19 414, 2011: 21 835, 2010:
21 470 personer.)
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45
(55/64
/63/54/52/51/
47)

Tallene ovenfor er kun tall for mennesker til stede på gudstjenester. I Modum teller vi ikke
antall mennesker som er til stede ved de kirkelige handlingene, vigsler og gravferd. Konserter
eller andre arrangementer i kirkene er heller ikke med i disse tallene. Med 139 kirkelige
handlinger (gravferd og vigsel), og mye annet som skjer i kirkene, så sier det seg selv at her
ligger det også et stort antall mennesker som er brukere av kirkene og som får høre Guds ord.
Anslag over deltakere ved kirkelige handlinger og andre arrangementer ligger i
størrelsesorden 12-16 000 for 2017.
Kirkerommene er benyttet 298 ganger til enten gudstjenester eller kirkelige handlinger i 2016.
Gode medarbeidere sørger for at rommene alltid er presentable, rengjort og varme.
Etter fjorårets store opptur på gudstjenestefremmøte (mer enn 7 % opp), så var vi litt ned på
denne målingen for 2017. Vi ligger likevel høyere enn for 2015. Vi håper og tror at 2017 bare
er en korrigering og at gudstjenestefremmøte fortsatt holder seg stabilt høyt. Arbeidet med
gudstjenesten som menighetens hovedsamling på tvers av generasjonene er det viktig å holde
fokus på. Det å skape den gode ramme for hver samling krever mye arbeid og en profesjonell
holdning fra både ansatte og de mange frivillige krefter som bidrar. Gudstjenester gjør seg
ikke selv! Takk til hver og en som har deltatt og som har bidratt.

Antall gudstjeneste deltagere
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Inkl. Olavskirken

Kirkelige handlinger

Fra kirkebøkene:

Innmeldte
Utmeldte
Døpte
- herav fra
sognet
Konfirmerte
Vielser
Begravelser

Antall
2009
8
24
110
93

Antall
2010
1
7
127
104

Antall
2011
9
12
117
99

Antall
2012
4
10
108
102

Antall
2013
7
8
116
100

Antall
2014
6
25
118
101

Antall
2015
10
26
109
96

Antall
2016
7
85
100
86

Antall
2017
4
26
76
74

109
39
129

96
37
127

121
25
129

100
26
127

108
33
105

118
27
104

102
25
129

111
26
111

98
25
117
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4.2 KIRKEUTVALG
4.2.1 Snarum kirkeutvalg
Medlemmer i utvalget:
Ola Ingvoldstad (leder), Åse Lien, Britt Tuft, Anne Turid
Gudbrandsen, Aina Svendsby og Arnstein Bleiktvedt
(ansatt).
Antall møter:
Utvalget har hatt 5 møter i 2017. Møtene har vært holdt i
sakristiet.
Saker:
•
•
•
•
•
•
•

Det er drøftet noen av sakene som Menighetsrådet/Fellesrådet har hatt til behandling
Økonomi og innkjøp til kirkeutvalget
Budsjett
Kirkelig kulturkveld
Flagging ved Snarum kirke
Fasteaksjonen
Blomster til 80-åringer som sokner til Snarum kirke og er medlemmer i kirken

Aktiviteter:
• Kirkelig kulturkveld 12. mars
• Fasteaksjonen 4. april
• Pynting av kirken til 17. mai
• Olsokfeiring i Snarum kirke m/rømmegrøt
29. juli
• Gullkonfirmantjubileum m/middag på
Tyrifjord Hotell
• Pynting av juletreet i kirken til julens
gudstjenester
• Grøtfest på Snarum Grendehus 1. søndag i
advent – 3. desember
• Ordnet til kirkekaffe ved noen av gudstjenestene i kirken

4.2.2 Rud kirkeutvalg
Medlemmer:
Marianne Svendsrud, Hege Næss, Linda Røed, Ingvild Moviken og Runar Liodden/Arnstein
Bleiktvedt (ansatt).
Antall møter: 2 (3)
Arrangementer/saker:
• Feiring i april av Rud kirke 100 år med stor festgudstjeneste med påfølgende fest i
kirken med taler og kaker.
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•
•
•
•
•

•

Menighetens årsmøte ble avholdt i Rud
kirke i etterkant av jubileet.
Banner utenfor på gjerdet som har markert
at kirken ble 100 år i 2017.
Bygdas kirkekveld i september. Det ble
servert pølser og kaker og det var foredrag
ved Odd Flattum. Ca. 30 tilstede.
Utvalget har vært aktive med å markedsføre
arrangementer via facebook.
Utvalget har jobbet med handlingsplanen til
menigheten, ønske om et engasjement rundt
konfirmantene og det å øke antallet på
gudstjenester og arrangementer.
I forhold til kirkebygget har utvalget gjort noen oppgraderinger i forhold til
dåpssakristiet og kjøkkenet. De har malt stoler og kjøpt inn litt utstyr. De har og gitt
innspill til bygningskomiteen, blant annet kommet med ønske om at kirken skal males
innvendig.

4.2.3 Heggen kirkeutvalg
Medlemmer (ved årsskiftet):
Sverre Følstad (leder), Wermund Skyllingstad
(sekretær), Jenny Müller, Eva Kristin Baustad og
Geir E. Holberg (sokneprest). Laila Halås har møtt
som observatør på ett møte.
Antall møter: 3 møter og behandlet totalt 29 saker.
Arrangementer og faste oppgaver:
• St. Hans-stevne på kirkeruinene på Viker.
(fast årlig)
• Gudstjeneste på Delinga i juni (fast årlig)
• Gudstjeneste ved Vike kirkeruin 23.juni (fast årlig)
• Vertskap for 50 års-konfirmantjubileet (fast årlig)
• Kirkekaffe i forbindelse med Tårnagentene (fast årlig)
• Kirkeverttjeneste i Heggen kirke (administreres av Jenny Muller.)
• Medansvarlig for organisering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Vikersund og
Geithus.
• Profilering av Heggen kirke under World Cup i skiflygning 17.-19.mars 2017
Saker:
Årlig befaring og rapport til kirkevergen om bygningsmessig status av Heggen kirke er også
dette året erstatta av diverse innspill i forbindelse med totalrenoveringa.
• Møte og befaring med kirkevergen om renoveringa av Heggen kirke høsten 2017.
• Nytt tema: Hva kan vi gjøre for å fremme Heggen kirke. Drøfta på 2 møter , foreløpig uten
konkrete avgjørelser.
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Jan Marcussen gikk ut av utvalget etter mange år, og Sverre Følstad kom inn som ny og blei
umiddelbart valgt som leder. Det var 10.gang det blei holdt gudstjeneste på Delinga i samarbeid med
Delingas Venner og Geithus Musikkorps. I den forbindelse overrakte lederen gaver til disse og Jon
Mamen, som har forretta alle år.
Jan Marcussen er oppnevnt av Fellesrådet som medlem av byggekomiteen vedr. total
renovering av Heggen kirke.
Kommentarer:
Evaluering etter de faste årlige arrangementene viser at disse samler god oppslutning og i
hovedsak har funnet sin form. Det er derfor ikke behov for mange møter i utvalget.

4.2.4 Gulsrud kirkeutvalg
Medlemmer:
Sidsel Haug, Trine Lise Berg, Gro Rundbråten, Lise
Rykkje og Arnstein Bleiktvedt (ansatt).
Antall møter:
Utvalget har ikke hatt møter i 2017, men har
diskutert saker og planlagt når de treffes i diverse
sammenhenger.
Arrangementer:
• Organisering av fasteaksjonen med konfirmantene på Øst-Modum.
• Kirkekaffe 2. pinsedag.
• Pyntet med blomster i krukker vår/sommer og plantet høst/vinter.
• Satt opp juletre ute og inne.
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4.2.5 Nykirke og Åmot kirkeutvalg
Medlemmer:
Per Ole Buxrud, Guri Jensen, Wencke Vooren Aase,
Dag Christian Helskog, Stian Kristoffersen, AnneMay Høibakk, Jorun Tandberg, Nina Hagen (MR) og
Runar J. Liodden (ansatt).
Antall møter:
Utvalget har i 2017 hatt fire møter og arbeidet med
fokus på oppdraget til kirkeutvalget: Stimulere til
åndelig liv og engasjement i menigheten.
Saker:
Vi gleder oss over mange gode ting som skjer i Nykirke og Åmot kirke. Vi har hatt fokus på
følgende saker dette året:
•
•

Planlegging og gjennomføring av temakveld i Åmot kirke om å være en inkluderende
menighet med blant annet et foredrag av Leif Gunnar Engedal.
Planlegging og evaluering av konfirmantjubileet i Nykirke.
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•

•
•

Drøftet utfordringer i vår del av menigheten
og kommet med viktige innspill til
langtidsplanen, mandat for kirkeutvalgene,
juletrefest på Eikvang, kirkekaffetjenesten,
budsjett, estetisk fornyelse av Nykirke,
hjemmesider for kirkene våre,
gudstjenesteplanleggingen, pr-strategi,
vedlikehold og utstyr i Nykirke og Åmot
kirke
Drøfte menighetsrådets vedtatte visjon for
menigheten om å være Kirke for alle
Rekruttering av medarbeidere til ulike utvalg og arbeidsfellesskap

Utvalget retter en stor takk til Temakveldkomitéen som er underlagt kirkeutvalget. De har
vært ansvarlig for flere spennende kvelder på kirketorget med blant annet «Fortellinger om
fellesskap – dialog mellom kristne og muslimer», samt «Fra krybbe og stall til prekestol» med
Lise W. Kleven.

4.2.6 Vestre Spone kirkeutvalg
Medlemmer:
Audun Eriksen (leder), Synnøve Andersen, Gro L.
Overn, Solveig Formo Eriksen, Gunhild Versland
og Vidar Husøien (ansatt)
Antall møter: 4
Saker:
Planlegging av aktivitetene i Vestre Spone kirke og
praktiske spørsmål angående kirkebygget,
gravkapell
og uteområdene.
Aktiviteter:
• Kirkeutvalget pyntet kirken med markblomster konfirmasjonssøndagen.
• Deltok i gjennomføringen av julegrantenningen på Gimle/Jelstad. Dette arrangementet
er et samarbeid mellom de ulike foreningene i bygda.
• Pyntet juletre og satte ut fakler julaften. Mange deltok på gudstjenesten julaften.
• Klokker- og kirketjener oppgaver ved noen av gudstjenestene.
• Kirkekaffe etter gudstjenestene ved konfirmantpresentasjon og utdeling av 4-års bok.
• Startet planlegging av salmekveld våren 2018.
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4.2.7 Vikersund menighetssenter
Se egen årsmelding bakerst i årsmeldingen her.
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4.3 FAGUTVALG
4.3.1 Fagutvalg for undervisning
Fagutvalget for undervisning har vært et «sovende» utvalg de siste årene. Det ligger i
Handlingsplanen for 2018 at det skal vurderes om det skal startes opp igjen eller om det skal
slås sammen med fagutvalg for trosopplæring.
4.3.1.1
Samarbeid barnehage-skole kirke
Menigheten ønsker å skape gode rammer for besøk av barnehager og skoleklasser i kirkene og
aktivt tilby barnehager og skoler besøk og undervisning ved våre ansatte i henhold til vedtatte
læreplaner.
Barnehagebesøk
Før jul og påske var kateketen innom de fleste barnehagene og fortalte hvorfor vi feirer disse
høytidene. Kateketen har fått gode tilbakemeldinger på dette og ser frem til å fortsette dette
arbeidet til neste år.
Skolegudstjenester
Vi gjennomførte skolegudstjenester for alle skolene i Modum kommune før jul. Kateketen og
kantoren var innom i alle skoleklassene på Buskerud og Stalsberg, i tillegg til 1. og 2. trinn på
Vikersund barneskole, og øvde på sangene som skulle synges. Enger skole og Søndre Modum
ungdomsskole har også vært involvert i øving til deres skolegudstjenester. I tillegg har Sysle
skole snakket om å ha skolegudstjenester hvert år i stedet for annet hvert år.
Kirkebesøk
I 2017 prøvde kateketen å ta kontakt med skolene for å gjennomføre kirkebesøk fra de ulike
skolene, men det ble dessverre ikke noe av etter litt misskommunikasjon. Kateketen vil derfor
prøve å plukke opp igjen disse trådene i 2018. I tillegg var det flere barnehager som valgte å
komme på besøk til noen av våre kirker hvor kateket og trosopplærer tok dem imot.
Vandring gjennom Bibelen for barn
Vandring gjennom Bibelen for barn er et kursopplegg tilpasset av
Bibelselskapet til KRLE-faget i grunnskolen. Runar Liodden har i
2017 gjennomført 4 x 45 minutter undervisning i alle 5.klassene
ved Buskerud, Sysle og Enger, Vikersund og Stalsberg skole.
Opplegget tar elevene med på en engasjert vandring gjennom
bibelhistorien hvor de lærer viktige hendelser, personer,
nøkkelbegreper og geografiske steder å kjenne gjennom
bevegelser, drama og nøkkelord. Lærere og elever gir svært gode tilbakemeldinger på
opplegget som er verdifullt for kirke-skole-samarbeidet i Modum.
Påskevandring
Dette er et opplegg for 2. og 6. klassetrinn som vi har holdt på med siden 1996 og som krever
et samarbeid mellom oss ansatte, hvor 4 av oss er med som skuespillere og fortellere hver
gang. Det ble i 2017 gjennomførte påskevandring for 2. og 6. trinn ved Buskerud, Stalsberg
og Vikersund skole. Ved Enger skole tegnet de bilder som ble hengt opp i Åmot kirke under
påsken.
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4.3.1.2 Barn og unge
4.3.1.1.1
Søndagsskole
Antall samlinger: 9 (+ allehelgensfesten)
Antall medlemmer: 9
Antall fremmøtte. I gjennomsnitt var det 6
barn per samling.
Ledere: Kari Elise Liodden og Ingvild
Torstensen Bekken.
Aktiviteter: Under samlingene formidles det
bibelhistorier på en måte som er tilpasset
barna, for eksempel gjennom drama eller
dukketeater. Vi synger også kristne sanger,
ber sammen og har ulike aktiviteter.
Klistremerker på frammøtekort og utdeling av
Barnas blad hører også med. Visjonen til
søndagsskolen er: «Gi Jesus til barna»!
31. oktober arrangerte søndagsskolen Allehelgensfest i Åmot kirke. Innholdet i kvelden var
pølsefest, aktiviteter i aldersinndelte grupper, andakt og kirkekino.
4.3.1.1.2
Modum KFUK-KFUM speider, familiespeiding
Antall samlinger:
8 egne og 3 som deltakere/bidragsytere.
• Ski, aking og grilling i skianlegget ved Eikvang på Simostranda
• Deltagelse på kretsarrangementet «Jakten på den gylne melkesjokolade» i Drammen
• Skitur fra Sponevollen
• Båltur til Speiderhytta i Holleia
• Flaggborg i Åmot kirke på 17. mai
gudstjenesten
• Deltakelse på friluftsgudstjeneste på
Gruvetråkka med samling i etterkant.
• Overnattingstur i telt til Hvaler
• Kanopadling på Sysletjern
• Tur til Hovlandsvarden regnet bort og ble
byttet ut med bading på Furumo
• Juleverksted med julegrøt og deltakelse på
gudstjeneste i Åmot kirke
Antall medlemmer: 35 betalende. 10-150 på samlingene i alderen 0-85 år.
Hovedleder: Odd Arne Røvang.
Aktiviteter:
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Familiespeiding i regi av Modum menighet og KFUK-KFUM-Speiderne er et tilbud til hele
Modum, og de fleste samlingene er utendørs på ulike steder i kommunen.
Familiespeiding er speiderarbeid som retter seg mot hele familien uten aldersbegrensninger.
Voksne og barn lærer, lager og leker sammen. Rammen om det hele er friluftsliv og et møte
med Gud. Med familie mener vi en eller flere voksne og barn sammen. De voksne kan være
foreldre/foresatte, besteforeldre, tanter, onkler, faddere eller andre som barna har en trygg
relasjon til.
Hovedfokus for samlingene er å være ute i naturen sammen, uten et stramt program. Men
mat/middag som vi lager sammen er en naturlig del på de fleste samlingene.
Nytt av året har vært at vi har startet med å ta aktivitetsmerker på noen av samlingene. Dette
gir morsomme og varierte utfordringer tilpasset ulike aldersgrupper, samtidig som speiderne
får et håndfast bevis på hva de har lært og gjennomført

