MODUM MENIGHETSRÅD
Åmot 1. april 2016

Årsmelding for kirkesektoren i Modum 2006
”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 og utvikles i
soknet. ” (Kirkeloven §9)

1.

Styringsorgan

1.1.

Modum menighetsråd
Helge Gutuen, leder
Therese Baardseth, nestleder
Bente Holm
Odd Røvang
Pål E. Wassend
Ellen Kristine Hæhre
Ingeleiv Seland (frem til sommeren)
Jan Hansen

Valborg Sirnes
Hilde Trondsen
Terje E. Gulbrandsen (fra sommeren)
Varamedlemmer:
Kurt Seland (frem til sommeren)
Marit A. Johansen
Bjørn Espen Hovde
Knut Røse

Fra Modum kommune var Marianne Kaldestad og Tor Magnus Amble valgt som
representanter til Modum kirkelige fellesråd.
Rådet hadde 6 møter i 2006,og behandlet 21 menighetsrådssaker og 18 fellesrådssaker.
Det ble arrangert en adventssamling for det nye og det gamle menighetsrådet og storstaben
13.12.06.
1.2.

Administrasjonsutvalg:
Leder Helge Gutuen. Dessuten Terje E.Gulbrandsen og ansattes repr. Knut Johnsen .

1.3.

Bygningsutvalget :
Kurt Seland, Pål E Wassend, Gunnar Stenbro , Helge Kleiv (teknisk etat ) og Harald Kvaase.

1.4.

Kirkeverge/daglig leder:
Harald Kvaase
Antall ansatte statlig: 3. Kirkelig fellesråd: 20
Antall årsverk med kirkelig fellesråd som arbeidsgiver: 7,63
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1.5.

Menighetsutvalg:
Snarum menighetsutvalg:
Pål Wassend
Aase Saastad
Gunbjørg Saastad
Grethe Kristiansen
Åse Lien
Arild Løvik
Rud menighetsutvalg:
Edel Weum
Magnhild Eggen
Torhild Grøterud

Elin Hovet Grøsland
Eli Landro
Heggen menighetsutvalg:
Wermund Skyllingstad
Aslaug Jahren
Line Helganger
Jan Marcussen
Ole Auen Wiger
Stine Abrahamsen

Gulsrud menighetsutvalg:
Sidsel Haug
Anne Berit Langeland
Gro Rundbråten
Lise Rykkje
Jon Mamen
Nykirke menighetsutvalg:
Guri Jensen
Annlaug Braathen
Runar J. Liodden
Per Ole Buxrud
Vestre Spone menighetsutvalg:
Solveig Formo eriksen
Oddbjørg Hellerud
Kari Stave Nygaard
Audun Eriksen
Ingar Hellerud
Arild Løvik

Jon Mamen

1.6.

Fagutvalgene i Modum menighet
Fagutvalg for undervisning
Mari Engedal
Øyvind Rø
Lars Ole Gjermundbo
Therese Baardseth
Arild Løvik

Fagutvalg for økumenikk – Delta
Åge Holmen - Frelsesarméen
Eli Landro – Den norske kirke
Reidun Nærland - Pinsemenigheten
Halvor Gjøystdal – Pinsemenigheten
Helga Utne – Den norske kirke
Jan Marcussen- Normisjon

Fagutvalg for diakoni
Wolfgang Muller
Grethe Hunstad
Dagrunn Buxrud
Solveig Viljugrein
Grete Bjertnæs
Jon Mamen
Eli Landro

Fagutvalg for kirkemusikk
Edel Weum
Thorbjørn Hovde
Knut Johnsen
Ann Helen Nesset
Stian Tveit
Siri Askerud

Fagutvalg for misjon
Torill Korsvik
Jørgen Korsvik

Kontaktperson for Kirkens
Nødhjelp
Ole A. Wiger

Steinar Sund
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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 2006

4.1.

Fagutvalg for Undervisning

Utvalget har i 2006, 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 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-

4.2.

