
Årsmelding for kirkesektoren i Modum 2005 
 

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 gies 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 og utvikles i soknet.  ”(Kirkeloven §9)   

 

1.Styringsorgan 

 

Modum menighetsråd:                                                    Varamedlemmer: 

Ellen Kristine Hæhre,leder                                       Ingun Weum 

                                                                                  Hege Wærsted 

Therese Baardseth,nestleder                                     Dag Stensby   

Sissel Bache                                                              Rolf Arne Braathen 

Dagrunn Buxrud 

Wermund Skyllingstad 

Hilde Trondsen 

Solveig Formo Eriksen 

Siri Askerud 

Hilde Korsbøen 

Per Olavsbye 

 

Fra Modum kommune var  Marianne Kaldestad og  Tor Magnus Amble valgt som 

representanter til Modum kirkelige fellesråd.  

 
Rådet hadde  6 møter i 2005,og behandlet  30 menighetsrådssaker og  9 fellesrådssaker. 

Det ble arrangert en adventssamling for det nye og det gamle  menighetsrådet  08.12.05. 

 

Administrasjonsutvalg: 

Leder Wermund Skyllingstad.  Dessuten Sissel Bache  og ansattes repr. Knut Johnsen . 

 

Bygningsutvalget :Per Olavsbye, Dagrunn Buxrud,Gunnar Stenbro, Helge Kleiv (teknisk etat ) og 

Harald Kvaase. 

 

Kirkeverge/daglig leder: Harald Kvaase 

Antall ansatte statlig: 3. Kirkelig fellesråd : 20 

Antall årsverk med kirkelig fellesråd som arbeidsgiver :7,63   

 

Nykirke menighetsutvalg:  Vestre Spone menighetsutvalg:  
Guri Jensen                                                      Solveig Formo Eriksen  

Annlaug Braathen  Oddbjørg Hellerud 

Runar J. Liodden  Kari Stave Nygaard 

Per Ole Buxrud  Audun Eriksen 

                                                                                       Ingar Hellerud 

  Arild Løvik 

Snarum menighetsutvalg:   
Pål Wassend                                                                     Rud menighetsutvalg                       

Aase Saastad  Edel Weum 

Gunnbjørg Saastad  Magnhild Eggen 

Grethe Kristiansen  Torhild Grøterud 

Åse Lien  Elin Håvet Grøsland  



    Tore Hummelvoll (til 01.03.05)                                                                                   

  Eli Landro (fra 01.03.05) 

 

 

Gulsrud menighetsutvalg:  Heggen menighetsutvalg: 
Sidsel Haug                                                             Betzy Tøien 

Anne Berit Langeland  Aslaug Jahren 

Gro Rundbråten  Jan-Henrik Eriksen 

Lise Rykkje  Jan Marcussen 

  Ole Auen Wiger 

                                                                                           Stine Abrahamsen 

  Jon Mamen 

 

Fagutvalgene i Modum 

 

Fagutvalg for undervisning     Fagutvalg for diakoni.    
                                          Helge Gutuen  

Mari Engedal            Grethe Hunstad   

Øyvind Rø                                  Dagrunn Buxrud   

Tore Hummelvoll(til 01.03.05)    Solveig Viljugrein  

Therese Baardseth     Grete Bjertnæs   

Arild Løvik      Jon Mamen   

Eli Landro    

     

Fagutvalg for kirkemusikk.     Fagutvalg for misjon. 

Edel Weum      Torill Korsvik  

Thorbjørn Hovde     Jørgen Korsvik   

Knut Johnsen      Tore Hummelvoll(til 01.03.05) 

Ann Helen Nesset    

Stian Tveit      

Siri Askerud 

  

Fagutvalg i økumenikk – Delta   Kontaktpersoner for Kirkens Nødhjelp   
Åge Holmen - Frelsesarméen     Ole A. Wiger og Elena Eika 

Grete Holmen – Frelsesarméen    

Eli Landro – Den norske kirke   

Karstein Aunevik – Den norske kirke   

Reidun Nærland - Pinsemenigheten 

Halvor Gjøystdal – Pinsemenigheten 

Helge Gutuen - Normisjon   

 

 

2.Arbeidsområder 

 

Etter kirkelovens § 5 tilligger det menighetsrådet i kommuner med bare ett sokn  funksjoner 

både etter kirkelovens §9 og § 14. 

I Modum er ansvaret for drift av kirkegårder overdratt til kommunen. 

Menighetsrådets  oppgaver fremgår av paragraf 9 i kirkeloven sitert innledningsvis i denne 

årsmeldingen. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk 

innarbeides og utvikles 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. 

 



 

 

3.Målsetting 

Sektorplanen for kirken i Modum trekker opp målene for virksomheten. Plan for kirken i 

Modum  tar hensyn til mål for kirken trukket opp av Stortinget, Kirkemøtet og Tunsberg 

bispedømmeråd. 

Planen for kirken i Modum  tar i hovedsak for seg oppgaver innenfor feltene organisasjon, 

gudstjenester og kirkelige handlinger, kirkemusikk, undervisning, diakoni, misjon, økumenikk 

og vedlikehold  av kirker. 

Sektorplanen blir årlig evaluert og rullert av menighetsutvalg, fagutvalg og 

menighetsråd/fellesråd. 

 

4.Aktiviteter i 2005. 

 

4.1 Fagutvalg for undervisning 

Årsmelding for fagutvalg for undervisning 2005 

 

 

Utvalget har i 2005, som tidligere, vært til inspirasjon for kateketen og for arbeidet som 

menigheten driver med undervisning for barn, unge og voksne.    Utvalget har  gitt sin 

innstilling til hvordan menighetsrådet skal støtte de forskjellige lag og foreninger økonomisk. 