4.3.1.1.3
NSF speider
Etter noen år uten aktivitet startet NSF speidergruppen opp igjen med aktiviteter. De skiftet da
navn fra 1. Åmot speidergruppe til Modum speidergruppe. Menigheten har invitert de til
samarbeid både med KFUK-KFUM speider gruppa og med menigheten for øvrig.
De ønsker å være en selvstendig speidergruppe, men er positive til å bli spurt om å delta på
arrangementer i regi av menigheten.
4.3.1.1.4
KRIK
Antall samlinger:
Trener hver torsdag fra 19:30-21:00 på NMU.
Unntak er ferier.
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KRIK Modum hadde 2 medlemmer på
Explore 2017 (Nasjonal snyttårsleir for KRIK)
Antall betalende medlemmer 2017: 37
Ledere/styret:
Frem til juni: Arne Kristian Skagen (leder), Risam Tekie (styremedlem), Håvard Holen
(styremedlem) og Eivind Halås (styremedlem).
Fra august: Marina Jensen (leder), Trygve Ingvoldstad (styremedlem)
Hele året: Geir Holberg (voksenleder).
Aktiviteter:
KRIK Modum er del av KRIK sentralt. Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og
vinne idrettsfolk til kristent liv, både i idrettslag og menighet. KRIK Modum er et tilbud for
elever på ungdoms- og videregående skole. Aktivitetene varierer fra ballspill og lagidrett som
fotball og basketball, til diverse leker. Vi arrangerer også uteaktiviteter som aking og båltur.
Vanlige samlinger består av 1 ½ times trening, der vi samles rundt kake og en andakt på 5-10
minutter som avrunding på samlingene. På treningen har det variert med antallet fra 4-20.
Vanlig med rundt 8-10. Vi har vært på Megazone og på Bowling.

4.3.1.3 Konfirmasjon
Målet for konfirmasjonstiden er:
1. Gi en helhetlig oversikt over, og et møte med den kristne troens innhold og praksis.
1. Gi rom for utvikling av egen tro og tilhørighet til kirken.
2. Konfirmantene skal bli sett og verdsatt som den de er.
Konfirmantundervisningen er i hovedsak fordelt mellom kateket og kapellan. For
konfirmantåret 2017/18 underviser kapellanen 46 konfirmanter som går på Søndre Modum
Ungdomsskole, mens kateketen underviser 59
konfirmanter som går på Søndre og Nordre Modum
ungdomsskole. Konfirmantundervisningen består av
ukentlige enkelttimer, rett etter skoletid i Åmot
kirke, Vikersund menighetssenter, Rud kirke og
Snarum kirke. Som undervisningsbok brukes
Konfirmantbibelen.
Begge har tre temakvelder sammen med
konfirmantforeldrene i løpet av konfirmanttida. I
tillegg får alle konfirmantene være med på en konfirmantleir og deltar i Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Konfirmantene skal ha deltatt på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttida.

20
Kirken for alle!

Kapellanen har organisert en bønnefaddertjeneste for alle konfirmantene han følger opp, hvor
personer i Modum ber for hver enkelt tenåring gjennom konfirmanttiden. Fadderne får et
infoark om tenåringen, og tenåringen vet hvem som er fadderen sin. Bønnefadderne
oppmuntres også til å gi konfirmanten en gave på den store dagen. I år er 80 personer
involvert i å be for 58 konfirmanter. Hensikten med nettverket er at konfirmantarbeidet blir
omsluttet av bønn og styrker relasjonen mellom menigheten og konfirmantene. Kapellanen
har videre utviklet et tett samarbeid med hjemmene under konfirmanttida for å anerkjenne
foreldrene som de viktigste personene i tenåringens liv og utruste dem til å følge opp løftet de
ga ved døpefonten.

•

•
•
•

Ukentlig sender han ut et overkommelig og fleksibelt opplegg for en 10 minutters
samling på hjemmebane for familien. Opplegget følger den samme strukturen hver
gang, men innholdet er knyttet opp til tematikken fra undervisningen i menigheten.
Foreldrene gir tilbakemelding på opplegget gjennom en anonym spørreundersøkelse
midtveis i konfirmanttida.
Foreldrene har ansvaret for å lære tenåringen sin det grunnleggende stoffet i den
kristne tro utenat: trosbekjennelsen, Herrens bønn, den lille bibel, den gylne regel osv.
Foreldrene baker en kake til kirkekaffen i løpet av året.
Foreldrene bidrar som bøssebærere og sjåfører under Kirkens Nødhjelps aksjon i
fastetiden (gjelder både i Nordre og Søndre).

Om høsten møter alle konfirmantene Buskerud begravelsesbyrå til en samling om begravelse.
Både kapellanen og kateketen har også trukket inn andre personer i undervisningen for å gi
tenåringene et møte med troverdige forbilder med relevante vitnesbyrd og livshistorier.
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Kapellanen har brukt Nina Brokhaug Røvang som snakker om sin vei til tro, Tone Ellefsrud
forteller om sitt arbeid blant fattige i Tanzania, Kathrine Breivik deler fra sine erfaringer fra
bilulykken og tida videre i rullestol, mens Ketil Jonstad fra Marita-stiftelsen forteller om sine
erfaringer fra rusmiljøet og om å ha mot til å gjøre gode valg. Kateketen har brukt Helge
Nysted, Hanna Louise Husøien og Arnstein Bleiktvedt til litt forskjellige oppdrag/foredrag.

4.3.1.2
Undervisning for voksne
Menigheten ønsker at voksne skal erfare at Bibelen er relevant, livsnær og tilgjengelig.
4.3.1.2.1
Kurskvelder på menighetssenteret
Se årsmelding fra menighetssenteret bakerst i årsmeldingen her.

4.3.1.2.2
Bibelgrupper/husfellesskap
I menigheten finnes det flere husfellesskap og bibelgrupper. Menigheten er kjent med dette,
men av kapasitetshensyn i staben er det for tiden ingen konkret oppfølging av disse. En følge
av det er også at vi ikke har oversikt over eksakt antall på hvor mange grupper som finnes. På
slutten av 2017 fikk den nye kapellanen, Arnstein Bleiktvedt, ansvar for oppfølging av
gruppene. Han vil begynne arbeidet med dette i starten av 2018.

4.3.1.2.3
Temakvelder i Åmot kirke
Komiteen er en undergruppe av Nykirke og Åmot kirkeutvalg.
Medlemmer i temakveldkomiteen:
Sissel Bache, Guro Helskog, AnneMay Høibakk, Eystein Norborg og Tanja Tyberg
Grøtterud.
Komiteen møtes noen ganger i året og diskuterer hvilke temaer som kan være aktuelle,
inspirerende, utfordrende og interessante for folk flest.
Temakvelder i Åmot kirke;
08.01 med tema Fra stall og krybbe til prekestol. Lise Wold Kleven, tidligere menighetsprest
og daglig leder i Åmot, nå sokneprest i Sigdal og Eggedal kirke, delte sine erfaringer fra
hennes reise fra å være utdannet agronom ved Buskerud Landbruksskole, ta utdannelse ved
Det teologiske menighetsfakultetet ved Universitetet i Oslo og arbeide som prest.
05.03 med tema Fortellinger om fellesskap. Førsteamanuensis ved Det teologiske fakultetet
ved Universitetet i Oslo, Anne Hege Grung, fortalte om sitt arbeid med dialog, fellesskap,
frykt og fiendebilder i det religionsplurale Norge.
26.11 med tema Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå. Seniorprofessor Notto R. Thelle
fortalte om sitt arbeid med fire bøker som hver tar for seg en japansk vandrepoet. De tilhører
annen kultur og religion, men det er utrolig mye gjenkjennelse i poetenes diktning, og det
taler om våre dypeste lengsler.
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4.3.1.2.4
Treffpunkt
Treffpunkt er en annerledes kveldsgudstjeneste med et eget tema uavhengig av tekstrekkene.
Kvelden har et variert program som består av sang og musikk, en person blir intervjuet om sitt
liv og sin tro, en person synger eller spiller en utvalgt salme, kveldstanker, fotoframvisning
med musikk til m.m. Etterpå serveres det gratis kaffe og kaker på Kirketorget. Samtidig er det
mulig å sitte igjen inne i kirkerommet i ettertanke og stillhet, og gå til ulike stasjoner med
blant annet nattverd, forbønn, tenne lys, skrive bønnelapper, legge ned en tung stein ved
korset.
Leder av Treffpunkt er Kari Elise Liodden, og mange gode medarbeidere bidrar med
kjøkkentjeneste, pr, musikk og forbønnstjeneste. Det har vært mellom 40 og 90 til stede på
samlingene. Responsen er meget positiv, både fra faste kirkegjengere, og fra folk som ikke
går så mye i kirken til vanlig. Treffpunkt har blitt en arena som har gitt mange ulike
mennesker muligheten til å bidra til fellesskap, både som faste medarbeidere, men også som
bidragsytere de enkelte kveldene. I 2017 har det tidligere Kirkebandet, som før hadde ansvar
for lovsangskvelder i Åmot kirke, blitt en fast musikkressurs på Treffpunkt.

4.3.2 Fagutvalg for trosopplæring
Fagutvalget for trosopplæring har tidligere laget og fått godkjent plan for trosopplæring i
Modum menighetet.
Medlemmer, fagutvalg for trosopplæring:
Bente Holm, Victoria Skille Tangen, Sverre Følstad, Nina Hagen (MR), Per Buxrud, Tonje
Marie Dalen, Marthe Moviken Hellerud, Jan Erik Ingesen (MR), Anne-Kjersti B. Holberg
(ansatt trosopplærer).
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Antall møter: 1
Saker:
•
•
•
•

Leder til utvalget
Revidering av plan (tiltak ut)
Nytt opplegg for 4-årsfasen (Kirkerottene)
Rapport fra alle breddetiltakene

4.3.2.1
Trosopplæring
Målet for trosopplæringen:
Vi vil at barn og unge skal bli kjent med den treenige Gud, kjenne tilhørighet til menigheten
og få hjelp til å leve i tro, håp og kjærlighet.
• Vi vil skape gode samlinger der barn og unge kan oppleve tilhørighet til Gud, til
hverandre, til menigheten og til den verdensvide kirke.
• Vi vil ha en plan for trosopplæring i Modum menighet som tar sikte på å tilby alle
døpte i alderen 0-18 år en grundig, attraktiv og engasjerende trosopplæring.
Utvalget har minimum ett felles møte i året. Utenom det har de ulike medlemmene møter med
trosopplærer i forbindelse med breddetiltak de er med og gjennomfører. Hvert medlem har
medansvar for ett breddetiltak gjennom året.
Om trosopplæring:
Våren 2009 fikk Eiker prosti tilsagn om trosopplæringsmidler til hele prostiet. Trosopplæringsreformen, som er
vedtatt av Stortinget, skal være kirkens opplæringstilbud
til alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.
Vi skal gi alle barn og unge tilbud om en relevant og
pedagogisk godt tilrettelagt trosopplæring, med tiltak som
søker å nå bredden av årskullene. Plan for trosopplæring i
Modum menighet ble godkjent av biskopen og vedtatt av
Modum menighetsråd høsten 2012.
En liten begrepsforklaring:
Kirken har alltid hatt trosopplæring. Når vi døper, må vi også drive trosopplæring
(dåpsopplæring). Det hører sammen. Alt barne- og ungdomsarbeid i menigheten er en del av
trosopplæringen vår. Åmot barnegospel, søndagsskole, Heggen Gospel og KRIK er eksempler
på noen av aktivitetene som driver trosopplæring for de som er med der. Dette kaller vi
kontinuerlige tiltak, fordi de pågår over hele året. Vi har mange flotte kontinuerlige tiltak for
barn og unge i vår menighet.
Likevel skal vi nå skille ut noen tiltak som på en spesiell måte skal rettes mot hele årskullet.
Disse tiltakene skal være for alle, uansett interesse og funksjonsevne. Dette kaller vi
breddetiltak innenfor trosopplæringen. Til disse tiltakene skal det sendes ut invitasjon til alle
døpte innenfor målgruppen (kullet). Det er disse breddetiltakene vi har laget en spesiell plan
for – og som skal inneholde til sammen 251 timer trosopplæring for gruppen 0-18 år.
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Utfordringen framover når det gjelder breddetiltakene i trosopplæringen er å få med flere
voksne ledere. Ungdomslederne gjør en kjempejobb, uten dem hadde det ikke vært mulig å ha
disse tiltakene. Men vi trenger også flere voksne som kan være med i forberedelser og
gjennomføring. Og ikke minst å være med og støtte opp under ungdomslederne.