Fagutvalg for Diakoni

- har i 2006 bestått av Wolfgang Müller, Grethe Hunstad, Dagrunn Buxrud, Solveig Viljugrein, Grete
Bjertnæs, Jon Mamen og Eli Landro. I løpet av året har utvalget hatt 5 møter og behandlet 19 saker.
Fagutvalget har også dette året blant annet vært opptatt av å videreføre sorgarbeidet og hvordan tilbudet
kan bli alminneliggjort og mer tatt i bruk. Tilbudet består av 7 ulike grupper, og 4 av dem har vært i drift
gjennom hele året. Gruppa for dem som har mistet livsledsager ble avsluttet før sommeren, og ny gruppe
med nye medlemmer kom i gang tidlig i høst. Samarbeidet med frivillighetssentralen om organiseringen
fungerer fint, og vi opplever at benevnelsen delegrupper kommuniserer godt i forhold til målsettingen med
gruppene. Med delegruppa for incest-utsatte som referanse ble årets temakveld om sorg viet overgrep.
Benedikte Erikson fra kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Rita Anne Berntsen med bilder
fra sine fotoutstillinger og Jan A. Haug med boka ”Renselsen” var foredragsholdere. De bidro alle til å bryte
noen tabuer om en virkelighet som mange vegrer seg mot å forholde seg til. Målet med kvelden var å løfte
emnet fram og gi det verdighet og gjøre oss som kirke og enkeltpersoner flinkere til å forebygge overgrep
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og forstå signaler. Fra de 70 frammøtte kom det mange gode tilbakemeldinger om en sterk og viktig kveld.
Gode tilbakemeldinger kom det også i forbindelse med arrangementene rundt Allehelgen i hele Modum.
4 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.
Formiddagstreffene i Åmot kirke, Vikersund menighetssenter, Vaaraan og Holemoen klubbhus samler
mange eldre til gode samvær. De 4 komitéene som arrangerer treffene gjør et trofast arbeid. Gjennom hele
året har det vært småbarnstreff både i Åmot kirke og på Vikersund menighetssenter. Mange
småbarnsmødre viser at de setter stor pris på samlingene. De tre helsestasjonene i Modum er velvillige
medhjelpere til å gjøre tilbudet kjent.
En sporty frivillig har også dette året holdt Holy Robic i Åmot kirke i gang, og en trofast gjeng har på den
måten også fått sitt behov for fysisk trening dekket.
Tro og Lys har hatt et jevnt og godt arbeidsår med en stabil medlemsgruppe. Gledelig er det også at et par
nye medlemmer har funnet seg godt til rette. Gruppa har hatt månedlige samlinger med gudstjenester i Åmot
kirke eller på Vikersund menighetssenter. Det har blitt tradisjon at vi dramatiserer juleevangeliet på
lokallaget for funksjonshemmedes juletrefest i januar. I forbindelse med Åmot kirkes 10 års jubileum
arrangerte vi festkveld sammen med SMK-Viking med Tore Thomassen som gjest. Videre deltok vi på Tro
og Lys Norge sitt 15 års jubileum i Ås i februar. Nytt av året var at vi arrangerte overnattingstur som
sommeravslutning. Vi reiste en helg til Haglebu og hadde gudstjeneste i fjellkirken der på søndagen. I
tillegg har det vært flere sosiale turer og samlinger. Flere av medlemmene har flyttet inn i egne boliger i
løpet av året, og det har gitt grunn feiring. Da biskop Laila var på visitas i Modum i oktober, ønsket hun å ta
del i en Tro og Lys-gudstjeneste. Det ble en flott gudstjeneste med tema ”Du er elsket av Jesus”. Det ga en
god anledning til at også flere enn vanlig fikk ta del i dette fellesskapet der vi stadig øver oss på at det er
normalt å være så forskjellige som vi er, og at vi er like verdifulle.
Bispevisitasen ble også anledningen for årets frivilligfest der frivillighetsprisen for 2006 gikk til kirketorget
i Åmot kirke.
Første fredag i mars arrangerte vi tradisjonen tro kvinnenes internasjonale bønnedag. I den årlige
fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp gjorde konfirmantene sammen med sine ledere igjen en stor
innsats og bidro til å sette fokus på årets tema som var ungdom ut av krig og krise.
Seniorpresten og diakonen har vært med i prosessen med å slå sammen Rådgivningsgruppa for alvorlig
syke og døende, Termik i Modum og støttegruppa for lindrende enhet på Modumheimen til en felles
gruppe rundt et felles anliggende. Institutt for sjelesorg inviterte også i år til grøtfest i stuene før jul.
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 sjelesorgsamtalene. 2 frivillige har fått støtte til innføringskurs i sjelesorg på Institutt for
sjelesorg. Sammen med Vikersund Normisjon arrangerte vi en serie med sjelesørgeriske temakvelder ”Når
livet er tungt i november”
Diakoniens hovedmål er gjennom tiltakene å synliggjøre Guds omsorg for og Guds kjærlighet til
mennesker. Det er et høyt mål som er vanskelig å måle oppnåelsen av, men vi håper og tror at vi i mye av
det som skjer blir berørt og får erfare Guds nærvær i tillegg til menneskers godhet og omsorg. Mye skjer i
det stille, og det er flott å høre om hvordan mennesker ser til hverandre og stiller opp for hverandre når det
trengs som mest.
Utfordringen er å holde oppe alt godt og byggende arbeid, og frigjøre og utløse enda mer så enda flere kan
få kjenne at de hører til et levende fellesskap! Vi vil løfte fram det store i de små tjenestene som å besøke en
syk eller å be med seg en til et fellesskap. Det er viktig å fortsette å arrangere nådegaveseminar og andre
kurs som kan gi både faglig og åndelig påfyll og inspirere og utruste til tjeneste. Da kan vi være en enda mer
tjenende kirke på vårt sted!
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4.3.

Fagutvalg for Kirkemusikk

Vi har hatt 2 møter i fagutvalget. I år har vi hatt bare en salmekveld og den var den 26. mars i Nykirke
kirke. I tillegg var det en konsert i Heggen kirke med Sysle bl. kor den 30. april. Edel Weum sluttet i
utvalget i år og vi takker henne for lang og tro tjeneste helt siden utvalget ble oppnevnt. Vi prøver å få et
nytt medlem i fra Rud i 2007.

4.4.

