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1 Modum menighetsråd 

1.1 Takk 

Det er med glede vi presenterer en fyldig årsmelding som viser stor og allsidig virksomhet. Vi 

vil her rette en stor takk til alle som gjør aktivitetene mulig. Først og fremst vil vi takke alle 

frivillige. Dere gjør en verdifull innsats. Men også de ansatte fortjener en stor takk. Arbeidet 

bærer frukter. Takk også til dere som trofast tar all virksomheten med i bønn.  Hilser med 2. 

Kor. 4.1:”Derfor mister vi ikke motet. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne 

tjenesten”. 

Helge Gutuen, leder i menighetsrådet. 

 

1.2 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 §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.  

 

1.3 Målsetting 

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, 

kirkemusikk, undervisning, diakoni, misjon, økumenikk og vedlikehold av kirker. Planen blir 

årlig evaluert og rullert av menighetsutvalg, fagutvalg og menighetsråd/fellesråd.  

 

Denne årsmeldingen er laget i samsvar med Plan for kirken i Modum 2007-2010. 

Målsetningene derfra er tatt med i årsmeldingen, og kapitlene her er skrevet utfra årets 

aktivitet sett i relasjon til planen.  

 

1.4 Rådets sammensetning 

Helge Gutuen, leder 

Terje Enger Gulbrandsen, nestleder 

Therese Baardseth 

Hilde Trondsen 

Pål E. Wassend 

Ellen Kristine Hæhre 

Bente Holm 

Marit A. Johansen  
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Bjørn Espen Hovde  

Knut Røse  

Geir E. Holberg, sokneprest 

 

Fra Modum kommune var Marianne Kaldestad og Lars-Ole Gjermundbo (vara) valgt som 

representanter til Modum kirkelige fellesråd.   

 

1.5 Møter og saker 

Rådet hadde 7 møter i 2008. Det behandlet 32 menighetsrådssaker og 34 fellesrådssaker i 

tillegg til referater. Det ble arrangert en felles adventssamling for menighetsrådet og 

storstaben på Vaaraan 10.12.08.  

 

Type saker: 

 Husstyre for og bruk av Vaaraan. 

 Ansettelse av menighetssekretær. 

 Bevaringsplan for kirkegårdene i Modum. 

 Plan for diakoni i Den norske kirke. 

 Spørsmål om menighetens skulle registreres som ”Grønn menighet”.  

 Plan for konfirmasjonstiden i Modum. 

 Åmot kirke og driften videre. 

 Kristuskransen i Modum. 

 Rapport for utprøving av alternative liturgier. 

 Lydanlegg i Heggen kirke. 

 Vedlikeholdsplan. 

 Menighetsrådsvalg 2009.   

 Frivillighetsprisen. 

 Muslimsk gravfelt i Modum. 

 Flaggstang ved Snarum kirke. 

 Benker i Heggen kirke. 

 Utlysning av vikariat for kirkevergen i dennes foreldrepermisjon. 

 Diverse valg og oppnevninger. 

 Regnskapsrapporter, årsmelding, regnskap og budsjett. 

 

1.6 Utvalg 

1.6.1 Administrasjonsutvalg 

Helge Gutuen, leder.  

Terje Enger Gulbrandsen fra menighetsrådet. 

Knut J. Johnsen, ansattes representant.  

 

Administrasjonsutvalget har jobbet med ansettelse av ny menighetssekretær i 50% stilling og 

startet prosessen med å ansette vikar for kirkevergen i hennes foreldrepermisjon. 
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1.6.2 Bygningsutvalg 

Pål E. Wassend (menighetsrådet), Knut Røse (menighetsrådet), Gunnar Stenbro 

(heltidskirketjener), Helge Kleiv (teknisk etat) og Nina Brokhaug Røvang (kirkeverge). 

  

Bygningsutvalget har hatt en befaring i løpet av 2008. Den var til alle kirkene i Modum og til 

Vaaraan 05.05.08. I tillegg til bygningsutvalget deltok økonomisjefen i kommunen, Gro 

Øverby. 

 

1.6.3 Kirkeutvalg  

Snarum kirkeutvalg  

Medlemmer:  

Asbjørn Kleven (leder) Britt Tuft,  

Anne Turid Gudbrandsen, Åse Lien,  

Steinar Sund (fram til 1.møte),  

Aina Svendsby (oppnevnt 21.05) og Jon Mamen (ansatt). 

 

Antall møter:   

Utvalget har hatt møter 16.01, 24.04, 29.05, 02.09, 01.10 og 12.11, i alt 6 møter 

 

Arrangementer: 

Utvalget har deltatt ved fasteaksjonen 11.03. Utvalget har arrangert kirkekaffe flere ganger. 

Utvalget har også arrangert Olsok med samling på kirkebakken, konfirmantjubileum og 

grøtfest 1.s.i advent. 

 

 

Saker: 

 Utvalget har arbeidet med å sette i stand sakristiet etter brannen sist høst. Det er 

kommet opp gardiner. Utvalget har også arbeidet med et minikjøkken. Det er blitt i 

orden på nyåret 2009. 

 Snarum kirke mottok en minnegave på kr 7500 etter Mari Koplands begravelse. I 

forståelse med familien er det anskaffet et skap til sakristiet. Skapet er utstyrt med et 

skilt som opplyser om gaven. 

 

 

Rud kirkeutvalg  

Medlemmer:  

Torhild Grøterud (kontaktperson), Magnhild Eggen,  

Elin Håvet Grøsland, Signe Vesetrud, Olav Finsrud,  

Jon Mamen (ansatt). 

 

Antall møter:  5 

 

Arrangementer og saker: 

 27.04.08: Gudstjeneste med nattverd, kirkekaffe, Menighetskoret. 

 08.06.08:  Konfirmasjon og dåp. 

 31.08.08: Presentasjon av konfirmantene, kirkekaffe v/Drolsum Sanitetsforening 

 21.09.08: Gudstjeneste med utdeling av barnas kirkebok, kirkekaffe v/utvalget. 
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 09.11.08: Bygdas kirkekveld. Drolsum og Nakkerud Musikkorps. Kåseri ved Kåre 

Norli. Kirkekaffe v/utvalget. Hyggelig kveld. Håpet på flere fremmøtte, de som var 

der hadde en fin kveld, så vi håper på bedre oppslutning neste gang. 

 11.03.08: Fasteaksjon. Vi hadde besøk av Harald Kvaase som ville skrive om Rud 

kirke, utvalget og planer/ønsker videre. Vi serverte boller, saft og kaffe. 

 27.05.08: Arbeidsmøte i Rud kirke. 

 Vi pusset sølv, tørket støv, renset altertavla og lysgloben for stearin. Alterduken hadde 

også behov for vask.  

 Kaffe på kirkebakken etterpå. Enige om å ta en "rufs" neste år, d.v.s. før 

konfirmasjonen slik at sølvet er blankt og lyspærene skinner klart. 

 

 

Heggen kirkeutvalg 

Medlemmer:  

Wermund Skyllingstad, Jan Marcussen, Stine Abrahamsen,  

Jenny Müller, Aslaug Jahren, Ole Auen Wiger og  

Geir E. Holberg (ansatt). 

 

Antall møter:  5 møter og behandlet totalt 23 saker.  

 

Arrangementer: 

 St. Hans-stevne på kirkeruinene på Viker.  

 Gudstjeneste på Delinga i juni 

 Kirkekaffe etter hver gudstjeneste på menighetssenteret samt i forbindelse 

menighetens årsmøte.  

 Ansvarlig for organisering på Vikersund menighetssenter i forbindelse med Kirkens 

Nødhjelps fasteaksjon. 

 Vertskap for konfirmantjubileet på Sevalsstuene. Påmeldinger og bevertning. 

 Utvalget har hatt en særlig engasjement for gudstjenestelivet i Heggen og på 

menighetssenteret. 

 

Saker: 

 Få til ny gudstjeneste på Delinga og fortsette tradisjonen på Viker.  

 Befaring og rapport til kirkevergen om bygningsmessig status av Heggen kirke, med 

fokus på nytt høyttaleranlegg.  

 Opprettelsen av en kirkeverttjeneste i Heggen kirke. Det er nå to kirkeverter tilstede på 

hver gudstjeneste i Heggen.  

 Satt ned en egen komitè i forbindelse med World Cup arrangementet i mars-09. Denne 

komiteen sørger for organisering av konsert, kirkekaffe og åpen kirke under World 

Cup-helga.  

 Ole Auen Wiger og Aslaug Jahren slutter i utvalget fra årsskiftet. Stine Abrahamsen 

tar over som leder frem til hun slutter i juni. Wermund Skyllingstad er ny sekretær.  

 

 

Gulsrud kirkeutvalg  

Medlemmer: 

Sidsel Haug (leder), Trine Lise Berg, 

Gro Rundbråten, Lise Rykkje, Jon Mamen (ansatt) 
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Antall møter: 3 

 

Arrangementer: 

 Gudstjeneste 2. pinsedag m/kirkekaffe 

 28.09.08: Dåp m/solist 

 16.11.08 : Stille time 

 07.12.08: Førjulskonsert m/Åmot Horn. Julekake og gløgg. 

 

Saker: 

 17.04.08: Planla gudstjeneste m/kirkekaffe 2. pinsedag 

 09.09.08: Gikk gjennom vedlikeholdsplanen fra kirkekontoret og skrev kommentarer. 

 27.09.08: Pussa messing og sølv sammen med kirketjeneren. 

 06.10.08: Planla arrangementer for 2009; jubileumsår for grendelaget.   

 

Nykirke og Åmot kirkeutvalg  

Medlemmer:  

Per Ole Buxrud (2008-2010), Guri Jensen (2007 – 2009),  

Elisabeth Daae (2008-2010) og Britt Dahl (2008-2010),  

Runar J. Liodden (ansatt) 

 

Antall møter: 2  

 

Saker:  

I denne perioden har utvalget behandlet blant annet følgende saker:  

 Planlegging og evaluering av konfirmantjubileet i Nykirke. 

 Drøftet utfordringer i vår del av menigheten og kommet med viktige innspill til 

virksomhetsplanen, offertildelingen, gudstjenesteplanleggingen, Grønn menighet og 

Kristuskrans-utstillingen i 2009, samt medarrangør for kirkeverkstedet i Åmot kirke 20. 

mai.  

 Oppfølging av oppussing av dåpssakristi i Nykirke 

 

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

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

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

 

Fra og med i høst har medlemmene i kirkeutvalget en åpen plass i arbeidsutvalget og kan 

møte når de har lyst og anledning. 