4.3.2.2

Breddetiltak

4.3.2.2.1
Dåpshilsener
Gjennom dåpshilsener (brosjyrer sendt i posten) til 1, 2 og 3-åringer har vi kontakt med
hjemmene, og anbefaler sanger og bønner det er fint å gjøre barna kjent med. Vi oppfordrer
også til en markering av dåpsdagen, og til å ta med barna i kirken. Brosjyrene inneholder
oversikt over hva vi som menighet har av tiltak til barnet og familien.
4.3.2.2.2
Babysang
Mål:
Vi vil samarbeide med hjemmet om trosopplæring allerede fra barnets første leveår. Vi
vil skape en inkluderende møteplass mellom foreldre og menighet.
Vi synger kjente og kjære sanger, men også mange nye. Vi har også dans og lydopplevelser
som del av samlingen. Det sosiale samværet er en viktig del av Babysang, så samlingene
inneholder bevertning og samtale for de som har lyst og tid til å være med på det.
Vi har to tilbud innenfor Babysang i menigheten.
På Vikersund menighetssenter er det Babysang organisert som kurs over 8 torsdager.
I Åmot kirke er Babysang organisert som ”drop in” uten påmelding, annenhver onsdag.
Til sammen har disse to tilbudene hatt 74 deltakere i 2017, noe som utgjør 93 % av
årskullet (døpte 0-1 år). Her blir prosenttallet for høyt pga at noen av barna er født i 2016
og hører til et annet årskull. Men vi er veldig fornøyd med frammøtet uansett!
En frivillig medarbeider er fast med på Babysang i Vikersund, noe som er til stor hjelp for
trosopplærer. I Åmot kirke har vi to frivillige med den ærefulle tittelen «Oldemor på
Babysang». De tar imot foreldrene og barna når de kommer, og er en viktig faktor for det
sosiale aspektet under lunsjen.

4.3.2.2.3
Myldregudstjeneste
Mål:
Lage gudstjenester som er tilrettelagt for familier med små barn (0-3 år). Barn og
foreldre/foresatt skal få oppleve tilhørighet til den treenige Gud, kirken og menigheten.
•
•
•
•

Oppleve seg sett, verdifull og elsket.
Bli kjent med gudstjenesten
Å høre til hos Gud og være hjemme i kirken.
Vennskap og fellesskap, trygghet og glede.
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Vi hadde 4 Myldregudstjenester i 2017. Ett av medlemmene i TOL-utvalget har vært med å
planlegge og gjennomføre samlingene. Babysang og Knøttesang har blitt spesielt invitert, og
de førstnevnte har deltatt med innslag i en av gudstjenestene.
Vi har over en lang periode registrert synkende deltakelse på Myldregudstjenestene, så vi
planlegger å legge tiltaket på is f.o.m. 2018. Vi skal satse på større innsats i Knøttesang i
stedet, og prøve å gjøre det til et breddetiltak.
4.3.2.2.4
4 i kirka
Mål:
4-åringene skal få bli kjent med Gud, Jesus og med kirken sin.
•
•
•
•
•
•
•

Bli kjent i kirkerommet.
Lære om dåp.
Lære sanger og bønner til gudstjenesten.
Høre, reflektere over og leke bibel fortellinger.
Kjenne at de har en naturlig plass i kirken sin og i gudstjenesten.
Leke og ha det fint sammen.
Motta bok med fortellinger fra Bibelen og fra barns hverdag. Boken inneholder også
sanger og bønner.

4-åringene ble invitert til gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok, og tre samlinger i tilknytning
til denne (altså – 4 i kirka). Tilbudet ble gitt til alle 4-åringer i menigheten. Pga ressurser har
vi ikke mulighet til å ha samlinger i alle kirkene, så noen av barna blir invitert til samlinger i
en annen kirke enn den de naturlig sokner til. Samlingene ble holdt i Åmot kirke (for Åmot og
Nykirke), Heggen kirke (for Vikersund, Geithus, Snarum, Rud, Vestre Spone og ØstModum). Barna blir invitert til å bli med på Søndagsskolen, Familiespeideren og i Åmot
Barnegospel.
Boken vi deler ut heter Linda og den lille kirka.
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På gudstjenesten med utdeling av 4-årsbok ble alle invitert til den kirken de sokner til, og der
møtte til sammen 55 4-åringer opp. Det utgjør 53 % av alle døpte i årskullet. 12 barn møtte
opp på 4-årssamlinger, og det er 12 % av de døpte i årskullet. Vi gjør om litt på opplegget for
samlingene neste år for å prøve å få flere til å delta.

4.3.2.2.5
Førsteklasses
Mål:
Barna skal få høre bibelfortellinger, og få mulighet til å reflektere og undre seg over
disse. De skal få kunnskap om sakramentene dåp og nattverd. De skal få innføring i
påsken som kristen høytid.
Dette er tredje året vi har gjennomført Førsteklasses.
Som navnet tilsier er det for de som går i første klasse. Vi inviterte til gudstjeneste søndagen
før skolestart i august 2016. Der fikk barna utdelt boka «Tre i et tre». Det var fint å kunne
være sammen om å be for skoletiden deres. 20 barn møtte fram.
I 2017 samlet vi førsteklassingene igjen, til fire samlinger på Vikersund menighetssenter og i
Åmot kirke. Totalt 44 barn deltok på samlingene, og dette utgjør 47% av døpte i årskullet. De
fikk høre bibelfortellinger, lærte salmer og sanger, bønn, bordvers og velsignelse. Vi hadde
også formingsaktiviteter, lek, kirkekino og dramatisering. Samlingene foregikk etter skoletid
(kl.13-16) på ukedager. Fint for barna og familiene, en utfordring i forhold til å skaffe ledere
på dagtid. De som hadde behov fikk tilbud om skyss fra skolene til samlingene.
3 ansatte og 17 frivillige var med på gjennomføringen av Førsteklasses.

4.3.2.2.6
Tårnagenter
Mål:
Gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn skal deltakerne løse
oppdrag og mysterier.
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•
•

Lære om kirkens symboler.
Trekke linjen fra påske via Kristi himmelfart
til pinse. Jesu død, oppstandelse og himmelfart.
Den hellige ånd kom til disiplene. Misjon,
menighetens misjonsprosjekt

Tårnagenthelg er et tiltak for 3.klassinger. Dette var sjette
gang vi arrangerte Tårnagenthelg. 34 barn deltok, og det
utgjør 32% av døpte i årskullet.
Vi brukte to kirker under Tårnagenthelgen. Lørdag ettermiddag var vi i Åmot kirke, som
passer bra når man trenger god plass til mye aktivitet. Søndag var vi i Heggen kirke, hvor vi
lette etter symboler og gikk på tårnsafari. Helgen ble avsluttet med gudstjeneste og
påfølgende kirkekaffe med stor og flott Tårnagentkake.
3 ansatte og 18 frivillige deltok som ledere på Tårnagenthelgen.

4.3.2.2.7
Fri i kirka
Fri i kirka er en Bo-hjemme-leir i slutten av sommerferien, for barn
fra 5.-7.klasse. De som er for store for SFO-tilbud før skolestart.
Mål:
Oppleve Bibelfortellinger og aktualisering
Oppleve fellesskap og kjenne seg trygg sammen med andre.
• Skaperdag
• Pilegrimsdag
• Midt i blinken
• Ut i all verden
Dette var andre året vi kjørte tiltaket, og også i år var det et prøveprosjekt. Derfor inviterte vi
bare barn som allerede er med i menighetens kontinuerlige barnearbeid (kor, Søndagsskole og
Familiespeider).
Vi prøvde ut tre av totalt fire leir-dager, med tema Skaperdag, Pilegrimsdag og Misjonsdag
De to første dagene var vi mest ute, men startet og avsluttet i Åmot kirke. Forteller Valborg
Sirnes ble engasjert til å lage og gjennomføre en pilegrimsvandring fra Vike kirkeruiner
til Heggen kirke, med engasjerende bibelfortellinger og lokalhistorie underveis.
På skaper-dagen holdt vi til ved Enger skole sin flotte gapahuk. Vi hadde sporleik, spikket
pilegrimsstaver og spiste selvlaget grønnsakssuppe kokt på bål. Maren Wiger var med og
lærte oss mye om insektenes viktige plass i naturen, og hva vi kan gjøre for å lage godt miljø
for dem. Alle fikk snekre sitt eget insekts hotell til bruk hjemme.
På Misjonsdagen fikk vi god hjelp av Brit Bjørke både i utforming og gjennomføring av
opplegget. Vi knytter opplegget til menighetens misjonsprosjekt (Himalpartner, Nepal).
25 barn deltok, 6 ansatte og 13 frivillige var ledere på Fri i kirka.
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4.3.2.2.8
Lys våken
Mål:
Invitere 11-åringer til overnatting i kirken natt til 1.søndag i advent, for at de skal bli
bedre kjent med sin lokale kirke og den treenige Gud.
• De får høre/oppleve og reflektere over bibelfortellinger.
• De får oppleve fellesskap med lek, utfordringer, moro og god mat.
• De får lære om og erfare bønn, og lærer sanger.
• De får lære om dåp.
• De får utforske kirken (helt opp i tårnet der det er mulig).
• De får være med i forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten første søndag i
advent.
For niende gang ble alle 11-åringer (6. trinn) i Modum menighet invitert til overnatting i
kirka. Barn fra søndre del av bygda ble invitert til Åmot kirke, og barn fra nordre del ble
invitert til Heggen kirke. 49 barn var med på Lys Våken (44% av de døpte i årskullet).
12 ansatte og 25 frivillige var med på gjennomføringen av LysVåken.
4.3.2.2.9
Reunion
Mål:
Møtes igjen etter konfirmanttiden. Invitere til menighetens aktiviteter for 16-18-åringer.
Minne om at Jesus er med på veien videre.
Reunion ble i år arrangert for fjerde gang. Vi inviterte fjorårskonfirmantene til ettårsjubileum og fest i Åmot kirke (SMU) og på Vikersund menighetssenter (NMU).
Det er verdifullt å kunne samle konfirmantene igjen etter forholdsvis kort tid, slik at de kan
gjenoppleve gode ting fra konfirmanttida. Samlingen inneholdt kjente sanger, bildekavalkade
fra konfirmantleir, leiker og konkurranser, god mat og drikke, bønn og velsignelse.
45 fjorårskonfirmanter deltok på Reunion. 4 ansatte og 8 frivillige var med som ledere.

4.3.2.2.10
Konfirmasjon
Se under fagutvalg for undervisning.

4.3.2.2.11
Ledere
Vi er veldig fornøyd med en stor og flott gjeng på ca. 25-30 ungdomsledere som gjør det
mulig å gjennomføre trosopplæringstiltakene i Modum menighet. Vi har også med større
barn som medarbeidere på enkelte breddetiltak. 9 barn var med som ledere på breddetiltak i
2017. I tillegg er foreldre og andre voksenledere med og hjelper til.
Sammen med Trosopplæringsutvalget og ansatte i menigheten blir dette et godt og
solid arbeidslag.
I 2017 var totalt 83 frivillige med som ledere på Trosopplæringstiltak. Hipp hurra for alle
sammen!
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4.3.2.2.12
Explore; lederkurs for ungdom
I år som i fjor, inviterte vi til Explore; lederkurs for fjorårskonfirmanter. Etter Reunion i
januar, meldte 4 unge seg på kurs, og har dette året fått opplæring og praksis i barne- og
ungdomsarbeid i menigheten vår. Trosopplærer har stått for ledertreningssamling ca. en kveld
i måneden, og praksisen har vært utført på div. trosopplæringstiltak og konfirmantleir. I 2017
har vi altså hatt tre Explore-grupper, og kaller dem Explore I, Explore II og Explore III.

4.3.3 Fagutvalg for diakoni
Diakoni er delt opp i fire arbeidsområder. Dette med utgangspunkt i delmålene i «Plan for
diakoni i Den norske kirke» vedtatt på Kirkemøtet i 2007.
4.3.3.1
Fagutvalg for diakoni
Medlemmer:
Wolfgang Müller (leder), Eli Gutuen, Jorun Krogh (til mai -17), Åse-Berit Hoffart (fra mai 17) og Kirsti Hole (ansatt)
Antall møter: 4
Saker:
Fagutvalget behandlet 14 saker. Jorun Krogh takket for seg etter flere års trofast tjeneste, og
vi fikk inn Åse-Berit Hoffart fra menighetsrådet som nytt medlem i diakoniutvalget. I år har
vi blant annet gjennomgått handlingsplanen for diakoni og sett på hva som er gjort/gjøres
jevnlig. Utvalget fortsetter å ha blikk på helheten og bredden i det diakonale arbeidet, og
diakonen informerer om aktuelle ting innenfor feltet, samt søker råd i forbindelse med
oppstart av nye tiltak. Dette året gjennomførte vi et nytt tiltak, klesbyttedag, i september.
Wolfgang Müller har i samarbeid med Flyktningetjenesten hatt en bibelgruppe for flyktninger
i gang en tid. Åse-Berit Hoffart har sammen med Stine Buxrud, Britt Dahl og Ragnar
Rosenlund startet et utvalg, en nettverksgruppe som vil arbeide med å få gjennomført
Godhetsfestival i Modum i 2018. En representant (Stine Buxrud) har vært på
inspirasjonsseminar for dette i Stavanger. Modum menighets diakoni er som før forankret i
diakoniplanen og i lokale behov i kommunen.
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Andre aktiviteter: Utvalget deltok på kurset på VMS «Skapt til tro og liv» ved Leif Gunnar
Engedal. Vi bidro med kjøkkentjeneste pluss ledelse av en kveld (diakonen.) Utvalgets
medlemmer er ellers engasjert i ulike typer diakonalt arbeid.