Fagutvalg for Økumenikk – Delta – Årsmelding 2006

DELTA har til hensikt å arbeide for et bredere og dypere samarbeid mellom kirkesamfunnene i Modum.
Enheten blant kristne er avgjørende for vår troverdighet som kirke.
Utvalget for økumenikk har hatt 3 møter i 2006 og bestått av følgende medlemmer:
Eli Landro og Helga Utne (Den norske kirke), Halvor Gjøystdal og Reidun Nærland (Pinsevennene), Jan
Marcussen (Normisjon) Runar J. Liodden overtok Eli Landros plass fra 1. oktober.
Den økumeniske gudstjenesten ble også i år en begivenhetsrik samling 12. februar i Åmot kirke. Egil
Svartdahl talte og mange ulike personer bidro med søndagsskole, tekstlesning, bønner og nattverdutdeling.
Tro og Lys-gruppa er med sine samlinger og gudstjenester en del av en internasjonal økumenisk bevegelse.
De fikk også gleden av å være med på et møte på Betlehem. Av andre økumeniske tiltak ble Kvinnenes
internasjonale bønnedag arrangert i vinter. Nytt av året var den tverrkirkelige lovsangsfest på Betlehem 2.
pinsedag. Den ble godt mottatt og planlegges også for neste år. Videre har DELTA sett på muligheten for en
felles kveldsgudstjeneste på Vikersund menighetssenter høsten 2007.
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.
Runar J. Liodden
Sekretær for DELTA

4.5.

Fagutvalg for Misjon

4.6.

Heggen Gospel – Årsmelding 2006

Styret våren 2006:
Leder: Netta Marie Håkonsen.
Nestleder: Simen Rogstad.
Kasserer: Joachim Røed
PR: Martin Berger og Miriam Follesø.
Sekretær: Silje Engedal
WEB: Gunnar Rø
Dirigenter: Julie Piros og Kristine Rolfsnes.
Fra band: Mattis Moviken.

Styret høsten 2006:
Leder: Netta Marie Håkonsen.
Nestleder: Martin Berger.
Kasserer: Joachim Røed
PR: Martin Berger
Sekretær: Silje Engedal
WEB: Gunnar Rø
Dirigenter: Julie Piros og Kristine Rolfsnes.
Fra band: Mona Lindset.

Betalende medlemmer:
Våren 2006:
Gutter: 60.
Jenter: 51.

Høsten 2006:
Gutter: 32
Jenter 60

Voksenledere:
Arild Løvik er leder. Liv-Anna Furnes Sluttet, Det gjorde også Elisabeth Sørumshagen. Inn fikk vi da
Marthe Moviken, som tar seg av litt dans og slikt til dansene. Nina-Jeanette som tar seg av solistene,
og Mattis Moviken som er med lydteknikerne, og som er en altmuligmann. Vi har også Stian Tviet,
Bente Holm og Øystein Albrigsten som voksenledere fremdeles.
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Band:
Heggens band gjennom 4 år som gikk av etter
turneen sommeren 2006, besto av:
Gitar: Stine Linsett
Piano: Dorothia Short.
Bassgitar: Dag Kristian Moen
Trommer: Mattis Moviken
Saksofon: Kristoffer Torsett

Det nye bandet som slapp til høsten 2006
består av:
Gitar: Espen Skretteberg
Piano: Mona Lindset
Bassgitar: Tobias Dahl
Trommer: Aleksander Gevelt.
Saksofon: Kristoffer Torsett

Ting vi gjorde 2006:
 I mai fikk vi besøk fra Albuch Teten-Sing fra detingen, Tyskland.
 I juni/juli var vi på turné i Tyskland. Der besøkte vi våre venner i både Dettingen og Untersontheim.
Vi holdt ca 14 konserter de 11 dagene vi var der.
 I høst besøkte vi Lommedalen i Bærum. Der sang vi sammen med flere andre kor på Gospel-Night.
 Vi har deltatt på Amazonas-gudstjenester i Åmot kirke.
 Før jul hadde vi intimkonsert for foreldrene.
 15. Desember var det juleavslutning der alle bidro med mat eller dessert.
 På julaften sang vi i hegen kirke akkurat som vi pleier.
Planer for 2007:
 Vi skal ha besøk fra Untersonthem.
 Gospell-night skal være hos oss der vi får besøk fra ett Tsjekkisk kor og Lommedalen Ten-Sing.
 Vi skal fortsette som før, med nye dirigenter fra høsten av.

4.7.

