
 

 

Årsmelding 

Modum sokn 

2009 

 

 

 



 

 2 

Årsmelding Modum sokn 2009 
1 Modum menighetsråd ......................................................................................................... 3 

1.1 Takk ............................................................................................................................ 3 

1.2 Arbeidsområder .......................................................................................................... 3 

1.3 Målsetting ................................................................................................................... 3 

1.4 Rådets sammensetning ............................................................................................... 3 

1.5 Møter og saker ............................................................................................................ 4 

1.6 Utvalg ......................................................................................................................... 5 

1.6.1 Administrasjonsutvalg ........................................................................................ 5 

1.6.2 Bygningsutvalg ................................................................................................... 5 

1.6.3 Kirkeutvalg ......................................................................................................... 5 

1.6.4 Fagutvalg ............................................................................................................ 9 

1.6.5 Kontaktpersoner ............................................................................................... 10 

2 Stab ................................................................................................................................... 11 

2.1 Kontorer ................................................................................................................... 11 

2.2 Ansatte, kirkelig fellesråd ........................................................................................ 11 

2.3 Ansatte, statlig .......................................................................................................... 12 

2.4 Arbeidsmiljø ............................................................................................................. 12 

3 Regnskap .......................................................................................................................... 12 

3.1 Samlet resultat .......................................................................................................... 12 

3.2 Driftsresultat ............................................................................................................. 13 

3.3 Finansregnskap og bruk av fond .............................................................................. 14 

3.4 Vedlikehold .............................................................................................................. 14 

3.5 Lønnskostnader ........................................................................................................ 15 

3.6 Menighetsbladet ....................................................................................................... 15 

3.7 Vaaraan ..................................................................................................................... 15 

3.8 Annen kirkelig virksomhet ....................................................................................... 16 

4 Virksomhetsområder/aktiviteter ....................................................................................... 16 

4.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger ...................................................................... 16 

4.2 Kirkemusikk ............................................................................................................. 18 

4.3 Undervisning/dåpsopplæring ................................................................................... 18 

4.3.1 Statistikk ........................................................................................................... 19 

4.3.2 Aktiviteter ......................................................................................................... 19 

4.4 Diakoni ..................................................................................................................... 25 

4.5 Misjon ....................................................................................................................... 25 

4.6 Økumenikk ............................................................................................................... 25 

4.7 Media og informasjon .............................................................................................. 26 

4.8 Kirke og kultur ......................................................................................................... 26 

4.9 Kirker og kirkegårder ............................................................................................... 26 

4.9.1 Kirker ............................................................................................................... 26 

1.1.1 Kirkegårder ....................................................................................................... 27 

5 Årsmeldinger .................................................................................................................... 27 

5.1 Heggen gospel .......................................................................................................... 27 

5.2 Vaaraan ..................................................................................................................... 28 

5.3 Åmot kirke ................................................................................................................ 28 

5.4 Vikersund Menighetssenter ...................................................................................... 31 

5.5 Vikersund Normisjon ............................................................................................... 33 

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER ETTER REGNSKAPSREVISJON 
Forsidebilde: Kari Elise Liodden, Logo trosopplæring i DnK ”Størst av alt”. Bilder inne i årsmeldingen: staben og friv.  



 

 3 

1 Modum menighetsråd 

1.1 Takk 

Årsmeldingen for 2009 foreligger nå i endelig utgave.  Det er med glede vi kan presentere en fyldig 

årsmelding som gir et godt innblikk i de mange aktiviteter som vår kirke engasjerer seg i for 

lokalsamfunnet.  Vi vet det er mange som fortjener en stor takk for verdifull innsats både av ansatte 

og alle frivillige.  La oss også rette en takk til bevilgende myndigheter, Modum Kommune og 

Tunsberg Bispedømme.  I samspill med råd og menighet skapes et fellesskap som gjør at folkekirken 

lever og er i god utvikling på Modum. 

Åmot kirke er fra november 2009 fullt og helt overdratt til Modum kirkelige fellesråd. Dette betyr at 

all kirkelig aktivitet, både administrativt og økonomisk, er samlet i en organisasjon.  Det gir oss 

samtidig mulighet til å opprettholde stor aktivitet med inspirasjon til videre utvikling.  Vi retter en 

stor TAKK til dem som står bak etableringen av Åmot kirke, og er glade for at den nå tilhører 

kristenfolket på Modum.  La oss stå samlet i troen på en fortsatt god utvikling for Modum menighet.  

Hilsen med Fil. 1, 6:”Jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den” 

Terje Enger Gulbrandsen, 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 er ment å bli 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 ut fra årets aktivitet sett i relasjon til 

planen.  

 

1.4 Rådets sammensetning 

I september 2009 ble det avholdt valg til menighetsråd.  Årets valg fikk spesiell oppmerksomhet på 

landsbasis, som et viktig element i demokratiseringsprosessen i Den norske kirke.  For første gang 

ble valget avholdt samtidig med, og i samme lokaler som Stortingsvalget.  Det ble nedlagt et stort 
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arbeid av råd, stab og andre frivillige i forbindelse med gjennomføringen av valget helt fra 

nominasjonsprosessen startet og til opptelling og rapportering til sentrale myndigheter var fullført.  I 

Modum sokn foregikk valget på de samme 14 valgstedene som ved Stortingsvalget og var bemannet 

av drøye 60 kirkelige valgmedarbeidere. På landsbasis var valgdeltakelsen på ca 13 %, i Modum 

sokn var valgdeltakelsen på hele 21,1 %, noe som var et svært godt resultat.  Staten ga tilskudd til 

gjennomføringen av valget.  Modum sokn fikk en bevilgning på kr 96.715, mens valgets totale 

kostnader i Modum var på kr 109.289.   

 

Rådets sammensetning i perioden 01.01-31.10.2009  

Helge Gutuen, leder 

Terje Enger Gulbrandsen, nestleder 

Therese Baardseth 

Hilde Trondsen 

Pål E. Wassend 

Ellen Kristine Hæhre 

Bente Holm 

Marit A. Johansen  

Bjørn Espen Hovde  

Knut Røse  

Geir E. Holberg, sokneprest 

 

Rådets sammensetning i perioden 01.11-31.12.2009 

Terje Enger Gulbrandsen, leder 

Bente Holm, nestleder 

Oskar Fidjestøl 

Olav Sørensen 

Per Anders Øien 

Tone Olslund 

Christian Sandberg 

Viktoria Skille Tangen 

Ellen Sæther 

Geir E. Holberg, sokneprest 

 

Vararepresentanter: 

Anne Dahl, Torill Korsvik, Torunn Bottolfs, Åse K. Rognlien og Eli Åsheim 

 

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 10 møter i 2009. Det behandlet 28 menighetsrådssaker og 40 fellesrådssaker i tillegg til 

referater. Det ble arrangert en adventssamling for menighetsrådet og storstaben på Vaaraan 16.12.09.  

 

Type saker: 

 Ansettelse av diakon. 

 Overtakelse av Åmot kirke. 

 Valg til bispedømmeråd (indirekte valg). 

 Videreføring av alternative liturgier. 

 Lydanlegg i Heggen kirke. 
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 Vedlikeholdsplan/tiltakspakke. 

 Kirkevalget 2009.  

 Frivillighetsprisen. 

 Trosopplæringsmidler til Eiker prosti. 

 Flaggstang ved Snarum kirke. 

 Ansettelse av vikar for kirkevergen i dennes foreldrepermisjon. 

 Diverse valg og oppnevninger. 

 Regnskapsrapporter, årsmelding, regnskap og budsjett. 

 

1.6 Utvalg 

1.6.1 Administrasjonsutvalg 

Perioden 01.01-31.10.09 

Helge Gutuen, leder.  

Terje Enger Gulbrandsen fra menighetsrådet. 

Knut J. Johnsen, ansattes representant. 

 

Perioden 01.11.-31.12.09 

Terje Enger Gulbrandsen, leder.  

Bente Holm fra menighetsrådet. 

Knut J. Johnsen, ansattes representant. 

 

Administrasjonsutvalget har jobbet med ansettelse av vikar for kirkevergen i 100 % stilling og 

ansettelse av diakon i 100 % stilling. 

1.6.2 Bygningsutvalg 

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

Helge Kleiv (teknisk etat) og Nina Brokhaug Røvang (kirkeverge) / Eva Trogstad (vikar for 

kirkeverge). 

  

Bygningsutvalget har hatt en befaring i løpet av 2009. Den var til alle kirkene i Modum 11.05.09. I 

tillegg til bygningsutvalget deltok økonomisjefen i kommunen, Gro Øverby. 

1.6.3 Kirkeutvalg  

Snarum kirkeutvalg  

Medlemmer:  

Asbjørn Kleven (leder), Britt Tuft, Anne Turid Gulbrandsen, 

Åse Lien, Aina Svendsby, Jon Mamen (ansatt). 

 

Antall møter:    

Utvalget har hatt seks møter i året 2009. Møtene har vært holdt i 

sakristiet.  

I løpet av året er det blitt et minikjøkken i sakristiet. Utvalget er meget godt fornøyd med dette. 

 

Arrangementer: 

 Utvalget bisto med fasteaksjonen 31/3 

 Utvalget gjorde i stand kirkekaffe 22/2 og 25/10 

 Olsokgudstjeneste med rømmegrøt samlet om lag 65 deltakere 
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 Utvalget gjorde en stor jobb i forbindelse med menighetsrådsvalget i sept. 

 Konfirmantjubileum 4/10 samlet 11 jubilanter til hyggelig samling på Tyrifjord 

 Grøtfest på ungdomslokalet 29/11 

Saker: 

 Utvalget går med blomst til 80-årsjubilanter i sitt område 

 Det ble satt opp flaggstang ved kirken, på skolens gamle område som eies av kommunen. 