4.3.3.2
Nestekjærlighet
Menigheten driver omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer og ønsker å inspirere til et liv
i nestekjærlighet.
4.3.3.2.1
Kontakt med institusjonene
Gjennom hele året avholdes det fast andakter annenhver uke på Vikersund bo og dagsenter,
Geithus bo og dagsenter og på Modumheimen. Diakonen, prestene og noen frivillige holder
andaktene og Knut J. Johnsen er med som musiker på en del av andaktene.
En tirsdag i mai ble det invitert til «Syng med oss» i Åmot kirke som et alternativ til
andaktene den uken.
Diakonen har god kontakt med institusjonene og flere frivillige har hatt ulike oppgaver i
forbindelse med andaktene og besøk/samtaler.
4.3.3.2.2
Bønnegruppe
Hver fredag inviteres det til bønnegruppe i Åmot kirke. Der leses bibelteksten for
førstkommende søndag, og det er samtale om bønne- og takkeemner.
Siste torsdag i måneden inviteres det til «Bønn for Modum», et økumenisk tiltak på Betlehem
i Geithus.
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4.3.3.2.3
Kvinnenes internasjonale bønnedag:
Ble avholdt fredag 3. mars kl. 11 på Betlehem, i et samarbeid mellom diakonen, frivillige i
vår menighet, Vikersund Normisjon og pinsemenigheten Betlehem. I komiteen for Kvinnenes
internasjonale bønnedag satt i 2017: Renate Grendalen, Reidun Nærland, Berit Gundhus,
Ingrid Marcussen, Torill Korsvik og Kirsti Hole (ansatt).
4.3.3.2.4
Sorgtilbud
Pårørende får tilsendt brev og brosjyre i posten, hvor vi inviterer dem som ønsker
samtaler/besøk eller å delta i sorggrupper, til å ta kontakt. På høsten reviderte diakonen dette
brevet på ny, etter å ha innhentet synspunkter hos staben. To personer har fått oppfølging av
diakonen. (Prestenes oppfølging til sørgende er utenfor min registrering.) Diakonen har også
innhentet informasjon fra andre menigheter, som inviterer til sorggrupper med en bestemt
oppstartsdato (i stedet for å vente til mange nok melder sin interesse). Dette er tenkt forsøkt
gjennomført i 2018, fortrinnsvis i samarbeid med en frivillig sorggruppeleder. Diakonen har
hatt en veiledningstime hos Eli Landro på IFS i forbindelse med dette.
Middagen/sammenkomsten for pårørende etter allehelgensgudstjenesten, er også en del av
menighetens sorgtilbud. Dette året var det mange som deltok på denne sammenkomsten.
4.3.3.2.5
Samtaler/individuell oppfølging:
24 personer har benyttet seg av diakonens tilbud om samtale/sjelesorg på kontoret eller ved at
diakonen kommer på hjemmebesøk. Flertallet av hjemmebesøkene er til beboere på
institusjon. I dette tallet er iberegnet de som bare har hatt en eller to samtaler, men for de
flestes vedkommende er det snakk om kontakt over tid. I tillegg finnes det også frivillige
sjelesørgere som har sporadisk eller jevnlig kontakt med enkelte.
I 2017 har vi dessuten sondert terrenget for behov for en besøkstjeneste med frivillige
besøkere. Vi har hatt informasjon i menighetsbladet og flere andre arenaer, hvor vi har
etterspurt både frivillige besøkere og mennesker som ønsker besøk. Det har vært svært liten
respons på dette. Det skal sies at mange allerede følger opp/besøker naboer og andre de
kjenner, uten at dette er registrert noe sted. Diakonen ønsker å hele tiden være våken for å
koble frivillige krefter opp mot behovene som mennesker melder. Diakonen tar de
henvendelser som kommer, eller hører med aktuelle frivillige dersom det er mer aktuelt. Alle
som vi vet om ønsker besøk av sosial/åndelig art blir ivaretatt pr. i dag.
4.3.3.2.6
Kirkens SOS
Helle Myrvik var valgt som utsending til representantskapsmøte i 2017 i Kirkens SOS.
4.3.3.2.7
Stillhetsarbeid
I komiteen for stillhetsarbeid satt Jorun Krogh (leder, ut året), Inger Tørto (til høst -17), Leif
Gunnar Engedal, Helge Gutuen (til vår -17), Anne Selvik (fra nov -17), Kirsti Hole (ansatt).
Ved utgangen av 2017 var vi altså tre i komiteen, og ønsker flere medlemmer. Vi arrangerte
dagsretreat på Institutt for sjelesorg i mai. Den planlagte retreaten i oktober ble avlyst. «Stille
time i Rud kirke» pågår hver første mandag i måneden kl. 19. (Alle måneder unntatt januar,
juli og august). Vi bruker «pusteromsliturgi» hentet fra Korsvei-bevegelsen, med to
stillhetsperioder underveis. I snitt har det vært 10 deltagere pr. gang. Stillhetskomiteens
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medlemmer bytter på å lede Stille time. Medlemmene deltok også på kurset «Skapt til tro og
liv» på VMS med Leif Gunnar Engedal som kursholder.
4.3.3.2.8
Åpne kirkedører i Snarum:
Fra februar 2017 ble det i Snarum kirke holdt
åpent hver fredag kl. 14-15 med diakonen tilstede.
Dette nye tiltaket handler om et ønske om å gjøre
kirkene mer åpne og tilgjengelige for de som
ønsker å komme innom for å tenne lys og be, eller
bare se kirkerommet. Det ligger også en mulighet
for den enkelte til å søke samtale med diakonen
(bruker da tilbygget bak alteret). Jeg valgte å
vinterstenge dette tilbudet fra og med november til
og med februar, slik at det åpner igjen i mars 2018.
4.3.3.2.9
Nettverksarbeid
På slutten av 2017 ble det opprettet en
underkomite av fagutvalget for diakoni. Gruppen
ønsker å jobbe med tiltak for mennesker i en vanskelig livssituasjon. De har startet
planlegging av en «Godhetsfestival» som de ønsker å arrangere i 2018.

4.3.3.2.10
Trafikkofrenes dag – Åmot kirke.
Vår menighet ble av Buskerud fylkeskommune og Tunsberg bispedømme utfordret på å være
vertskap for den årlige markering av Trafikkofrenes dag. Den 15.januar ble det markert med
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appell og fakkeltog fra Åmotsenteret og
påfølgende gudstjeneste og bespisning i
Åmot kirke. Statsminister Erna Solberg
bidro med hovedtalen for dagen. Biskop
Per Arne Dahl og andre personer innen
trafikksikkerhet deltok og gudstjenesten
ble ledet av sokneprest Geir E. Holberg.
Nødetatene i Modum stilte også opp med
mye personell, noe som var med på å
løfte arrangementets troverdighet. Våre
musikere, Hanna Louise Husøien og
Helge Nysted, for anledningen forsterket
med Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæboe, var med på å skape en verdig og fin ramme for
minnegudstjenesten. Våre frivillige, med Rine Brekke i spissen sørget for flott
middagsservering for rundt 120 gjester etter gudstjenesten (ca. 250 i selve gudstjenesten).
Uten våre frivillige ville ikke arrangementet blitt så vellykket som det ble. Arrangementet
planlegges og gjennomføres i et tverretatlig samarbeid som ble ledet av Anne Marit Jordheim
i Trygg Trafikk Buskerud og diakon Kirsti Hole holdt i trådende fra menighetens side.
4.3.3.3
Inkluderende fellesskap
Menigheten har et omsorgsarbeid som er rettet mot lokale utfordringer og ønsker å inspirere
til et liv i nestekjærlighet.
4.3.3.3.1
Allehelgens arrangement
I 2017 var det allehelgens gudstjeneste i Åmot kirke, Snarum kirke og Heggen kirke med
samling i Åmot kirke i etterkant med middag og program. Det var rekordmange deltakere på
arrangementet.
4.3.3.3.2
Tro og Lys
Antall samlinger:
13 samlinger i Tro og Lys, hvorav 5 på søndag ettermiddag kl.17-20
Antall medlemmer: 40
Ledergruppe:
Kari Bottolfs Bekken (leder), Sigfrid Bentzen, Helga Utne (til sommeren -17), Eli Landro (fra
høsten -17), Kirsti Hole (ansatt).
Aktiviteter utenom vanlige søndagssamlinger:
• I jan.:Tro og Lys deltok på juletrefesten til Modum Lokallag for
utviklingshemmede og fremførte jule-evangeliet.
• I mars var leder (Kari) på inspirasjonssamling på Solsetra, Mjøndalen.
• I mai deltok Tro og Lys på friluftsgudstjeneste på Gruvetråkka på Skaperverkets
dag. Gruppa hadde etter gudstjenesten samling på Gruvekroa.
• I mai hadde Tro og Lys inspirasjonssamling, for familie og venner på
Menighetssentret.
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I juni var det sommeravslutning på Furumo med Tro og Lys-sprinten, pølser, leker,
kaffe og is. Avslutning med sang, og Kari delte erfaringer fra Retrett med Jean
Vanier i Paris.
I juli var 17 medlemmer på Sommersamling på Birkeland, fra 6-9 juli
I september var det samlinger i smågruppene i Tro og Lys.
I oktober var leder (Kari) på provinssamling i Danmark.
I november var det årsfest med middag, sanger, taler og leker. Kaffe og kake.
Avsluttet med kveldsbønn i kirkerommet.
2.søndag i advent deltok gruppa på gudstjenesten kl.11 i Åmot kirke sammen med
SMK-Viking og resten av menigheten.

Denne høsten har vi mistet to av våre medlemmer som har vært trofast med i Tro og Lys
gjennom mange år. De fleste i gruppa deltok i begge begravelsene.
Vi har dette året fått et nytt medlem og vi har hatt flere besøk fra Sigdal.
Tro og Lys-gruppa er inndelt i tre smågrupper. Ledere for disse gruppene var Liv Marie
Rudmoen (til vår-17,) Britt Dahl (fra høst-17), Sigfrid Bentzen og Kari Bottolfs Bekken.
Disse gruppene var samlet en gang på våren og to ganger på høsten. Vi møtes hjemme el. på
egnet sted, hvor vi spiser et måltid sammen, har fellesskap og blir bedre kjent med hverandre.
Avslutter fellesskapet med et ord og bønn.
Dette året fikk vi bevilgning fra SpareBank1 Modum til støtte for sommersamling, og er
takknemlige for det.
4.3.3.3.3
Samling for eldre
Ca en gang i måneden arrangeres det treff for eldre 3 steder i bygda vår. Disse ledes av egne
komiteer. Treffene har litt ulik profil, men mye er likevel likt: musikk/allsang, andakt, måltid
og gjerne besøk av noen som forteller om et tema. I Åmot kirke har de samarbeid med Enger
skole hvor de forskjellige skoleklassene kommer og synger på samlingene.
For formiddagstreffet på Vikersund Menighetssenter: Helge Gutuen (leder, sluttet sommer 17), Kjell Christiansen, Olav Finsrud, Ellen Lovise Olsen, Berit Olstad, Magnhild Eggen,
Borghild Kind, Anne Hæhre (fast pianist).
For hyggestund i Åmot kirke: Jorunn Akselsen, Brit Bjørke, Tove Disen, Mary Ann
Skretteberg, Dagmar Kårmo, Elsa Thomsen, Berit Norborg, Elisabeth Daae, Dagrunn Buxrud.
De som satt i komiteen
for hyggetreff på
Holemoen i 2017 var:
Elsa Moen, Gunbjørg
Saastad, Gerd Honerud,
Gerd Marit Ingvoldstad,
Inger Lise Øvereng, Aase
Saastad og Kirsti Hole
(ansatt).
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4.3.3.3.4
Internasjonal lørdag
Den 21. oktober ble arrangementet feiret for 8. gang i et samarbeid mellom
Flyktningetjenesten, Frivilligsentralen og Modum menighet. Oppmøtet var på nærmere 450.
Underholdningsinnslagene var sanger ved velkomstklassen på Stalsberg, palestinsk dans ved
tre unge kvinner og et spontant sang- og danseinnslag ved en syrisk kurder. Leder for
hovedutvalget for kultur holdt tale. Konferansier var for første gang en ung kvinne med
minoritetsbakgrunn. To av barneskolenes femteklasser og integreringsklassen hadde bidratt
med tegninger som pyntet veggene. Det var to kunstutstillinger, som i fjor. Mat fra mange
land var representert, og disse smaksprøvene blir av mange rangert som et høydepunkt. Det
gjøres en stor jobb på forhånd av alle som bidrar med mat. Dette året fikk arrangementet til
vår store glede innvilget støtte fra SpareBank1 Modum og fra Anders Jahres stiftelse.
4.3.3.3.5
Holy Robic senior
Dette er et trimtilbud for den eldre garde. Vi trener i ungdomsstua i Åmot kirke hver torsdag
fra kl. 11.00 – 11.45. (12.00) Etterpå går de fleste av oss opp på kirketorget og har ca. en
times sosialt samvær. Her går det i kaffe, vafler og gode samtaler. Vafler og kaffe koster 25
kroner, som går rett i kassa til kirketorget. Treningen koster også 25.- Dette er penger som vi
bruker til sosiale tilstelninger, blomstergaver osv. Eventuelt overskudd går til menighetens
arbeid.
Alderen er fra 65 til 95 år. Det er en fast gjeng på 16 – 18 stykker. Alle møter ikke hver gang,
så antallet deltagere på hver trening kan variere noe. Det er trening hver uke, unntatt i
sommerferien, påsken og jula.
Onsdag 21.06 deltok vi på Rullatormila. Der stilte vi opp med røde t-skjorter med Holy
Robic Senior påtrykt, samt at de fleste av oss hadde artige hatter på. Vi var 14 stykker som
deltok her.
Vårsemesteret for 2016 var den 15. Juni. Da hadde vi pølsefest hjemme i den nye leiligheten
til Liv og Britt. Vi var til sammen 15 stykker.
Til jul avslutter den spreke gjengen året med julemiddag på Modumstua. Her var vi
17 stykker, som var ny rekord! Tradisjon tro, og til stor glede for oss alle, kom Runar
Liodden innom Modumstua og tok seg god tid til en prat og andakt. Til slutt lyste han
velsignelsen over oss alle, noe som var en perfekt avslutning på året.
4.3.3.3.6
Andre aktiviteter
I løpet av uken er det flere andre aktiviteter som drives av frivillige, som strikkekafe og
barseltrim i Åmot kirke og lørdagskafe på Vikersund menighetssenter.
4.3.3.4
Vern om skaperverket
Menigheten arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og mennesker som en
del av det.
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4.3.3.4.1
Miljøgruppe
I miljøgruppa sitter Mari Engedal (leder), Leif Gunnar Engedal, Maren Wiger, Åse Kirsti
Rognlien, Wencke Aase og Kirsti Hole (ansatt). Miljøgruppa ønsker å være en ressursgruppe
som vil rette arbeidet inn mot menighetens allerede eksisterende aktiviteter, og følge opp den
vedtatte planen for «Grønn menighet». Vi jobber for å skape bevissthet og gode holdninger
når det gjelder å ta vare på skaperverket. Miljøgruppa deltok på Skaperverkets dag som ble
markert med friluftsgudstjeneste på Gruvetråkka, med forbønn og innslag/aktivitet etter
gudstjenesten (for barn). Leif Gunnar Engedal holdt prekenen. I tillegg har miljøgruppa ved to
av oss i februar deltatt på et møte med prestene for å gi innspill om
miljø/rettferdighetsperspektiv i forbindelse med gudstjenester og forkynnelse. Noe som kom
ut av dette, var å gjeninnføre markering av Høsttakkefest, og dette ble gjort høsten -17. Fra og
med 2017 har vi hatt en fast spalte i Menighetsbladet under vignetten «Grønn klode – levende
liv» hvor Leif Gunnar Engedal er fast skribent.
4.3.3.4.2
Klesbyttedag
Klesbyttedag var et nytt tiltak i 2017, og ble avholdt en lørdag i september. En klesbyttedag er
bevisstgjørende/holdningsskapende, har en miljømessig gevinst og er således et «grønt» tiltak,
samtidig som det kan være et håndslag til dem som har trang økonomi. Vi har vært inspirert
av Naturvernforbundets konsept og stort sett fulgt deres retningslinjer. Men vi valgte å gjøre
det fritt for å kunne komme og få klær uten å ha levert inn noen. Dette anså vi for å være et
viktig valg, da noen benyttet seg av dette. Det gikk også an å bare gi bort klær, og det var det
mange som gjorde. Vi fikk en del avsetning på klesbyttedagen, men satt også igjen med en
god del som ble gitt til Fretex etterpå. Medhjelperne mine var Siv Anita Skatvedt og Marianne
Blegeberg.