 

Vestre Spone kirkeutvalg  

Medlemmer: 

Audun Eriksen (leder), Synnøve Andersen, 

Berit Aslaksby, Solveig Formo Eriksen og Arild Løvik (ansatt). 

 

Antall møter:  4  
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Saker: 

 Orgelet i kirka har blitt renovert og har blitt kjempebra. Organist Knut Johnsen hadde 

på en av gudstjenestene på høsten en demonstrasjon av orgelet og alle var 

kjempefornøyd. 

 Kirkeutvalget har pyntet kirken til gudstjenestene med blomster, og til 

familiegudstjenesten juleaften pyntet kirkeutvalget juletre inne i kirken og satte ut 

fakler langs veien ned til kirken. 

 Kirkeutvalget sørget for kirkekaffe til de fleste kveldsgudstjenestene. 

 

Arrangementer: 

 Langfredagsgudstjeneste  

 Konfirmasjonsgudstjeneste 

 Konfirmantpresentasjon 

 Utdeling av 4årsbok 

 Julegrantenning på Gimle, sammen med andre lag og foreninger i bygda. 

Andakt og sang. 

 Familiegudstjeneste julaften. 

 

Kommentar: 

Kirkeutvalget har diskutert utvalgets rolle og kommet fram til at det viktigste utvalget kan 

bidra med er den praktiske gjennomføringen av de kirkelige handlingene i Vestre Spone 

kirke. Det er ikke grunnlag for annen aktivitet, og det ser ut som de som sogner til Vestre 

Spone kirke er fornøyd med den aktiviteten som er. Renoveringen av orgelet var viktig for 

kirkens framtid, og dette sammen med den utvendige oppussingen som har skjedd i de siste 

årene gjør at kirken nå er i en god stand. 

 

 

1.6.4 Fagutvalg   

Fagutvalg for undervisning   

Medlemmer: Therese Bårdseth, Mari Engedal,  Øyvind Rø og Arild Løvik (ansatt)  

 

Antall møter:  5 

 

Saker: Oppmuntre, veilede, lytte til kateketen. 

 

 

Fagutvalg for diakoni   

Medlemmer: Wolfgang Müller, Dagrunn Buxrud, Solveig Viljugrein,  

Maren Kristine Wiger, Grethe Hunstad (fram til mars),  

Eli Gutuen( fra september), Jon Mamen (ansatt) og Eli Landro(ansatt).  

 

Antall møter: 5 

 

Saker:  

Utvalget behandlet 26 saker. En av dem har vært å avklare funksjon og mandat for utvalget: 

Det er et støtteutvalg som fungerer som støtte rundt diakonstillingen og består av 

ressurspersoner som er oppnevnt, ikke valgt. Det er et rådgivende organ for MR og behandler 

saker som angår diakonien før MR skal vedta det. Utvalget bidrar med innspill, støtte og 

evaluering av diakonien i menigheten og diakonens arbeid.  
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Andre saker:  

Kurskveld i forbindelse med den nye diakoniplanen. Temakveld om livsmot og kurs for 

sorggruppeledere og andre interesserte. Åpen barnehage på Vikersund menighetssenter og 

julaften-arrangement i Åmot kirke. Ellers drøftinger om arbeidets gang etter den gjeldende 

planen.  

 

 

Fagutvalg for misjon 

Medlemmer: Jørgen Korsvik(leder), Torill Korsvik,  

Ingjerd Gulestøl, Steinar Sund (sluttet grunnet flytting), 

Geir E. Holberg (ansatt). 

 

Antall møter: 2, i tillegg har det vært en del uformelle møter hvor utvalgets arbeid har vært 

tema. 

 

Saker: 

Sett på muligheten av at utvalget informerer og underviser om prosjektet på forskjellige 

arrangementer. Jørgen Korsvik har deltatt ved noen konfirmanttimer. 

 29.07 ble det arrangert Olsok gudstjeneste på Snarum hvor utvalget var med. 

 21.09 ble det feiret familiegudstjeneste ”Barnas misjonsdag” i Rud kirke, hvor 

kretssekretær Reidun Weberg Andersen deltok. 

 15.10 var det misjonsselskap på Vikersund menighetssenter hvor misjonskonsulent i 

bispedømmet Knut Edvard Larsen bidro. Tema: Madagaskar. 

Fokuset på misjonsprosjektet vårt i Antsirabe har fortsatt. Det ble innsamlet 23.712,-. Målet 

for 2008 var 24.000,-, så det er nesten akkurat målsettingen. 

I forhold til prosjektet har vi hovedsakelig bruk menighetsbladet som informasjonskanal. 

I gudstjenestene er en bønn for misjonsprosjektet innlemmet som en naturlig del av 

forbønnen. Det har også blitt informert på gudstjenester hvor vi har tatt opp takkoffer til 

prosjektet. Det har også blitt informert på Bygdekvinnelaget. 

 

 

Fagutvalg for økumenikk - Delta  

Medlemmer:  

Runar J. Liodden og Helga Utne (Den norske kirke), Halvor Gjøystdal  

og Reidun Nærland (Pinsevennene), Jan Marcussen (Normisjon)  

 

Antall møter: 3 

 

Saker: 

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.  

 

Den økumeniske gudstjenesten 20.januar i Åmot kirke ble en storslått og oppbyggelig 

samling. Jens Petter Jørgensen holdt en gripende tale og Mannssambandet sørget for vakker 

sang og en flott minikonsert etterpå. 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. Av andre økumeniske tiltak ble Kvinnenes internasjonale bønnedag 
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arrangert i vinter. I høst fulgte vi opp fjorårets nyhet på Vikersund menighetssenter – Sammen 

i Guds nærhet. Denne enkle samlingen er ment til å gi rom for mer stillhet, bønn og ettertanke 

uten et storstilt opplegg. Den ble godt mottatt og vil inngå i det faste trekløveret som Delta er 

arrangør for. For videre har DELTA arrangert en felles lovsangskveld på Betlehem, 2. 

pinsedag, som samlet mange til glede for de som møtte opp. Dette gir en god fordeling 

geografisk og kirkesamfunnsmessig! 

 

 

Fagutvalg for kirkemusikk  

Utvalget har ligget nede i 2008. 

 

1.6.5 Kontaktpersoner  

Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp 

Ola A. Wiger  

 

Kontaktperson for Kirkens SOS 

Jenny Müller  

 

 

2 Stab 
Hovedmål (organisasjon): 

Den norske kirke i Modum skal ha en organisasjon som er best mulig tjenlig i forhold til den felles 

målsettingen i bispedømmet 

Delmål: 

Den norske kirke i Modum skal ha en utvalgsstruktur som er mest mulig hensiktsmessig. Den skal ha 

et kirkekontor preget av forsvarlig saksbehandling, effektiv og behovstilpasset tjenesteyting. For å 

nærme seg planens hovedmål i størst mulig grad, skal det utarbeides en handlingsplan for bruk av 

media og IT-teknologi. Kirkens ansatte skal stimuleres til etterutdanning og åndelig fordypning som 

opprettholder og utvikler deres kompetanse i samsvar med fastsatte mål og planer. 

 

2.1 Kontorer  

Hele staben har kontorer i Åmot kirke. I løpet av 2008 ble det inngått avtale om leie av eget 

kontor til diakonen. Åmot kirkes renholder flyttet inn på felleskontoret. Ordningen med 

felleskontoret er evaluert høsten 2008 og skal opp til evaluering igjen våren 2009. De fleste 

kontorene fungerer tjenelig, men det mangler fortsatt kontorplass til kirkemusikeren. Det er 

innlevert søknad til Åmot kirke om å få leie hele felleskontoret.  

 

2.2 Ansatte, kirkelig fellesråd  

Antall ansatte/årsverk: 18 (19 inkl Vaaraan)/ 754 % 

 

Daglig leder/kirkeverge (100%):  

                                               Nina Brokhaug Røvang 

Menighetssekretær (100%):  

Vigdis Hartberg Buhagen 50% (40% i arbeid) fast ansatt.  

Rine Brekke, innleid vikar i 20% våren. Fast ansatt fra og med 

01.05.08 i 50%. Er i tillegg 10% vikar.  
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Ruth Flaglien, gikk av med pensjon i august. 

Gudrun Klingsheim, vikar i ca. 80% våren. 

Kateket (100%):  Arild Løvik 

Diakon (100%):  Eli Landro  

Organist (160%):  Knut J. Johnsen (100%) 

    Stian Tveit (60%) 

Kirketjener (100%)  Gunnar Stenbro 

Deltidskirketjenere:   Jorun Krogh, Gulsrud (1%) 

Erlend Holberg, Heggen (11,5%) 

Inge Rese, Nykirke (5,5%) 

Johan Berg, Rud (2%) 

Marit Sund, Snarum (3,7%) tom oktober. 

 Asbjørn Kleven, Snarum (3,7%) fom november 

Siv Lillian Sund, Vestre Spone (1,5%) tom juli. Står nå vakant. 

Jostein Blegeberg, Åmot (12%) 

Klokkere: Lisabeth Viljugrein, Heggen (7%) tom mars 

Anne-Marthe Eilertsen, Heggen (7%) fom april. Er og fast vikar 

som klokker i Rud hvor stillingen er vakant.  

    Ingvild Finsrud, Snarum (2,8%) 

    Hildur Fossen, Åmot (6,5%)   

 

Vaktmester Vaaraan:  Bjørg Reiersøl , egen avtale 

 

2.3 Ansatte, statlig 

Antall ansatte/årsverk: 5 / 300% 

 

Sokneprest:   Geir E. Holberg  100% 

Kapellan:   Runar J. Liodden 100% 

Seniorprest:   Jon Mamen     80% 

Vikartjenester:  Tormod Moviken    10% 

Vikartjenester:   Lise Wold Kleven    10%. 

 

2.4 Arbeidsmiljø 

Det har ikke vært gjennomført noen arbeidsmiljøundersøkelse i 2008. 

Blant kontorsekretærene har det vært to langtidssykmeldinger. Blant de øvrige ansatte har 

sykefraværet vært tilnærmet lik 0.  

Det har vært arrangert to stabsdager i 2008. En sosial sommerlunsj hjemme hos kirkevergen 

og en stabsdag med faglig og sosialt innhold inne og ute på Vaaraan i høstsemesteret.  
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3 Regnskap  
Tall i ( ) er tall fra 2007. 