Johs Kopland kostet stang og flagg. Det ble gjort en avtale om at han har ansvar for flagging 

på offentlige flaggdager. Kirken tar ikke på seg ansvar for flagging, verken ved gudstjenester 

eller kirkelige handlinger. De som ønsker at det flagges ved slike anledninger, må kontakte 

Johs Kopland. Utvalget ønsket et stykke om dette i menighetsbladet. Det har ennå ikke blitt 

gjort. 

 Utvalget har skrevet til Modum kommunes navnekomite v/Morten Eken om hvorvidt det er 

korrekt å betegne gården nord for kirken som ’Snarum Prestegård’, slik det er gjort i en 

annonse. Svar er ikke mottatt. 

 

 

Rud kirkeutvalg  

Medlemmer:  

Torhild Grøterud (kontaktperson), Magnhild Eggen,  

Elin Håvet Grøsland, Signe Vesetrud, Olav Finsrud,  

Jon Mamen (ansatt). 

 

Antall møter: 4 ordinære møter + 1 møte på Vaaraan mellom 

Modum menighetsråd og kirkeutvalgene. 

 

Arrangementer og saker: 

 25.01.09: Gudstjeneste v/Jon Mamen 

 08.03.09: Gudstjeneste, Familiekoret og kirkekaffe (52 tilstede) 

 26.04.09: Gudstjeneste v/Geir Holberg 

 14.06.09: Konfirmasjonsgudstjeneste. 

 09.08.09: Gudstjeneste v/Runar Liodden 

 30.08.09: Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene. I år var det 9 konfirmanter.  

Drolsum Sanitetsforening har tradisjon for å holde kirkekaffe ved presentasjon av 

konfirmantene. 

 20.09.09: Bygdas kirkekveld. I år var Olav Sørensen blitt forespurt om å fortelle om Anton 

Myrbråthen (1900-1973), en kjent person – ikke bare på Drolsum – men langt utover bygdas 

grenser.  Det viste seg å være et tema som interesserte mange, 104 stk. fant veien til Rud kirke 

denne søndags ettermiddagen.  I tillegg spilte Sindre Gøystdal fra kulturskolen på piano.  

Marianne Hjelmen og Trond Simensrud som bor på Drolsum, spilte et par stykker på torader.  

Deretter var det kaffe/kaker og ordet fritt.  De fremmøtte som hadde noe å fortelle om 

Myrbråthen, ble oppfordret til å fortelle om dette, og etter hvert kom det fram litt av hvert.  

Kvelden ble avsluttet med andakt og salme; - en vellykket kveld. 

 24.12.09: Julaftensgudstjeneste – bra med folk. 
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10. juni var det dugnad med sølvpuss og støvtørking/vask.  Det var ikke så stygt i år; - dette ble gjort 

grundig i 2008.  Kirkeutvalget tar sikte på en ”rufs” i 2010.   

 

Medlemmer av utvalget var med å administrere årets innsamlingsaksjon i Rud kirke. 

 

To av utvalgets medlemmer var deltok under menighetsrådsvalget. 

 

 

 

Heggen kirkeutvalg 

Medlemmer:  

Wermund Skyllingstad, Jan Marcussen, Stine Abrahamsen,  

Jenny Müller, Mie Høydal og Geir E. Holberg (ansatt).  

Stine Abrahamsen slutta i utvalget sommeren 2009 etter lang  

tjeneste. 

 
Ole Auen Wiger og Aslaug Jahren slutta i utvalget fra årsskiftet  

2009. Stine Abrahamsen tok over som leder fram til hun flytta  

i juni. Wermund Skyllingstad er sekretær. 

 

Antall møter:  5 møter og behandlet totalt 25 saker.  

 

Arrangementer: 

 St. Hans-stevne på kirkeruinene på Viker. (fast årlig) 

 Gudstjeneste på Delinga i juni (fast årlig) 

 Vertskap for konfirmantjubileet på Sevalstunet. (fast årlig) 

  Kirkekaffe enkelte gudstjenester på menighetssenteret samt i forbindelse 

 menighetens årsmøte i Heggen kirke. 

  Medansvarlig for organisering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Vikersund og Geithus. 

  Konsert i Heggen kirke, gudstjeneste i hoppsenteret, åpen kirke og kirkekaffe i forbindelse 

med vinterfestuka/ World Cup i skiflyging og kombinert. (2009) 

 

Saker: 

 Årlig befaring og rapport til kirkevergen om bygningsmessig status av Heggen kirke.  

            Særlig framskritt i 2009: nytt høyttaleranlegg. 

 Tok initiativ til kirkemusikalsk plan for hele Modum. 

 Kirkeverttjeneste i Heggen kirke. Det er nå to kirkeverter til stede på hver gudstjeneste i 

Heggen, men koordinator mangler. 

 Egen komité i forbindelse med World Cup arrangementet i mars-09. Denne komiteen sørga 

for organisering av konsert, kirkekaffe, gudstjeneste i hoppanlegget og åpen kirke under 

World Cup-helga. Evalueringa er at gudstjeneste i hoppanlegget utgår i framtida, mens de 

øvrige aktivitetene antakelig videreføres. 

 

Gulsrud kirkeutvalg  

Medlemmer: 

Sidsel Haug (leder), Trine Lise Berg, 

Gro Rundbråten, Lise Rykkje, Jon Mamen (ansatt) 
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Antall møter: Ingen formelle møter, fordi alle arrangementer i 2009 ble planlagt i 2008 i forbindelse 

med grendelagets jubileumsfeiring i 2009. 

Det er i stedet avholdt litt mer uformelle telefonmøter. 

 

Arrangementer: 

01.02.   Gudstjeneste m/dåp.  

         15.02.   Konsert med CantoNova. Prøysen. Det gikk en kjempe gjennom landet.  

         08.03.   Stille time med koret Positiv Puls. 

         2. pinsedag.  Gudstjeneste med nattverd og kirkekaffe. 

         11.10.   Konsert med Hagelangs. Inger Hagerup sine dikt som er tonsatt. 

         13.12.   Julekonsert med Trio Sana. 

 

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:  

 Planlegging og evaluering av konfirmantjubileet i Nykirke. 

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

virksomhetsplanen, offertildelingen, overtakelsen av Åmot kirke, gudstjenesteplanleggingen, 

gudstjenestestandard, samt medarrangør for kirkeverkstedet i Åmot kirke i mai.  

 Medarrangør for avskjedsgudstjenesten med Lise Wold Kleven, juni 2009 

 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.  

Medlemmene i kirkeutvalget har en åpen plass i arbeidsutvalget og kan møte når de har lyst og 

anledning. Utvalget har drøftet hvilke konsekvenser overtakelsen av Åmot kirke får for utvalget og 

understreket betydningen av å ha et felles utvalg for Nykirke og Åmot kirke. 

 

Vestre Spone kirkeutvalg  

Medlemmer: 

Audun Eriksen (leder), Synnøve Andersen, 

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

  

Antall møter: 4  

 

 

 

Saker: 

 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. 
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Arrangementer: 

 Langfredagsgudstjeneste  

 Konfirmasjonsgudstjeneste 

 Konfirmantpresentasjon 

 Utdeling av 4 årsbok 

 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.  

 

1.6.4 Fagutvalg 

   

Fagutvalg for undervisning   

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

                      Therese Bårdseth sluttet ved nyttår og ble erstattet av Bente Holm 

 

Antall møter:  5 

 

Saker: Oppmuntre, veilede, lytte til kateketen. 

 

 

Fagutvalg for diakoni   

Medlemmer: Wolfgang Müller, Dagrunn Buxrud, Solveig Viljugrein,  

Maren Kristine Wiger, Eli Gutuen, Jon Mamen og Eli Landro(ansatt).  

 

Antall møter: 5 

 

Saker:  

Utvalget behandlet 18 saker.  

 

Andre saker:  

Temakveld i oktober om det å være foreldre og besteforeldre på en god måte etter et samlivsbrudd. 

Utgangspunktet var kurskonseptet Fortsatt Foreldre utarbeidet av Samlivssenteret ved Modum Bad. 

 

 

Fagutvalg for misjon 

Medlemmer: Geir Holberg som ble avløst av Tormod Moviken mens Geir  

arbeidet med trosopplæringsprosjektet, Torill Korsvik og Jørgen Korsvik. 

 

Utvalget har hatt et par samlinger og hovedfokus har vært følgende: 

a. Være med å lage til gudstjenester med misjonsfokus eller 

misjonsinnslag.  Dette har vi fått til i Heggen, Åmot, Snarum, 

Vikersund menighetssenter og på Rud. 
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b. Skaffe faste givere til misjonsprosjektet.  Dette på bakgrunn av  at Det Norske Misjonsselskap 

gikk ut med tilbud og en tur til Madagaskar for en person til alle menigheter som kunne skaffe 

minst 10 nye givere.  Vi har ikke greid dette antallet, men har i alle fall fått nye givere som 

støtter prosjektet hver måned 

 

Misjonsutvalget har som mål å få utvidet antall medlemmer, og vil ta dette opp med menighetsrådet. 

 

 

Fagutvalg for økumenikk - Delta  

Medlemmer:  

Runar J. Liodden og Dagrunn N. Buxrud (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 8. februar i Åmot kirke ble en minnerik samling, 60 år etter at Kristen 

Aksjon startet. Rebecca N. Skretteberg holdt en jordnær og inspirerende tale om å være lys og salt 

der vi er. I tillegg holdt kameratene Anders Ruud Fosnæs og Thomas Holm et flott vitnesbyrd. 