4.3.3.4.3
Pilgrimstur
I august arrangerte diakonene i prostiet pilegrimstur for tredje gang, i samarbeid med prost
Erik Haualand. 21 personer deltok fra flere forskjellige kommuner. Pilegrimsleden la vi langs
Lauvnesvannet i Sigdal. Underveis stoppet vi både for korte, åndelige påfyll foruten matpause
med anledning til å sitte ned i gresset eller på benker. Tilbake i den 350 år gamle Vatnås kirke
holdt vi pilegrimsmesse hvor prosten forrettet. Mange tok også turen opp til Olavskilden som
ligger nær kirken.
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4.3.3.4.4
Kamp for rettferdighet
Menigheten engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser. Menigheten ønsker å stå
opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket eller sin trosfrihet innskrenket.
4.3.3.4.5
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon:
Diakon, kateket og kapellan har samarbeidet med andre ansatte og frivillige i kirkeutvalg o.a.
om gjennomføring av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene og deres foreldre gjør
hoveddelen av innsamlingen. Vi savner fortsatt en frivillig KN-kontakt.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til dem som trenger det mest,
og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. I 2017 ble det samlet inn
92.583,50 kr. i Modum. I tillegg kommer det som eventuelt ble gitt direkte til KN fra givere i
Modum.

4.3.4 Fagutvalg for musikk og kultur
Medlemmer:
Oskar Fidjestøl, Anne Kat Håskjold (MR), Lars-Ole Gjermundbo, Helge Nysted
(menighetsmusiker) og Hanna Louise Husøien (kantor).
Antall møter: 2
Aktiviteter:
Det har blitt orientert om innkjøp av nye kortrabulanter til Åmot kirke og konserter i
menighetens regi. I tillegg drøfter fagutvalget jevnlig hvilke tiltak vi kan gjøre for å stadig
bedre og fornye musikktilbudet i menigheten. Et viktig tiltak er å få på plass en
forsangertjeneste på våre gudstjenester.
Kirkemusikerne våre jobber kontinuerlig med å involvere lokale og eksterne musikkrefter i
gudstjenesten. Dette gjør at menigheten har glede av et variert og bredt musikkutrykk i de
fleste gudstjenester. Med oppstarten av det nye Gospelkoret i 2017 har vi dessuten fått enda et
nytt tilskudd til vårt flotte musikkarbeid. Vi setter pris på det gode samarbeidet med det lokale
musikklivet i Modum.
4.3.4.1

Musikk

4.3.4.1.1
Konserter
Menigheten arrangerte 19 konserter. Av disse var det flere store som er verdt å trekke fram;
samarbeidskonsert mellom Drammen International Gospel Choir og Heggen gospel i Åmot
kirke 12. februar, konsert med Ike Sturm og Gospelkoret i Gulsrud kirke 29. mai. 1. oktober
arrangerte menigheten med menighetsmusiker Helge Nysted i spissen en flott konsert med
hans bror i tillegg til Thomas Hvale (trommer) og Jon Børge Askeland (bass) og Hanna
Louise Husøien (vokal).
I 2017 ble dessuten fjorårets suksess med Gospelnight – et samarbeid mellom «Scenen er din»
og menigheten arrangert i Åmot kirke 14. oktober.
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I tillegg gikk den historiske
adventskonsert til Åmot barnegospel av
stabelen 30. november hvor alle
menighetens kor var invitert til å delta.
Det ble en flott og folksom kveld i
Åmot kirke.
Heggen gospel holdt 11 konserter på sin
Tyskland-turné, inkludert to «Før-vidrar-på-turné-konserter» i Modum
kulturhus. I tillegg til disse konsertene
arrangerte menigheten «Beat for beat»
på Vikersund menighetssenter 3. mai,
«Syng med oss» i Åmot kirke 16. mai,
Lutherkveld i Heggen kirke 8.
november og julegrantenning i Åmot 3. desember.
4.3.4.1.2
Babysang
Se under fagutvalg for trosopplæring.
4.3.4.1.3
Knøttesang og Åmot barnegospel
Antall samlinger: Øvelse hver torsdag i skoleåret, deltagelse på 7 gudstjenester inklusive
julaften, arrangerte karnevalsfest i Åmot kirke etter karnevals gudstjenesten i februar, sang på
kulturprisutdelingen i kulturhuset når hovedleder for barnegospelen fikk Modum kommune
sin kulturpris 2016, overnattingstur i Åmot kirke i mai, sang på «Scenen er din - Gospel
night» i oktober og arrangør av felles adventskonsert for alle korene i menigheten i november
(med ny rekord med ca 500 mennesker inne i
Åmot kirke!). Konserten ble filmet og vist i sin
helhet på TV-Modum 1. juledag.
Antall medlemmer: ca. 120 (99) betalende.
Ledere:
Hele året: Nina Brokhaug Røvang (hovedleder),
Helge Nysted (bandleder), Elin Moe (kjøkken),
Edel-Renate Malnes (kjøkken), Ole Henrik
Bottolfs (trommer), Arne Kristian Eide Skagen
(bass), Aina Merete Kvernvik Waarhus (aktivitetsgruppa), Øyunn Brokhaug Røvang
(aktivitetsgruppa 2.-7. kl), Viktoria Moe Løken (aktivitetsgruppa 2.-7. kl), Celine Halvorsen
(aktivitetsgruppa 2.-7. kl), Elisabeth Liodden (dans), Caroline Myrmel (dans), Ingrid Mathea
Bjørke Krogh (dans), Anne-Kjersti Bakke Holberg (Knøttesang), Runar Liodden (barnegospel
prest), Charlotte Skov Jørgensen (medleder), Håvard Magnes (støtteperson på logistikk).
Vår: Sarah Plomås Strandbråten (dirigent), Nina Gundersen (aktivitetsgruppa), Petrine
Indresæter (Knøttesang), Pernille Hammari (kjøkken).
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Høst: Sarah Plomås Strandbråten (solistoppfølger og
aktivitetsgruppa), Petrine Indresæter (dirigent), Petter MoeLøken (trommer), Caroline Ekholdt (aktivitetsgruppa 2.-7. kl),
Ingvild Baustad (Knøttesang), Karianne Stoveland Moe
(Knøttesang), Filip Aase (lyd).
Nytt av året er lederaspiranter som vi startet opp med i høst:
Tilla Aase, Haylee Åkerman, Emma Bæra Rekdal, Emma Helen
Jahr Gundersen, Elise Rundhovde, Åshild Brokhaug Røvang.
De har blant annet ansvar for aktiviteten «lure Runar».
T-skjorter: Koret og Knøttesang har turkise, leder aspirantene
blå og lederne lilla.
Aktiviteter:
Knøttesang har primærmålgruppe 1-4 år. De er med på første sangen sammen med
barnegospelen og deltar og på kveldsmaten. I mellom dette har de et eget opplegg.
Målgruppen for selve barnegospelen er barn i alderen 4 år til og med 7. klasse. På øvelsene
har det vært sangøvelse, aldersinndelte grupper og kveldsmat. Aktivitetsgruppa har også
denne høsten vært så stor at det er blitt gitt eget tilbud til de som går i 2.-7. klasse.
Dansegruppa har vært åpen for de fra 1. klasse og oppover. I tillegg har barnegospelen et band
bestående av piano, trommer og bass. Dansegruppa og aktivitetsgruppa for 2.-7. klasse ledes
av ledere i 5./6./7. klasse.
Foreldre/foresatte er med som ”tilskuere” og dugnadsfolk under øvelsene/kveldsmaten. I
gudstjenestene deltar barna aktivt gjennom kor, solister, dans, band og deltagelse i ulike ledd i
liturgien som prosesjon, forbønn, nådehilsen og kollekt. Barnegospelen har fortsatt et godt
lederteam med veldefinerte oppgaver. Lederteamet ønsker at barn skal bli kjent med Jesus,
glad i sang, musikk og dans og kjenne seg hjemme i menigheten og kirkelivet.
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4.3.4.1.4
Modum Soul Children
Ledere:
Therese Baardseth er kontaktperson og leder for koret.
Øvrige ledere i 2017; Vidar Husøien (dirigent), Jenny Elida Eidsmoen Haugen
(ungdomsleder/dirigent), Hanna Louise Husøien (pianist) Arne Kristian Skagen (bass) Ingvild
Baustad, Vebjørn Ask og Susana Baardseth har hjulpet til som ungdomsledere.
I tillegg stiller foreldre med kjøkkentjeneste og praktiske oppgaver.
Jenny Elida Eidsmoen Haugen sluttet
som ungdomsleder/dirigent i løpet av
året og Arne Kristian Skagen har trappet
ned deltakelse på øvelser. Susana
Baardseth har sluttet som ungdomsleder.
I november tiltrådde Ingjerd Gulestøl
som voksenleder. Therese og Ingjerd vil
dele på ansvaret som kontaktperson og
leder for MSC fremover.
Antall medlemmer:
I slutten av 2017 var medlemstallet på
14 barn.
Antall samlinger
Modum Soul Children hadde totalt 9 øvelser og deltok på 9 gudstjenester i 2017.
Vårsemesteret ble avsluttet med en overnatting i Åmot kirke 13-14 mai.
I tillegg deltok koret på Gospel Night i oktober og Åmot barnegospels Adventskonsert i
november. Øvelsene holdes på lørdager fra kl. 13-17, slik at det er god tid til øving, lek,
middag og felleskap. Koret øver vanligvis på Vikersund menighetssenter.
Koret er for barn fra 4-7 klasse.
Samlingene var fordelt slik:
• Øvelse lørdag 28. januar. Gudstjeneste søndag 29. januar på VMS.
• Øvelse lørdag 4. mars. Gudstjeneste søndag 5. mars i Heggen Kirke.
• Øvelse lørdag 1. april. Gudstjeneste søndag 2. april i Rud Kirke.
• Øvelse lørdag 22. april. Gudstjeneste søndag 23. april i Heggen Kirke.
• Overnattingshelg 13-14. mai i Åmot Kirke med gudstjeneste i Heggen Kirke.
• Øvelse lørdag 19. august. Gudstjeneste søndag 20. august i Heggen Kirke.
• Øvelse lørdag 16. september. Gudstjeneste søndag 17. september i Nykirke.
• Øvelse lørdag 14. oktober, deretter medvirket vi på «Scenen er din – Gospel night!»
Gudstjeneste søndag 15. oktober i Rud kirke.
• Øvelse lørdag 11. november. Jubileumsgudstjeneste 12. november på VMS.
Medvirket på ÅBG Adventskonsert 30. november i Åmot Kirke.
4.3.4.1.5
Heggen gospel
Betalende medlemmer i 2017: 62
Deltakere Tysklandsturné (med bussjåfører): 51
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Styremedlemmer 2017/2018:
Jenny Elida Haugen (dirigent), Oscar Bondø (dirigent), Karoline Myro (styreleder), Malin
Myklebost (nestleder), Daniel Schou (kasserer), Ingvild Bekkeseth (sekretær), Risam Tekie
(PR-ansvarlig), Ole Henrik Bottolfs (bandrepresentant), Einar Andreas Skinstad
(styremedlem) og Amund Lobben (styremedlem).

Voksenledere 2017:
Vidar Husøien, Hanna Louise Husøien, Jan Erik Ingesen, Amalie Kopland, Vegard Berget,
Espen Andreas Bottolfs, Nora Kristine Laache, Josefine Haavik og Silje Karlsen.
Øvelser i 2017: Heggen Gospel har hatt øvelser hver fredag (utenom ferier) på
Menighetssenteret fra kl 19.00 – 22.00
I alt 19 oppdrag i 2017:
• Ungdomsgudstjeneste, 29. januar, i Åmot
• Konsert med Drammen Internasjonale Gospel Choir, 12. februar, Åmot kirke
• Deltok på vigslingsgudstjenesten til Vidar 19. februar, Heggen kirke
• Gospelnight m/ Untersontheim TenSing
• To før-vi-drar-på-turné-konserter i Modum kulturhus
• Ni konserter i Tyskland
• Ungdomsgudstjeneste 29. oktober i Åmot kirke
• Adventskonsert med Knøttesang, Åmot barnegospel, Modum Soul Children og
«gospel koret» 30. november i Åmot kirke
• To julaften-gudstjenester, 24. desember i Heggen kirke
Andre hendelser i 2017:
• Foreldremøte.
• Vi var med på Nattcup på Geilo, hvor Heggen Gospel vant første plass i CupSurprise
og andre plass i volleyball.
• Bilrebus.
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Dugnad i hoppbakken.
Vi har drevet med PR i 7. klassende på barneskolene i nærheten.
Årlig juleavslutning på Vikersund menighetssenter.

4.3.4.1.6
Gospelkoret
I mars startet «Gospelkoret» opp. Det var tenkt som et kor for de som er glade i å synge
gospel og som er for gamle til Heggen gospel. Koret øver ca. en gang i måneden på torsdager
i Åmot kirke.
Antall medlemmer: ca. 45
Ledergruppe: Helge Nysted (pianist), Anne-Kjersti Bakke Holberg (dirigent), Anne Kat
Håskjold, Nina Hagen.
Arrangementer:
• Konsert i Gulsrud kirke i mai med blant annet Ike Sturm.
• Gospel night i Åmot kirke i oktober med «Scenen er din».
• Adventskonsert med de andre korene i menigheten i november.