3.1 Samlet resultat 

 
 2 007 2 008 2 008 Diff 

    Budsjett- 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Kirkelig administrasjon (041)     

Sum driftsutgifter, kirkelig administrasjon 2 156 906 1 999 500 2 192 121 -192 621 

Sum driftsinntekter, kirkelig administrasjon 3 223 320 2 010 500 2 273 175 -262 675 

Sum 1 066 414 11 000 81 054 -70 054 

     

Sum driftsutgifter, Modum kirkeutvalg (041) 28 561 45 000 26 784 18 216 

     

Sum (041) 1 037 853 -34 000 54 270 -88 270 

     

Kirker (042)     

Sum driftsutgifter, kirker 3 961 219 3 712 300 3 875 158 -162 858 

Sum driftsinntekter, kirker 3 271 330 3 402 300 3 527 294 -124 794 

Sum (042) -689 890 -310 000 -347 864 38 064 

      

Annen kirkelig virksomhet (044)     

Sum driftsutgifter, annen kirkelig virksomhet 388 253 621 500 468 376 153 124 

Sum driftsinntekter, annen kirkelig virksomhet 277 429 571 500 575 304 -3 804 

Sum (044) -110 824 -50 000 106 928 -156 928 

     

Totalt drift 237 139 -394 000 -186 667 -207 133 

     

Finansieringsutgifter (041) 315 609 0 35 208 -35 208 

Finansieringsutgifter (042) 79 740 0 161 672 0 

Finansieringsutgifter (044) 0 0 118 416 0 

Sum 395 349 0 315 297 -35 208 

     

Finansieringsinntekter (041) 68 210 35 000 75 933 -40 933 

Finansieringsinntekter (042) 90 000 310 000 414 543 -104 543 

Finansieringsinntekter (044) 0 50 000 11 489 38 511 

Sum 158 210 395 000 501 965 -106 965 

     

Totalt, finansiering (=brutto driftsresultat) -237 139 395 000 186 668 -71 756 

     

SAMLET RESULTAT 0 1 000 0 -278 889 

 

I budsjettet var det lagt inn 310.000,- som inntekt fra menighetsråd i egen kommune. Dette 

var budsjettert bruk av fond og skulle vært lagt inn som finansiering i investeringsregnskapet 

og ikke i driftsbudsjettet. Dette er rettet opp i oppsettet over.  
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3.2 Driftsresultat 

Driftsresultatet er delt i 3 hoveddeler: Kirkelig administrasjon, Kirker og Annen kirkelig 

virksomhet.  

 

Kirkelig administrasjon (041)  

Driften av kirkelig administrasjon viser et overskudd på 54.270,- mot budsjettert underskudd 

på -34.000,-.  

 

Hovedinntekten er fra Modum kommune, 73,3% (72,7% - og da er offer til egen virksomhet 

trukket ut fra 2007 tallene og). Det er gledelig å se at offer til andre nesten har hatt en dobling 

fra året før 296.140,- (158.913,-). 

 

Kirker (042) 

Driften av kirker viser et underskudd på -347.864,- mot et budsjettert underskudd på  

-310.000.  

 

Hovedinntekten er fra Modum kommune, 68% (67,6%).  

 

Kirkelig administrasjon (041) og Kirker (042) 

Samlet viser den delen av driften som i hovedsak er finansiert av kommunen, et underskudd 

på -293.594,-  mot budsjettert underskudd på -350.000,-.  Den samlede bevilgningen fra 

Modum kommune var på 4.065.000,- (4.725.000,-) som tilsvarer 70% (75%) av de totale 

driftsinntektene på 041 og 042. 

 

Annen kirkelig virksomhet (044) 

Annen kirkelig virksomhet er egenfinansiert aktivitet. Driften her viser et overskudd på 

106.928,- mot budsjettert underskudd på -50.000,-.  

 

Hovedinntekten er offer til egen virksomhet, 164.390,- (167.569,-). 

 

Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat er på -186.668,- mot budsjettert -395.000,-. 

 

3.3 Finansregnskap og bruk av fond 

Samlet har menigheten fondsmidler på 2.042.240,- (2.176.623,-). En del av fondene er 

øremerkede. De to største fondene er fellesrådets og menighetsrådets disposisjonsfond. 

 

Disposisjonsfond, fellesråd 

I sak 2008/23 F ble det avsatt 100.000,- av fellesrådets disposisjonsfond til lydanlegg i 

Heggen kirke. Av dette er 80.000,- ført i 2008. 

 

Det er opprettet et eget fond for Vaaraan hvor gavene som ble gitt av Vaaraan kristelige 

ungdomsforening ved overtagelsen er ført. Dette beløper seg til 115.258,-. 

 

I regnskapet for 2007 ble det avsatt 50.000,- til egenandel forsikring etter brannen i Snarum 

kirke. Dette er benyttet i 2008. 

 

Det ble i 2007 gitt en ekstrabevilgning fra Modum kommune på totalt 800.000,- til nytt tak på 

Snarum kirke og restaurering av orgelet i Vestre Spone. Orgelet i Vestre Spone ble påbegynt 
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først i 2008, og kostnadene for dette vil bli i 2008. Fra kommunens side var det lagt opp til en 

viss egenfinansiering, og 310.000,- var budsjettert som inntekt fra menighetsråd i egen 

kommune, dvs. brukt fra kirkelig fellesråds disposisjonsfond. I regnskapsavslutningen er det 

totale underskuddet for 041 og 042, inklusive fond og finansposter, 222.183,-. En har dermed 

valgt å sette resultatet til 0 og føre 222.183,- til vedlikehold av kirker fra disposisjonsfondet, 

mot 310.000,- budsjettert. 

 

Fellesrådets disposisjonsfond er ved årets slutt på 579.556,- (925.630,-). 

 

 

Disposisjonsfond, menighetsråd 

Overskuddet på 044 er avsatt til menighetens disposisjonsfond. 

 

Det er opprettet 3 nye fondskontoer; KRIK, barnegospel og søndagsskole hvor deres 

kontantkasser er overført til. 

 

Menighetsrådets disposisjonsfond er ved årets slutt på 740.897,- (644.283,-). 

 

3.4 Vedlikehold 

I sak 2008/25 i møte 08.10.08 ble en vedlikeholdsplan for alle kirkene vedtatt. Denne er laget 

på grunnlag av ”Plan for kirken i Modum”, befaringen i mai og uttalelser fra kirkeutvalg og 

ansatte.  

 

I tillegg til løpende vedlikehold, er det utført følgende i 2008: 

Kirke Hva  

Snarum Sluttføring av tak og skader etter brann 

Heggen kirke Bestilt lydanlegg 

Vestre Spone Rehabilitert orgelet 

Alle kirkene Startet arbeid med oppjustering av det elektriske anlegget etter pålegg  

Alle kirkene Inngått avtale om årlig rensing av takrennene 

Snarum Startet arbeidet med å installere kjøkken 

 
 

3.5 Lønnskostnader  

I forhold til lønn, er hovedtyngden av avviket på post 042 (-263.634,-). 100% kateketstilling 

og 50% diakonstilling er finansiert av bispedømme. Støtten her har vært i henhold til budsjett. 

Bruken av vikarer har vært innefor budsjett og det har ikke vært ansatt flere i fast stilling enn 

budsjettert. Overskridelsen skyldes i hovedsak et høyere lønnsoppgjør enn forventet da 

budsjettet ble lagt. 
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 2 007 2 008 2 008 Diff 

    Budsjett- 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Lønn     

Lønnskostnader (041) 1 233 054 1 007 200 1 141 990 -134 790 

Lønnskostnader (042) 2 435 231 2 332 400 2 576 034 -243 634 

Lønnskostnader (044) 6 846 26 700 13 653 13 047 

Lønnsrefusjoner (041) -255 817 -5 000 -110 919 105 919 

Lønnsrefusjoner (042) 0 -20 000 0 -20 000 

Sum lønnskostnader 3 419 314 3 341 300 3 620 757 -279 457 

 

 

3.6 Menighetsbladet 

Lønn redaktør føres under driftsutgifter.   

 
 2 007 2 008 2 008 Diff 

    Budsjett- 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Menighetsbladet     

Lønn redaktør menighetsbladet 0 -14 400 0 -14 400 

Driftsutgifter, menighetsbladet -153 900 -155 000 -147 360 -7 640 

Inntekt, menighetsbladet 87 075 155 000 135 680 19 320 

Sum -66 825 -14 400 -11 680 -2 720 

 

3.7 Vaaraan 

 2 007 2 008 2 008 Diff 

    Budsjett- 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Vaaraan     

Lønn Vaaraan  -25 000 -24 000 -1 000 

Arbeidsgiveravgift, Vaaraan  -3 300 -4 653 1 353 

Driftsutgifter, Vaaraan  -20 000 -31 042 11 042 

Husleie, Vaaraan  45 000 24 707 20 293 

Sum   -3 300 -34 988 31 688 

 

 

3.8 Annen kirkelig virksomhet  

Noen av gruppene har en ”kontantkasse” og eget regnskap ved siden av det som føres i 

kirkelig fellesråd. Tallene som kommer frem her, viser dermed ikke aktiviteten, men beløpet 

de har fått i støtte. For Heggen gospel betaler fellesrådet husleien på menighetssenteret. I 

løpet av året har barnegospelen og KRIK overført sin kontantkasse til menighetens regnskap 

og egne fond. 

 

Forklaring til tabellen 

 ”2008 Budsjett, støtte”: Tallene som kommer frem her er differansen mellom 

budsjetterte inntekter og utgifter. Eksempelvis for undervisning er det budsjettert med 

et merforbruk på -47.400, noe som innebærer at menigheten ønsker å dekke dette ved 

inntektene på 044 (som kollekter til egen virksomhet). 
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 ”2008 Regnskap, støtte”: Tallene som kommer frem her er differansen mellom 

inntekter og utgifter i kolonnene til høyre. Eksempelvis er det vært et merforbruk på 

undervisning på -16.998. Her var det budsjettert med støtte på 47.400,-. Det betyr at 

for undervisning er det brukt 30.402,- mindre enn budsjettert.  For 

konfirmantundervisning var det budsjettert med 0,- i støtte. Her er det kommet inn 

21.312,- mer enn det er brukt. Det betyr at denne posten tilfører menigheten midler 

som igjen er med på å øke menighetsrådets fond. 