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 arrangert i vinter. I 

høst måtte vi legge høstens samling på Vikersund menighetssenter – Sammen i Guds nærhet, til en 

tirsdag, med fokus på bønn. Fruktene av kvelden har vokst videre i et felles bønnenettverk for bygda 

vår – Sammen i bønn for Modum, som ledes av Kjersti Silseth, Eli Gutuen og Rolf Hamstad. Videre 

har DELTA arrangert en felles lovsangskveld på Betlehem 2. Pinsedag. Marianne og Clive Adams 

fra Frelsesarméen ledet samlingen. Dette gir en god fordeling geografisk og kirkesamfunnsmessig! 

 

 

Fagutvalg for kirkemusikk  

Utvalget har ligget nede i også 2009. 

 

1.6.5 Kontaktpersoner  

Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp 

Ola A. Wiger  

 

Kontaktperson for Kirkens SOS 

Jenny Müller  
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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 2009 ble Åmot kirke overtatt av Modum kirkelige 

fellesråd, og fordelingen på ansatte noe endret. Dette har imidlertid kun ført til mindre kontormessige 

endringer. De fleste kontorene fungerer tjenelig, men det er fortsatt en viss utfordring å få 

kontorkabalen til gå opp, noe som vil forsterkes ved ansettelse av ny medarbeider i 

trosopplærerstillingen i begynnelsen av 2010. 

 

2.2 Ansatte, kirkelig fellesråd  

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

 

Daglig leder/kirkeverge (100 %):  

                                               Nina Brokhaug Røvang (permisjon fom mai) 

 

Vikar daglig leder/kirkeverge (100 %) fom mai: 

    Eva Trogstad 

Menighetssekretær (100 %):  

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

Rine Brekke, 50 %. Er i tillegg 10 % vikar.  Fom 01.08.09 40 % økt 

ressurs for ivaretakelse av koordineringsoppgaver med driften av Åmot 

kirke. 

Renholder (40 %) / assistent (40 %) (Totalt 80 % stilling) 

Gro Grøsland fom 01.09.09.  Vikar i renholdsandelen 01.01-30.12.09 

Bente Ekholdt (40 %) 

Kateket (100 %):  Arild Løvik 

Diakon (100 %):  Eli Landro tom 30.09.09  

    Liv Marie Rudmoen fom 01.11.09 

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

    Stian Tveit (60 %) 

Kirketjener (100 %)  Gunnar Stenbro 

Deltidskirketjenere:   Jorun Krogh, Gulsrud (1 %) 

Erlend Holberg, Heggen (11,5 %) tom juli. 

Lina Holberg, Heggen (11,5 %) fom august. 

Inge Rese, Nykirke (5,5 %) 

Johan Berg, Rud (2 %) 

Asbjørn Kleven, Snarum (3,7 %)  

Vakant stilling Vestre Spone (1,5 %) 
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Jostein Blegeberg, Åmot (12 %) 

Klokkere: Anne-Marthe Eilertsen, Heggen (7 %) tom november. Er og fast vikar 

som klokker i Rud hvor stillingen er vakant.  

 Ingrid Finsrud Lien, Heggen (7 %) fom november. Er og fast vikar som 

klokker i Rud hvor stillingen er vakant. 

    Ingvild Finsrud, Snarum (2,8 %) tom juli. 

    Benedicte Braathen, Snarum (2,8 %) fom august. 

    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:   Lise Wold Kleven 10 % tom juli 

Vikartjenester:  Tormod Moviken   10 % tom aug 

Vikartjenester:  Tormod Moviken   20 % fom sept 

 

Fra og med september har Modum sokn fått tildelt statlige trosopplæringsmidler og lønnsmidlene er  

disponert som følger: Oppstartskoordinator Geir E. Holberg 50 %. Vikartjenester i perioden har vært 

ivaretatt av Tormod Moviken i 50 % stilling.  Tormod Moviken har dermed hatt totale vikartjenester i 

70 % stilling fom september.  

2.4 Arbeidsmiljø 

Det har ikke vært gjennomført noen arbeidsmiljøundersøkelse i 2009. 

Blant de administrative stillingene har vi hatt tre langtidssykmeldinger. Blant de øvrige ansatte har 

sykefraværet vært tilnærmet lik 0.  

Det har vært arrangert tre stabsdager i 2009. En sosial sommertur med gruvevandring og en sosial 

julesamling hjemme hos kirkevergen som er i permisjon.  I november var staben på tur til 

Lommedalen menighet i Bærum, der de to menighetenes staber møtes til erfaringsutveksling.  

 

3 Regnskap 

3.1 Samlet resultat 

 
 2 008 2 009 2 009 Diff 

    Budsjett- 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Kirkelig administrasjon (041)     

Sum driftsutgifter, kirkelig administrasjon 2 192 121 2 024 000 2 818 547 794 547 

Sum driftsinntekter, kirkelig administrasjon 2 273 175 2 088 000 2 465 207 -377 207 

Sum 81 054 64 000 353 340  417 340 

     

Sum driftsutgifter, Modum kirkeutvalg (041) 26 784 64 000 77 562 13 562 

     

Sum (041) 54 270  0 -430 902 430 902 
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 2 008 2 009 2 009 Diff 

    Budsjett- 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Kirker (042)     

Sum driftsutgifter, kirker 3 875 158 3 648 000 3 895 622 247 622 

Sum driftsinntekter, kirker 3 527 294 3 588 000 3 561 443  26 557 

Sum (042) - 347 864 -60 000 -334 179 274 179 

      

Annen kirkelig virksomhet (044)     

Sum driftsutgifter, annen kirkelig virksomhet 468 376 780 000 910 828 130 828 

Sum driftsinntekter, annen kirkelig virksomhet 575 304 780 000 867 706 -87 706 

Sum (044) 106 928 0 -43 122 43 122 

     

Totalt drift -186 667 -60 000 -808 203 -748 203 

     

Finansieringsutgifter (041)  35 208 9 000 30 994 21 994 

Finansieringsutgifter (042) 161 672 0 340 348 340 348 

Finansieringsutgifter (044) 118 416 0 22 197 22 197 

Sum 315 297 9 000 393 539 384 539 

     

Finansieringsinntekter (041) 75 933 69 000 461 896 392 896 

Finansieringsinntekter (042) 414 543 0 674 526 674 526 

Finansieringsinntekter (044) 11 489 0 65 319 65 319 

Sum 501 965 69 000 1 201 741 1 132 741 

     

Totalt, finansiering (=brutto driftsresultat) 186 668 60 000 808 203 748 203 

     

SAMLET RESULTAT 0 0 0 0 

 

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 underskudd på kr 430.902,- mot budsjettert +/- 0,-. 

 

Hovedinntekten er fra Modum kommune, 77,7 %  

 

Kirker (042) 

Driften av kirker viser et underskudd på kr 334.179,- mot et budsjettert underskudd på  

kr 60.000.  

 

Hovedinntekten er fra Modum kommune, 62,8 %  

 

Kirkelig administrasjon (041) og Kirker (042) 

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

kr 765.081,-  mot budsjettert underskudd kr 60.000,-.  Bevilgningen fra Modum kommune var på kr 

4.150.000,- som tilsvarer 68,9 % av de totale driftsinntektene på 041 og 042.  I tillegg ble det i 2009 

bevilget kr 300.000 gjennom den såkalte ”tiltakspakka” til oppussing av kirker.  

Oppussingskostnadene relatert til denne bevilgningen, beløp seg til kr 305.500,-.  Underskuddene 
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skyldes hovedsakelig pålagte reparasjoner av de elektriske anleggene i kirkene, og nødvendig 

oppgradering av datasystemene. 

 

 

Annen kirkelig virksomhet (044) 

Annen kirkelig virksomhet er egenfinansiert aktivitet. Driften her viser et underskudd på kr 43.122,- 

mot budsjettert resultat i balanse. Offer til andre er overflyttet fra post 041 til post 044 og har hatt en 

liten nedgang i forhold til 2008, kr 242.180,- (kr 296.140,- ). 

 

Hovedinntekten er offer til egen virksomhet, kr 146.025,- (kr 164.390,-). 

 

Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat er på kr -808.203,- mot budsjettert kr -60.000,-.  Underskuddene dekkes delvis av 

fondsmidler, og dels vil rådet sende en søknad til Modum kommune om ekstrabevilgninger til de 

pålagte reparasjonene av elektriske anlegg i kirkene og til nødvendig oppgradering av datasystemene. 

 

3.3 Finansregnskap og bruk av fond 

Samlet har menigheten fondsmidler på kr 1.958.811,- (kr 2.042.240,-). En del av fondene er 

øremerkede. Det største fondet er disposisjonsfond menighetsrådet. 

 

Disposisjonsfond, fellesråd 

Fellesrådets disposisjonsfond var ved årets begynnelse på kr 579.556,- (kr 925.630,-).  I 2009 ble 

pålagte utbedringer av de elektriske anleggene i kirkene ferdigstilt, og fellesrådets disposisjonsfond 

belastet med en kostnad på kr 200.000 til dette.   

 

Disposisjonsfond, menighetsråd 

Menighetsrådets andel av totale renteinntekter er avsatt på menighetsrådets disposisjonsfond 

 

Menighetsrådets disposisjonsfond er ved årets slutt på kr 763.291,- (kr 740.897,-). 

 

3.4 Vedlikehold 

Vedlikeholdsplan for alle kirkene i Modum er grunnlag for vedlikeholdsarbeidet som gjøres, sammen 

med årlig befaring (mai) og uttalelser fra kirkeutvalg og ansatte.  

 

I tillegg til løpende vedlikehold, er det utført følgende i 2009: 

Kirke Hva  

Snarum Maling av vegger og benker 

Heggen  Installert lydanlegg 

Vestre Spone Maling av benker (ny farge) og utskifting av gulvteppe 

Nykirke Maling av gulv og utskifting av gulvteppe 

Rud Maling av vegger og tak i våpenhuset 

Alle kirkene Ferdigstilt oppjustering av det elektriske anlegget etter pålegg 

Alle kirkene Inngått avtale om årlig rensing av takrennene 

 
I 2009 fikk Modum kirkelige fellesråd ekstrabevilgning i form av ”Tiltakspakken” på kr 300.000.  