4.3.4.2 Kultur og arrangementer
I løpet av året har menigheten hatt mange arrangementer som konfirmantjubileer,
jubileumsfest, Luther kveld, Frivillighetsfest, karnevalsfest, Rullatormila, påskeutstilling,
Lørdagskafé (VMS), åpent kirketorg, tur for de frivillige på kirketorget, juletrefest,
allehelgensfest for familier, allehelgensamling for pårørende til de som gikk bort året som var,
Strikkekafé og Syng med oss. Noen av disse omtales litt bredere her i årsmeldingen.
4.3.4.1.7
Rullatormila
Rullatormila ble arrangert for tiende gang og er blitt en fast tradisjon i
juni. I år måtte arrangementet utsettes på grunn av dårlig vær. Onsdag
21.juni gikk Rullatormila av stabelen og 154 personer i målgruppen
deltok, i tillegg til ledsagere. Dette er et gøyalt arrangement hvor hele
staben deltar, blant annet med drikkestasjon, taffelmusikk og quiz på
kirketorget. Det var god stemning med grillmat, bløtkake. Ordfører,
Ståle Versland, delte ut medaljer. I tillegg stilte Rosthaug videregående
skole med et titalls elever fra Helse- og oppvekstfag som ledsaget mange
av de eldre rundt traséen. Bårudåsen barnehage, Mælumenga barnehage
og Enger skole sto langs løypa og var heiagjeng med norske flagg.
Runar Liodden holdt en kort andakt i forbindelse med arrangementet og
lyste velsignelsen til slutt. Tiltaket synliggjør det nære forholdet mellom
kirken og andre offentlige institusjoner i Modum, men Modumheimen i særdeleshet. I tillegg får
arrangementet god pressedekning av radio, TV og aviser som synliggjør kirken som en levende
kirke i lokalsamfunnet.
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4.3.4.1.8
Champions League
Lørdag 3.juni ble det arrangert Champions League-finalekveld i
kirkerommet i Åmot kirke med 12 kvadratmeter skjerm i samarbeid med
Haugfoss og Åmot idrettsforeninger. Vi har fortsatt et godt samarbeid med
Viasat og Modum Kabel-TV, slik at vi får vist kampen gratis. Flere
tippekonkurranser med blant annet fruktkurver fra Bama og diverse premier
fra Viasat. Real Madrid vant 4-1 over det italienske storlaget Juventus i
finalen. Gledelig at mange unge asylsøkere fra Sevalstunet kom og gjorde at
vi ble 101 deltakere.
4.3.4.1.9
Frivillighetsfesten
Frivillighetsfesten for arbeidsåret 2016 ble tradisjonen tro arrangert av staben på nyåret
påfølgende år (07.02.2017). 115 frivillige i alderen 7-90 år deltok på festen.

Sverre Følstad holdt et flott inspirasjonsforedrag som vakte stor begeistring.
Frivillighetsprisen gikk til Torill og Jørgen Korsvik for deres mangeårige innsats i Modum
menighet.
4.3.4.1.10
Åpne veikirker
Heggen kirke var åpen veikirke i sommerferien med guide til stede. Det var ikke guide i
Åmot kirke, men personalet har vært tilgjengelig i åpningstiden for guiding ved forespørsel.
4.3.4.1.11
Kirketorget
Kirketorget er åpent på hverdager med mulighet til å kjøpe lunsj, vafler og drikke. De
frivillige på kirketorget har og hatt ansvaret for flere minnesamvær som sammen med de
andre inntektene fra kirketorget gir et godt tilskudd til menigheten og er en viktig støtte for
blant annet arbeidet blant barn og unge.
Som vanlig ble det gjennomført dugnader før 17. mai og til jul, med pizza på kirketorget som
takk for innsatsen.
Årets sommertur for de frivillige gikk til Hadeland glassverk, der vi fikk oppleve glassblåsing
med guide som fortalte om glassverkets historie. Vi avsluttet med en hyggelig samling i
Kokkestua, der vi ble servert elgkarbonader og karamellpudding.
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4.3.5 Fagutvalg for misjon
Mål: Styrke misjonsbevisstheten i menigheten i Modum. Bidra til å styrke økonomien til vår
samarbeidspartner HimalPartner.
Utvalget har bestått av: Jørgen Korsvik, Brit Bjørke og Kirsti Hole (ansatt).
Antall møter: 3
Aktiviteter:
Menigheten har hatt avtale med Himalpartner om misjonsprosjekt i Nepal siden 01.01.14.
Menigheten støtter Himalpartners arbeid generelt, som har fokus på mental helse, sjelesorg,
utdanning og næringsutvikling.
I 2017 har misjonsutvalgets medlemmer deltatt på de gudstjenestene hvor det har vært ofring
til misjonsprosjektet, med informasjon i forbindelse med kunngjøringene. Når det gjelder
ofringene på Treffpunkt, gir ansvarlig prest en kort informasjon.
Vi har revidert kunngjøringsteksten for offer til misjonsprosjektet, samt forbønnsforslag til
gudstjenestebruk. Det er vår intensjon å samarbeide med prestetjenesten om at
misjonsprosjektet og HimalPartner huskes jevnlig på i gudstjenesteforbønnen.
Trosopplæreren har deltatt på et av møtene våre, og vi har sammen sett på hvordan man kan
få presentert misjon og misjonsprosjektet i de forskjellige tiltakene. Trosopplæreren har tatt i
bruk materiell/opplegg som nylig er utarbeidet av HimalPartner, og har innlemmet dette under
Tårnagent-helg blant annet. (Se Tibetaneren nr. 3/2017, hvor trosopplæreren vår er presentert
med bilde og tekst, som en av dem som har tatt i bruk det nye opplegget.) I tillegg har Brit fra
misjonsutvalget deltatt på Fri i kirka, med sin førstehåndskjennskap til Nepal og
misjonsprosjektet.
Misjonsutvalget har også sørget for at det tas inn stoff fra HimalPartner (vi har brukt
Tibetaneren) i menighetsbladet.
Mirjam Bergh som har vært misjonær/utsending i Nepal, og også vært engasjert ved IFS,
holdt prekenen på gudstjeneste på VMS 26. mars og talte på onsdagsmøtet samme sted 29.
mars.
2. mai deltok misjonsutvalget på menighetsrådsmøte for å informere litt, sette fokus på misjon
og misjonsprosjektet, og om mulig rekruttere et medlem fra menighetsrådet til vår lille
komite. Vi ønsker oss fortsatt dette.
I sommer deltok Brit Bjørke som representant fra oss i Modum på sommerstevnet til
HimalPartner. Der knyttet hun blant annet kontakt med Peter Grubyi som bor i Hokksund og
er engasjert i HimalPartner i en mindre stilling. Han har blitt invitert til å tale på et møte på
VMS, og dette vil skje på våren 2018.
Det er registrert totalt kr. 27 989,60 fra Modum menighet til prosjektet som støttes herfra i
2017. For å lese mer om Himalpartner og arbeidet i Nepal, gå inn på www.himalpartner.no.
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4.3.6 Fagutvalg for informasjon og PR
Det er opprettet et fagutvalg for informasjon og PR i løpet av 2017.
Facebook har vært aktivt brukt for å markedsføre og rekruttere til aktiviteter i menigheten.
Menigheten har sin egen side, og flere av gruppene/aktivitetene har egne sider, både åpne og
lukkede.
Det annonseres fast i Bygdeposten når det gjelder gudstjenester. Utover det brukes
Bygdeposten til annonsering av arrangementer i regi av soknet. Flere av de ansatte er i tillegg
gode til å skrive og få inn pressemeldinger i avisene om ulike arrangementer. Dette krever tid
og vi ser at pressemeldinger og kontakt med media lett kan bli en salderingspost i en travel
arbeidshverdag.
Menigheten har fortsatt svært gode relasjoner til de lokale medier med særlig henblikk på
Bygdeposten, Radio Modum og TV-Modum. Det er i stor grad opp til staben selv og de
frivillige å være leverandør av gode saker som de lokale medier kan gripe tak i.
Pressemeldinger fra menighetskontoret blir stort sett alltid fulgt opp med spalteplass i de
lokale medier.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i soknet, samt sendes til enkeltpersoner etter
ønske. Bladet kom ut med 4 utgaver i 2017. Vi opplever at bladet blir tatt svært vel imot og at
det leses av mange av Modums innbyggere. Bladet er vår viktigste måte å få gitt ut
informasjon til bredden av moinger. Redaktør i 2017 er Torill Korsvik. Takk til alle våre
annonsører.
En ansatt har ansvar for hjemmesidene til menigheten. Det kommer en del tilbakemeldinger
på at dette er en god, oppdatert og brukervennlig hjemmeside. En god hjemmeside blir en
stadig viktigere informasjonskanal for oss. Den nye siden ble lansert i 2016 med samme
design som for kirken.no.
Flere fra staben deltok på yrkesmessen som ble arrangert på Søndre Modum Ungdomsskole i
regi av Rotary i januar 2017.
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5 FELLESRÅDETS VIRKSOMHETSOMRÅDE
5.1 ORGANISERING
Fellesrådet sørger for bygging, drift og vedlikehold av kirker, forvaltning av
arbeidsgiveransvaret for stillinger under Modum kirkelige fellesråd, koordinering av
budsjettarbeid og ivaretar menighetens interesser i forhold til kommunen. I staben er
kirkevergen ansvarlig for fellesrådets arbeidsområder. Jfr. kirkeloven §13. I Modum er drift
av kirkegårdene delegert til kommunegartneren.
Kirkelig fellesråd har arbeidsgiveransvar for de stillingene som lønnes over fellesrådets
budsjett. Menighetsrådet på sin side, har ansvaret for virksomheten i soknet; for barne- og
ungdomsarbeid, diakoni, undervisning, trosopplæring og kirkemusikk. Relasjonen mellom de
to organene gjør det nødvendig å avklare forholdet mellom kirkelig fellesråds
arbeidsgiveransvar og menighetsrådets virksomhetsansvar.

5.1.1 Menighetsråd og fellesråd
I Modum kommune var det tidligere 3 menigheter: Nykirke, Snarum og Heggen. Disse ble i
2002 slått sammen til en menighet: Modum menighet. Menighetsrådet består nå av 10 valgte
representanter og 5 vara samt sokneprest. Disse, sammen med en valgt representant fra
kommunen med vararepresentant, utgjør og Modum kirkelige fellesråd.
Menighetsrådets oppgaver fremgår av § 9 i kirkeloven: ”Menighetsrådet skal ha sin
oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig
at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring,
barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet
har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides i soknet.”
Fellesrådet skal sørge for bygging, drift og vedlikehold av kirker, forvaltning av
arbeidsgiveransvaret for stillinger under Modum kirkelige fellesråd, koordinering av
budsjettarbeid og ivareta menighetens interesser i forhold til kommunen. Dette i henhold til
§14 i kirkeloven.
5.1.1.1
Rådets sammensetning
Faste representanter:
Eirik Roness, leder
Trine Gjermundbo, nestleder
Åse Berit Hoffart
Bendik Holberg (permisjon skoleåret 2017/2018)
Nina Hagen
Ola Ingvoldstad
Jan Erik Ingesen
Helle Myrvik
Helge Haavik
Anne Katrin Håskjold
Geir E. Holberg, sokneprest
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Vararepresentanter:
Petrine Indresæter (fast inne skoleåret 2017/2018)
Dag Johan Stensby
Laila Sortland Halås
Torill Korsvik
Aina Sørlie Grimnes
Kommunens representant i kirkelig fellesråd:
Elin Kopstad
Gudveig Aadland Gunnerød(vara).
Andre møtende og rådets sekretær:
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang
5.1.1.2
Møter og type saker
Rådet hadde 7 ordinære møter i 2017 i tillegg til årsmøtet. Det behandlet 45
menighetsrådssaker og 47 fellesrådssaker i tillegg til referater. Det ble arrangert en
adventssamling for menighetsrådet og storstaben i Åmot kirke i desember.
Type saker MR/FR har behandlet i 2017:
• Regnskap og budsjett
• Orienteringer, referater, mandater, oppnevninger
• Frivillighetsprisen
• Rehabilitering av Heggen kirke
• Rapport fra bygningsbefaring
• Offerlista
• Lønnsoppgjør og lokale forhandlinger
• Vigsling av den nye kateketen, Vidar Husøien
• Ansettelsesprosessen rundt ny kapellan
• Ordinasjon av den nye kapellanen, Arnstein Bleiktvedt
• Diverse offentlige høringer
• Langtidsplan og handlingsplan 2017-2021
• Overgang fra KNIF regnskap til kommunal regnskapsføring
• Priser ved bruk av kirkene
• Kirken for alle? Jobbing i forhold til hovedmålet
• Prestenes arbeidstid
• Rapport fra vernerunde
5.1.1.3
Arbeidsutvalg
I oktober ble arbeidsutvalget for felles/menighetsrådet gjenopprettet og nytt mandat vedtatt.
Medlemmer: Leder, nestleder, sokneprest og kirkeverge (som daglig leder av MR/FR).
Formål: Drøfte og forberede saker for menighetsråd og fellesråd, samt oppfølging av saker på
delegering gjennom vedtak i MR/FR i henhold til kirkelovens §8 og §13.
Møter: I henhold til rutiner for saksforberedelser ca 1 ½ uke før hvert MR/FR møte.
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5.2 PERSONAL OG LEDELSE
5.2.1 Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget har egen instruks vedtatt i kirkelig fellesråd 16.12.1996.
“Kirkelig administrasjonsutvalg er kirkens hovedutvalg i personal- og organisasjonssaker og
har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kirkens arbeidsgiverfunksjon.
Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet.”
Administrasjonsutvalget har i 2017 bestått av:
Eirik Roness og Trine Gjermundbo, leder og nestleder fra fellesrådet,
Anne-Kjersti B. Holberg, ansattes representant.
Andre møtende:
Sokneprest Geir E. Holberg har tale- og møterett, men ikke stemmerett.
Nina Brokhaug Røvang er utvalgets sekretær.
Saker:
Administrasjonsutvalget har ikke behandlet noen saker i 2017.

5.2.2 HMS
Tiltak/arbeidsmiljø:
• To store markeringer for staben dette året: vigslingsfest for ny kateket og
ordinasjonsfest for ny prest.
• Det ble avholdt en stabsdag i september kombinert med feiring av to ansatte som fylte
50 og 60 år.
• Det ble avholdt adventssamling for MR/FR og storstab en kveld i desember.
• Staben var invitert til julelunsj hos kirkevergen i desember.
• Medarbeidersamtalene og tjenestesamtalene ble avholdt i november og desember.
• Mange av de ansatte har deltatt på fagdager og kurs. Alle har fått tilbud om å delta og
ingen har fått avslag på det de har søkt om å delta på.
• Arbeidsrelatert sykefravær har vært lik null.
• I 2017 har tre av de ansatte vært på arbeidsavklaringspenger, helt eller delvis, med
praksis i egen stilling.
• Det har vært flere med praksisplass/utplassering enten fra NAV, flyktningetjenesten
eller kriminalomsorg i frihet i 2017.
• Det har vært vernerunde sammen med verneombud for prestene. Punkter som kom
frem der er satt i verk. Utover dette har verneombudet ikke behandlet noen saker i
2017.
• I forbindelse med skifte av kateket, ble det gjort omrokkeringer på kontorene i Åmot
kirke. Blant annet ble spisestuen tatt i bruk som kontor for musikerne. Dette ble
evaluert i starten av 2017 og resultatet var at spisestuen ble omgjort til spisestue igjen
og skolestua ble delt i to: møterom og kontor.