 

Utvalget har i tillegg kommet med innspill til virksomhetsplanen og arbeidet mye med 

trosopplæringsreformen.  Takket være stor innsats av Tore Hummelvoll har menigheten nå 

søkt om støtte til prosjektleder for trosopplæring i menigheten.  Svar på denne søknad ble nei. 

 

Utvalget ser med glede på den virksomhet som foregår i menigheten; barnekor, speidere, 

Amazonas, KRIK, Heggen Gospel, babysang, lederkurs, kveldskurs i kristen tro, etc. og vil 

gjerne få takke alle ledere som gjør en slik flott jobb. 

 

 

For utvalget 

 

Arild Løvik 

-sekretær- 

 

 – Årsmelding 2005. 
I 2005 har vi hatt 12 tirsdagssamlinger og 4 gudstjenester for ungdom i Åmot kirke. 24. mai 

hadde vi for tredje året på rad en flott sommeravslutning på Nordre Modum ungdomsskole 

med grilling, beachvolleyball og godt fellesskap. Medlemmene i Amazonas har betalt en 

årskontigent på 150,-. 

 

Heggen gospel har deltatt på tre av gudstjenestene dette året. Koret med alle sine ungdommer 

har vært med å skape et større og mer levende fellesskap på gudstjenestene, til glede for begge 

miljøer. Dette har bidratt til å knytte kontakter på tvers av ungdomsskolegrensene. 

 

Åshild Sukka (Kreativt verksted), Kristin Sørumshagen (Dans), Rune Johannessen (Lys og 

lyd) og Anne Marte Haugen (Sang) takket for seg gruppeledere. De fikk en avskjedsgave og 

ros for sin fine og trofaste innsats på Amazonas. I høst var nye gruppeledere på plass: Kristin 

Bjørndalen, Birthe Holck Pettersen, Linda Hansen (Dans), Snorre Spilling Øvereng (Lyd og 



lys), Hilde Trondsen (Kafé) og Harald Baardseth (Vaktmestergruppe). I tillegg startet vi opp 

en ny gruppe – Mekking. Karsten og Ørjan Sandland er ledere for denne gruppa. 

 

Vi har en halvtimes ledersamling hver tirsdag for planlegging og bønn. I tillegg har vi to 

årlige samlinger for å styrke det sosiale i lederfellesskapet. 

 

Kari Elise Liodden leder fortsatt forbønnstjenesten for Amazonas og ledergruppa er veldig 

takknemlig for den trofaste innsatsen forbønnsgjengen gjør. 

 

Vi ser fram til 2006 med forventninger om å høste av såmannsarbeidet vårt. Ungdomsarbeid 

er krevende, men oppdraget med å videreutvikle et levende kristent miljø for ungdom i 

Modum kommer vi ikke utenom. Vi planlegger å starte opp en videogruppe i 2006.  

                                  

4.2 Fagutvalg for diakoni 

 - har bestått av Helge Gutuen, Grethe Hunstad, Dagrunn Buxrud, Solveig Viljugrein, Grete 

Bjertnæs, Jon Mamen og Eli Landro. I løpet av året har fagutvalget hatt 5 møter og behandlet 

19 saker.  

 

Fagutvalget har blant annet vært opptatt av å videreføre sorgarbeidet og hvordan tilbudet kan 

bli alminneliggjort og mer tatt i bruk. I løpet av året har gruppetilbudet vokst med to nye 

grupper: en gruppe for incest-utsatte og en for pårørende til demente. Flere av gruppene har 

fått nye medlemmer og hele tilbudet består nå av 7 ulike grupper. Samarbeidet med 

frivillighetssentralen om organiseringen av gruppene er godt, og sammen har vi valgt å kalle 

gruppene for delegrupper med felles motto: Det gjør godt å snakke om det. 11 frivillige 

gruppeledere gjør en veldig god jobb og setter pris på de jevnlige veilednings-samværene med 

diakonen. Gruppelederne er også viktige ressurspersoner i å gjennomføre arrangementene 

rundt Allehelgen i hele Modum. Den årlige temakvelden om sorg hadde som tema ”når sorgen 

setter seg i kroppen” med fysioterapeut Paul Molenaar.  

 

5 institusjoner får jevnlig besøk fra kirken i form av andakter av prest eller diakon, og 

gruppe-samtaler og sosiale tilstelninger av Heggen og Nykirke diakoniutvalg. På 

Modumheimen er en liten gruppe frivillige med og legger til rette for samværet i kantina der 

organisten også er fast med. Også i år inviterte vi til to ”Syng med oss” i Åmot kirke der 

institusjonene var spesielt invitert.  

 

Det gjøres et jevnt og godt arbeid av de 4 komitéene som arrangerer formiddagstreff i Åmot 

kirke, Vikersund menighetssenter, Vaaraan og Holemoen klubbhus. Også småbarnstreffene i 

Åmot kirke har vært veldig godt besøkt gjennom hele året. Høsten 2005 utvidet vi tilbudet til 

også å være i Vikersund menighetssenter. Forsøket viser at vi vil fortsette å ha småbarnstreff 

annenhver gang i Åmot kirke og Vikersund menighetssenter og på den måten blir det 

småbarnstreff hver onsdag i Modum.  

 

Holy Robic i Åmot kirke er i god form med en entusiastisk gruppe instruktører som leder 

under mottoet ”kom som du er og trim for deg selv”. 