Disse midlene er benyttet til oppussing i flere av kirkene.  
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Det nye lydanlegget i Heggen som har gitt en betydelig grad av forbedret lydkvalitet i bygdas 

middelalderkirke, ble installert etter tett oppfølging mot Riksantikvaren som til sist godkjente 

installasjonen.  Modum kirkelige fellesråd ble med begrunnelse i god ”tilgjengelighet” for 

hørselshemmede i kirkene i Modum, nominert til årets tilgjengelighetspris i Buskerud sammen med 2 

andre kandidater.  Prisen ble ikke vunnet, men er allikevel en oppmuntring til fortsatt godt arbeid på 

dette feltet. 

3.5 Lønnskostnader  

I forhold til lønn, er hovedtyngden av avviket på post 041. Dette skyldes bl.a. vikarbruk pga sykdom 

og permisjon, samt honorering av valgfunksjonærer i forbindelse med Kirkevalget 2009. Statlig 

tilskudd til valgavviklingen dekket disse kostnadene.   Post 042 har 100 % kateketstilling og 50 % 

diakonstilling som er finansiert av staten via bispedømmet. Støtten her har vært noe i underkant av 

budsjett. Dette skyldes at diakonstillingen hadde 1 måneds vakanse i overgangen mellom sluttdato 

for tidligere diakon og startdato for nytilsatt diakon.  Bruken av vikarer har vært noe høyere enn 

budsjettert. Det har ikke vært ansatt flere i fast stilling enn budsjettert. 

 

 

 
 2008 2 009 2 009 Diff 

    Budsjett- 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Lønn     

Lønnskostnader (041) 1 141 990 1 199 999 1 573 879 -373 880 

Lønnskostnader (042) 2 576 034 2 514 001 2 647 858 -133 858 

Lønnskostnader (044) 13 653 13 000 35 674 -22 674 

Lønnsrefusjoner (041) -110 919 -5 000 -172 992 167 992 

Lønnsrefusjoner (042) 0 -10 000 0 -10 000 

Sum lønnskostnader 3 620 757 3 712 000 4 084 420  -372 420 

 

 

3.6 Menighetsbladet 

Lønn redaktør føres under driftsutgifter.   

 
 2008 2009 2009 Diff 

    Budsjett- 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Menighetsbladet     

Lønn redaktør menighetsbladet 0 0 0 0 

Driftsutgifter, menighetsbladet -147 360 -180 000 -201 525 -21 525 

Inntekt, menighetsbladet 135 680 150 000 106 563 -43 438 

Sum -11 680 -30 000 -94 962 -64 963 

 

3.7 Vaaraan 

 2008 2009 2009 Diff 

    Budsjett- 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Vaaraan     

Lønn Vaaraan -24 000 -24 000 -24 000 0 

Arbeidsgiveravgift, Vaaraan -4 653 -3 300 -3 384 -84 
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Driftsutgifter, Vaaraan -31 042 -30 000 -31 354 -1 354 

Husleie, Vaaraan 24 707 45 000 39 597 -5 403 

Sum -34 988 -12 300 -19 141 -6 841 

 

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.  

 

Forklaring til tabellen 

 ”2009 Budsjett, støtte”: Tallene som kommer frem her er differansen mellom budsjetterte 

inntekter og utgifter. Eksempelvis for undervisning er det budsjettert med et merforbruk på -

40.000, noe som innebærer at menigheten ønsker å dekke dette ved inntektene på 044 (som 

kollekter til egen virksomhet). 

 ”2009 Regnskap, støtte”: Tallene som kommer frem her er differansen mellom inntekter og 

utgifter i kolonnene til høyre. Tall med negativt fortegn i kolonner med overskrift ”Støtte” er 

områder som menighetsrådet støtter med tilsvarende beløp, dvs kostnadene overstiger 

inntektene. 

 
 2008 2 009 2009 2 009 

 Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Annen kirkelig virksomhet      

 Støtte Støtte Støtte Ut Inn 

Konfirmantundervisning 21 312 0 -6 069 81 931 75 862 

Undervisning -16 998 -40 000 -23 180 24 269 1 090 

Diakonalt arbeid 4 108 -38 000 7 123 63 803 70 926 

Misjonsutvalgsarbeid 0 -1 000 0 0 0 

Kirkemusikalsk arbeid 0 -9 000 -5 332 5 332 0 

Økumenisk arbeid -10 529 -5 000 -2 888 3 888 1 000 

Ledertrening, opplæring, kurs -8 000 -10 000 -2 800 2 800 0 

Familiespeider 0 -2 000 -1 869 1 869 0 

Soul Children 0 0  -5 000 8 000 3 000 

Konfirmantjubileer 17 772 0 -1 497 30 878 29 381 

Åmot barnegospel -10 154 -5 000 -15 352 54 579 38 977 

Søndagsskolen 7 473 -3 000 7 804 12 899 20 703 

KRIK -3 817 -7 000 -3 400 7 700 4 300 

Heggen gospel -7 000 -20 000 -39 290 39 290 0 

Menighetskoret 2 522 0 1 400 300 1 700 

SUM  -140 000 
 

-90 600 337 538 246 939 

Åmot barnegospel har brukt av eget fond til å dekke sitt merforbruk i forbindelse med 

jubileumsfeiring og CD-utgivelse i 2009. 

  

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. 
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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 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 leses på mange vis. I Modum sokn er det ikke store endringer på noen felter i 

2009. Det er god dåp og konfirmasjonsprosent, og nedgangen vi ser i det totale gudstjenestebesøket 

utfordrer og motiverer til fortsatt arbeid i året som kommer. 

 

2009 har vært et godt og rikt arbeidsår i Modum sokn. 

 

Gudstjenester: 

Tall fra 2008 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 38 

(36) 

4609 

(5217) 

121 

(145) 

9 

(13) 

1431 

(1511) 

159 

(116) 

15 

(13) 

777 

(486) 

52 

(37) 

Åmot 40 

(37) 

4159 

(4706) 

104 

(127) 

11 

(11) 

534 

(508) 

49 

(46) 

40 

(41) 

1950 

(2205) 

49 

(54) 

Rud 8 

(9) 

400 

(580) 

50 

(64) 

1 

(0) 

104 

(0) 

104 

(0) 

2 

(3) 

15 

(34) 

8 

(11) 

Snarum 14 

(16) 

1299 

(1410) 

93 

(88) 

1 

(0) 

160 

(0) 

160 

(0) 

4 

(0) 

56 

(0) 

14 

(0) 

Nykirke 18 

(19) 

1946 108 

(108) 

1 208 

(278) 

208 

(139) 

7 

(3) 

242 

(91) 

35 

(30) 

Vikersund 11 

(12) 

589 

(698) 

54 

(58) 

10 

(5) 

781 

(340) 

78 

   (68) 

7 

(11) 

234 

(459) 

33 

(42) 

Vestre 

Spone 

7 

(7) 

281 

(233) 

40 

(33) 

1 

(0) 

25 

(0) 

25 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Gulsrud 5 

(5) 

357 

(363) 

71  

(73) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(0) 

67 

(0) 

34 

(0) 

Totalt 

inkl noen 

ekstra 

tjenester 

 

141 

 (141) 

 

13640 

 (15256) 

 

97 

(108) 

 

34 

(41) 

 

3243 

(2637) 

 

  95 

 (85) 

 

77 

(71) 

 

3341 

(3275) 

 

43 

(46) 

Totalt antall på gudstjenester i Modum sokn i 2009: 16 883 (2008: 17 893, 2007:17 807, 2006: 

20 767 personer). 

 

Totalt antall på gudstjenester i Modum prestegjeld i 2009, inkludert Olavskirken på Modum Bad:   

22 170 personer. 
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Fra kirkebøkene:  

 Antall 2008 Antall 2009 

Innmeldte 3 8 

Utmeldte 14 24 

Døpte 130 110 

- herav fra sognet 118 93 

Konfirmerte 98 109 

Vielser 32 39 

- herav fra sognet 23 30  

Begravelser 134 129 

4.2 Kirkemusikk 
Hovedmål: 

Utvikle menighetens sang– og musikkliv i en variert fylde. Samarbeide med lokale  

musikalske krefter. 

 

Det har vært mange ulike kulturarrangementer i menigheten både med 

menighetens egne krefter og eksterne aktører som har leid 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. 
 

Våren 2009 fikk Eiker prosti tilsagn om trosopplæringsmidler til hele prostiet. 

Trosopplæringsreformen som er vedtatt av Stortinget skal være kirkens opplæringstilbud til alle 

døpte i alderen 0-18 år uavhengig av funksjonsnivå. I løpet av disse 18 årene skal kirken søke å ha 

relevant og pedagogiske godt tilrettelagte opplegg for hvert enkelt barn i til sammen 315 timer. Dette 

er en fantastisk mulighet og en enorm utfordring. De midler som tilkommer Modum sokn, med 

omtrent 2000 barn i den aktuelle gruppen, tilsvarer i underkant en full stilling. 

Trosopplæringsreformens visjon er: Gud gir – vi deler. Og hva er det som gis og deles:  

 

tro og undring 

kristne tradisjoner og verdier 

opplevelser og fellesskap 

håp og kjærlighet 
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Arbeidet i 2009 i soknet har fungert ved at soknepresten, høsten 2009, ble frikjøpt i 50 % av sin 

stilling for å legge til rette for den nye medarbeider som skulle ansettes i stillingen, samt å 

gjennomføre adventsarrangementet Lys Våken. 

 

 

 

Lys Våken – et breddetiltak for 6. klassinger innen den nye trosopplæringsreformen. 