 
 2 007 2 008 2008 2 008 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Annen kirkelig virksomhet      

  Støtte Støtte Ut Inn 

Konfirmantundervisning 23 569 0 21 312 47 803 69 115 

Undervisning -41 383 -47 400 -16 998 17 808 810 

Diakonalt arbeid -6 450 -37 500 4 108 39 494 43 602 

Misjonsutvalgsarbeid 0 -2 000 0 0 0 

Kirkemusikalsk arbeid -6 269 -13 500 0 0 0 

Økumenisk arbeid 1 800 -2 500 -10 529 10 529 0 

Ledertrening, opplæring, kurs 650 -10 000 -8 000 8 000 0 

Familiespeider 3 712 0 0 0 0 

Soul Children 3 571 0 0 4 000 4 000 

Konfirmantjubileer 2 107 0 17 772 8 747 26 519 

Åmot barnegospel -9 938 -10 000 -10 154 18 404 8 250 

Søndagsskolen -969 -5 400 7 473 6 779 14 252 

KRIK -4 880 -6 000 -3 817 13 017 9 200 

Heggen gospel 0 0 -7 000 7 000 0 

Menighetskoret 0 0 2 522 528 3 050 

SUM -34 482 -104 300    

 

 

4 Virksomhetsområder/aktiviteter 

4.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger  
Hovedmål: 

Opprettholde og utdype folkekirkens brede kontaktflate med Modums befolkning.  

Arbeide for økt oppslutning om gudstjenester og kirkens arrangementer med åpenhet 

for fornyelse og variasjon i kirkens språk og uttrykksformer bla. gjennom aktiv bruk  

av ulønnende medarbeidere. 
 

Gudstjenestene og de kirkelige handlinger er virkelig menighetens jevne pulsslag. 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 og samholdet og trofastheten omkring livsritene har en solid og naturlig plass i 

våre bygdelag. 

 

Det arbeides godt i forhold til menighetens hovedmål når det gjelder bred kontaktflate med 

Modums befolkning. Dette gjøres på mange felter, men samtaler i hjemmene kan særlig 

fremheves. Så godt som alle dåpssamtaler og sørgesamtaler foregår rundt i hjemmene i hele 

soknet. Dette er tidkrevende, men skaper gode relasjoner. Kirkens mål har til alle tider vært å 
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kommunisere budskapet om Jesus Kristus inn i enhver ny tid. Ved å ha forskjellige typer 

gudstjenester så håper og tror vi at det gis rom for forskjellige kommunikasjonsformer og 

uttrykksformer. Det frivillige engasjement rundt gudstjenestene er et felt det arbeides med. 

 

Tall og statistikk kan lese på mange vis. I Modum sokn er endringene ikke vesentlige på noen 

av feltene i året som har gått. Det er faktisk utrolig stabilt!! Det er en god dåp og 

konfirmasjonsprosent, og den bittelille oppgangen vi ser i det totale gudstjenestebesøket gir  

inspirasjon og motivasjon til å fortsette et jevnt og godt arbeid i året som kommer. 

 

2008 har vært et godt og rikt arbeidsår i Modum sokn. 

 

Gudstjenester: 

Tall fra 2007 i parentes. 
Kirke Antall 

gudstj på 

søn/ 

helligdager 

Antall tilstede Snitt Antall 

gudstj 

utenom 

søn/ 

Helligdager 

Antall 

tilstede 

Snitt Antall 

gudstj 

med 

nattverd 

Antall 

deltakere 

Snitt 

Heggen 36 

(34) 

5217 

(4 828) 

145 

(142) 

13 

(12) 

1511 

(1 124) 

116 

(94) 

13 

(16) 

486 

(824) 

37 

(52) 

Åmot 37 

(37) 

4706 

(4229) 

127 

(114) 

11 

(10) 

508 

(818) 

46 

(82) 

41 

(31) 

2205 

(1 551) 

54 

(50) 

Rud 9 

(9) 

580 

(692) 

64 

(77) 

0 

(1) 

0 

(170) 

0 

(170) 

3 

(1) 

34 

(83) 

11 

(84) 

Snarum 16 

(15) 

1410 

(1 098) 

88 

(73) 

0 

(2) 

0 

(288) 

0 

(144) 

0 

(3) 

0 

(41) 

0 

(14) 

Nykirke 19 

(17) 

2049 

(1 908) 

108 

(112) 

2 

(2) 

278 

(460) 

139 

(230) 

3 

(6) 

91 

(298) 

30 

(50) 

Vikersund 12 

(10) 

698 

(567) 

58 

(57) 

5 

(8) 

340 

(586) 

68 

   (73) 

11 

(5) 

459 

(231) 

42 

(46) 

Vestre 

Spone 

7 

(5) 

233 

(381) 

33 

(76) 

0 

(2) 

0 

(243) 

0 

(121) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Gulsrud 5 

(2) 

363 

(150) 

73  

(75) 

0 

(4) 

0 

(265) 

0 

(61) 

0 

(1) 

0 

(71) 

0 

(71) 

Totalt 

inkl noen 

ekstra 

tjenester 

 

141 

 (129) 

 

15 256 

 (13 853) 

 

108 

(107) 

 

31 

(41) 

 

2 637 

(3 954) 

 

  85 

 (96) 

 

71 

(63) 

 

3 275 

(3 099) 

 

46 

(49) 

Totalt antall på gudstjenester i Modum prestegjeld i 2008: 17 893 (2007:17 807, 2006:  

20 767 personer). 

 

Totalt antall på gudstjenester i Modum prestegjeld i 2008, inkludert Olavskirken på Modum 

Bad:  22 823 personer. 

 

Fra kirkebøkene:  

 Antall 2007 Antall 2008 

Innmeldte 1 3 

Utmeldte 17 14 

Døpte 122 130 

- herav fra sognet 108 118 

Konfirmerte 106 98 

Vielser 30 32 

- herav fra sognet 25 23 

Begravelser 141 134 
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4.2 Kirkemusikk 
Hovedmål: 

Utvikle menighetens sang–  

og musikkliv i en variert fylde. 

Samarbeide med lokale  

musikalske krefter. 
 

Det har til sammen vært 33 ulike kulturarrangementer i menigheten. Av disse  

 2 syng med oss hvor alle institusjonene i kommunen ble invitert. 

 Konsert med Filadelfia horn. 

 Konsert ”juletoner i mørketid” med menighetskoret. 

 Konsert med Modum kammerkor og Royal Garden Jazzband. 

 Stille time med Josef Angyal. 

 8 konserter i desember, herav hvor noen var eksterne aktører som leide soknets kirker. 

 

Det er en aktiv bruk av solister og kor i forbindelse med gudstjenestene. Fordeling av 

menighetens egne kor i gudstjenestene gjøres samtidig med at gudstjenesteplanen legges. 

Dette gir en forutsigbarhet og mulighet til et bedre samarbeid og samspill.  

 

4.3 Undervisning/dåpsopplæring  
Hovedmål: 

Alle døpte får en fullverdig innføring i kristen tro og liv. 

Delmål: 

Dåpsopplæring for de psykisk utviklingshemmede i menigheten settes i gang. 

Det utarbeides en egen dåpsopplæringsplan hvor samarbeid skole-kirke for  

hele Modum også inngår. Det utarbeides en egen plan for konfirmasjons- 

undervisning innen rammen av Kirkmøtets plan 1997. Lederutvikling for  

det frivillige barne- og ungdomsarbeidet i menigheten blir igangsatt.  

Arbeidet med en menighetsskole tas opp igjen, gjerne i samarbeid med en studieorganisasjon. 
 

 

4.3.1 Statistikk  

 

 Antall 2007 Antall 2008 

Kirkebok 60 82 

Besøk av barnehager 8 7 

Besøk i barnehager 19 16 

Besøk av skoleklasser 18 8 

Besøk i skoleklasser 52 55 

Fest for konfirmanter 5 5 

Informasjonskveld for de som skal vies 1 1 

Delegater til ungdommens bispemøte 0 0 

Samling for ledere i barne/ungdomsarbeidet 1 0 

Bibelgrupper/husfellsskap 4 10 

 



 19 

4.3.2 Aktiviteter 

I tillegg til alt det flotte arbeidet som allerede drives i menigheten, er det i 2008 startet opp 4 

nye tilbud: åpen barnehage, knøttesang, familiespeider og familiekor.  

 

Småbarnstreff   

Også i 2008 har det vært småbarnstreff i Åmot kirke hver 14. dag  

utenom skoleferiene. I vårsemesteret var 27 mødre innom med  

barna sine, og i høstesemesteret var det 24. Det har vært sosiale  

samvær med mulighet for å kjøpe lunsj på kirketorget og etterfulgt 

 av sangstund i underetasjen med rim, regler og sanger.  

 

Åpen barnehage 

Høsten 2008 har det vært åpen barnhage på Vikersund menighetssenter på torsdager. Dette 

startet ved at en mamma tok kontakt og ønsket å starte tilbudet. Åpen barnehage har vært et 

flott treffsted for hjemmeværende og også vært et flerkulturelt fellesskap. Tilbudet ønskes 

videreført etter at hun som startet det går ut i jobb igjen på nyåret, og det pågår samtale 

mellom diakonen og helsestasjonen om hvordan dette kan videreføres som et samarbeid. 

 

Søndagsskole 

Antall samlinger: 17 (4 på Vikersund menighetssenter, 12 i Åmot kirke og 1 i hagen hos 

familien Liodden) 

 

Antall medlemmer: 28 

 

Hovedleder: Kari Elise Liodden 

 

Aktiviteter:  

Samlinger under gudstjenester. Vi synger, har andakt, ber sammen og har ulike aktiviteter. 

 

Varigheten er ca. 50 min. 

 

I snitt har det vært ca. 12 barn tilstede. 

 

Målet er at barna blir kjent med Jesus og lærer sentrale bibelhistorier. I tillegg ser vi det som 

viktig at barna får gode opplevelser i kirken. 

 

Utfordringen er å ha en stabil ledergjeng over tid.  

(Etter høstsemesteret sluttet en leder, og tre ønsket en pause. To nye ledere ble med. 

I løpet av de siste 4 årene har også nærmere 15 personer sagt nei på forespørsel om å bli med 

som ledere.) 

 

 

Åmot barnegospel  

Antall samlinger:  Øvelse hver torsdag i skoleåret, deltagelse på 

 6 gudstjenester, adventskonsert på Åmotsenteret, julekonsert 

 med korpset i Åmot  og en overnattingstur til Notodden kirke.  