 

Tro og Lys har hatt et jevnt og godt arbeidsår med 35 betalende medlemmer. I juni ble Eli 

Landro valgt til ny leder for gruppa. Gruppa har hatt månedlige samlinger med gudstjenester i 

Åmot kirke og deltatt i en integrert gudstjeneste. I januar var vi invitert til lokallaget for 

funksjonshemmede i Modum for å dramatisere juleevangeliet. I november feiret gruppa sitt 5 

års-jubileum med fest med inviterte gjester på Vikersund menighetssenter. For første gang 



inviterte Tro og Lys Norge alle gruppene til sommersamling, og fra Modum reiste 16 

medlemmer til Kvitseid i Telemark. Videre har gruppa vært representert på fordypningshelg i 

Oslo. I tillegg har det vært flere sosiale turer og samlinger.  

 

”Sammen er vi best” var tema da fagutvalget på vegne av menighetsrådet inviterte alle 

frivillige til frivillighetssøndagen 11. september. Det ble en fest-kirkekaffe med utdeling av 

årets frivillighetspris til Lars Ole Gjermundbo. Kveldsgudstjenesten etterpå i Åmot kirke var 

ved Per Arne Dahl.  

 

Den diakonale profilen i Modum viser et mangfold av møteplasser for mennesker i ulike 

faser av livet i gode og mer krevende dager. I tillegg til det vi har framhevet over kan vi nevne 

kirketorget i Åmot kirke; lørdagskaféen på Vikersund menighetssenter; bønnegruppa i 

Åmot kirke; de mange husfellesskap og alle besøkene og de fortrolige samtalene på 

tomannshånd.  

 

I tillegg til samarbeidet med frivillighetssentralen har vi god kontakt med andre tiltak i 

kommunen. Vi vil nevne at seniorpresten er med i Rådgivningsgruppa for alvorlig syke og 

døende, og at diakonen er med i styringsgruppa for Termik i Modum. Institutt for sjelesorg 

inviterte også i år til grøtfest i stuene før jul.  

 

Første fredag i mars arrangerte vi tradisjonen tro kvinnenes internasjonale bønnedag. I den 

årlige fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp gjorde konfirmantene en stor innsats igjen, 

og KN-kontakt Ole Auen Wiger fikk ut informasjon til mange på flere møtesteder om årets 

tema som var stopp menneskehandelen.  

 

Fagutvalget har et overordnet ansvar for de diakonale tiltakene i virksomhetsplanen for 

Modum sogn. På bakgrunn av det har vi to faste poster på sakslista for å prøve å ta pulsen på 

hvordan det står til med diakonien i menigheten: Glimt fra det diakonale arbeidet og blikk på 

aktuelle behov. Vi vil trekke fram følgende utfordringer i tiden framover i tillegg til å 

videreføre alt det viktige arbeidet som er i gang:  

 Tros og dåps-opplæringen er også et anliggende for diakonien. I tillegg til 

kunnskapsformidlingen er det viktig at diakonale tema som tilhørighet til et fellesskap, 

livstolkning og hjelp til livsmestring blir vektlagt.  

 Kurs-samlinger for frivillige for å inspirere og utruste til tjeneste – helt konkret for 

sorggruppe-lederne.  

 Fokus på fastetiden, stille kvelder, hva faste er.  

 Flere frivillige til Modumheimen.  

 At flere tar imot tilbudet om å komme på Tro og Lys- gudstjenestene 

 Løfte fram diakonien og inspirere til å være en enda mer tjenende kirke på vårt sted!  

 

4.3 Fagutvalg for kirkemusikk 

        Vi har hatt 3 møter i fagutvalget.  I år har vi hatt bare en salmekveld og den var i Gulsrud 

kirke. I tillegg var det en konsert i Snarum kirke med Con Brio. (kor fra Krødsherad)  I 

Heggen kirke var det orgelkonsert med kantor Ivan Sarajishvili. Kantor i Gran, men 

opprinnelig fra Georgia. 

 

4.4Fagutvalg for økumenikk 



 Årsmelding for Delta 2005 

 

Delta har til hensikt å arbeide for bredere og dypere samarbeid mellom kirkesamfunnene i 

Modum. Enheten blant kristne er avgjørende for vår troverdighet som kirke.  

 

Utvalget for økumenikk har i 2005 bestått av følgende medlemmer: Runar J. Liodden og 

Karstein Aunevik (til juni 2005), Eli Landro og Helga Utne (fra juni 2005) (Den norske 

kirke), Halvor Gjøystdal og Reidun Nærland (Pinsevennene), Helge Gutuen (Normisjon) og 

Bodil Martinsen og Åge Holmen (Frelsesarmeen). 

  

Årets høydepunkt var den økumeniske gudstjenesten som fant sted i Åmot kirke søndag 23. 

januar. Emanuel Minos talte, Unge-Voksne- koret sang og mange ulike personer bidro med 

søndagsskole, tekstlesning, bønner og nattverdutdeling. Denne fellesgudstjenesten ble en flott 

samling i en fullsatt Åmot kirke.  

 

Delta har hatt 3 møter i 2005. Mye av tiden har gått med til å planlegge og evaluere 

gudstjenesten 23. januar og planlegge neste fellesgudstjeneste som blir i Åmot kirke 12. 

februar 2006. Vi har også planer om å få til en tverrkirkelig pinsefest 2. pinsedag.  

 

Av andre økumeniske tiltak ble Kvinnenes internasjonale bønnedag arrangert i Åmot kirke 

første fredag i mars med Berit Okkenhaug som taler. Videre er Tro og Lys-gruppa med sine 

samlinger og gudstjenester en del av en internasjonal økumenisk bevegelse. De vil ha en av 

sine samlinger på Betlehem i 2006.  

 

DELTA er motivert til å arbeide for at den økumeniske forståelsen kan gjennomsyre enda mer 

av menighetslivet i Den norske kirke, i Frelsesarmeen og i pinsemenigheten Betlehem i årene 

som kommer.  