Åmot kirke som en del av Modum sokn

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 30/4, og styremøter
6/2, 21/6 og 22/10.
Åmot kirke er arbeidsgiver for daglig leder Mette Grøsland, renholder Gro Grøsland (15 t. pr uke) og
prestevikar Lise W. Kleven (50% stilling).
Per Arne Dahl var vår menighetsprest i 6 år, men sluttet i januar for å bli Sentrumsprest i Trefoldighetskirken i Oslo. Menigheten takket ham, og familien, ved avskjedsgudstjenesten 19. mars.
Lise Wold Kleven påtok seg å vikariere for Per Arne i de gudstjenestene han skulle hatt. Fra 1. november
ble hun ansatt som prestevikar i 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 W. Kleven, Runar J. Liodden, Stian Tveit og Per Ole Buxrud.
Åmot kirkes årsmøte skal avholdes 22. april 2007, med fremleggelse av regnskap, og valg.
Givertjenestens 74 (2005: 73) givere betyr veldig mye for økonomien. Modum menighetsråd støtter
aktivitetene økonomisk. Modum Sparebank1, Wold & Borgersen og J & A Rosenlund ga betydelige beløp
til innkjøp av digital billedmikser og videokameraer. 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 arbeider for å forbedre
givertjensten.
Givertjenesten mottok betydelig beløp som gaver i forbindelse med begravelsene etter Magna Brox
Floden, Grethe Tandberg, Julie Dahl og Henry Syvertsen, og fra Solveig Nordsets 85 års-feiring. Slike
”håndslag” er viktige; både økonomisk og som oppmuntring i arbeidet.
152 (2005: 158) personer har gjennom året arbeidet frivillig; på Kirketorget, med vaktmester-tjenester,
i styrer, komiteer, utvalg, gjennom sang, musikk og annet. Dette utgjorde ca. 14.000 timer (2005: 13.600),
dvs ca. 8.2 årsverk (8.0). Mye av dette arbeidet skaffer inntekter som har stor betydning for økonomien.
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Forbedringer. Det er montert beskyttelsesplate på lagervegg. Lekkasje i taket over kjøkkenet og søndre
inngang er reparert. Alle gulvene er bonet. Kjøkkengulvet er UV-behandlet. På grovkjøkkenet er det
montert fliser over arbeidsbenken. Gangveggene er malt. Gjerdet ute er reparert. Etter avdøde Else og Torle
Ellingsen har vi mottatt et brodert bilde i ramme.
Antall arrangementer og samlinger. Kirkelige handlinger (gudstjenester, begravelser, vielser): 66 (2005:
72), andre arrangementer: 887 (892), totalt: 953 (964). Totalt var ca. 29.600 personer innom på et eller
annet (2005: 33.000).
Til nattverd: 2240 personer (2005: 3165). Antall gudstjenester med nattverd: 28 (32).
I år er det gledelig at Modum Menighetskor er startet, at Åmot kirkes 10-års feiring ble vellykket, at de
frivillige på Kirketorget mottok Modum menighets frivillighetspris for 2006, at Menighetsrådet bevilget
penger til sommerguider, og at TVModum hadde historiens to første direkte-oveføringer; fra kirken.
Informasjon om åpne arrangementer finnes i brosjyrene som tre ganger årlig blir sendt til alle
husstander med postadresse Åmot.
I Åmot kirke foregår følgende i tillegg til vanlige gudstjenester, vielser og begravelser:
Kveldskurs i kristen tro. Nådegave-seminar. Husfellesskap; 71 personer i 10 grupper. Modum
Menighetskor. Småbarnstreff. Søndagsskolen. Åmot Barnegospel. Åmot Speidertropp. SMK Viking.
Amazonas ungdomsklubb. Konfirmantundervisning. Samlinger for konfirmantforeldre. Teknikergruppe.
Teknisk hjelp-gruppe. Alarmarnsvarlige. Kirke-omvisere. Sang og musikk-folk. Kveldsgudtjenesteansvarlige. Holy-Robic. Cafè Live. Kirketorget. Vaktmestere. Minnesamvær. 1. juledagsramme-ansvarlig.
Kurs, seminarer og møter i regi av Tunsberg Bispedømme, Modum kommune og andre. Data- og
mediegruppe. Alterdekorering. ”Tro og Lys”. Hyggestunden. Bønnesamlinger hver fredag. Kirkeverter.
Nattverdutdelere. Delegrupper (Sorggrupper). Musikk-skolen. Sysle Blandakor-øvelser. LHLs lungetrim.
Modum Husflidslag. Modum Samlerklubb.
Og dette: 6/1 og 7/1: Juletrefester. 13/1: Enger Misjonsforenings julefest. 14/1: Felleskonsert med Modum
Soul Children og Gla’Vox fra Skien. 12/2: Felleskirkelig gudstjenste med Egil Svartdahl og TV-opptak.
1/3-5/4: Onsdager med helseforedrag, v/Adventkirken. 7/3: Ida Båruds salgsutstilling, til inntekt for kirken,
startet. 15/3: Temakveld for par som skal gifte seg. 18/3: Korpskonserten ”Modumtreffen”. 19/3: Avskjedsgudstjenste for Per Arne Dahl. 22/3: Seminaret ”Livsglede og Stjernestunder”, ved bl.a. Thyra Frank. 23/3:
Studiebesøk fra Flateby menighets byggekomite for ny kirke. 4/4: Konfirmanter og andre deltok i
Fasteaksjonen. 4/5: Konsert ved Espen Leite og Frøydis Armand.
7.-14. mai: Åmot kirkes 10-års jubileumsfeiring: Mandag: Hyggestund for hele bygda, og Gratiskonsert
v/Sysle blandakor og Åmot mannskor, og Jubileums-Holy-Robic. Tirsdag: Folkefest. Onsdag:
Småbarnstreff, og Festkveld med Tro og Lys og SMK Viking. Torsdag: Syng med oss, og Barnas festdag.
Fredag: Ungdommens kveld. Lørdag: Cafè Live. Søndag: Jubileums-fest-gudstjeneste, og Fotballkamp.
22/5: Kirketorget- og vaktmestergrupp på ”jubileumslunsj” hos Mette. 23/5: Besøk av metodistmenighet.
31/5: Helseforedrag, v/Adventkirken. 6/6: Temakveld om krenkelser. 8/6: Filmen ”Østens Brud” ble vist.
12/6: Besøk fra Høvik menighetspleie. 13/6: Musikkskole-konsert. 13/6: Kulturkafè v/Norsk
Fortellerforum. 14/6: Blindeforbundet-arrangement. 15/6: Dåpssamling. 18/6: Samling for
nattverdmedhjelpere. 18/6: Søndagsskolens sommeravslutning. 29/6: Rydde- og rengjøringsdugnad. 30/7:
Kamerata-konsert. 18/8: VAMP-konsert. 22/8: Studiebesøk fra Opsal, Oslo. 28/8: Besøk av 110 personer
fra Østenstad menighet. 3/9: Konfirmantjubileums-arrangement. 13/9: Planleggingsmøte for kveldsgudstjenester. 16/9: Kor O2-konsert. 27/9: Helseforedrag, v/Adventkirken. 1/10: Amazonas-utstilling i
oktober. 11/10: Markering av Verdensdagen for psykisk helse; Eli Rygg m.fl. 13/10: Konsert v/Håvard
Svendsrud. 18/10: Biskopen deltok i Småbarnstreff på Kirketorget. 18/10: Sjømannsmisjonens pakkefest.
19/10: Biskopen deltok i Tro og Lys-gudstjeneste og Frivillighetsfest. 18/11: Unni Tobiassen Lies billedsalgs-utstilling, til inntekt for gatebarn i Romania, startet. 22/11: ”Fest på kjerka”; for alle frivillige i Åmot
kirke. 23/11: Erna Solberg på besøk for å blir orientert om frivilligheten ved Åmot kirke. 2/12: Åmot kirke
ansvarlige for julegrantenning ved Åmotsenteret. 2/12: Kulturskole-konsert. 4/12: Foredraget ”Endelig
mandag”. 5/12: ”Syng med oss i advent”. 8/12: Julekonsert ved Åmot jente- og guttekorps. 12/12:
Mæhlumenga Barnehage på adventsamling. 14/12: Åmot Barnegospel underholdt i Åmotsenteret. 15/12:
”Julepyntedag”. 17/12: Cafè Live; med første direkte-overføring på TVModum. 21/12: To
skolegudstjenester. 23/12: Konsert ved Modum kammerkor.
Stor takk til hver enkelt av dere som muliggjør alle de gode og viktige aktivitetene.
(ÅmotKirke2006)
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4.8.