 

Antall medlemmer: 71 
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Ledere:  Nina Hagen, Johan Øvrum, Anne Grethe Valø Bjertnes, Anne-Kristin Desserud 

Olsen, Nina Brokhaug Røvang,  Kristin Bjørndalen(vår), Lena Torgersen(høst),  Kari Bjørke 

Krogh , Eli Landro, Runar Liodden(høst),  Stian Tveit(dirigent og musikalsk leder) 

 

Aktiviteter:  

I barnegospelen er det denne høsten startet opp en ny gruppe og en ny  

aktivitet. Agentklubben er startet opp som aktivitetsgruppe for gutter i  

1 & 2 klasse. Aktivitetene foregår samtidig med de andre gruppeaktivitetene.  

Agentklubben har gjort at vi har gått fra 2-3 gutter i aldersgruppen til 

8-10 gutter.  

 

En etter hvert økende gruppe av småsøsken under 4 år, gjorde at vi midt i 

vårsemesteret startet opp med ”Knøttesang” som et prøveprosjekt.  

Evalueringene var så gode at vi ved oppstart i høstsemesteret inkluderte  

det som en fast del av barnegospelen som vi og gikk ut og markedsførte.  

Knøttene er med på første fellessang sammen med de andre inne i kirken  

og på kveldsmaten. I mellom dette har de sitt eget opplegg beregnet for  

de fra 1-4 år. 

 

Primærmålgruppen for selve barnegospelen er barn i alderen 4 år til og med 5 klasse. På 

øvelsen har det vært sangøvelse, aldersinndelte grupper og kveldsmat. Det er egen 

førskolegruppe, en gruppe for 1-2 klasse (disse to gruppene ble slått sammen i høst) og en 

dansegruppe fra 3 klasse og oppover. Vi har og et ”band”, i år bestående av piano og 

trommer. Foreldre/foresatte er med som ”tilskuere” og dugnadsfolk under øvelsene. 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 et godt lederteam 

med veldefinerte oppgaver. Lederteamet ønsker at barn skal bli kjent med Jesus, glad i sang, 

musikk og dans og skal kjenne seg hjemme i menigheten og kirkelivet. I tillegg er det fokus 

på at lederteamet er et lederteam der hver leder får brukt sine nådegaver i et inspirerende og 

godt fellesskap.  

 

Soul Children 

Antall medlemmer: 21 

 

Ledere/styremedlemmer: Anne Kjersti Holberg (vår),  

Liv Anna Furnes (høst), Anne-Margrethe Skagen,  

Heidi Marie Gunnerød, Lina Holberg, Astrid Rø,  

Frida Gravbråten. 

 

Aktiviteter: 

MSC har sunget på sju gudstjenester + sju øvelsesdager. I tillegg har de sunget sammen med 

gospelen på "Vi drar på tur"-konsert + julekonsert med Hanne Krogh. Vi har og deltatt på 

Modum Bad-dagen med sang. 

Kormedlemmene har medansvar for gudstjenestene med sang, drama, forsangergrupper, 

tekstlesing, bønn. 

Foruten sang, dans og drama arbeider de med form og uttrykk til gudstjenestene (tegne, male, 

kulisser, kostymer). 

Koret har med seg fire jenter som medhjelpere (tidligere kormedlemmer) som deltar i 

planlegging og gjennomføring av korøvelsene, og de har et spesielt ansvar for trivsel i koret.  
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MSC ønsker å være til inspirasjon og velsignelse i gudstjenestelivet i Modum, men også 

rekke lenger ut enn de tradisjonelle rammene. Vi vil gi Jesus til folket! 

 

 

Familiespeider 

Antall samlinger: 4. Oppstart på Vaaraan søndag 14.09.  

Kanopadling på Sysletjern i samarbeid med Hokksund speiderne 

12.10, matlaging ute ved speiderhytta på Holleia 09.11 og  

juleverksted med julegrøt på Vaaraan 31.11. 

 

Antall medlemmer: 14 betalende. Ca 50 på samlingene i alderen 3 mnd til 80 år. 

 

Ledere:  Odd Arne Røvang, ny gruppeleder i Modum KFUK-KFUM 

 

Aktiviteter: 

Modum menighet og KFUK-KFUM-Speiderne startet høsten i 2008 opp med familiespeiding 

i Modum. Dette viderefører et mangeårig speiderarbeid på Vaaraan i Geithus. Selv om de har 

en base på Vaaraan er dette et tilbud til hele Modum, og de fleste samlingene har vært og 

planlegges videre å være utendørs på ulike steder i kommunen. 

Familiespeiding er et tilbud til hele familien uten aldersbegrensninger. Voksne og barn skal 

lære, lage og leke sammen. Rammen om det hele er friluftsliv og et møte med Gud. 

Familiespeiding skiller seg fra tradisjonelt speiderarbeid ved at opplegget er rettet mot hele 

familien.  

Hovedfokus for samlingene er å være ute i naturen sammen, uten et stramt program. Men 

mat/middag som vi lager sammen vil være en naturlig del hver gang.  

 

KRIK  

Antall samlinger: Trening hver uke i skoleåret, sommer og  

juleavslutning, tur til Veslestølen på Ål med KRIK Ringerike.  

 

Antall medlemmer: 44 

 

Ledere og styret: Gunhild Fretland (vår) Odd Arne Røvang, Nina Brokhaug Røvang,  Maren 

Wiger, Kristin Lunde, Erlend Holberg, Miriam Kristiansen (høst), Felicia Kristiansen (høst), 

Annika Rø (høst), Steffen Dahlen (høst). 

 

Aktiviteter: 

KRIK Modum er medlem i KRIK sentralt. De ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk 

til kristent liv både i idrettslag og menighet. KRIK Modum er for ungdoms- og videregående 

skole. Aktivitetene er ulik lagidrett som fotball, volleyball, basketball og aktiviteter med fokus 

på lek. 1 ½ times trening. Samlingene avsluttes med 15 min samtale/andakt; for det meste 

holdt av ungdommene selv. En av de store utfordringene for høstsemesteret har vært å 

rekruttere ny voksenleder. En av voksenlederne sluttet i vårsemesteret og to slutter til nyttår. 

 

 

Lederkurs for ungdom  

9 deltakere som har vært kurset i det å være leder. Kurset har gått over 5 temakvelder og ble 

avsluttet med å være med å planlegge og være ledere på konfirmantweekend 

 

http://www.krik.no/index.asp
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Team Explore 

Antall medlemmer: 12 

 

Hovedleder: Gunhild Fretland 

 

Aktiviteter: Samtale og bibelstudium for ungdom som går i videregående skole. Dette var et 

forsøksprojekt som ble avsluttet sommeren 2008. Det finnes en egen evaluering og 

tilbakemeldingene har vært gode. 

 

 

Heggen gospel 

Se egen årsmelding under kapittel 5.1.  

 

 

Familiekor  

Ekteparet Roness ble inspirert da de bodde på Askøy. Der var det et familiekor og dette 

ønsket vi å ta med oss da vi flyttet til Vikersund. Geir Holberg støttet oss og dyttet oss i gang! 

Hovedtanken er å kunne ha et møtested for hele familien på menighetssenteret i Vikersund. 

Sang og selve koringen er bare en del av aktiviteten. Vi spiser sammen og leker og synger. 

Sosialt samvær for foreldrene og for barna. Vi er jo fortsatt i startfasen og hadde fire 

samlinger i høstsemesteret og vi sang på 3 gudstjenester. Denne våren skal vi ha 3 samlinger 

og være med på tre gudstjenester. Vi har ikke kommet så langt at vi har laget et styre men 

enkelte personer har fått oppgaver. Ingjerd Gulestøl dirigerer. Kurt Myrvik spiller piano. Gry 

og Eirik Roness er ledere og foreløpig er det de som har vært matlagerne. Ca. 10 familier har 

vært med hittil. 

 

 

Tro og lys 

Tro og lys har hatt en stabil gruppe på 36 medlemmer som har hatt 8 vanlige 

samlinger på søndag ettermiddager kl.17-20. I tillegg deltok vi også i år med julespill på 

lokallaget for funksjonshemmede sin juletrefest; vi var med på økumenisk  

gudstjeneste, og vi var integrert i en formiddagsgudstjeneste i Åmot kirke.  

En av samlingene hadde vi på Betlehem, Geithus og en på Vikersund  

menighetssenter, ellers er vårt faste møtested Åmot kirke. Innimellom 

 fellessamlingene møtes vi i smågrupper hjemme hos hverandre for å utdype fellesskap og 

vennskap. Sommeravslutning var hjemme hos Eli og Terje Landro. Det har blitt tradisjon å 

dra på overnattingstur siste helg i august til Haglebu med gudstjeneste i fjellkirken der på 

søndagen. Årets fest ble et eventyrbryllup. Hovedtema for samlingene dette året som vi har 

hatt sammen med grupper over hele verden har vært fellesskap.  

 

 

Kveldskurs i kristen tro 

På ”Et helt overkommelig kveldskurs i kristen tro” har tema for 2008 vært ”Litteraturen som 

troens døråpner”. Det har vært både interne og eksterne foredragsholdere, og antall deltakere 

har variert sterkt fra 7-8 personer opp til 30-40. Deltakerne har blitt kjent med både klassisk 

og nyere litteratur. 

 

 

Nådegaveseminar 

Det har ikke vært arrangert nådegaveseminar i 2008. 



 23 

 

Bibelgrupper/husfellesskap 

Det er nå 10 registrerte husfellesskap i menigheten. De møtes med ulike intervaller i 

hjemmene. Lise W. Kleven og Runar J. Liodden har hatt ansvar for å følge opp gruppene. Det 

er og en del uregistrerte grupper som har drevet i mange år uten at menigheten har noe 

oppfølging av disse.  

 

 

Modum menighetskor  

Antall samlinger: 6 øvelser per halvår, 4 gudstjenester i soknet og  

2 utenomsokns.  

 

Antall medlemmer: ca. 35 

 

Dirigent: Lars-Ole Gjermundbo 

 

Aktiviteter:  Menighetskoret ønsker å være et kor for hele Modum menighet og et tilbud for 

travle mennesker som er glade i å synge. Koret har friske sanger. Den sosiale biten av 

aktiviteten er viktig! 

 

Frivillighetsprisen/frivillighetsfesten 

Frivillighetsfesten for arbeidsåret 2008 ble tradisjonen tro arrangert av  

staben på nyåret påfølgende år (februar 2009). Over 70 frivillige takket ja  

til invitasjonen og den svenske presten Ingemar Thorin, lærte oss å leke.  

Prisen for 2008 ble tildelt Liv Therkelsen, Åmot.  