 

4.5 Fagutvalg for misjon 

 Årsrapport fra Misjonsutvalget (MU): 
 

Ved årets begynnelse besto utvalget av følgende: 
 

Tore Hummelvoll (kapellan) 

Torill Korsvik 

Jørgen Korsvik 

 

Etter at Hummelvoll sluttet i stillingen og flyttet fra Modum, har utvalget bestått av de to 

sistnevnte.  Det arbeides imidlertid med å få til et bredere sammensatt misjonsutvalg. 
 

Høsten 2004 prøvde MU å få i stand et samarbeid om et prosjekt i Kina.  Dessverre viste det 

seg at dette ikke lot seg gjøre.  Vi måtte derfor ha en ny runde for å finne egnet 

misjonsprosjekt.  MU la da frem forslag tre prosjekter for menighetsrådet for vurdering.   

Resultatet var at menighetsrådet gikk inn for et prosjekt knyttet til Madagaskar, et 

opplæringsprogram på Ungdomssenteret på Antsirabé.   

Dette ungdomssenteret har et program med et utdanningstilbud til arbeidsløse unge kvinner.  

Madagaskar er et av verdens fattigste land, og spesielt er kvinner hardt rammet. Det blir gitt 

opplæring i salgsteknikk, regnskapsføring, ernæring og husholdning. Dette bidrar til at disse 



unge blir attraktive for arbeidsmarkedet.  Kurset vil eventuelt bidra til at disse kvinnene kan 

starte opp med egen næringsvirksomhet. 

Ved siden av dette har kurset som målsetning å hindre spredning av Hiv/Aids.  
 

Prosjektet skjer i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap og den lokale menigheten på 

Antsirabé som ligger på Midt-Madagaskar.  Avtalen ble inngått på gudstjenesten i Heggen 

kirke 1. søndag i advent med kontraktunderskriving ved representant fra NMS, Reidun 

Andersen Weberg og seniorprest Jon Mamen 

 

MU hadde i utgangspunktet tenkt at prosjektarbeidet skulle innbringe en krone pr innbygger i 

2005.  Men ettersom vi ble forsinket i oppstarten, og ikke fikk inngått formell avtale før helt i 

slutten av november, ligger vi litt etter den oppsatte prognosen.   
 

Målsetningen med prosjektet er ikke bare å samle inn midler til prosjektet.  Ønsket er også at 

dette samarbeidet skal gi oss innblikk i vilkårene som kirken på Madagaskar arbeider under.  

Videre er det vårt ønske at vi kan lære av denne søsterkirken og hente hjem sanger og 

lignende som kan berike våre egne menigheter. 
 
     
4.6 Åmot kirke som en del av Modum sokn i 2005 
 

Åmot kirke eies av lokalbefolkningen, og drives som en del av Modum sokn. Kirken ledes 

av et styre bestående av en representant for menighetsrådet; Lise Kleven, en fra 

Misjonssambandet; Lauritz S. Braathen, og en valgt på årsmøtet; Per Ole Buxrud (formann). 

Årsmøtet ble avholdt 20/2, og styremøter 19/4 og 3/11.  

Åmot kirke er arbeidsgiver for daglig leder Mette Grøsland, renholder Gro Grøsland (15 t. 

pr uke) og menighets-prest Per Arne Dahl (50% stilling).  

Arbeidsutvalget for Åmot kirke og Nykirke er organisasjonsmessig underlagt Nykirke 

menighetsutvalg. Målsettingen er å stimulere til åndelig liv og engasjement i menigheten. 

Utvalget har møter hver onsdag, og består av Mette Grøsland, Lise Kleven, Runar J. Liodden, 

Per Arne Dahl, Stian Tveit og Per Ole Buxrud.  
Åmot kirkes årsmøte skal avholdes 30. april 2006, med fremleggelse av regnskap, og valg. 

Givertjenestens 73 givere betyr veldig mye for økonomien. Modum menighetsråd støtter aktivitetene 

økonomisk. Men aktivitetene og ønskene er så omfattende at utgiftene dessverre er større enn 

inntektene. Regnskapet som skal fremlegges balanserer på grunn av at det er mennesker som gir 

ekstra. Dette er ikke en tilfredsstillinge løsning; en komitè i arbeid for å forbedre givertjensten. 

Givertjenesten mottok betydelig beløp som gaver i forbindelse med Rolf-Magnus Ravnsborgs 

begravelse, og fra Marie Buxruds 90 års-feiring. Slike ”håndslag” er viktige; både økonomisk og som 

oppmuntring i arbeidet.  

158 personer har gjennom året arbeidet frivillig; på kirketorget, med vaktmestertjenester, i styrer, 

komiteer, utvalg, gjennom sang, musikk og annet. Dette utgjorde ca. 13.600 timer (2004: 12.600), dvs 

ca. 8.0 årsverk (7.2). Mye av dette arbeidet skaffer inntekter som har stor betydning for økonomien. 

Forbedringer. Miksepult for lyd og lys. For å kunne rense stolene hadde vi behov for en 

tepperensemaskin; det har vi mottatt som gave. På grovkjøkkenet er det montert et stort skap, og deler 

av veggen er flislagt. I døren inn til menighetssekretæren er det montert vindu.  

I regi av Kriminalomsorg i frihet har en person utført 40 timer samfunnstjeneste for kirken. 

Antall arrangementer og samlinger. Kirkelige handlinger (gudstjenester, begravelser, vielser): 72 

(2004: 76), andre arrangementer: 892 (876), totalt: 964 (952). Totalt var ca. 33.000 personer innom på 

et eller annet (2004: 31.100).  