Vikersund Menighetssenter som en del av Modum sokn

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
Solveig Vego, medlem – Normisjon
Kjell Christiansen, medlem – Normisjon
Petra Moen, medlem – Normisjon
Hroar Fossen, varamedlem – Normisjon
Marianne Kaldestad, varamedlem - Menighetsrådet.
Kasserer: Ole Auen Wiger
Revisor: Buskerud kommunerevisjon IKS
Utleie: Ansvarlig Hroar Fossen
Frivillige vaktmestere har i 2006 vært styremedlemmene.

Virksomheten ved Vikersund Menighetssenter:
Det har vært avholdt 3 styremøter og behandlet 30 saker.
Vi vil spesielt nevne følgende:
Renholder. Hodan Mahammed har vært lønnet renholder i 2006.
Vaktmesterfunksjonen. Styret har drøftet vaktmesterfunksjonen på flere møter. Det var enighet at denne
funksjonen kunne ivaretas på frivillig basis av styremedlemmene inntil videre. Styret arbeider med å få
ansatt vaktmester på sikt.
Loppemarked ble arrangert lørdag 6 mai (samme dag som ”Glad dagen i Vikersund) Styret har bestemt ett
loppemarked pr år. Vi ryddet og gjorde klart på onsdag.Torsdag og fredag var det muligheter for å levere
”lopper”. I tillegg ble det hentet mange lopper på fredag ettermiddag. Denne ordningen ble vellykket og
resultatet ble kr 57 570. Stor takk til alle hjelpere, givere og kjøpere!
Registrering av Menighetssenteret etter den nye stiftelsesloven:
For å få til en oppjustering av registreningen av Menighetssenteret etter den nye stiftelsesloven, konstituerte
styret seg som stiftere og laget et stiftelsesdokument som ble sendt til Brønnøysund for registrering.
Dessuten har styret konsentrert seg om følgende oppgave:
 Vedlikehold av huset og eiendommen
 Utleievirksomhet
 Ansvarlig for Loppemarked.
 Økonomi styring
Leiligheten i 2 etasje har vært leid ut i 2006 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i forhold til
drift av Menighetssenteret.
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Det har vært stor aktivitet for utleie av huset i 2006. Foruten alle arrangementer til Vikersund Normisjon og
Menigheten (konfirmantundervisning, gudstjenester/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,)
Styret har ved flere anledninger gitt uttrykk for menighetsråd/stab at det er trist at gudstjenestene søndag
formiddag er fjernet fra Menighetssenteret. Styret er derfor meget glad for at det fra 2006 igjen ble
gudstjenester på Menighetssenteret, til sammen har det vært 11 gudstjenester med meget god oppslutning.
Styrets håp er at det i løpet av 2007 blir på nytt startet søndagsskole under guds-tjenestene. Vi tror at det er
av stor betydning for mange i nærmiljøet at det er gudstjeneste også på Menighetssenteret.
Vikersund 8. januar 2007

Styret for Vikersund Menighetssenter
Jan Marcussen
Leder.

4.9.