 

 

Rullatormila 

Rullatormila ble arrangert for første gang denne våren. Det var ca. 100  

deltakere, hovedsakelig fra Modumheimen og boenhetene rundt, men  

også fra Vikersund bo- og dagsenter. Det var lagt opp en 850 meter lang  

løype som blant annet gikk gjennom Åmot kirke hvor det var   

drikkestasjon. Flere fra staben var med. Premieutdeling var av ordføreren  

i Modum. Det var grillmat, sang, stor stemning og flott vær! Samarbeid  

med Modumheimen. NRK, TV Modum, radio og avisene gav oss god  

pressedekning. Logoen er laget av Kathrin Halvorsen. Rullatormila fikk  

økonomisk støtte av Anders Jahre humanitære stiftelse. Det er tatt patent 

på navnet og logoen!  

 

4.4 Diakoni 
Hovedmål: 

Gjennom diakonale tiltak å synliggjøre Guds omsorg for og Guds kjærlighet  

til mennesker. 

Delmål: 

Vise solidaritet og bevisstgjøre menigheten på internasjonal diakoni. Skape møteplasser og bidra til at 

grunnleggende behov for kontakt og tilhørighet til et fellesskap blir dekket. Legge til rette for fordypning i 

relasjonen til Jesus.Alminneliggjøre sjelesorgen og gi mulighet for livsbearbeiding. Heve kompetansen på 

sjelesorg i menigheten. Gi mennesker hjelp til å leve med sin smerte og være med ogsnakke sant om at livet er 

både godt og vondt. Ha et løpende tilbud om sorggrupper.Vise omsorg i form av besøk, forbønn, samarbeid, 

samtale, beredskap. Fremme rettferdig handel. Utfordre til vern og omsorg for skaperverket. Å inspirere til 

tjeneste og løfte fram ting som skjer. 
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Innføring av ny plan for diakoni i den norske kirke har ikke ført til store forandringer i det 

diakonale arbeidet i Modum så langt. Men det har gitt mulighet for en bevisstgjøring og 

inspirasjon og utfordring til å formulere nye målsettinger. Tidlig i høstsemesteret inviterte MR 

til en kurs og inspirasjonskveld for stab og råd og utvalg med diakonen som kursleder. 

Kvelden ga en innføring av innholdet i den nye planen med fornyet visjon og definisjon av 

diakoni. I tillegg fikk vi i fellesskap sett på hva vi har av tiltak hos oss og hva de frammøtte så 

som viktig å fortsette med både ut fra behov og ressurser hos oss. Disse innspillene vil kunne 

være utgangspunkt for en ny lokal plan for diakoni i Modum. 

 

Men diakonien lever i beste velgående etter den gjeldende  

handlingsplanen uavhengig av arbeidet med denne nye planen.  

Organiserte tiltak som har vært i gang er 4 møteplasser for eldre,  

småbarnstreff, Tro og Lys, bønnegruppen, Holy Robic,  

husfellesskapene, institusjonskontakten. 3 sorggrupper har vært  

aktive gjennom hele året, og 3 onsdagskvelder i høst arrangerte vi  

kurs for sorggruppeledere og andre interesserte. 15 deltakere fullførte urset. Årets temakveld 

handlet om livsmestring. Fagutvalget for diakoni sto som medarrangør av kurs sammen med 

Vikersund Normisjon med sjelesørgeriske temaer under overskriften ”jeg føler meg så..” Det 

samlet ca 50 deltakere fire kvelder i november. En frivillig fikk støtte til innføringskurs i 

sjelesorg. I forbindelse med Allehelgen inviterte vi til temasamling med tittelen ”sorgens 

mange ansikter”.  

 

 

4.5 Misjon 
Hovedmål: 

Styrke misjonsbevisstheten i menighetene i Modum. 

Gi menigheten ansvar for årlige misjonsarrangementer beregnet for barn og voksne. 

Opprette et fagutvalg for misjon. 

 

Menigheten har nådd sin målsetting om opprettelsen av et fagutvalg for misjon. Gjennom 

utvalgets arbeid så følges menighetens målsettinger opp. Det finnes en egen årsmelding fra 

Fagutvalget i kap. 1.5.4. 

 

Menigheten sitt misjonsprosjekt er et diakonalt ungdomssenter i Antsirabe, Madagaskar, 

gjennom Det Norske Misjonsselskap. 

 

 

4.6 Økumenikk 
Hovedmål: 

Synliggjøre enheten mellom kristne i Modum. 

Utvikle slitesterkt samarbeid med andre kristne kirkesamfunn i Modum. 

Stimulere til bred økumenisk forståelse av virksomheten til Den norske kirke i Modum. 

 

Se egen årsmelding under kapittel 1.5.4. 
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4.7 Media og informasjon 
Hovedmål:  

Synliggjøre kirken i lokalsamfunnet. 

Det annonseres fast i Bygdeposten og Drammens Tidende 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. Arbeidet med felles annonseringsplan for alt som skjer i soknet er tatt opp 

igjen og planlagt gjennomført fra mars 2009. Arbeidet med dette koordineres med 

kunngjøringen i kirkene og nettsiden vår. 

 

Det har og i år vært mange og gode artikler/omtaler fra menighetens aktiviteter i lokalpressen. 

 

I mai ble det tradisjonen tro arrangert Champions Leauge finalekveld på kirketorget i Åmot 

kirke. En spennende måte å få kontakt med flere og markedsføre kriken på. 

 

Menighetsbladet deles ut til alle husstander i soknet, samt sendes til enkeltpersoner etter 

ønske. Bladet kom ut med 4 eksemplarer i 2008. 

 

 

4.8 Kirke og kultur  
Hovedmål : 

Å gjøre synlig at Gud er tilstedeværende i sitt skaperverk i menneskers kreative uttrykksbehov. 

Styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns- og næringsliv, og bidra til en levende dialog 

mellom kunstnere og menighet. 

Det har heller ikke i 2008 vært spesielle tiltak i regi av soknet i forhold til dette punktet.  

 

4.9 Kirker og kirkegårder 
Hovedmål: 

Ta vare på kirkens eiendom i tråd med kirkens interesser i Modum. 

Ta vare på kirkebyggene på en forsvarlig måte i nært samarbeid med kommunens 

vedlikeholdsavdeling.  

Åpne kirkebyggene for ulik bruk til beste for folkekirkens interesser.   

I samarbeid med kommunen arbeide for at kirkegårdene har en god standard. 

Handlingsplanen gir uttrykk for større prioriteringer. En del løpende vedlikehold  

tas i tråd med bygningsutvalgets årlige befaring. Det henvises til årlig rapport. 

4.9.1 Kirker 

Se kap 3.2, vedlikehold.  

 

Kirkelig fellesråd har ansvar for vedlikeholdet av Heggen, Vestre Spone, Nykirke, Gulsrud, 

Snarum og Rud kirker i Modum. Det er en stor utfordring å ta vare på disse byggene.  

 

I Modum er vi heldig å ha en velvillig kommuneadministrasjon og to politiske representanter i 

kirkelig fellesråd som er positivt innstilt til vedlikehold av kirkene.   

 

Kirkelig fellesråd har et eget bygningsutvalg (kap 1.5.4). Planen er at de årlig skal ha en 

befaring til alle kirkehusene. Kirkelig fellesråd har ansatt en heltidskirketjener med ansvar for 

vedlikehold. I tillegg er de lokale kirkeutvalgene pådrivere til å påpeke vedlikeholdsbehov. 
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Kirkebyggene i Modum er noen av de eldste byggene 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 byggene ikke vil 

forfalle. 

 

Det har denne høsten vært jobbet med 2 saker i forhold til Riksantikvaren. En i forhold til 

søknad om nytt lydanlegg i Heggen kirke og en hvor en person har meldt inn at han ønsker 

benkene i Heggen kirke satt inn igjen permanent. Ingen av sakene er sluttbehandlet ved 

årsslutt.  

 

1.1.1 Kirkegårder 

I Modum er ansvaret for drift av kirkegårder overdratt til kommunen. Vi har et svært godt 

samarbeid med kirkegårdskontoret i kommunen.  

 

I januar 2008 ble ”Bevaringsplan for kirkegårdene i Modum kommune” sendt ut til høring. 

Dette er en flott og grundig gjennomarbeidet plan. Menighetsrådet utarbeidet et høringsnotat 

som ble oversendt kommunen.   

 

Det ble høsten 2008 bestemt at det skal opprettes et muslimsk gravfelt på kirkegården ved 

Åmot kirke. Menighetsrådet hadde saken til behandling på sitt møte i november. 

 

 

5 Årsmeldinger  

5.1 Heggen gospel 

Medlemmer:     vår 2008  111 betalende medlemmer 

                         Høst 2008  80 betalende medlemmer 

Opptredener:    Ungdomsgudstjenester i Åmot kirke.  Konsert i Heggen og på 

menighetssenteret, deltatt på julaften i Heggen.  11 konserter i Tyskland 

 

Øvelsene:          Hver fredag fra kl. 19.00- 22.00 på Menighetssenteret. 

                         I tillegg  bandøvelse fra kl. 17.00  under ledelse av Stian Tveit 

 

Mål for 2009:   Delta på ungdomsgudstjenester, ta imot besøk fra Untersontheim 1.-5.juni, 

                         Turne til Tyskland 22.juni – 4.juli 

                         Arrangere Tensingfestival for tensingkor i Buskerud. 

                         Skape et trivelig og utviklende tenåringsmiljø 

 

Heggen Gospel styret: 

                          Styret velges i juni og nytt styre trer i kraft i august.  Her er styret for høsten 

                          2008/våren 2009: 

 

                          Leder:                        Kristin Lunde 

                          Nestleder                   Eirik Klevstad 

                          Sekretær                    Astrid Rø 

                          Kasserer:                   Anders Valstad 

http://www.modum.kommune.no/templates/modum/PortalStartPage.aspx?id=86


 27 

                          PR                             Jørgen Skalstad 

                          Festansvn                  Erlend Holberg 

                          Styremedl.:                Anne-Mette Silseth 

                                                            Dag Petter Hollekim 

  

Dirigenter:         Hanna Louise Øien og Øivind Amble 

 

Bandrepresentant:    Jørgen  Skalstad 

 

Voksenledere:     Johan Dahl, Nina-Jeanette Dalen,  Geir Holberg, 

                           Dag Kristian Moen Hæhre,  Arild Løvik, Marthe Moviken, 

                           Christian Sandberg og Stian Tveit 

  

5.2 Vaaraan 

Medlemmer:  Mariann Tandberg, Ragnhild Tandberg, Marit Johansen, Bjørg Reiersøl,  

Odd Heiland. 