Til nattverd: 3165 personer (2004: 2670). Antall gudstjenester med nattverd: 32 (32). 
I år er det spesielt gledelig at Elisabeth Sørumshagen påtok seg å etterfølge Lars Ole Gjermundbo 

som leder for Åmot Barnegospel, og at Stian Tveit fikk Modum Sparebanks Ungdomsprisen 2005. 



Informasjon om åpne arrangementer finnes i brosjyrene som tre ganger årlig blir sendt til 

alle husstander med postadresse Åmot. 

”Tilbud” og aktiviteter i tillegg til gudstjenester, vielser og begravelser: 

Kveldskurs i kristen tro. ALPHA-kurs. Husfellesskap; 84 personer i 10 grupper. 

Småbarnstreff.   Frisklivssentralens ”Friskliv etter fødsel”. Søndagsskolen. Åmot 

Barnegospel. Åmot Speidertropp. SMK Viking. Amazonas ungdomsarbeid. 

Konfirmantundervisning. Samlinger for konfirmantforeldre. Teknikergruppe. Holy-Robic. 

Cafè Live. Kirketorget. Vaktmestere. Minnesamvær. Kurs og seminarer i regi av Tunsberg 

Bispedømme, Modum kommune og andre. Data- og mediegruppe. Alterdekorering. Åmot 

kirkes misjonsprosjekt. ”Tro og Lys”. Hyggestunden. Bønnesamlinger hver fredag. 

Kirkeverter. Nattverdutdelere. Delegrupper (Sorggrupper). Rådgivningsgruppen for syke og 

døende. Musikk-skolen. Sysle Blandakor-øvelser. LHLs lungetrim. Modum Husflidslag. 

Modum Samlerklubb.      
Og dette: 10/1: Inspirasjonssamling for frivillige og lønnede medarbeidere, med Helge Standal. 20/1: 

Studiebesøk fra Søgne menighet. 28/1: Studiebesøk; 35 geistlige fra Island. 13/2: Salgsutstillingen 

med Ulf Aas’ bilder startet. 18/2: ”En dag i stillhet og bønn i fastetiden”. 2/3: Informasjonskveld for 

par som skal gifte seg. 17/3: Samling for lederne av husfellesskapene. 17/4: Royal Garden Jazz Band 

og Modum Kammerkor. 19/4: Temakveld om sorg. 20/4: Kulturkveld ved Frivillighetssentralen. 21/4: 

Konsert ved Åmot Barnegospel. 24/4: Studiebesøk fra Brunlanes menighet. 10/5: Syng-med-oss-

kveld. 18/5: Studiebesøk fra Østerås menighet. 26/5: Besøk av Søndre Land Pensjonistforening. 31/5: 

Kirketorg- og vaktmestergruppa på hyttetur. 3/6: Studiebesøk fra Lunner menighet. 15/8: Besøk av 

Norden-foreningen. 18/8: Knut Fosliens maleriutstilling startet. 23/8: Besøk fra Brunlanes menighet. 

11/9: Festsamling for frivillige i Modum menighet. 18/9: Gambia-kveld. 22.-24/9: Ni fra Åmot deltok 

på Willow Creek ledersamling i Stavanger. 25/9: Konfirmantjubileums-arrangement. 6/10: 

Temakveld: ”Pårørende til en dement”. 22/10: Anne Lise Berntsen-konsert. 29/10: Husflidsmesse. 

30/10: Liv S. Grønlunds utstilling startet. 2/11: ”Fest på kjerka”; for alle frivillige i Åmot kirke. 26/11: 

Åmot kirke ansvarlig for arrangementet ved julegrantenningen på Åmots østside. 5/12: Delansvarlig 

for den lokale markeringen av FNs frivillighetsdag. 31/12: Nyttårsaften-feiring med middag, 

underholdning og fellesskap. Og mye annet.   

 (ÅmotKirke2005) 
 

4.7 Vikersund menighetssenter  som en del av Modum sokn 

 

ÅRSMELDING  FOR VIKERSUND MENIGHETSSENTER 

 

Året 2005 

 

Stiftelsen Vikersund Menighetssenter er opprettet ved vedtak i møte i Heggen Menighetsråd 

11 desember 1974 og vedtak i Vikersund Indremisjons årsmøte 19 januar 1975.  

Vikersund Indremisjon har vedtatt på årsmøte 28 januar 2001 å gå inn i Normisjon region 

Buskerud/Vestfold og endret navn til Vikersund Normisjon. Heggen Menighetsråd er fra 1/1 

2002 slått sammen med de andre menighetrådene til Modum menighetsråd. 

 

Stiftelsens formål er å reise og drive Vikersund Menighetssenter på g.nr. 96, br.nr. 16 i 

Modum.  

 

Vedtektene er godkjent i Vikersund Indremisjons styremøte 21/6 1978 og  i Heggen 

Menighetsråds møte 27/6 1978.  

 

Stiftelsens styre skal bestå av 6 medlemmer. Tre – 3 – oppnevnes av Heggen Menighetsråd 

Og tre  - 3 – oppnevnes av Vikersund Indremisjon (nå normisjon). Det velges 4 

varamedlemmer. 



 

Styresammensetning: 

 

Jan Marcussen, leder – Menighetsrådet 

Jørgen Korsvik, sekretær – Menighetsrådet 

Gunnar Hellerud, medlem – Menighetsrådet 

Hans Vego, medlem – Normisjon 

Kjell Christiansen, medlem – Normisjon 

Petra Moen, medlem – Normisjon 

 

Mari Axelsen, varamedlem – Normisjon 

Menighetsrådet har ikke valgt varamedlemmer.  