Vikersund Normisjon 2006

Denne årsmeldingen er for det 134. året for Indremisjons/Normisjonens virke i Modum. Vikersund
Normisjon 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: Marry Bjørndalen

Kasserer: Solveig Berg Vego
Revisor: Erling Engmark

Normisjonens representanter i styret for Vikersund Menighetssenter:
Solveig Vego
valgt for 4 år fra januar 2006
Petra Moen
-------------”--------------- 2006
Kjell Christiansen
----------- 2 år ------------ 2004
Hroar Fossen
----------- 2 år ------------ 2006 varamedlem
Programkomitè ble valgt for 2006: Helge Gutuen, Jorunn Barland og Torill Korsvik
Eldres Hyggestund (Formiddagstreff) (se egen årsmelding): Leder har vært Helge Gutuen
Lørdagskaffe har vært arrangert på Menighetssenteret (Se egen årsmelding)
Festkomiteer:
Formiddagstreff/Eldres Hyggestund: Bjørg Engmark, Anne-Lise Wiik Nilsen, Edith Christiansen, og
Helga Sørmyr.
Onsdagssamlinger: Magnhild Eggen, Eli Gutuen, Ingrid Marcussen og Petra Moen
Blomsterkasse: Marit Maaleng
PR: Johan Solberg og Jan Marcussen
Virksomheten i Vikersund Normisjon:
Det har vært avholdt 2 styremøter og behandlet 19 saker. Årsmøte ble avholdt søndag 29 januar med 23
deltakere. Også i 2006 hadde vi et spennende program. De fleste onsdagssamlingene har vært
temakvelder. Det har vært mange kjente talere med interessante emner, og vi har hatt fine sangkrefter.
Temaer og talere har vært:
ISRAELSKVELD. Misjon blant jødene!? v/Morten Kravik
FORBØNNSGUDSTJENESTE v/Jørgen Korsvik
MINI-ALPHA. Bibelsk perspektiv på vår dåp. v/Jørgen Korsvik
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OM SAMFUNNSUTVIKLINGEN PÅ GODT OG VONDT. HVA GJØR DEN MED OSS?
FRAMTID OG HÅP . v/Anfin Skaaheim
”PRESTEN OG KLOKKEREN” Om identitet og verdier. v/Tor Eika
TRO SOM LIVSKRAFT v/John Kristian Rolfsnes
FRELSESARMEEN KOMMER Besøk fra Drammen korps + Lars Ole Gjermundbo
TRO OG PERSONLIGHET v/Jørgen Korsvik
GRILLFEST hos Petra Moen
NORMISJON I KAUKASUS v/Tore Seierstad
HVORFOR AKKURAT JESUS? v/Gunnar Prestegård
MED HERREN I HANS HAGE v/Dag Arneson
ÅBBORVANN I HIMMELEN v/Ragnar Otto Eriksen og Helge Gutuen
VI SYNGER JULEN v/Torill Korsvik og Sysle Bl.kor.

v/ Per Frick

Høydal

I tillegg har vi arrangert kurs: ”NÅR LIVET ER TUNGT I NOVEMBER”
i samarbeid med Fagutvalg for diakoni i Modum over 4 onsdagskvelder.
Temaer/talere har vært::
JEG VET IKKE HVA JEG SKAL SI v/Eli Landro
JEG MENER IKKE Å KLAGE,ALTSÅ v/Jorunn Barland
TRO OG FØLELSER v/Arne Tord Sveinall
ER DET NOE HÅP? v//Oddveig Hellebust
Det var 30 – 35 deltakere på kurset, men i tillegg har flere interesserte vært innom på enkelte kvelder.
Sangkrefter i løpet av året har vært: Rein Olav Berntzen og Magne Grønlund, Sysle Blanda kor,
Felleskoret i Øvre Eiker, Eli og Terje Landro, Con Brio, Voksen Gospelkoret i Nedre Eiker, Åmot
Mannskor, Decorum, Vikersund, Hans Petter Frivold og Hanne Gjerde, Thorbjørn Talmo.
Fremmøte: Arrangementene har samlet folk i alle aldrer og fra 15 til ca 90 mennesker har vært tilstede.
Bevertning. Alle samlingene er blitt avsluttet med kaffe og enkel bevertning. I forbindelse med kurset i
høst serverte vi kaffe/te og frukt .Dette har vært meget populært og mange har stanset igjen for sosialt
fellesskap. En stor takk til damene som har gjort dette mulig.
Arrangementer. Vikersund Normisjon har i løpet av 2006 arrangert 52 ulike sammenkomster
på Menighetssenteret og engasjert ca 30-35 frivillige personer til aktivitetene sine.
Programansvarlig for 2006 har vært programkomiteen som har gjort en kjempejobb slik at det ble et godt
og allsidig program. De har også sørget for at Normisjonens program har blitt behørig presentert i
Menighetsbladet.
Normisjon har også deltatt på økumenisk gudstjeneste i Åmot Kirke.
Jan Marcussen er på vegne av Normisjon med i DELTA- gruppen i Modum.
Normisjonens medlemmer har også vært meget engasjert i Vikersund Menighetssenterets styre og flere
medlemmer har vært aktive på loppemarked og som frivillig vaktmester.
I tillegg har mange av medlemmene deltatt i storrengjøring av hele Menighetssenteret..
TAKK
Bak all den virksomheten som er nevnt for året 2006 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.
Paulus skriver: Derfor vil jeg minne om dette: Tenn på ny den nådegave som er i deg og Gud gav oss ikke en
ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.
Takk til dere alle og må Guds velsignelse og glede følge dere.

Vikersund Normisjon, 8. januar 2007
Jan Marcussen
leder av styret
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4.10.