 

Antall møter: 5.  

 

Oppgaver: 

Vaaraan husstyre ble opprettet 9. september 2008. Menighetsrådet har vedtatt egne vedtekter 

for husstyret. Vår oppgave er å holde orden på uteområdet, utføre mindre vedlikeholds 

oppgaver på bygningen, avholde arrangementer og prøve å skaffe inntekter til Vaaraan. Vi 

startet opp med å rydde uteområdet for kvist og ugress. På senhøsten hadde vi møter for å 

forberede for juletrefesten. Vi er nesten i mål med å lage en brosjyre med info om utleie av 

Vaaraan.  

 

Saker: 

 Ryddet ute området rundt Vaaraan. 

 Bestilt utebenker. 

 Arbeidet med brosjyre med informasjon om  

utleie av Vaaraan. 

 Forberede for Juletrefest. 

 Hjelpe til på familiespeiderens førjulssamling. 

 

 

 

5.3 Åmot kirke 

Åmot kirke som en del av Modum sokn i 2008 

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

av et styre bestående av en representant for menighetsrådet; Hilde Trondsen, en fra 

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

Daglig leder, Lise W. Kleven, er styrets sekretær. Årsmøtet ble avholdt 20/4, og styremøte 

19/5. I tillegg har styret vært i kontakt vedr. ”tak-saken” 

Åmot kirke er arbeidsgiver for menighetsprest/daglig leder Lise W. Kleven i full stilling, og 

assistent/renholder Gro Grøsland, i 80% stilling. En stor del av året har Gro vært delvis 

sykmeldt. Hospitant Marianne Foss, David Mikkelsen, Bente Ekholdt og Asbjørn Kleven har 
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vikariert. Styreleder har hatt medarbeidersamtale med Lise W. Kleven. Solfrid Leite var 

vegkirke-guide i sommer. Opplegget med kirkeverter og nattverdmedhjelpere organiseres av 

Åmot kirke. 

Marianne Foss har en stor del av året vært hospitant hos oss, en meget god løsning for kirken. 

Arbeidsutvalget for Åmot kirke og Nykirke er organisasjonsmessig underlagt Nykirke og 

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

Utvalget har møter hver onsdag, og består av Gro Grøsland, Lise W. Kleven, Runar J. 

Liodden, Stian Tveit og Per Ole Buxrud. Kirkeutvalgets andre medlemmer er invitert til å 

delta i møtene.   

Åmot kirkes årsmøte for 2008 skal avholdes 19. april 2009, med fremleggelse av regnskap, 

og valg.  

Økonomi. Givertjenestens 75 (2007: 75) givere betyr veldig mye for økonomien. 

Givertjenesten mottok betydelig beløp i forbindelse med begravelsen etter Stein Therkelsen. 

Slike ”håndslag” er viktige; både økonomisk og som oppmuntring i arbeidet. Modum 

menighetsråd støtter aktivitetene økonomisk. Også i år har Modum Sparebank1 støttet oss 

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

gir ekstra. Dette er ikke en tilfredsstillinge løsning; vi håper å forbedre givertjensten. 

126 (2007: 143) personer har gjennom året arbeidet frivillig på Kirketorget, med 

vaktmestertjenester, i styrer, komiteer, utvalg, gjennom sang, musikk og annet. Dette utgjorde 

ca. 14.000 timer (2007: 14.300), dvs ca. 8,2 årsverk (8,4). Mye av dette arbeidet skaffer 

inntekter som har stor betydning for økonomien. Spesielt stor takk til dere som påtar dere å 

gjennomføre minnesamvær etter begravelser. Takk også for blomster på alteret ved 

gudstjenestene. 

Taklekkasjer og vanninntrengning. Helt fra kirken var ny har vi slitt med dette. I år er 

endelig årsakene funnet, og delvis reparert. Det har vært, og er, utfordrende å løse den 

økonomiske delen av saken. Vi regner med at det blir avklart tidlig i 2009. 

Forbedringer. Amfiet er oljet. Det er kjøpt ”party-telt”; spesielt for julegrantenning-

arrangementet. Trådløs telefon er montert på kjøkkenet. ”Forstyrrende” ledninger i kirken er 

strukket slik at de nå ikke er til sjenanse. Bøttekottet er pusset opp og nye hyller er montert. 

De sorte stolene i Ungdomsstua er reparert. Fire vifteovner er innkjøpt. ”Kriselommelykt” er 

montert på Lises kontor. Liv og Olav Sørensen har montert teksten fra Joh. 18.36 på vinduene 

mot kirkegården. 

Antall arrangementer og samlinger. Kirkelige handlinger (gudstjenester, begravelser, 

vielser):  

82 (2007: 81), andre arrangementer: 830 (892), totalt: 912 (973). Totalt var ca. 28.300 

personer innom på et eller annet (2007: 29.200).  

Til nattverd: 2146 personer (2007: 1478). Antall gudstjenester med nattverd: 32 (26). I 

tillegg hadde staben 8 gudstjenester med nattverd. 

I år er det gledelig at det, i tillegg til barnegospel, er startet knøttesang, at det i vårhalvåret 

var fredags-sendinger fra kirken på lokal-TV, at det er startet strikkekafè, at syv personer var 

villige til å være med i ”bygningsgruppe, at Lise W. Kleven deltok på studietur til Hellas med 

prostiets prester, at menighetsmusiker Stian Tveit i desember ble tildelt Modum kommunes 

kulturpris for 2008, og at det ble julaftensarrangement med middag, gang rundt treet, gaver 

m.m. 

Informasjon om åpne arrangementer finnes i brosjyrene som to ganger i år et sendt til alle 

husstander med postadresse Åmot. 

I og ut fra Åmot kirke foregår følgende, i tillegg til gudstjenester, vielser og begravelser: 

Et helt overkommelig kveldskurs i kristen tro. Nådegave-seminar. Husfellesskap; 74 personer 

i 10 grupper. Modum Menighetskor. Småbarnstreff. Søndagsskolen. Åmot Barnegospel. 

Åmot knøttesang. Åmot Speidertropp. SMK Viking. Konfirmantundervisning. Team explore. 



 29 

Samlinger for konfirmantforeldre. Teknikergruppe. Teknisk hjelpgruppe. Alarmarnsvarlige. 

Kirke-omvisere. Sang og musikk-folk. Kveldsgudtjeneste-ansvarlige. Holy-Robic. Cafè Live. 

Kirketorget. Vaktmestere. Minnesamvær. 1. juledagsramme-ansvarlig. Kurs, seminarer og 

møter i regi av Tunsberg Bispedømme, Modum kommune og andre. Utleie til fødselsdags-, 

dåps-, konfirmasjons- og andre selskaper. Data- og mediegruppe. Alterdekorering. ”Tro og 

Lys”. Hyggestunden. Bønnesamlinger; hver fredag. Kirkeverter. Nattverdutdelere. 

Delegrupper (Sorggrupper). Musikk-skolen. Sysle Blandakor-øvelser. Modum kammerkors 

øvelser. LHLs lungetrim. Modum Husflidslags møter. Strikkekafè.  

Og dette: 4/1: PU-juletrefest. 13/1: Enger Misjonsforenings julefest. 22/1: Fest på kjerka; for 

frivillige i Modum menighet. 29/1: Samling for konfirmantforeldre. 3/2: 

Karnevalsgudstjeneste. 5/2: Studiebesøk fra Re menighet. 27/2: Konsert med Filadelfia 

Hornorkester fra Drammen og Sverre Therkelsen. 28/2: Åpent møte om riksveg R-35, ved 

Modum Høyre. 5/3: Temakveld for par som skal gifte seg. 10/3: Besøk fra 

Misjonssambandets skole i Oslo. 11/3: Konfirmanter og andre deltok i Kirkens Nødhjelps 

fastaksjon. 29/3: CD-innspilling for Modum Storband. 5/4: Modum kammerkor-konsert. 23/4: 

I begynnelsen var ordet-forestilling. 8/5: Syng med oss-arrangement. 14/5: 

Vaktmesterdugnad. 20/5: Kirkeverksted. 21/5: Champions League fotball-finale-arrangement 

på Kirketorget. 10/6: Kirketorggruppa, vaktmestere og teknikere på sommertur til Storøen. 

15/6 – 10/8: Åpen veikirke. 25/6: Rullator-mila. 4/9: Samling for kirketorgets frivillige. 7/9: 

Konfirmantjubileums-arrangement. 11/9: Samling for konfirmantforeldre. 16/9: Kurskveld; 

ny plan for diakoni. 9/10: Kirketorget-dugnad. 23/9: Karsten Isachsen med ”Gledens Gud”. 

15/10: Sjømannsmisjonens pakkefest og 100 års-jubileum. 8/10 og 22/10: Helseforedrag 

v/Adventkirken. 19/10: Modum kammerkor og Royal Garden Jazzband-arrangement. 31/10: 

Allehelgensfest for barn og familier. 1/11: Håpskveld. 8/11: Modum janitsjar-konsert. 11/11: 

Temakveld ”Å velge livet”. 29/11: Åmot kirke ansvarlige for julegrantenning ved 

Åmotsenteret. 29/11: Musikkskolens julekonsert. 5/12: Mæhlumenga barnehages CD-

innspilling. 5/12: Åmot jente- og guttekorps med Åmot kirkes barnegospel og andre; konsert. 

6/12: Åmot barnegospels opptreden i Åmotsenteret. 9/12: Syng med oss i advent-

arrangement. 11/12: Julekonsert med Kor O2. 13/12: Åmot Barnegospel underholdt i 

Åmotsenteret. 14/12: Sysle blandede kors julekonsert. 16/12: Mæhlumenga barnehages 

førjulsbesøk.. 18/12: Bårudåsen barnehages førjulsbesøk. 21/12: Juleavslutningsgudstjenste 

for Enger skole og for Søndre Modum Ungdomsskole. 24/12: Julaften med middag, gang 

rundt treet, gaver m.m. 28/12: Modum kammerkor og Drammen mannskor; Juletoner i 

mørketid. 

Stor takk til hver enkelt av dere som muliggjør alle de gode og viktige aktivitetene. 

 

Per Ole Buxrud, styreleder 

 

5.4 Vikersund Menighetssenter 

Årsmelding  for Vikersund Menighetssenter 

Året 2008 

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.  
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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. 