 

Kasserer: Ole Auen Wiger 

Revisor: Normisjonens og Menighetsrådets revisorer 

 

Hroar Fossen, ansvarlig for utleie 

Erling Engmark, frivillig vaktmester frem til 30/6 2005 

 

Virksomheten 
 

Det har vært avholdt 5 styremøter og behandlet 34 saker.  

Vi vil spesielt nevne følgende: 

 

Loppemarked ble avholdt 30 april. Menighetssenteret har i mange år arrangert 2 

loppemarked hvert år, men i fjor bestemte styret seg for ett loppemarked. Det ble meget 

vellykket og resultatet ble kr 46 386. Stor takk til alle hjelpere, givere og kjøpere. 

 

Renholder. Det har i lang tid vært drøftet mulighetene for å ansette fast renhold. I vår lykkes 

det styret å ansette Hodan Mahammed. Det har vært meget vellykket ordning. 

Vaktmesterfunksjonen. Vår frivillige faste vaktmester sa opp sin ”stilling” i sommer. Styret 

drøftet situasjonen på flere møter og ble enig om at den funksjonen kunne ivaretas på frivillig 

basis av styremedlemmene inntil videre. Styret vil arbeide med å få ansatt vaktmester på sikt. 

 

Kommunal overtagelse av trær. Lindetrærne ved Menighetssenteret har vært en viktig del 

av gatebilde i Vikersund i mange år. Imidlertid har det ført med seg mye arbeid tørre kvister, 

løv m.m. Styret besluttet å søke kommunen om å overta ansvaret for trærne, og har mottatt 

positivt svar fra kommunen. Det er vi meget takknemlig for.  

  

25 års jubileum. Vikersund Menighetssenter ble vigslet av daværende biskop i Tunsberg 

Håkon E Andersen 24. september 1980. Vi kunne således feire 25 år.  

Dette ble markert søndag 25 september med festgudstjeneste i Heggen Kirke, hvor adm.sjef i 

Normisjon Åge Løsnesløkken talte og sanggruppen Decorum deltok.  

På ettermiddagen var det fest på Menighetssenteret med prolog, Modum Kammerkor, 

Lysbiler fra dugnad, historisk tilbakeblikk, tale, hilsninger og sist men ikke minst en god 

bevertning.  

Menighetssenteret mottok kr 25 000 fra Modum Sparebank til innkjøp av nytt høytaleranlegg 

med teleslynge.  

 

Dessuten har styret konsentrert seg om følgende oppgave: 



 Vedlikehold av huset og eiendommen 

 Utleievirksomhet 

 Ansvarlig for Loppemarked. 

 Økonomi styring 

 

Det har vært stor aktivitet for utleie av huset i 2005. Foruten alle arrangementer til Vikersund 

Normisjon og Menigheten (konfirmantundervisning, skolegudstjenester, småbarnstreff osv) er 

huset et populært utleiested.  

Modum Kammerkor, O 2 Koret, Heggen Gospel, Vikersund Sanitetsforening og Modum Soul 

Children har sine øvelser/arrangementer på Menighetssenteret. 

Dessuten leies huset ut til minnesamvær, selskaper (bursdager,dåpsselskap,konfirmasjoner,) 

flyktningtjenesten/frivillighetssentralen osv  

 

Leiligheten i 2 etasje har vært leid ut i 2005 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i 

forhold til drift av Menighetssenteret.  

 

Styret har ved flere anledninger til gitt uttrykk for menighetsråd/stab at det er trist at 

gudstjenestene søndag formiddag er fjernet fra Menighetssenteret. 

Vi tror at det er av stor betydning for mange i nærmiljøet at det nå er gudstjeneste enkelte 

søndager i året på Menighetssenteret.  

 

 

Vikersund 10 januar 2006 

Styret for Vikersund Menighetssenter 

Jan Marcussen 

Leder. 

 

 

ÅRSMELDING FOR VIKERSUND NORMISJON 
ÅRET 2005 

 

 
Denne årsmeldingen er for det 133 året for Indremisjons/Normisjonens virke i Modum.  

Normisjonen er medeier i stiftelsen Vikersund Menighetssenter og alle våre arrangementer 

har vært avholdt på Menighetsenteret. 

 
Styresammensetning: 

Leder: Jan Marcussen 

Styremedlemmer: Helge Gutuen og Petra Moen 

Varamedlem: Eli Gutuen 

Kasserer: Solveig Berg Vego 

Revisor: Erling Engmark 

 
Normisjonens representanter i styret for Vikersund Menighetssenter: 

Hans Vego   valgt for 4 år fra oktober 2001 

Petra Moen   -------------”---------------  2001 

Kjersti Silseth   ----------  2 år ------------   2003 

Mari Axelsen   ----------- 2 år ------------  2003 varamedlem 

Kjell Christiansen  ----------- 2 år ------------  2004  -----”------- 



 
Eldres Hyggestund: (se egen årsmelding) 

Leder har vært Helge Gutuen  

 

Lørdagskaffe har vært arrangert på Menighetssenteret (Se egen årsmelding) 

 

Festkomiteer: 

Eldres Hyggestund: Bjørg Engmark, Ella Andersen, Anne-Lise Wiik-Nilsen 

           Edith Christiansen, Helga Sørmyr.  

Onsdagssamlinger: Magnhild Eggen, Eli Gutuen, Ingrid Marcussen og Petra Moen 

 

Blomsterkasse: Marit Maaleng 

 

PR: Johan Solberg og Jan Marcussen 

 

Virksomheten 
Det har vært avholdt 4 styremøter. 

Vi startet året også året 2005 med et annerledes og spennende program. Selv om formen har   

endret seg har budskapet vært det samme.  

De fleste samlingen på onsdagene har vært Temakvelder. Det har vært mange kjente talere 

med interessante emner og fine sangkrefter. 