Menighetsutvalgene

Snarum menighetsutvalg

Gulsrud menighetsutvalg
- Vi har hatt 5 møter i utvalget.
- Andre pinsedag – gudstjeneste med kirkekaffe.
- Jubileumskonsert 24. september med besøk av Arctic Guitar Trio og Davidsen Duo. Lena Grøtterud sang
med akkompagnement på orgel av Jan Fredrik Heier. Jon Mamen fortalte historien om Gulsrud kirke.
Allsang og kirkekaffe. Fullsatt kirke.
- Jubileumsgudstjeneste 26. november ved Mamen. Sysle Blandede Kor deltok. Mamen fortalte litt fra
kirkens historie. Kollekt. Kirkekaffe med jubileumskake. Det var mange til stede.
- Julekonsert 10. desember med Åmot Horn. Vi avsluttet som vanlig med julekake og gløgg.
- Den 20.12. pyntet vi juletreet.
- Julaften gudstjeneste. Musikere: Gunn, Knut og Eirik Bjerke, samt Tom Are Skinstad.

Heggen menighetsutvalg
Heggen menighetsutvalg har i 2006 hatt seks medlemmer. Fem av disse har fungert hele året: Aslaug
Jahren, Jan Marcussen, Stine Abrahamsen, Wermund Skyllingstad og Ole Auen Wiger (leder). Jon Mamen
møtte som prest før Geir Holberg overtok hans plass fra 1 oktober. Utvalget har i løpet av 2006 hatt fem
møter.
Sankthansaften arrangerte Heggen menighetsutvalg friluftsgudstjeneste ved Vike kirkeruiner. Medvirkende
her var Jon Mamen, Åmot Horn, Sysle Blandede Kor, Modum Swingklubb og Nordre Modum
Bygdekvinnelag. I oktober var utvalget vertskap da Heggen-konfirmantene fra 1956 feiret 50-årsjubileum
med gudstjeneste i Heggen og treretters middag på Vikersund menighetssenter. Ellers i oktober var
menighetsutvalget opptatt med å lage fest både ved bispevisitas og sokneprestinnsettelse. I romjula hadde
utvalget ansvaret for den tradisjonelle juletrefesten på Vikersund menighetssenter. Dessuten har
menighetsutvalget ved flere anledninger servert kirkekaffe under gudstjenester i Heggen og på Vikersund
menighetssenter.
Tidlig i 2006 ble det satt opp rekkverk på hovedtrappa i Heggen kirke etter anbefaling fra Heggen
menighetsutvalg. Utvalget har også uttalt seg om Gudstjenesteordningen i Modum og om
Virksomhetsplanen for Kirken i Modum.

Rud menighetsutvalg 2006
Utvalget har i 2006 bestått av Torhild Grøterud, Elin Håvet Grøsland, Magnhild Eggen, Edel Weum og
diakon Eli Landro. Edel gikk ut av utvalget ved årets slutt. Signe Vesetrud kom inn som nytt medlem. Eli
Landro gikk ut som kirkestabens medlem av utvalget og Jon Mamen kom inn på denne plassen.
Utvalget har holdt fem møter i 2006.
Bygdas kirkekveld ble arrangert 12 mars. Sysle blanda kor deltok. Utvalget tok opp noe om kirkens historie.
NB Rud kirke er bygget i 1916 og vigslet i 1917, altså 90 år)
Mottatt henvendelse fra Drolsum bygdekvinnelag 27/2 om bruk av kirken til 17 mai og konfirmasjon. Svar
datert 19/5.
Utvalget har samtalt om forståelsen av mandatet for menighetsutvalg
Utvalget har definert et behov for piano i kirken.
Det har vært holdt sju gudstjenester i 2006, dessuten en dåpsgudstjeneste.
Det har vært 14 begravelser og et bryllup.
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Nykirke menighetsutvalg
Nykirke menighetsutvalg har i 2006 bestått av følgende personer: Runar J. Liodden (fast medlem, nå tilbake
etter 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 av Åmot kirkes 10 årsjubileum våren 2006
 Planlegging og evaluering av konfirmantjubileet i Nykirke.
 Drøfte prosessen videre og ansettelsen av ny menighetsprest i Åmot kirke
 Deltatt på bispevisitasen i Modum menighet
 Drøftet mandatet for menighetsutvalgene i Modum og levert eget forslag til nytt mandat
Utvalget retter 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.
Runar J. Liodden
Sekretær for Nykirke menighetsutvalg

4.9

Personalmessige endringer

Prestene
Runar J.Liodden var fungerende sokneprest fram til 01.10.06, da Geir E. Holberg ble innsatt i stillingen.
Fellesrådstilsatte
Lise Wold Kleven sluttet som menighetssekretær 01.11. ved kirkekontoret for å tiltre stillingen som
prestevikar i Åmot kirke. Samtidig sluttet hun også i stillingen som kirketjener i Nykirke.
Inge Rese ble tilsatt som kirketjener i Nykirke.
Arne Oddvar Fidjestøl sluttet som klokker i Nykirke.

4.10.

Organisasjonsmessige endringer

Ingen endringer i 2006.

5.

Oppfølging av mål og vedtak

5.1.