 

Lys Våken ble arrangert både i Åmot kirke og i Heggen kirke. Et omfattende arbeid ble gjennomført 

på forhånd med personlige invitasjoner, bred mediadekning og personlig kontakt. Det viste seg at 

dette virket, på tross av at dette var første gangen, så var det mange barn som ble med.  

Programmet for overnatting ble også godt planlagt med noe varierende innhold i Åmot og Heggen. 

Av innhold kan nevnes: Profesjonell forteller som hadde fortelling og drama med barna, natursti, 

tårnsafari, pizza, taco, sang, konkurranser, varmluftsballong, film, godnatta sanger, ”orgelkurs” og 

enda mer. Barna deltok på gudstjenestene på søndagsformiddagen.  

Geir E. Holberg, som var ansvarlig i Heggen, sier: ”Jeg opplevde at vi maktet å skape en fin natt for 

barna. Det var spennende men trygt. Ingen av barna ringte hjem for å bli hentet og jeg tror også vi 

fikk formidlet bibelske fortellinger og integrert bønn og bordvers på en naturlig måte. Vi ble kjent 

med barna og det virket som om de koste seg . I Heggen var det 24 6. klassinger, 10 

ungdomsledere (KRIK og Heggen Gospel) og 7 voksne innom som mer eller mindre hjalp til. I Åmot 

var det 12 barn og 5 ungdomsledere og 2 voksne. Ansvarlig i Åmot kirke var kapellan R. J. Liodden.” 

 

4.3.1   Statistikk  

 

 Antall 2008 Antall 2009 

Kirkebok 82 78 

Besøk av barnehager 7 2 

Besøk i barnehager 16 16 

Besøk av skoleklasser 8 10 

Besøk i skoleklasser 55 38 

Fest for konfirmanter 5 12 

Informasjonskveld for de som skal vies 1 1 

Delegater til ungdommens bispemøte 0 2 

Samling for ledere i barne/ungdomsarbeidet 0 0 

Bibelgrupper / husfellsskap 10 12 

 

4.3.2     Aktiviteter 

I tillegg til alt det flotte arbeidet som allerede drives i menigheten, er det i 2009 startet opp et nytt 

tilbud: Treffpunkt 

 

Treffpunkt 

Treffpunkt startet opp høsten 2009 i Åmot kirke, og er et tilbud som primært er tiltenkt ”Unge 

voksne” (20-50 +/-). Det var to samlinger i høstsemesteret og planen er å ha fire samlinger i året. 

Treffpunkt starter med en times samling i kirkerommet hvor det er sang og musikk, ”Min-tro-

intervju”, ”Kveldstanker” v/ Runar J. Liodden, lysbildeframvisning v/ ulike fotografer m.m. Etter 

samlingen er det gratis kaffe og kaker. Det er også mulig å sitte igjen inne i kirkerommet hvor det blir 

spilt vakker musikk fra cd, blir vist bilder med bibeltekster på lerretet, en kan få forbønn, tenne lys, 

skrive bønnelapper, legge ned en tung stein ved korset mm 
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Leder for Treffpunkt er Kari Elise Liodden. Det er i tillegg ca 20 andre frivillige medarbeidere som 

er med for å gjennomføre arrangementet. Oppgavene er å synge og spille, danse, formidle en 

bibeltekst, være med som forbeder, bake / koke kaffe, kjøre powerpoint, tenne lys på veggen, lage 

plakater m.m. 

 

Treffpunkt er ment å være et ”lavterskel-tilbud”, men med et tydelig kristent innhold. Det har vært 

ca. 40 -50 til stede på de første samlingene. Responsen har så langt vært overveldende positiv, både 

fra faste kirkegjengere, og fra folk som ikke går så mye i kirken til vanlig. 

 

 

 

 

Småbarnstreff i Åmot   

Også i 2009 har det vært småbarnstreff i Åmot kirke hver 14. dag  

utenom skoleferiene. I vårsemesteret var 18 mødre innom med  

barna sine, og i høstesemesteret var det 26. Det har vært sosiale  

samvær med mulighet for å kjøpe lunsj på kirketorget og etterfulgt 

 av sangstund i underetasjen med rim, regler og sanger.  

 

Småbarnstreff i Vikersund 

I hele 2009 har det vært småbarnstreff  (tidligere åpen lekestue) på Vikersund menighetssenter på 

torsdager. Dette startet ved at en mamma tok kontakt og ønsket å starte tilbudet,  men i 2009 har 

andre frivillige tatt ansvaret.  Det har vært et flott treffsted for hjemmeværende og også vært et 

flerkulturelt fellesskap. Her er det ikke babysang slik som i Åmot, men et rent treffsted for lek, prat 

og lunsj. 

 

Søndagsskole 

Antall samlinger: 16 (12 i Åmot kirke og 4 på Vikersund Menighetssenter.) 

 

Antall medlemmer: 38. På samlingene har det vært imellom 3 og 27 barn. 

Snittet for 2009 er 13 frammøtte barn. 

 

Ledere: Kari Elise Liodden (hovedleder), Marita Bjørnstrøm-Waal, Kristin 

og Oskar Fidjestøl. 

 

Aktiviteter:  

Samlinger under gudstjenester hvor det er formidling av bibelhistorier på en 

måte som er tilpasset barna, gjerne gjennom dukketeater eller drama. Vi 

synger også kristne sanger, ber sammen og har ulike aktiviteter. Et høydepunkt for mange var å delta 

på Norsk Søndagsskoleforbund sitt 120-årsjubileum i fornøyelsesparken Tusenfryd. Her var det med 

38 store og små fra vår søndagsskole. 

Visjonen til Søndagsskolen er å ”Gi Jesus til barna”! 

 

Åmot barnegospel 

Antall samlinger: Øvelse hver torsdag i skoleåret, deltagelse 

på 6 gudstjenester (5 i sognet), overnattingstur til Langesund, 

jubileumskonsert i Åmot kirke i juni og adventskonsert på 

Åmotsenteret. 

 

Antall medlemmer: 86 (71 i 2008) 
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Ledere: Hele året: Nina Hagen, Anne-Grethe Valø Bjertnes, Anne-Kristin Desserud Olsen, Kari 

Bjørke Krogh, Runar Liodden, Nina Brokhaug Røvang, Stian Tveit (dirigent og musikalsk leder). 

Vår: Lena Torgersen, Hanna Lukris Meen Wærsted, Johan Øvrum, Eli Landro. Høst: Ann Karin 

Andersen, Sunniva Liodden, Hanna Valø Bjertnes, Julie Kristin Saastad. Kjell Valerhaugen og Kaj 

Møller Thomsen (støttepersoner på logistikk). 

 

Aktiviteter: 

Åmot barnegospel feiret sitt 10 års jubileum dette året med 

innspilling av vår egen CD i løpet av vårsemesteret og en stor 

jubileumskonsert i juni. Dette har vært årets to virkelige store 

høydepunkter!  

 

I 2008 startet vi opp Agentklubben og Knøttesang. Dette har 

vært svært positive tilskudd til barnegospelens andre aktiviteter 

som vi har videreført i hele 2009. 

 

Knøttesang har primærmålgruppe 1-4 år. De er med på første sangen sammen med barnegospelen og 

deltar og på kveldsmaten. I mellom dette har de et eget opplegg med sanger og lesestund.  

 

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

har det vært sangøvelse, aldersinndelte grupper og kveldsmat. Det er en aktivitetsgruppe for de til og 

med 2. klasse, en dansegruppe fra 3. klasse og oppover og Agentklubben for gutter fra 1. klasse og 

oppover. I tillegg har vi et band bestående av piano, trommer og bass. Foreldre/foresatte er med som 

”tilskuere” og dugnadsfolk under øvelsene/kveldsmaten. I gudstjenestene deltar barna aktivt gjennom 

kor, solister, dans, band og deltagelse i ulike ledd i liturgien som prosesjon, forbønn, nådehilsen og 

kollekt. Barnegospelen har fortsatt et godt lederteam med veldefinerte oppgaver. Lederteamet ønsker 

at barn skal bli kjent med Jesus, glad i sang, musikk og dans og skal kjenne seg hjemme i menigheten 

og kirkelivet.  

 

 

Soul Children 

 

MSC har sunget på flere gudstjenester og har hatt 

øvelsesdager. 

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.  

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, Modum KFUK-KFUM Speidere 

 

Antall samlinger: 

10 (6 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret) 

- 25.01    Deltok på menighetens skidag i Vikersund hoppsenter 
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- 15.02    Ski, aking og grilling på Eikvang/Simostranda 

- 22.03    Ute på Engersetra ved Åmot         

- 19.04    Lavvo’n i Flannumsmarka 

- 21.05    Ute ved Speiderhytta i Holleia 

- 14.06    Sommeravslutning på Sundhaugen ved Eikern sammen med Hokksundspeiderne 

- 13.09    Oppstart ute på Vaaraan 

- 11.10    Kanopadling på Sysletjern 

- 01.11    Opptagelse av nye familiespeidere på Speiderhytta i Holleia 

- 29.11    Juleverksted med julegrøt på Vaaraan 

 

Antall medlemmer: 26 betalende. 20-50 på samlingene i alderen 0-80 år 

 

Ledere: Odd Arne Røvang 

 

Aktiviteter: 

Familiespeiding i regi av Modum menighet og KFUK-KFUM-Speiderne 

drives ut fra Vaaraan i Geithus. Men dette er likevel et tilbud til hele Modum, og de fleste samlingene 

vil 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 i gymsalen på NMU, sommer- og  

juleavslutning, deltakelse på nyttårshelg på Lillehammer.  

 

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 

 

Allehelgensfest for barnefamilier 

Lørdag 31. oktober ble det arrangert Allehelgensfest i Åmot kirke der 103 barn og voksne koste seg 

med lek og aktiviteter, pølser og godterier.  Festen ble et svært vellykket arrangement! 