Temaer har vært: En smak av retreat – Å dele livet med Gud – Hva vil det si å tilgi? – La 

lyset deres skinne – Ettertanke i fastetiden – Livet vil oss noe – Hvor høyt må et menneske 

spørre? -  Lov Ham og pris Ham – Minnes du sangen? – Selvbilde og Gudsbilde – Be for livet 

– Det som er eller det som kommer for å være. 

 ”Grunnkurs i sjelesorg” var 5 onsdager i november i samarbeid med ”Institutt for 

sjelesorg” – Modum Bad. Det var foredragsholdere fra Sjelsorginstituttet og ca 45 personer 

fra Vikersund og omegn som deltok på kveldene. De som hadde deltatt 4 kvelder fikk 

kursbevis og kan gå videre på sjelsorgkurs på Instituttet.  

Talere har vært: Morten Kravik, Ulla Kall, Kjell Hovde, Rune Stray, Helge Gutuen, Per Arne 

Dahl, Notto Thelle, Jørgen Korsvik, Leif Gunnar Engedal, Anne Dahl, Hallvard  Alstad, Eli 

og Terje Landro, Sidsel Mamen, Berit Okkenhaug, Bjørn Rasmussen, Torhild Ruud, Gunnar 

Fagerli. 

 

I tillegg har vi også hatt Ikoner - Hellige bilder med utstilling og foredrag, Mini Alpha 

Kurser, Liturgisk kveldsbønn, Forbønnsgudstjeneste, Samtalemøte, Israelskveld, Grillkveld 

og ”Vi synger julen inn” 

Sangkrefter har vært: Åmot Mannskor, Sysle Blanda Kor, Unge Voksen Kor, Drammen 

Indremisjons sangkor, Decorum, Felleskoret i Øvre Eiker, Eli og Terje Landro.  

Fremmøte: Arrangementene har samlet folk i alle aldrer og fra 15 til ca 90 mennesker har 

vært tilstede. 

Bevertning. Alle samlingene er blitt avluttet med kaffe og enkel bevertning. Dette har vært 

meget populært og mange har stanset igjen for sosialt fellesskap. En stor takk til damene som 

har gjort dette mulig.   

  

Vikersund Normisjon har i løpet av 2005 arrangert 57 ulike sammenkomster  

på Menighetssenteret og engasjert ca 30-35 frivillige personer til aktivitetene sine.  

 

Programansvarlig også for 2005 har vært Helge Gutuen. Han har gjort en kjempejobb. 



Han har også sørget for at Normisjonens program har blitt behørig presentert i 

Menighetsbladet.  

 

Normisjon har også deltatt på økumenisk gudstjeneste i Åmot Kirke. 

Helge Gutuen er på vegne av Normisjon med i DELTA gruppen i Modum. 

 

Normisjonens medlemmer har også vært meget engasjert i Vikersund Menighetssenterets 

styre og bl a aktive på loppemarked og som frivillig vaktmester.  

I tillegg har mange av medlemmene deltatt i storrengjøring av hele huset. 

 

TAKK 

Bak all den virksomheten som er nevnt for året 2005 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. Vi tror at arbeidet som er gjort har 

evighetsverdi. 

Takk til dere alle og må Guds velsignelse og glede følge dere alle. 

 

”For ved Guds barmhjertighet har vi fått denne tjeneste” (2.Kor 4) 

La oss fortsatt utføre vår gjerning og vår tjeneste i troskap mot Ham som gav oss løfte, Gud 

vår far. 

 

Vikersund 12 januar 2006 

Vikersund Normisjon 

Jan Marcussen                        
leder av styret  

 

 
 

4.8 Menighetsutvalgene 

 

Årsmelding 2005 – Nykirke menighetsutvalg 

 

Nykirke menighetsutvalg har i 2005 bestått av følgende personer: Runar J. Liodden (fast 

medlem, nå i permisjon), Per Ole Buxrud (2004-2006), Guri Jensen (2005 – 2007) og 

Annlaug Bråthen (2005-2007) 

 

Utvalget har hatt 2 møter. I denne perioden har utvalget behandlet blant annet følgende saker:  

 Planlegging og evaluering av konfirmantjubileet i Nykirke. 

 Sluttføring og innvielse av kirketekstiler til Nykirke. 

 Åmot kirkes misjonsprosjekt – avviklet i 2005 for å slutte opp om Modum menighets 

nye misjonsprosjekt. 

 Avvikling av Justitsraad Schwartz og hustrus legat. 

 Skisse til Åmot kirkes 10 årsjubileum våren 2006 

 

Utvalget uttrykker en stor takk til arbeidsutvalget for Åmot kirke og Nykirke som er underlagt 

menighetsutvalget. Hver uke samles de for å planlegge, vurdere og forbedre det sentrale i 

menighetsutvalgets målsetting: Stimulere til åndelig liv og engasjement i menigheten. 

 

Årsmelding 2005 - Rud menighetsutvalg      
 



Rud menighetsutvalg har i 2005 bestått av Edel Weum, Magnhild Eggen, Torhild Grøterud, 

Elin Håvet Grøsland, Tore Hummelvoll (til 01.03.05), Eli Landro (fra 01.03.05).  

 

Utvalget har hatt 3 møter i 2005. Det ble holdt 7 gudstjenester i Rud kirke, og i tillegg 

arrangerte utvalget en temakveld med Landro/ Halås. De har også tatt initiativ til en 

spørreundersøkelse der lokalbefolkningen utfordres til å uttale seg om hvordan de ønsker å 

bruke kirken sin. Dette vil bli fulgt opp med en bygde-kveld 12 mars i 2006.  

 

Kirken har blitt utstyrt med lysglobe og lekekrok i løpet av året.  