Saker behandlet av Menighetsrådet








Menighetsrådet la ned mye arbeid i tilsettingsprosessen av ny sokneprest i Modum. Menighetsrådets
leder, Helge Gutuen, spilte en sentral rolle i prosessen.
Menighetsrådet godkjente resultat og regnskap for Vikersund menighetssenter og oppnevnte 3
representanter og varamedlem til styret der. Gunnar Hellerud, Jørgen Korsvik og Jan Marcussen ble
valgt med Marianne Kaldestad som varamedlem.
Felles regnskap for menighetsråd og fellesråd ble vedtatt. Modum menighet har nå en bankkonto.
En betydelig sak var forberedelse av bispevisitasen i oktober og gjennomføringen av selve visitasen
i oktober. Visitasrapporten som fulgte bekreftet en meget vellykket program for visitasen.
Menighetsrådet ga en grundig behandling i høringen stat-kirke. Et arbeidsutvalg forberedte saken.
Ved avstemmingen i rådet ble det et knapt flertall for å beholde nåværende ordning.
Modum menighetsråd vedtok å bruke fondsmidler, om nødvendig, for å starte arbeidet med
omtekking av kirketaket på Snarum i 2007. Modum kommune sa seg villig til å støtte dette arbeidet
når anbud forelå.
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Likeså vedtok menighetsrådet å bruke fondsmidler til digitalt orgel i Vestre Spone kirke.
Kirkemusikalsk utvalg i Tunsberg bispedømme anbefalte full restaurering av orgelet i stedet. Anbud
for å få utført dette i 2007 ble sendt ut av kirkevergen i des. 2006.
Tilsettingsprosessen i forbindelse med skifte av kirkeverge var også en tidkrevende sak. Harald
Kvaase ønsket å gå inn på AFP ordning. Ny kirkeverge, Nina Brokhaug Røvang, ble tilsatt fra
01.03.2007.
Tilsetting av ny menighetssekretær i 50 % stilling ble foretatt av administrasjonsutvalget. Vigdis
Hartberg Buhagen ble tilsatt fra 01.01.07.




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.
Koret i Heggen kirke ble kalket. Arbeidet ble utført av malermester Stenersen, etter anvisning fra
Riksantikvaren.
Gulvet i koret og foran i Heggen kirke ble også malt.
Gulsrud kirke fikk oppgradert det elektriske anlegget med oppdeling i flere kurser. Dette fordeler
belastningen på strømnettet på en bedre måte. Arbeidet ble utført av Svendby Elektriske AS.
Takrenner ved samtlige kirker ble renset.
Jostein Blegeberg utførte en rekke mindre vedlikeholdsoppgaver ved Vestre Spone kirke, Nykirke
og Heggen.







5.3.

Utsatte / ikke utførte vedlikeholdsoppgaver





Innsetting av vinduer i grunnmur i Rud kirke.
Renovere vinduer i Nykirke tårn.
Oppussing av sakristier i Nykirke

6.

Fra kirkebøkene 2006.

6.1.

Utdrag av årsstatistikken for Modum menighet 2006

Fjorårstall (2005) i parentes, der det finnes erfaringsmateriale:
Kirke

Heggen
Åmot
Rud
Snarum
Nykirke

Antall
gudstjene
ster på
søn- og
helligdager
34
(37)
43
(39)
8
(8)
14
(15)
17
(13)

Antall
tilstede

Snitt

Antall
gudstjenest
er utenom
søn- og
helligdag

Antall
tilstede

Snitt

Antall
gudstjenest
er med
nattverd

Antall
deltake
re

4529
(4292)
5730
(6880)
456 (546)

133
(116)
133
(176)
57
(68)
108
(102)
108
(129)

7
(8)
2
(13)
0
(1)
2
(3)
1
(3)

1091

155

13

635

49

415

208

28

2240

80

0

0

1

4

4

230

115

1

9

9

214

214

2

37

19

1517
(1533)
1846
(1676)

Gj.snit
t
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Vikersund
Vestre
Spone
Gulsrud

10
(--)
8
(8)
3
(2)

598
(---)
388
(439)
138
(57)

60
(--)
49
(55)
46
(29)

3
(--)
0
(0)
1
(1)

Total
inkl.
noen
ekstra
tjenester

137
(122)

16896
(15423)

123
(126)

33
(29)

304

101

6

342

57

0

0

0

0

0

65
(62)

65

0

0

0

3871
(2916)

117
(101)

53

3309

62

Totalt antall på gudstjenester i Modum prestegjeld i 2006: 20767 (18339) personer.
Fra kirkebøkene: (tall fra 2006 i parentes):
Innmeldte
Utmeldte
Døpte
Herav bosatt i soknet
Konfirmerte
Vigde
Herav bosatt i soknet
Gravferder

7.

Økonomi

7.1.

Regnskapsresultat 2006

0 (1)
15 (13)
117 (120)
94 (103)
100 (128)
31 (32)
21 (22)
123 (148)

Netto driftsresultat for det samlede regnskap for Modum menighetsråd er på kr. 378.601,14 for året 2006.
Hovedinntekten kom fra Modum kommune. År 2005 bevilget Modum kommune kr. 3.670.000.- til kirkelig
administrasjon og kirkene. År 2006 var denne bevilgningen på kr.3.775.000.Inntekten for offer til egen virksomhet var på kr.190.156.- i 2005 og kr. 130.000.- i 2006.

7.2.

Disponering av regnskapsresultatet

Av regnskapsresultatet på kr.378.601.14 avsettes kr. 89.026.- på menighetsrådets disposisjonsfond.
Et regnskapsresultatet på kr.301.938,07 settes av på fellesrådets disposisjonsfond.
Differansen skyldes tidligere bruk og avsetning på disposisjonsfond.

Åmot den

14.03.07

_______________________________
Helge Gutuen
menighetsrådsleder

__________________________________
Harald Kvaase
daglig leder/kirkeverge
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