 

Lederkurs for ungdom  

8 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 

 

Heggen gospel 

Se egen årsmelding under kapittel 5.1.  

http://www.krik.no/index.asp
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Familiekor  

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

seg til Vikersund. 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.  

 

 

Tro og lys 

          Tro og Lys har også i 2009 hatt en stabil gruppe på ca 40 medlemmer. Ledergruppa har bestått av 

Sigfrid Bentzen, Kari Bottolfs Bekken og Eli og Terje Landro. Eli fortsatte som leder selv om hun i 

oktober sluttet som diakon i Modum.  

 

          Det har vært 8 vanlige samlinger i Tro og Lys på søndag ettermiddag kl.17-20. De fleste samlingene 

var i Åmot kirke, og en av samlingene var på Vikersund menighetssenter. Denne samlingen var 

samtidig avskjed med Eli Landro som diakon i Modum. Sommeravslutningen var hjemme hos Kari 

og Jonny Bekken. Årets fest ble en flott markering av at gruppa i Modum har 

eksistert i 10 år. I tillegg deltok hele Tro og Lys-gruppa på juletrefesten til Modum 

lokallag for funksjonshemmede med det tradisjonelle julespillet.  

 

          Innimellom de store fellessamlingene har fire smågrupper hatt jevnlige møter i 

hjemmene for å utdype fellesskap og vennskap. Også i 2009 dro de som kunne  

på overnattingstur til Haglebu. Flere tok turen etter på søndagen til gudstjenesten i 

fjellkirken.  

 

I 2009 var det for tredje gang i historien storsamling for alle Tro og lys-gruppene i Norge. Ca 90 var 

sammen i 3 dager på Gjennestad under mottoet "Glede i Guds hage" 

Modum var godt representert med 12 deltakere hele tiden, og 7 på 

dagsbesøk. Ekstra hyggelig var det gode samarbeidet med boligen 

til 2 av medlemmene og hjemmesykepleien i Stokke kommune som 

gjorde det mulig at disse to kunne være med! 

 

Tro og Lys har sin egen turgruppe for de sprekeste medlemmene. I 

2009 ble turen lagt til Madonnafiguren i Trillemarka. Det har også 

vært andre turer med andre kriterier enn å kunne ta seg fram til fots, 

og verdt å nevne er turen til Ål for å være med på godkjenningsfesten til gruppa der.  

 

Sammen med grupper i hele verden har 2009 hatt "vandring sammen med Moses" som tema. Vi 

gleder oss over de få som kommer og er sammen med oss på gudstjenestene på slutten av de faste 

samlingene. Samtidig skulle vi gjerne se at flere ville ta del i velsignelsen det er å feire gudstjeneste 

sammen i et så fargerikt og inkluderende fellesskap! Vi er på leting etter en god måte å kommunisere 

det på at når det står kveldsgudstjeneste v/Tro og Lys, så betyr det at alle er hjertelig velkommen, 

ikke bare medlemmer av Tro og Lys! 

 

 

Kveldskurs i kristen tro 

På ”Et helt overkommelig kveldskurs i kristen tro” har tema for 2009 vært de store bibelfortellingene 

med skapelsen, syndefallet osv. Det har vært både interne og eksterne foredragsholdere, og antall 

deltakere har variert sterkt fra 7-8 personer opp til 30-40. Fordi det tidvis var for dårlig oppslutning 

og sammen med det faktum at Lise Wold Kleven sluttet sommeren 2009, gjorde at man valgte å 

avslutte dette undervisningstiltaket i sommer. 
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Bibelgrupper/husfellesskap 

Det er nå 9 registrerte husfellesskap i menigheten. De møtes med ulike intervaller i hjemmene. Det er 

utarbeidet et strategidokument som er ment å være veiledende for de ulike gruppene. Runar J. 

Liodden har hatt ansvar for å følge opp dem og sender ut en mail i starten av hvert semester med 

oppmuntring og veiledning. I tillegg skjer oppfølging i den grad gruppene melder inn behov. En stor 

utfordring er å skape en kultur for at husfellesskapene deler seg etter en tid for å gi rom for flere. Det 

er også flere 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 utensokns.  

 

Antall medlemmer: ca. 35 

 

Dirigent: Lars-Ole Gjermundbo 

 

Aktiviteter: Menighetskoret har medlemmer fra hele bygda vår. Alderspennet er stort og det fungerer 

helt fint! Repertoaret spenner seg fra rolige ballader til heftige og rytmiske låter. Koret øver fast i 

Åmot Kirke. Til øvelsene er koret akkompagnert av piano, men til opptredene er det som oftest et 

band med. Øvelsene inneholder en god pause med lett servering og sosialt samvær. Koret ønsker å 

være et positivt innslag i gudstjenestene i bygda. 

 

 

Frivillighetsprisen/frivillighetsfesten 

Frivillighetsfesten for arbeidsåret 2009 ble tradisjonen tro arrangert av staben på nyåret påfølgende år 

(januar 2010). Nesten 100 frivillige takket ja til invitasjonen og Jeanette Kaggestad holdt foredrag.  

Prisen for 2009 ble tildelt Eli og Helge Gutuen. 

 

 

Rullatormila 

Rullatormila ble arrangert for andre gang denne våren og legges fast andre 

onsdagen i juni. Vi økte betraktelig deltakelsen fra i fjor og en større andel av 

staben deltok, blant annet med drikkestasjon og quiz på kirketorget. Det var 

grillmat, allsang og musikk ved Fru Dahlens orkester og Øystein Frivold, god 

stemning tross et noe labert vær med litt regn i luften. I år holdt også Runar 

Liodden en andakt i forbindelse med arrangementet. Oppmuntrende at ordføreren 

verdsetter tiltaket og foretok premieutdeling også i år! Tiltaket har styrket forholdet mellom kirken 

og institusjonene og Modumheimen i særdeleshet.   
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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 og snakke 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. 

 

Organiserte tiltak som har vært i gang er 4 møteplasser for eldre, småbarnstreff (med påfølgende 

barseltrim), Tro og Lys, bønnegruppen, Holy Robic, husfellesskapene, institusjonskontakten. En 

sorggruppe for pårørende til demente har vært aktiv.  

 Årets temakveld handlet om å være gode nok foreldre for felles barn etter et samlivsbrudd. 

Utgangspunktet var Fortsatt Foreldre-konseptet som er utviklet av Samlivssenteret ved Modum Bad.. 

I forbindelse med Allehelgen inviterte vi til temasamling på Sevalstunet.   

 

 

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 gjennomført i 2009. Arbeidet med dette koordineres 

med kunngjøringen i kirkene og nettsiden vår.  Ordningen skal evalueres i 2010. 

 

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

kirkevalget ble omtalt i flere sammenhenger. 

 

I mai ble det tradisjonen tro arrangert Champions League 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 5 utgaver i 2009. 

 

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. 

I perioden 16. – 23. februar hadde menigheten vandreutstillingen ”Kristuskransen” i Åmot kirke.  

Utstillingen var på turne i hele bispedømmet og viste ”Kristuskransen” i perler, ord og malerier. 

 

Åmot kirke har hatt en maleriutstilling i regi av Modum maleklubb. 

 

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. Fra og med høsten 2009 ble også Åmot kirke inkludert i dette 

ansvarsområdet.  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.   
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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. 

 

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. 

 

Riksantikvaren har truffet vedtak om permanent tilbakestilling av benker i Heggen kirke. Det er satt 

klagefrist til 15. februar 2010 og klage vil bli utarbeidet.  Saken er således ikke sluttført. 

 

Den planlagte rehabiliteringen av Heggen kirke ble ikke gjennomført i 2009, men utsatt for 

Opplysningsvesenets fond stoppet sin tildeling av midler.  Det vil være viktig å følge saken opp 

videre. 

 

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. Det ble i 2009 opprettet et 

muslimsk gravfelt på kirkegården ved Åmot kirke.  

 

 

5  Årsmeldinger  

5.1 Heggen gospel 

Medlemmer:     vår 2009  80 betalende medlemmer 

                         høst 2009 78 betalende medlemmer 

Opptredener:    Ungdomsgudstjenester i Åmot kirke. Konsert med BiG (Bibelskolen i Grimstad). 

Gjennomføring av tensingfestivalen 6.-8.nov. i Vikersund.   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 2010:   Delta på ungdomsgudstjenester, ta imot besøk fra Dettingen  30. mai – 4. juni, 

                         Turne til Tyskland 28.juni – 9.juli 

                         Delta på ungdomsgudstjenester i Åmot, arrangere Bilrebus, etc. 

                         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 

                          2009/våren 2010: 

 

                          Leder:                        Jørgen Madsen Dahl 

                          Nestleder                   Eirik Klevstad 

                          Sekretær                    Ingrid Finsrud Lien 

                          Kasserer:                   Lina Holberg 

                          PR                             Petter Klepelv 

                                                            Kenneth D Holen 

http://www.modum.kommune.no/templates/modum/PortalStartPage.aspx?id=86
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Dirigenter:         Frida Gravbråten og Heidi Marie Gunnerød 

 

Bandrepresentant:    Hanna Lukris Meen Wærsted 

 

Voksenledere:    Johan Dahl, Tone Lill Dahlen,  Geir Holberg, Dag Kristian Moen Hæhre,  Arild   

                           Løvik (ansatt), Christian Sandberg (ansatt) og Stian Tveit (ansatt). 

  

5.2 Vaaraan 

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

Odd Heiland. 

 

Oppgaver: 

Vår oppgave er å holde orden på uteområdet, utføre mindre vedlikeholdsoppgaver på bygningen og 

avholde arrangementer for å skaffe inntekter til Vaaraan. 