5.2.3 Ansatte, kirkelig fellesråd
Antall ansatte/årsverk: 20 / ca. 1000% inkl menighetsrådets ansatte, TOL og deltids
kirketjenere og klokkere på timebasis.
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Daglig leder/kirkeverge (100%):
Nina Brokhaug Røvang
Menighetssekretær (140%):
Vigdis Hartberg Buhagen (arbeidsavklaring i 2017. Opprinnelig 40% stilling)
Siv Anita Skatvedt (vikar i 20% og i ferier)
Rine Brekke (100% hvorav 40% for ivaretakelse av koordineringsoppgaver med
driften av Åmot kirke)
Renholder (40%) / assistent (40%):
Gro Grøsland. (arbeidsavklaring i ca 20%).
Asbjørn Kleven og Håvard Magnes har vaktmesteroppgaver på timebasis, Knut J.
Johnsen har assistentoppgaver på frivillighetskontrakt, og Sigdal Renhold går inn og
tar renholdsoppgaver
Kateket (100% lønnet fra bispedømmet):
Vidar Husøien
Diakon (100% hvorav 50% lønnet fra bispedømmet):
Kirsti Hole
Trosopplærer (80% statlig lønnet gjennom trosopplæringsmidler. 20% lønnet i menigheten):
Anne-Kjersti Bakke Holberg (100%)
Organist (160%):

Hanna Louise Husøien (100% kantor. Varierende % på
arbeidsavklaring dette året)
Helge Nysted (60% menighetsmusiker)
Henriette Eide Skagen, Ellen Jepsen og Knut J. Johnsen (faste
vikarer)

Kirketjener (100 %)
Ole Reidar Nærland
Deltidskirketjenere (timer): Ikke fast besatt, Gulsrud
Bendik Holberg, Heggen. Permisjon tom 31.07.2017
Eivind Halås, Heggen. Vikariat i ½ del av jobben tom
31.07.2017
Arne Kristian Eide Skagen, Heggen. Vikariat i ½ del av jobben
tom 31.07.2017.
Arne Kristian Eide Skagen, Heggen, fom 01.08.2017.
Ole Henrik Bottolfs, Nykirke
Martin Molberg Drolsum, Rud
Asbjørn Kleven, Snarum og Vestre Spone
Ole Henrik Bottolfs, Åmot
Jostein og Marianne Blegeberg, faste vikarer
Klokkere (timer):

Ikke fast besatt, Gulsrud, Snarum og Vestre Spone
Andrea Eide Skagen, Heggen
Nicolay Grøtterud, Nykirke
50
Kirken for alle!

Linda Røed, Rud
Nicolay Grøtterud, Åmot
Siv Anita Skatvedt, fast vikar
Klokker/kirketjener på Vikersund menighetssenter gjøres på dugnad til inntekt for
menighetssenteret.
Prosjektmedarbeidere i investeringsprosjektet for Heggen kirke:
Jan Marcussen og Tormod Moviken (timer)

5.2.4 Ansatte, statlig
Antall ansatte/årsverk: 3/ 300 %
Sokneprest:
Kapellan:
Kapellan:

Geir E. Holberg
Runar J. Liodden
Arnstein Bleiktvedt

100 %
100 %
100 %

Vivian Fleischer Nyborg og Hildegunn Sletten var
vikarer frem til Arnstein begynte 17.07.2017.
Bildene her viser to store dager i 2017: vigslingen av
kateket Vidar Husøien og ordinasjonen av kapellan
Arnstein Bleiktvedt.
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5.3 ØKONOMI
5.3.1 Økonomiutvalget
Økonomiutvalget er en rådgivende gruppe for kirkevergen i økonomisaker.
Medlemmer i utvalget:
Eirik Roness og Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge.
Utvalget har ikke hatt noen formelle møter i 2017. Det er foreløpig ingen i det nye fellesrådet
som har meldt at de ønsker å sitte i utvalget, så dermed er det litt på vent.

5.3.2 Resultat samlet
Regnskapet er delt opp i følgende:
• Fellesrådets regnskap: «Avd 1 Kirkelig administrasjon» og «Avd 2 Kirker», i
hovedsak finansiert via overføringer fra kommunen.
• Menighetsrådets regnskap: «Avd 4 Annen kirkelig virksomhet», finansiert via gaver
og støtte.
• Trosopplæring: «Avd 5 Trosopplæring», finansiert via overføringer fra bispedømmet
og gaver/støtte.
Regnskapet for Modum sokn har et samlet brutto driftsresultat på -18.829,- og et netto
driftsresultat etter renter og avskrivninger på 35.343,-. Budsjettet ble revidert høsten 2017.
KNIF førte regnskapet for soknet ut august. Fra og med september er regnskapet blitt ført av
økonomiavdelingen i Modum kommune. Det har vært en arbeidskrevende prosess å skifte
regnskapsfører samtidig som vi opplever et godt samarbeid med kommunen.

5.3.3 Driftsresultat fellesrådet; Kirkelig administrasjon avd 1 og
Kirker avd 2
Regnskapsåret 2017 har vært krevende på to måter. For det første var det lagt opp med et
udekket underskudd på -600.000,-. Budsjettet ble revidert i mars. Det ble gitt et ekstra
tilskudd fra kommunen på 200.000,- for å dekke noe av de økte lønns og pensjonskostnadene
som følge av lønnsoppgjøret året før. Det ble lagt opp til en bruk av hele disposisjonsfond på
329.773,- og et underskudd på 231.227,- utover det.
For det andre skiftet vi regnskapsfører fra KNIF regnskap til Modum kommune 1. september.
Dette har ført til en del jobb i forhold til konverteringer og tilpasning til nye rutiner og
systemer og opprydning i forbindelse med årsoppgjøret.
Resultat
Totalt ble det brukt 235.444,- av fellesrådets disposisjonsfond for å dekke underskuddet for
2017. Resultatet ble bedre enn budsjettert men et så vidt stort underskudd sier noe om
fellesrådets alvorlige økonomiske situasjon.
Det har vært innsparinger på lønn i forhold til budsjett. Dette er todelt:
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•
•

3 ansatte har vært på arbeidsavklaringspenger, og det har vært spart inn på
vikarbruken i forhold til disse.
Etter 1. september ble renholdsbyrået som er inne som vikar, ikke lengre ført på lønn
men på andre kostnader.

Pensjonsutgiftene er lavere enn budsjettert.
Tabellen under gir en oversikt over strømkostnadene i kr i den enkelte kirke.
Heggen
Gulsrud
Rud
Snarum
Vestre Spone
Nykirke
Åmot
Ikke spesifisert
SUM

2011

2012

2013

2014*

2015

2016

83 892

75 321

70 309

95 299

66 437

98 247

17 602

22 464

10 776

10 502

11 343

14 991

17 356

18 698

15 815

21 097

16 360

23 806

2017**

45 622

46 458

32 209

37 948

43 380

47 945

17 560

19 049

15 969

19 333

18 363

24 525

49 349

41 018

35 955

38 637

48 835

46 554

159 118

168 101

88 644

156 419

121 852

166 507

601

1 275

327 170

423 850

35 281
425 780

391 109

269 677

379 235

114 674
17 724
30 372
65 064
33 446
39 674
206 134
13 748
520 836

*Første året uten konsesjonskraft.
** Skifte at regnskapsperiode. Dermed viser 2017 hele året pluss desember 2016.
Regnskapsføring
Det har ikke vært den ønskede innsparingen i forhold til regnskapsføring for 2017. Selv om
regnskapet ble overtatt av kommunen fra og med september, har det vært en del
overgangskostnader i forhold til avslutningen.
Underskudd
Underskuddet for fellesrådet gjøres opp mot «39400 Bruk av disposisjonsfond».
Investering
Det bevilges 500.000,- årlig til investeringer fra kommunen.
Det er bevilget til sammen 20.000.000,- fordelt på 10 år til rehabilitering av Heggen kirke.
Regnskapet hittil i prosjektet viser:

Investering eks moms
Overført fra kommunen
Dekning tidligere år
Resultat (overført neste år/fond)

2017
2 718 731
-4 000 000
672 203
609 066

2016

2015

2014

2013

2 956 212

2 849 289

697 367

174 601

-1 800 000

-3 200 000

-800 000

-200 000

672 203

-350 711

-102 633

-25 399
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Tilskudd fra
kommunen
Ekstra bevilgning
Regnskapsføring

2012

2013

2014

2015

2016

-5 090 000

-5 576 000

-5 880 000

-6 020 000

-6 199 000

-180 000

-200 000

-240 000

-240 000

-260 000

2017
-6 088 500
-200 000
-260 000

5.3.4 Driftsresultat; Annen kirkelig virksomhet avd 4 og
Trosopplæring avd 5
I regnskapet for avdeling 4 ligger resultatene for de ulike aktivitetene samlet. En del av disse
skal gjøres opp mot fond, se tabellen over. Etter at resultatet var gjort opp mot fondene, var
det et samlet overskudd for menighetsrådet på 59.531,- som ble overført menighetsrådets
fond. For trosopplæringen ble fondet tømt for å dekke opp for driften i 2017.
Tilført
E. Utrimarks gave
Ole C. Rypaas gave
KRIK
Åmot barnegospel
Søndagsskole
Åmot kirke
Trosopplæring
Lydfond
Tro og lys
Modum Soul Children
Menighetsråd
Heggen kirkeutvalg
Snarum kirkeutvalg
Vestre Spone kirkeutvalg
Nykirke og Åmot kirkeutvalg
Internasjonal lørdag
Vaaraan
Felles de tre korene
Heggen gospel

-

-

-

2 271
3 377
2 577
3 576
4 314
297
56 298
44 263
21 661
59 531
847
518
5 349
1 094
41 255
20 606
132 348
30 239

Fond per 31.12.17
145 090
215 794
65 079
1 899
29 961
19 007
235
8 206
114 862
5 768
1 082 789
54 128
33 171
24 773
69 905
63 803
1 700 078
152 335
30 239

Offer:
Her har det gått dramatisk ned fra 2016:
• Nesten 100.000,- ned på offer til andre.
• 17.000,- ned på offer til egen virksomhet.
Samtidig er det så å si ingen endring på gaver og givertjeneste.
Vipps har vært tatt i bruk i 2017, og de gavene som gis der er i snitt større per giver enn det
som gis i kontanter.
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Støtte fra bank/fond:
Her ble det gitt tre store gaver fra Sparebank 1 Modum til Tro og Lys, Internasjonal lørdag og
til menighetenes kor i fellesskap (der er noe ført på investering)
Regnskap
38700 Støtte (fra bank, fond ol)

Diff reg/bud

-333 037

-166 037

Budsjett
-167 000

Kirketorget:
Kirketorget har et overskudd på 158.032 mot budsjettert 80.000,-. Det var i 2017 flere
minnesamvær og store arrangementer. Takk til alle de frivillige «kirketorgdamene» som på
denne måten er med å bidra til menighetsarbeidet på en utrolig flott måte!
Givertjeneste:
Gaver og givertjeneste er en utrolig viktig del av inntektene for å kunne drive alle de flotte
aktivitetene i menigheten. I 2017 kom det inn 105.087,- via givertjenesten (faste givere) og
214.438,- i enkelt gaver. Ca. halvparten av enkelt gavene blir gitt via giro i menighetsbladet
og går til utgivelse av dette.
Menighetsbladet:
Konto Tekst
308100 Andre honorarer
309900 Arbeidsgiveravgift
314040 Trykksaker, brosjyrer ol
314050 Menighetsbladet, trykking og distribusjon
342900 MVA utenfor mva-loven, dr.regnskap
SUM
362090
372900
387010
387020

Andre inntekter (annonser)
MVA-kompensasjon, dr.regnskap
Gaver
Givertjeneste
SUM
Resultat

Regnskap Budsjett
10 000
12 000
1 410
1 000
12 305
0
199 550 210 000
6 152
10 000
229 417 233 000
-61 838
-6 152
-110 059
-1 400
-179 449

-70 000
-10 000
-117 000
-3 000
-200 000

49 968

33 000

Bruk av bundne driftsfond:
14.691,- er støtte til buss til skolegudstjenester fra Vaaraan fondet
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5.4 BYGNINGER
5.4.1 Bygningsutvalget
Medlemmer i bygningsutvalget:
Ole Reidar Nærland (kirketjener), Knut Olav Thorset (teknisk etat), Ola Ingvoldstad (MR) og
Nina Brokhaug Røvang (kirkeverge).
Bygningsutvalget har et spesielt ansvar for å påse at vedlikehold av kirkene er på et
tilfredsstillende nivå i henhold til målsetningen. Bygningsutvalget hadde befaring til alle
kirkene i mai og vedlikeholdsplanen ble oppdatert og vedtatt i FR i etterkant av denne.

5.4.2 Kirker og vedlikehold
Kirkelig fellesråd har ansvar for vedlikeholdet av Heggen, Vestre Spone, Nykirke, Gulsrud,
Snarum, Rud og Åmot kirke. Det er en stor utfordring å ta vare på disse byggene.
I Modum er vi så heldige å ha en kommune som er positivt innstilt til at vedlikehold av
kirkene er viktig. Det var avsatt 500.000,- i investeringsbudsjettet til ordinært vedlikehold av
kirkene utfra vedlikeholdsplanen for kirkene. I tillegg er det avsatt 20.000.000,- over en 10
års periode for totalrehabilitering av Heggen kirke.
Kirkebyggene i Modum er de eldste bygningene vi har i bygda vår. Det er derfor naturlig at
de bærer preg av alder og slitasje etter generasjoners bruk. Det positive med dette er at det
synes at Modums befolkning bruker kirken. Med et godt engasjement fra brukerne av
kirkebyggene for å ivareta vedlikeholdet, har Modum den beste garanti for at de ikke vil
forfalle.
På grunn av innsparingene i kommunen og reduserte bevilgninger til drift i 2015, 2016 og
2017, har fortsatt en del av vedlikeholdsoppgavene blitt satt på vent. Investeringsmidlene ble
opprettholdt.
Det er behov for oppgradering av brann-anlegg i flere av kirkene.
I tillegg til løpende vedlikehold, er det utført følgende i 2017:

Kirke
Gulsrud
Snarum
Heggen
Vestre Spone
Nykirke
Rud
Åmot

Hva
Diverse blikkenslager arbeid tak. Installasjon av utelys.
Restaurering av vinduer.
Eget restaureringsprosjekt.
Oppbygging av to av murtrappene. Restaurering av vinduer.
Diverse oppgraderinger av teknisk anlegg og kontor.
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5.4.3 Kirkegårder
I Modum er ansvaret for drift av kirkegårder overdratt til kommunen. Menigheten har et svært
godt samarbeid med kirkegårdskontoret i kommunen. Det ble i 2009 opprettet et muslimsk
gravfelt på kirkegården ved Åmot kirke.
I 2017 ble fellesmøte om begravelser med gravferdsetaten, begravelsesbyråene og kirken
avholdt i kommunehuset. Møtet avholdes årlig, annet hvert år ledet av kommunegartneren og
kirkevergen.