 

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 27 november 2006 og vedtekter for 

stiftelsen Vikersund Menighetssenter er vedtatt på Vikersund Normisjon’s årsmøte 28 januar 

2007 og i Modum menighetsråd 31 januar 2007 (sak 4/07) og søknad ble sendt 

Brønnøysundregistrene – Enhetsregisteret. 

 

Styresammensetning: 

Jan Marcussen, leder – Menighetsrådet 

Jørgen Korsvik, sekretær – Menighetsrådet 

Gunnar Hellerud, medlem – Menighetsrådet 

Hroar Fossen, medlem – Normisjon 

Kjell Christiansen, medlem – Normisjon 

Petra Moen, medlem – Normisjon 

Eli Gutuen, varamedlem – Normisjon 

Marianne Kaldestad, varamedlem - Menighetsrådet.  

 

Kasserer: Ole Auen Wiger som også har gjort frivillig brøyting ved Menighetssenteret 

Revisor: RS Revisjon AS, Drammen 

 

Utleie: Ansvarlig Hroar Fossen 

Frivillig vaktmester har i 2008 vært styremedlemmene. 

 

Virksomheten 

Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet  34 saker.  

Vi vil spesielt nevne følgende: 

 

Renholder. Hodan Mahammed har vært lønnet renholder i 2008. 

 

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 26 april  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 lopper på fredag ettermiddag. Denne ordningen ble vellykket og  

resultatet ble kr 51 000. 

Stor takk til alle hjelpere, givere og kjøpere. 

 

 

Dessuten har styret konsentrert seg om følgende oppgave: 

 Vedlikehold av huset og eiendommen 

 Utleievirksomhet 

 Ansvarlig for Loppemarked. 
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 Økonomi styring 

 

Investeringer 

Det var store investeringer i 2007, slik at det ikke har vært behov for de store investeringer i 

året som er gått. 

Imidlertid har det vært dugnad i forbindelse med storrengjøring av huset etter loppemarkedet, 

rydding/vedlikehold av uteanlegg og oppretting av heller foran hovedinngang. 

Plenklipping vår/sommer og høst har vært ivaretatt av skoleungdom Endre Vego mot en 

godtgjørelse. Dette har vært en ordning styret har vært fornøyd med.  

 

Leiligheten i 2 etasje har vært leid ut i 2008 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i 

forhold til drift av Menighetssenteret.  

 

Det har vært normal aktivitet for utleie av huset i 2008. Foruten alle arrangementer til 

Vikersund Normisjon (formiddagstreff, lørdagskaffe og temakvelder) og Menigheten 

(konfirmantundervisning, gudstjenester/skolegudstjenester, og åpen barnehage fra høsten av ) 

Dessuten er huset et populært utleiested.  

Det forelå imidlertid oppsigelse av leieforholdet til Modum Kammerkor, men fortsatt leier O 

2 Koret, Heggen Gospel. Familiekoret og Modum Soul Children har sine 

øvelser/arrangementer på Menighetssenteret. 

Dessuten leies huset ut til minnesamvær, selskaper (bursdager, konfirmasjoner, dåpsselskaper 

osv)  

 

Styret er  meget glad for at det er blitt reglemessige gudstjenester på Menighetssenteret med  

god oppslutning. Det har også vært søndagsskole under noen av gudstjenestene.   

Vi tror at det er av stor betydning for mange i nærmiljøet at det er regelmessige gudstjenester 

på Menighetssenteret.  

 

Takk 

Bak all denne virksomheten som er nevnt for året 2008 ligger en betydelig innsats fra 

styremedlemmene og ikke minst fra mange frivillige medarbeidere. En hjertelig takk til dere 

alle.  Må Guds velsignelse og glede følge dere. 

 

Vikersund 8. januar 2009 

Styret for Vikersund Menighetssenter 

Jan Marcussen, leder. 

 

5.5 Vikersund Normisjon  

Årsmelding for Vikersund Normisjon 

Året 2008 

Modum Indremisjon ble stiftet i 1872, så denne årsmeldingen er for det 136. virkeåret  for 

Indremisjon/ Normisjon i Modum. Fra 1. januar 2001 har foreningens navn vært Vikersund 

Normisjon, så dette er årsmelding for Normisjons 8. år. 

 Vikersund Normisjon er medeier i stiftelsen Vikersund Menighetssenter og alle våre 

arrangementer har vært avholdt på Menighetsenteret. 
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Styresammensetning: 

Leder: Jan Marcussen 

Styremedlemmer: Helge Gutuen ,Petra Moen, Marry Bjørndalen 

Varamedlem: Edith Christiansen 

Kasserer:  Lisa Wiger  

Revisor: Solveig Berg Vego 

 

Normisjonens representanter i styret for Vikersund Menighetssenter: 

Petra Moen   -----------4 år-------------- 2006 

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

Hroar Fossen   -----------2 år ------------  2006  

Eli Gutuen                               ----------2 år ------------- 2007 varamedlem 

 

Programkomite ble valgt for 2008: Helge Gutuen, Kjell Christiansen og Torill Korsvik (fra 

høsten har også Geir Holberg vært med) 

 

Formiddagstreff: (egen årsmelding) 

Leder har vært Helge Gutuen  

 

Lørdagskaffe har vært arrangert på Menighetssenteret ( egen årsmelding) 

 

Ansvar for bevertning: 

Formiddagstreff: Bjørg Engmark,  Anne-Lise Wiik Nilsen 

Edith Christiansen, Helga Sørmyr.  

Onsdagssamlinger: Petra Moen har vært ansvarlig med god hjelp av  Magnhild Eggen,  

Eli Gutuen, Ingrid Marcussen m.fl. 

 

Blomsterkasse: Marit Maaleng   -  PR: Johan Solberg , Helge Gutuen og Jan Marcussen 

 

Virksomheten 
Det har vært avholdt  2 styremøter og behandlet 12 saker. Årsmøte ble avholdt søndag 27 

januar med 15 deltakere. Jørgen Korsvik holdt andakt. 

Også i 2008 hadde vi et spennende  program.  De fleste  onsdagssamlingene har vært 

temakvelder. Det har vært mange kjente talere/foredragsholdere med interessante emner,   

og vi har hatt fine sangkrefter. 

 

Programmet for onsdagskveldene har vært slik: 

ISRAELSKVELD.v/ Morten Kravik    

FORBØNNSGUDSTJENESTE  v/Jørgen Korsvik,   

PILGRIMSVANDRING SOM HELBREDELSE v/Eivind Luthen, Langleik v/Synnøve 

Hegge Sæta 

MINI –ALPHA NATTVERDEN v/Jørgen Korsvik. 

DU DEKKER FOR MEG ET BORD – Meditasjon i fastetiden v/Kerstin Slaaen, Eli og Terje 

Landro, 

LIVETS HØST v/Per Frick Høydal. Sang: Åmot Mannskor 

DET VIRKER JO v Arne Tord Sveinall, Sang Marte Halås 

NÅR GUD (IKKE)SENDER ENGLER v/Wenche Yamamoto Sang:Modum Kammerkor 

NY HIMMEL OG NY JORD v/Helge Skaaheim Sang Rein Olav Berntsen/Magne Grønlund 

SÅ MITT HUS KAN BLI FULLT v/Runar Liodden,Sang. Felleskoret, Hokksund 

VI SYNGER SAMMEN v/Eli Gutuen og Anne Hæhre 
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GRILLFEST hos Petra Moen, Anne Sofie og Reidun Haug sang og andakt 

VELSIGNELSE – HVA INNEBÆRER DET? V/Jørgen Korsvik Sang Anne Sofie og Reidun 

Haug.  

NÅR LIVET SETTER SPOR I TROEN v/Leif Gunnar Engedal. Sang:Marte Halås. 

NÅR TRO MØTER TRO v/Notto Thelle. Musikk v/Henriette og Håkon Skagen 

PÅ SAMME ARENA v/Geir Holberg. Sang: Oscar Fidjestøl 

MANNFOLKSANG v/Åmot Mannskor og Rein Olav Berntsen 

”VI SYNGER JULEN INN” v/Sysle Bl. Kor og Helge Gutuen 

 

I tillegg har vi sammen med Fagutvalg for diakoni i Modum arrangert KURS  

Kursets tittel: Sjelesørgeriske tanker ”JEG FØLER MEG SÅ …” - Om  følelser, tro og 

kommunikasjon.   Kurset gikk over fire onsdagskvelder.  

Temaer/forelesere har vært:  

KOMMUNIKASJON OG FØLELSER v/Terje Landro 

AFFEKTBEVISSTHET v/Terje Landro 

FØLELSER OG TROSLIV v/Klara Myre 

Å VÆRE DEN JEG ER v/Øystein Bakkevig 

 

Det var 40 deltakere på kurset, men i tillegg har flere interesserte vært innom på enkelte 

kvelder og noen kvelder var vi 56 deltakere. 

 

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

vært tilstede. 

 

Møteverter: I 2008 har det vært 9 forskjellige møteverter for Normisjons sine 

onsdagssamlinger. De har tatt ansvar for å ordne lokalet med stoler, piano, talerstol, mikrofon, 

sangbøker og rydde etter samlingene., men det aller viktigste har vært å ønske alle folk 

hjertelig velkommen. En stor takk til alle disse.  

 

Bevertning. Alle samlingene er blitt avsluttet 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. I forbindelse med kurset i høst serverte vi kaffe/te og frukt .  

 

Arrangementer. Vikersund Normisjon har i løpet av 2008 arrangert 60 (55) ulike 

sammenkomster på Menighetssenteret og engasjert ca 35-40 frivillige personer til aktivitetene 

sine.  

 

Programansvarlig  for 2008 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.  

 

Modum Soul Children er med i ACTA som er Normisjonens arbeid blant barn og unge i 

Normisjon. 

 

DELTA økumenisk forum i Modum 

Jan Marcussen representerer Vikersund Normisjon i forumet.  

Det har vært arrangert økumenisk gudstjeneste i Åmot Kirke,  Felles Pinsefest, på Betlehem 

Geithus og ”Sammen i Guds nærhet” på Vikersund Menighetssneter. 
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Andre engasjement 

Normisjonens medlemmer har vært meget engasjert i Vikersund Menighetssenterets styre og 

flere medlemmer har vært aktive på loppemarkedet 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 2008 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. 

”Han er trofast som har kalt dere, han skal og gjøre det (1.Tess.5,24) 

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

 

Vikersund Normisjon,16.januar 2009 
Jan Marcussen                        

leder av styret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