 

Aktiviteter: 

Juletrefest: Det var Juletrefest den 11. januar. Det var ca 60 personer til stede med stort og smått.  

 

Brosjyre for Vaaraan: Brosjyren med opplysninger om utleie er lagt ut i kirkene og på forskjellige 

offentlige kontorer. 

 

Utebenker: Vi fikk fem utebenker som er plassert ved inngangen, samt at vi har satt opp veiskilt 

med Vaaraan på. 

 

Sangkveld for barn: Vi ville holde en sangstund for barn i april, men det meldte seg ikke nok 

deltagere så det ble avlyst. 

 

Vårrengjøring: Vi hadde dugnad med vasking av storsalen. Vi fikk god hjelp av venner og bekjente. 

Tusen takk til dem som tok seg tid til å hjelpe oss med oppgaven. 

 

Vaaraan-dagen: Lørdag 5. september ble Vaaraan-dagen arrangert med Stalsberg Musikkorps som 

spilte. På samme dag hadde vi loppemarked. Mange tok turen til Vaaraan denne dagen. Vaaraan fikk 

også en gave på ti tusen kroner fra en som følte stor takknemlighet for hva Vaaraan hadde betydd for 

henne.      

 

Julemesse: 5. desember var det Julemesse på Vaaraan.   

 

Andre saker det har vært arbeidet med: Vi har ryddet uteområdet for kvist og ugress. Det er gjort 

forberedelser til Juletrefest i januar 2010. 

 

 

5.3 Årsmelding for Åmot kirke 2009 frem til kirken ble overdratt/gitt til Modum 

kirkelige fellesråd 

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. 
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Kleven, er styrets sekretær. Årsmøtet ble avholdt 19/4, og styremøter 10/2 og 21/3. I tillegg har 

styret vært i kontakt vedrørende taksaken og overdragelsessaken.  

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

assistent/renholder Gro Grøsland, i 80 % stilling.  

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.   
117 personer har i perioden arbeidet frivillig; på Kirketorget, med vaktmestertjenester, i styrer, komiteer, 

utvalg, gjennom sang, musikk og annet. 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. 

Forbedringer. Bordtralle og bord er innkjøpt. ”List” bak prekestolen  er ”kamuflasje-malt”. Som gaver har vi 

mottatt to malerier; fra Bjørg Wold og fra Åse og Birger Hammerstad.  

Informasjon om åpne arrangementer finnes i brosjyrene som to ganger i året blir 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. Husfellesskap; 74 personer i 10 grupper. Modum 

Menighetskor. Småbarnstreff. Søndagsskolen. Åmot Barnegospel. Åmot knøttesang. Åmot 

Speidertropp. SMK Viking. Konfirmantundervisning. Samlinger for konfirmantforeldre. 

Brudeparkvelder. Kirkeverksted. Teknikergruppe. Teknisk hjelp-gruppe. Alarmansvarlige. Kirke-

omvisere. Sang og musikk-folk. Kveldsgudtjeneste-ansvarlige. Holy-Robic; vanlig og senior. 

Kirketorget. Vaktmestere. Minnesamvær. Kurs, seminarer og møter i regi av Tunsberg Bispedømme, 

Modum kommune, ELKO, Bedriftshelsetjenesten og andre. Utleie til fødselsdags-, dåps-, 

konfirmasjons- og andre selskaper. Alterdekorering. ”Tro og Lys”. Hyggestunden. Bønnesamlinger; 

hver fredag. Kirkeverter. Nattverdutdelere. Delegrupper (Sorggrupper). Musikk-skolen. Sysle 

Blandakor-øvelser. Modum kammerkors øvelser. Modum Husflidslags møter. Strikkekafè.  
Og dette: 9/1: PU-juletrefest. 13/1: Enger Misjonsforenings julefest. 21/1: Sjakklubben-samling. 10/2: Staben 

i Lommedalen menighet på ”Erfa-besøk”. 12/2: Samling for de frivillige på Kirketorget. 17/2: Fest på kjerka; 

for frivillige i Modum menighet. 16/2 – 23/2: Kristuskransen-utstilling. 6/3 – 7/3: Besøk av gospel-gruppe fra 

Grenland. 7/3: CD-innspilling for Modum kammerkor. 11/3: Besøk fra Misjonssambandets skole i Oslo. 22/3: 

Storbandkonsert. 28/3: Konsert med Heggen gospel, Bibelskolens musikklinje m. fl. 29/3: Åpning av 

kunstutstilling; påskebudskapet. 31/3: Konfirmanter og andre deltok i Kirkens Nødhjelps fastaksjon. 18/4: 

Sangkafè ved Modum kammerkor. 22/4: Inspirasjonsforedrag ved Cathrine Breivik. 25/4: Kulturskolen-

konsert. 30/4: Tur til Wigdals truckstopp for de frivillige på Kirketorget. 10/5: Hilde Kjøll-konsert. 14/5: 

Vaktmesterdugnad. 26/5: Syng med oss-samling; med Øystein Frivoll. 27/5: Champions League fotballfinale-

arrangement på Kirketorget. 29/5: Arrangement i regi av Sysle blandakor: Marit Nævra mottok Kongens 

Fortjenestemedalje. 13/6: Åmot barnegospels 10 års jubileumsfeiring med CD-slipp. 
 

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

Per Ole Buxrud, styreleder 

 

●●●●●●●●●●●●● 

Om Åmot kirkes overdragelse til Modum kirkelige fellesråd  
Ved Per Ole Buxrud 
 

I Åmot kirkes styremøtet 10. februar 2009 ble mulig overdragelse drøftet, og ønsket. Tinglyst avtale av 18. 

august 2003 mellom Åmot kirke og Modum kommune sier blant annet: Ved oppløsning av foreningen Åmot 

kirke overtar Modum kommune/Modum kirkelige fellesråd vederlagsfritt foreningens verdier, jfr. § 8 i 

vedtektene for Åmot kirke. § 8 sier videre: Beslutning om oppløsning av foreningen krever enstemmig 

innstilling av styret og ¾ tilslutning fra årsmøtet. 

Etter videre drøftinger, og styremøte 21. mars, sendte styret 30. mars dette brevet til ca. 200 aktuelle personer: 
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Til Åmot kirkes frivillige medarbeidere, til dere som deltar i givertjenesten, bruker og andre 
 

Orientering om (mulige) forandringer i Åmot kirkes eierforhold, organisering av det frivillige arbeidet 

m.m. 
 

Styret for Åmot kirke har i noe tid drøftet vegen videre.  

Dette er bakgrunnen: 

A. Styret sitter med et for stort ansvar, både økonomisk og personalmessig.  

B. Vedlikeholdet av en så stor bygningsmasse har vist seg meget krevende.  

C. Modum har blitt en menighet, som fungerer godt. De fleste av de mange aktivitetene som for noen år 

siden ble drevet av Åmot kirke inngår nå som en del av Modum menighets arbeid. 

D. Per Ole Buxrud stiller ikke til gjenvalg. Styret har ikke funnet erstatter. 

E. Menighetsprest og daglig leder Lise W. Kleven slutter 31. juli for å bli sokneprest i Sigdal. 

           Resultatet av drøftelsene har blitt at et enstemmig styre, på årsmøtet 19. april 2009, vil foreslå at 

foreningen Åmot kirke oppløses. Dette krever ¾ tilslutning fra årsmøtet. Dersom flere enn ¼ stemmer mot en 

oppløsning, må disse komme opp med en ny person til styret. 

           Åmot kirkes vedtekter sier at ved oppløsning overtar Modum menighetsråd/Modum kirkelige 

fellesråd foreningens verdier vederlagsfritt. Hvis årsmøtet vedtar oppløsning, må det lages en tidsplan 

for overføring av foreningens verdier. Det er viktig at denne tidsplan ivaretar foreningens 

arbeidsgiveransvar og inngåtte leieavtaler slik at dette kan avvikles/overføres på en god måte. 

Hva skjer med frivilligheten videre hvis forandringene blir vedtatt? 

Styret har på forhånd hatt kontakt med Modum menighetsråd/Modum kirkelige fellesråd om dette. Styret ser 

det som viktig å videreføre det lokale ”eierforholdet” til kirken, der bemanning av Kirketorget, avholde 

minnesamvær, utleie, dugnader m.m. er sentralt. Styret har forventninger til at dette kan fortsette på en god 

måte, og vil invitere til samtale om saken så raskt som mulig etter at en eventuell avgjørelse om oppløsning er 

tatt 19. april 2009, og i forkant av menighetsrådsmøte 13. mai 2009. 

Hva skjer med Givertjenesten hvis forandringene blir vedtatt? 

Styret ønsker at Givertjenesten fortsetter. En forutsetning for dette er at inntektene fra Givertjenesten, 

sammen med inntektene som kommer som en følge av det frivillige arbeidet på Kirketorget, med 

minnesamværene og annet, blir øremerket til en type stilling som først og fremst har som målsetting å 

organisere og inspirere det frivillige arbeidet ved og ut fra Åmot kirke.  

     Det er også ønskelig at annet som foregår i regi av Åmot kirke videreføres, for eksempel Holy-Robic, 

Hygge-stunden, forskjellige arrangementer og aktivitets-brosjyren som sendes alle husstander i Åmot to 

ganger i året. 

________________________________________________________________________________________ 
 

Årsmøtet 19. april var meget godt besøkt. Per Ole Buxrud holdt en utvidet orientering om 

overdragelsessaken. Det var mange innlegg som inneholdt stor takknemlighet for alt det viktige og positive 

som er oppnådd. Ingen ønsket skriftlig avstemming. Et enstemmig årsmøte gikk inn for at foreningen Åmot 

kirke oppløses. Styret fortsetter som et interimsstyre inntil Modum menighetsråd/Modum kirkelige fellesråd 

overtar foreningens verdier og ansvar. Det er ønskelig at det skjer 1. august 2009. 
 