5.4.4 Modum menighets historieutvalg
Medlemmer:
Jon Mamen, Wermund Skyllingstad, Gunnar Stenbro, Andreas Johan Øhren og Vidar Brekke.
Wermund Skyllingstad har sekretærfunksjonen i utvalget.
Saker:
Utvalget har ikke hatt noen møter i 2017, men det er utarbeidet en handlingsplan for 20172021 som fortsatt ligger til grunn for utvalgets arbeid. Det er videre meldt inn en del innspill
til kirkevergen, jf. Årsmeldingen fra historieutvalget for 2016.
•
•
•

Rud kirkes 100-årsjubileum: Jon holdt et godt og lærerikt foredrag om historien til
Rud kirke ved jubileumsgudstjenesten søndag 2. april 2017.
Modum menighetsblad – «Kirkene i Modum»: Jon har nå presentert alle kirkene i
Modum i menighetsbladet, med èn presentasjon per utgave.
Modum menighetsblad – «Historiespalten»: Vidar har levert stoff til «Historiespalten»
i alle utgaver av menighetsbladet i 2017. Han har blant annet skrevet mange artikler
om tidligere sogneprester i Modum.
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6 VIKERSUND MENIGHETSSENTER OG VIKERSUND NORMISJON
6.1 AKTIVITETSMELDING FRA VIKERSUND MENIGHETSSENTER
Mål:
Menighetssenteret med sin sentrale beliggenhet ønsker å være et kirkelig fyrtårn og dagligstue
for alle – fra de minste til de eldste.
Vikersund Menighetssenter ble i 2006 registrert i Brønnøysundregistrene.
Styresammensetning:
Jan Marcussen, leder – Menighetsrådet
Jørgen Korsvik, sekretær – Menighetsrådet
Gunnar Hellerud, medlem – Menighetsrådet
Hroar Fossen, medlem – Normisjon
Kjell Christiansen, medlem – Normisjon
Eli Gutuen, medlem – Normisjon
Solveig Berg Vego, varamedlem – Normisjon
Eirik Roness, varamedlem - Menighetsrådet
Regnskapsfører: Ole Auen Wiger.
Revisor: Revisorgruppen A/S, Drammen.
Utleieansvarlig: Hroar Fossen
Det har vært avholdt 3 (4 )styremøter og behandlet 31 (38) saker
Virksomheten
Renholder. Daoud Askar og Zewdi Fesshaye har vært lønnet renholdere, Daoud har hatt fast
tre timer på lørdagene. Han tar rengjøring på torsdag morgen. Zevdi har sluttet, da hun har fått
ny jobb.
Vaktmesterfunksjonen. Styret har vært enig at denne funksjonen kan ivaretas på frivillig basis
av styremedlemmene inntil videre. Ole Auen Wiger har ansvar for snømåking
Økonomi:
Styret bestemte nye leiesatser på årets første styremøte.
Loppemarked ble arrangert lørdag 22. april. Vi ryddet og gjorde klart på onsdag. Torsdag og
fredag var det muligheter for å levere ”lopper”. I tillegg ble det hentet lopper på fredag
ettermiddag. Denne ordningen ble vellykket . Resultatet ble utrolige kr 50 000,-som vi var
meget fornøyd med. Stor takk til alle hjelpere, givere og kjøpere.
Utleie av leilighet i 2. etasje.
Leiligheten er leid ut i 2017 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i forhold til huset
Investeringer/vedlikehold.
Styret oppnevnte en vedlikeholdskomite og følgende er utført i året som er gått:
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•
•
•
•

•
•
•

Det er kjøpt 10 nye bord
Ny handicap inngangsdør
Reparert gulvfliser ved inngangspartiet.
Vannleksje på bøttekottet Det skyldes lekkasje på vannrør fra byggeåret 1980 som er
dekninsgmessig i henhold til forsikringsvilkårene. Bruddskade på innvendige rørmed
tilknytting til utstyr trekkes egenandelen ettrer spesielle regler. Refusjon ble kr 12
500,— pluss utgifter til merverdiavgift på innsendte regninger.
Høstdugnad av uteområdet for å kutte usker og lignende.
Det har også vært dugnad i forbindelse med storrengjøring av huset etter
loppemarkedet. I den anledning serverte vi pizza til dugnandsfolket.
Plenklipping vår/sommer og høst har vært ivaretatt av en skoleungdom mot en
godtgjørelse.

Regnsakpet er avsluttet med et underskudd på kr 7 .584,-. Det var vært mange utgifter i 2017,
men takket være stor dugnadsinnsats ble ikke underskuddet større.
Aktiviteter
Bokcafeen:
Styret besluttet i 2010 å opprette en bokkafe med overskuddsbøker fra loppemarkedet.
til inntekt for Menighetssenteret. Det er salg etter selvbetjeningsprinsippet. Penger legges i en
kasse.
Åpningstider er parallelt med at det foregår andre aktiviteter på senteret.
I 2017 har Jorun Krogh og Helge Gutuen hatt ansvar for Bokcafeen med rydding og
etterfylling av bøker, hatt ansvaret for å tømme pengekassa og sette pengene inn på konto til
Menighetssenteret.
Det har vært normal aktivitet for utleie av huset i 2017. Det var vært arrangementene til
Vikersund Normisjon (formiddagstreff, lørdagskaffe, kurskvelder, julemarked, juletrefest og
temakvelder) og til Modum menighet (konfirmantundervisning,
gudstjenester/skolegudstjenester, babysang, 1 klasses samlinger)
Heggen gospel, Modum kammerkor og Modum Soul Children har korøvelser på
Menighetssenteret. Mandagskvelder har vært leid ut til Åmot og Vikersund kristne fellesskap.
Huset leies ut til minnesamvær, selskaper (bursdager, konfirmasjoner, dåpsselskaper osv)
I 2017 har det vært 9 ordinære gudstjenester, 1 askeonsdags gudstjeneste, 2
forbønnsgudstjenester og 3 skolegudstjenester.
Normisjon har hatt 63 sammenkomster med omtrent 1 400 besøkende.
Gjennomsnittlig brukes lokalene av ca 175 til 200 forskjellige personer pr uke i ca 10
måneder.
Vi tror at Menighetssenteret med sine forskjellige tiltak har vært en viktig funksjon for
mennesker i hele Modumområdet.
Menighetssenterets fremtid:
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Styrets formann og sekretær har hatt møte med kirkevergen og orientert om stiftelsens
økonomi og vedlikehold av huset. Kirkevergen var glad for å bli orientert og var imponert
over at vi hadde god styring på økonomien og vedlikehold.
TAKK Bak all denne virksomheten som er nevnt for året 2017 ligger en betydelig innsats fra
styremedlemmene og ikke minst fra mange frivillige medarbeidere. En hjertelig takk til alle.
Vikersund 9. januar 2018 Styret for Vikersund Menighetssenter

6.2 ÅRSMELDING FOR VIKERSUND NORMISJON
Modum Indremisjon ble stiftet i 1872, så denne årsmeldingen er for det 145. virkeåret for
Indremisjon/ Normisjon i Modum. Fra 1. januar 2001 har foreningens navn vært Vikersund
Normisjon, så dette er årsmelding for Normisjon’s 17 år. Vi har 31 medlemmer. Vikersund
Normisjon stiller 3 medlemmer til styret i stiftelsen Vikersund Menighetssenter. De fleste av
våre arrangementer har vært på Menighetssenteret.
Styresammensetning:
Leder: Jan Marcussen (valgt som styremedlem i 2001 og leder fra 2004)
Styremedlemmer:
Petra Moen, (valgt i 2004)
Marit Maaleng (valgt i 2012)
Torill Korsvik (valgt 2012)
Varamedlem: Eli Gutuen (valgt i 2013)
Kasserer: Jørgen Korsvik (Valgt i 2017)
Revisor: Solveig Berg Vego (valgt i 2008)
Normisjon’s representanter i styret for Vikersund Menighetssenter:
Eli Gutuen
valgt i 2010
Kjell Christiansen
valgt i 2013
Hroar Fossen
valgt i 2010
Solveig Berg Vego, varamedlem valgt i 2010
Programkomité: Torill Korsvik (leder), Geir Holberg, Jan Marcussen, Åse Kirsti Rognlien.
Komiteen har satt opp et allsidig program og sørget for PR i forskjellige medier + plakater
m.m.
Formiddagstreff: (egen årsmelding) Helge Gutuen, leder
Lørdagskafé (egen årsmelding). Ansvarlig: Jan Marcussen. Lørdagskaféen begynte 28.
oktober 2000.
Ansvar for bevertning på onsdagssamlingene:
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Petra Moen har vært ansvarlig med god hjelp av Magnhild Eggen, Eli Gutuen, Ingrid
Marcussen m.fl.
Blomsterkasse (til utdeling av blomster): Ingrid Marcussen (valgt i 2012)
Virksomheten
Årsmøtet for 2016 var 29. januar 2017 med 17 fremmøte. Jan ønsket velkommen og innledet
med bønn,Liv Therkelsen holdt andakt, Hanne Moen leste dikt.. Det har ikke vært avholdt
styremøte, da programkomiteen har tatt seg av saker i forbindelse med møter og
arrangementer.
Programmet for onsdagskveldene har vært slik
Nytt i år er at det ikke har vært onsdagsmøte i den uka som det har vært formiddagstreff:
2 FORBØNNSGUDSTJENESTER v/Jørgen Korsvik og Kirsti Hole
I HERRENS HENDER v/Kathrine Sævre Breivik. Sang av Jan Morten Helgestad og Jon
Hagen
UNDERVEIS MED AGNES OG ANDERS v/Liv Therkelsen og Leif Gunnar Engedal
BIBELORD OM FASTE v/Jørgen Korsvik
SJELESORG I MØTE MED EN IKKE-KRISTEN KULTUR v/Miriam Bergh som hadde
jobbet i en årrekke i Nepal.
VI FEIRET JØDISK PÅSKEMÅLTID v/Jenny og Wolfgang Müller.Musikk/sang v/Hanna
Husøien og Geir Holberg.
BEAT FOR BEAT v/Anne Kjersti og Geir Holberg, Hanna Husøien, Arne Kristian Skagen
ISRAELSMISJONEN v/Morten Kravik, Salg av varer fra Israel
SANGKVELD v/Helle Myrvik og Kristin Leite
MIN VEI TIL MODUM v/Arnstein Bleiktvedt
Andre arrangementer:
17. MAI FEST Tale for dagen v/Per Ole Buxrud
GRILLFEST hos Petra Moen. Andakt v/Brit Bjørke
«VI SYNGER JULEN INN» med Sysle Bl Kor, Adventstanker v/Torill Korsvik
NORMISJON I NORGE 150 ÅR OG VIKERSUND NORMISJON 145 ÅR, ble feiret med
gudstjeneste på Vikersund Menighetssenter 12 november. Sogneprest Geir Holberg ledet
gudstjenesten. Preben Colstrup talte (tidl. landsundomssekr. i Indremisjonen), Modum Soul
Children sang, orientering om Vikersund Normisjon ved Jan Marcussen. Kirkekaffe med
bløtkake og boller.
REFORMASJONEN 500 ÅR - «Guds nåde setter fri» i Heggen kirke.
JULETREFEST v/Anne-Kjersti Holberg, Tone Martha Eriksen, Torill og Jørgen Korsvik og
Ole, Hans Kristian og Jørgen Wiger.
MIDDAG OG FELLESSKAP ble videreført med 5 samlinger. Det ble servert middag med
påfølgende kaffe, og vi avsluttet med en kort kveldsbønn. Det var gjennomsnittlig 28
deltakere på samlingene..
LØRDAGSKAFÉ MED JULEMARKED. Vi solgte kaffe/vafler, julebakst,håndarbeid og
hadde åresalg.Inntekten gikk til sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Vi var fornøyd med
resultatet kr 18.500.
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MEBANE
I tillegg har vi sammen med Modum menighet arrangert KURS.
Kursets tittel: «SKAPT TIL TRO». Temaet for kurset var noen helt sentrale anliggender i
den kristne tros forståelse av hvem Gud er, hva det er å være menneske skapt av Gud og
hvordan troens liv arter seg.
Det var 3 undervisningskvelder v/Leif Gunnar Engedal
Temaene var:
DEN USYLIGE GUDS BILDE - Sang av Kristin Leite
SKAPT I GUDS BILDE . Sang av Terje Landro
TROENS LANDSAPSBILDER
Kursavgiften var kr 50,- pr. kveld. Gjennomsnittet pr gang var 24 deltakere.
Statistikk:
Det har i løpet av 2017 vært arrangert 63 (72) ulike sammenkomster og ca 40 frivillige
personer har vært engasjert til de ulike aktivitetene.
Onsdagssamlinger/temakvelder (medregnet årsmøte, middager, 17. maifest, kurs og
juletrefest) 27 (36) samlinger. I alt var det 733 (926) til stede, gj.nitt 27 (27).
Formiddagstreff 10 ganger med tilsammen 343 deltakere (gj.snitt 34
Lørdagskafé: 26 ganger med til sammen 305 besøkende (gj.snitt 12).
Misjonssambandet har i 2017 hatt 2 onsdagssamlinger.
Annet:
Modum Soul Children er med i ACTA som er Normisjon’s arbeid blant barn og unge.
Normisjon’s medlemmer har vært engasjert i Kvinnenes internasjonale bønnedag.
TAKK
Bak all den virksomheten som er nevnt for året 2017 ligger en betydelig innsats fra
medlemmene og frivillige medarbeidere. Vi takker alle for fremmøte, iver og giverglede. Vi
takker for lojalitet, forbønn og gleden over fellesskapet. En spesiell takk til møteverter,
ansvarlige for bevertning og Anne Hæhre for trofast spilling. Vi vil også takke de som har
vært engasjert i styret for Vikersund Menighetssenter, de som har vært frivillige vaktmestere,
vært engasjert på loppemarkedet og deltatt i storrengjøring av hele Menighetssenteret.
Vi vil med frimodighet gå inn i det nye året med ordene fra 2. Timoteus 1.7: «For Gud gav
oss ikke en ånd som gjør motløs, men vi fikk den Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.»

Vikersund, 10. januar 2018
Styret for Vikersund Normisjon
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Årsmelding for Modum sokn 2017 er lagt frem fra rådet til menighetens årsmøte.

For Modum menighetsråd og fellesråd

Eirik Roness
Leder

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge
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