 

Årsmelding 2005 – Gulsrud menighetsutvalg 

 

Utvalget har hatt 4 møter. 

Det ble arrangert kirkekaffe etter gudstjenesten 2. pinsedag i samarbeid med 

bygdekvinnelaget. 19. juni var det salmekveld, og vi koste oss med kaffe og kaker etterpå.  

Konsert med Sax Pistols og Davidsen Duo 26. november. Juletreet ute var tent. 

Adventskonsert med Åmot horn 4. desember. Som vanlig avsluttet vi med julekake og gløgg. 

20. desember pyntet vi juletreet. 

 

4.9 Personalmessige endringer 

Britt Dahl og Marianne Blekeberg sluttet som kirketjenere i  Åmotkirke. Ny kirketjener der 

ble Jostein Blekeberg. 

Prestene 

Tore Hummelvoll sluttet som kapellan  i  Modum sokn . Jon Mamen ble seniorprest .Runar 

Johannessen Liodden ble fungerende sokneprest .  

Jan Egil Heier  var vikarprest i halv stilling etter at Tore Hummelvoll sluttet. 

 

4.10 Organisasjonsmessige  endringer 

Valg på nytt menighetsråd  for perioden 2006-2009  ble avholdt  i oktober. Forut for valget 

hadde en nominasjonskomite med en representant fra hvert av menighetsutvalgene kommet 

med forslag til  kandidatliste. 

Det nye menighetsrådet konstituerte seg  i møte 8.desember 2005.Leder for 2006 ble Helge 

Gutuen. Øvrige medlemmer ble : Therese Baardseth ,nestleder, Bente Holm, Odd Røvang , 

Hilde Trondsen, Pål E Wassend , Ellen Kristine Hæhre, Ingeleiv Seland, Jan Hansen, Valborg 

Sirnes. Vara: Terje E. Gulbrandsen, Kurt Seland, Marit A. Johansen, Bjørn Espen Hovde , 

Knut Røse . 

5 Oppfølging av mål og vedtak 

5.1 Utførte oppgaver .Saker behandlet av menighetsrådet. 

 Det ble opprettet givertjeneste i Modum menighet 

 Misjonsprosjekt for Modum ble vedtatt  endret  til  Diakonalt ungdomssenter i 

Antsirabe i Det norske misjonsselskap. Samarbeidsavtale  om prosjektet ble inngått 

mellom NMS og Modum menighet. 

 Det ble nedsatt et ad hoc utvalg for å se på fortsatt drift av Modum menighetsblad . 

Prest Tore Hummelvoll var en pådriver for å fornye menighetsbladet .Inge Rese sa seg 

villig til å være redaktør for menighetsbladet. Økonomien gikk også bedre i løpet av 

året slik at  situasjonen  som så vanskelig ut ved begynnelsen av året for 

menighetsbladet  fikk en positiv utvikling  mot slutten av 2005.Modum menighetsblad  

framstår nå som  et  flott  organ for Modum menighet.      

 Modum menighetsråd behandlet utlysingstekst for sokneprest i Modum. 



 Modum menighetsråd godkjente kandidatliste og plan for valget på nytt menighetsråd 

i Modum. 

 Plan for gudstjenester 2006 ble vedtatt. Vikersund menighetssenter vil  tre inn igjen på 

gudstjenestelista. 

 

5.2 Utførte vedlikeholdsoppgaver  for kirkene  

 Tiltak i Plan for kirken i Modum er i hovedsak gjennomført av menighetsrådet, 

menighetsutvalgene, fagutvalgene og kirkestaben. Det vises til planen og utvalgenes 

rapporter i denne melding. 

 Vestre Spone kirke fikk nytt utvendig tak med full omlegging inkludert nye 

takrenner  og  beslag. Arbeidet ble utført av Ring Blikk og kobberslageri som hadde 

rimeligste  anbud . Menighetsrådet er godt fornøyd med arbeidet som er utført .  

 Det ble utført  full omlegging av tårnet på Snarum kirke.  Menighetsrådet  ønsket å 

skifte  fra skifer til kobber  på tårnet. Dette ble godkjent av Biskopen i Tunsberg, 

men ikke av Riksantikvaren . Også dette arbeidet ble utført av Ring Blikk og 

kobberslageri da  dette var eneste firma  som svarte på anbudsrunden. Modum 

kommune  bevilget ekstra midler som langt på vei dekket  kostnaden  for  

reparasjonen .  Også dette arbeidet  er menighetsrådet godt fornøyd med.    

  Hovedtrappen  på Heggen kirke fikk nytt gelender. Arbeidet ble utført av Bergans 

smie.  

 Jostein Blegeberg  utførte en rekke mindre vedlikeholdsoppgaver ved Vestre Spone 

kirke, Nykirke og Heggen . 

  

 

5.3 Utsatte /ikke utførte vedlikeholdsoppgaver 

 Årlig rensing av takrenner  ved kirkene er ennå ikke utført. Kun Rud kirke ble tatt i  2005.  

 

6.  Fra kirkebøkene 2005 i Modum sokn. Klipp fra sokneprestens årsmelding. 

 

Fra kirkebøkene  2005 
Tall for 2004 i parentes 

 

Innmeldte i Den norske kirke  6 (1) 

 

Utmeldte                                13 (10) 

 

Døpte                                    120 (132) 

          Herav                           103 (123) bosatt i soknet 

 

Konfirmerte                           131 (128) 

 

Vigde                                        32(26)  

           Herav                              27 (22) bosatt i soknet 

 

Gravferder                               148 (130) 

 

              

 

Kirkeofringer  2005 

Offermidler i alt kr.383.664  herav til egen virksomhet kr.190.156.- 