29. april deltok følgene i et ”overtagelsesmøte”: Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang, sokneprest Geir E. 

Holberg, menighetsrådsleder Helge Gutuen, daglig leder Lise W. Kleven og styreleder Per Ole Buxrud. Møtet 

var meget konstruktivt og det ble god enighet om det forskjellige vedrørende overtagelsen. Taksaken, og 

økonomien rundt den, var en utfordring. I løpet av høsten ble den, med velvilje fra kirkevergens side, løst. 

Den endelige, og formelle, overtagelse skjedde pr. 1. november 2009.  
 

Søndag 21. juni var det avskjedsgudstjeneste for Lise W. Kleven. Etter gudstjenesten ble det også 

markert at kirken blir overdratt/gitt til Modum kirkelige fellesråd. Mange hadde hilsener, både i 

takknemlighet til Lise, og i forbindelse med kirkens overdragelse. Per Ole Buxrud sa blant annet dette om 

kirken: 

Det var i 1892, altså for 117 år siden, at det som mange kaller eventyret Åmot kirke begynte. Den gangen var 

det ildsjeler som hadde bygget og tok i bruk Søndre Modum Bedehus, og som tok ansvar for 

menighetsbygging her. I 1906 satte de opp et tilbygg med tårn, og det ble Åmot kapell. I 1996 tok vi i bruk 

Åmot kirke. Det er viktig og riktig at vi nå, i stor takknemlighet, ser tilbake på de som i tro, og med stor 
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innsats, år etter år har stått på for huset og kristenlivet her. Ser dere denne stafettpinnen? Det er akkurat slike 

som brukes når det i friidrett løpes stafett. På denne står det: Første etappe; 1892 – 2009; bedehus, kapell, 

Åmot kirke.  I alle disse 117 årene har bygget, etter statuttene, vært eiet av kristenfolket på Åmot, og ledet av 

et styre. Fra nå av er det kristenfolket i Modum, og ikke bare i Åmot, som skal eie og drifte kirken. Vi i styret, 

som nå representerer kristenfolket på Åmot, er takknemlige og stolte over å ha skaffet midler og fått bygget 

denne innholdsrike kirken. Vi gir fra oss stafettpinnen i tro og forventning til at de som nå tar fatt på andre 

etappe gjør det med stor dyktighet og entusiasme.  
 

Fungerende kirkeverge, Eva Trogstad, overtok stafettpinnen. 

 

5.4 Vikersund Menighetssenter 

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 menighetsrådene 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 Modum Menighetsråd 

Og tre - 3 – oppnevnes av Vikersund Normisjon. Det velges 4 varamedlemmer. 

 

Vikersund Menighetssenter ble registrert i Brønnøysundregistrene i 2006 etter den nye 

stiftelsesloven. 

 

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 

 

Utleieansvarlig: Hroar Fossen 

Vaktmestere har i 2009 vært styremedlemmene. 

Virksomheten 

Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet 40 saker.  

Vi vil spesielt nevne følgende: 

 

Renholder. Hodan Mahammed har vært lønnet renholder siden 2007. 

 

Vaktmesterfunksjonen. Styret har drøftet vaktmesterfunksjonen på flere møter. Det var enighet at 

denne funksjonen kunne ivaretas på frivillig basis av styremedlemmene inntil videre. 
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Loppemarked ble arrangert lørdag 9. mai.  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 54.000. 

Stor takk til alle hjelpere, givere og kjøpere. 

 

Problemet varmepumper. 

Menighetssenteret installerte 2 varmepumper i 2008. Styret har ikke vært fornøyd og var innstilt på å 

få kjøpet hevet. Imidlertid har leverandøren påtatt seg ansvaret og har satt inn helt nye pumper av 

annet og anerkjent merke uten kostnader for Menighetssenteret. 

 

Lindetrærne på Menighetssenterets grunn.  

Lindetrærne var blitt så store og slipper ned så store mengder med bladlussaft, grener/kvister, frukter 

og løv at menighetssenteret med sine begrensede ressurser ikke lenger kunne makte vedlikehold av 

trærne og renhold av uteområde og fortau. 

Styret besluttet derfor at trærne skulle fjernes. Det er kommet inn 3 anbud og styret vil ta sin 

beslutning på nyåret 2010. 

 

Ny leietaker i 2. etasje. 

Nåværende leietaker hadde sagt opp leieforholdet fra 1. september. Snekker ble engasjert til å gjøre 

noen småreparasjoner og sette inn nytt skap på badet. Det ble skrevet leiekontrakt med ny leietaker. 

Leiligheten er leid ut i 2009 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i forhold til drift av 

Menighetssenteret.  

 

Investeringer: 

Det har ikke vært behov for de store investeringer i 2009. Det er kjøpt 6 nye serveringsbord. 

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

rydding/vedlikehold av uteanlegg, vasket yttervegger ved hovedinngang, rensking av takrenner. 

Plenklipping vår/sommer og høst har vært ivaretatt av en skoleungdom  mot en godtgjørelse. Dette 

har vært en ordning som styret er fornøyd med.  

 

Aktiviteter 

Det har vært normal aktivitet for utleie av huset i 2009. Foruten alle arrangementer til Vikersund 

Normisjon (formiddagstreff, lørdagskaffe og temakvelder) og Menigheten (konfirmantundervisning, 

gudstjenester/skolegudstjenester, og åpen barnehage). Fortsatt leier Kor O2, Heggen Gospel. 

Dessuten har Familiekoret og Modum Soul Children sine øvelser/arrangementer på 

Menighetssenteret. 

Huset leies ut til minnesamvær, selskaper (bursdager, konfirmasjoner, dåpsselskaper osv)  

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

Menighetssenteret. Det har også vært søndagsskole under noen av gudstjenestene. 

TAKK 

Bak all denne virksomheten som er nevnt for året 2009 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 18. januar 2010 

Styret for Vikersund Menighetssenter 

Jan Marcussen 

Leder. 
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5.5 Vikersund Normisjon  

Modum Indremisjon ble stiftet i 1872, så denne årsmeldingen er for det 137. virkeåret for 

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

Normisjon, så dette er årsmelding for Normisjons 9. år. Vikersund Normisjon er medeier i stiftelsen 

Vikersund Menighetssenter og alle våre arrangementer har vært avholdt på Menighetsenteret. 

 

Styresammensetning: 

Leder: Jan Marcussen. 

Styremedlemmer: Helge Gutuen, Petra Moen, Marry Bjørndalen. 

Varamedlem: Magnhild Eggen. 

Kasserer: Lisa Wiger.  

Revisor: Solveig Berg Vego. 

 

Normisjonens representanter i styret for Vikersund Menighetssenter: 

Petra Moen    valgt i 2006 

Kjell Christiansen   valgt i 2009   

Hroar Fossen    valgt i 2006  

Eli Gutuen, varamedlem  valgt i 2007  

 

Programkomite ble valgt for 2009: Helge Gutuen (leder), Kjell Christiansen, Torill Korsvik og Geir 

Holberg.  

 

Formiddagstreff: (egen årsmelding). 

Leder har vært Helge Gutuen.  

 

Lørdagskaffe har vært arrangert på Menighetssenteret (egen årsmelding). 

 

Ansvar for bevertning på onsdagssamlingene: 

Petra Moen har vært ansvarlig med god hjelp av Magnhild Eggen, Eli Gutuen, Ingrid 

Marcussen m.fl. 

 

Blomsterkasse: Marit Maaleng.  

 

PR: Helge Gutuen og Jan Marcussen har tatt seg av dette. Johan Solberg var plakatansvarlig på 

begynnelsen av året.  Vi har sørget for god og allsidig PR i forskjellige medier + plakater m.m. 

 

Virksomheten: 

Det har vært avholdt 1 styremøte og behandlet 8 saker. Årsmøte ble avholdt søndag 25. januar med 

14 deltakere. Jon Mamen holdt andakt. 

Det ble et spennende program også i 2009. De fleste onsdagssamlingene har vært temakvelder. Det 

har vært mange kjente talere/foredragsholdere med interessante emner, og vi har hatt fine sangkrefter 

og musikkrefter. 
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Programmet for onsdagskveldene har vært slik: 

FORBØNNSGUDSTJENESTE v/Jørgen Korsvik.   

VANDRING I PAULUS FOTSPOR v/Olav Jakob Tveit, Sang: Sysle Bl kor. 

KRISTUSKRANSEN /Jan Otto Eek. Utstilling av kunstinstallasjonen Kristuskransen.  

ALDRI FOR SENDT Å BLI ET LYKKELIG BARN v/ Terje Forsberg, Sang: Vittorio de Giovannii. 

TROENS PSYKOLOGISKE FUNKSJON v/Gry Stålsett. 

SYKEHUSPREST AV GUDS NÅDE v/ Jon-Erik Bråthen, Sang: Nina Jeanette Dalen. 

OPPSTANDELSEN OG LIVET v/Anfin Skaaheim, Sang: Felleskoret, Hokksund. 

ISRAEL OG DET PROFETISKE ORD v/Tarje Noraberg, Sang: Rein Olav Berntzen. 

KONSERT v/Marte Halås og band. 

KELTISK KVELDSBØNN v/Helge Gutuen, Sang: Aasmund Buhagen. 

VI SYNGER SAMMEN v/Aasmund Buhagen, Eli Gutuen og Anne Hæhre. 

17. MAI FEST v/ Torill Korsvik og tale av Jon Mamen.  

PILGRIMSVANDRING TIL HEGGEN KIRKE v/Marry Bjørndalen og Gunnar Hellerud. 

Frokost og morgenbønn på Menighetssenteret. 

GRILLFEST hos Petra Moen, Anne Sofie og Reidun Haug sang og andakt. 

JESU KORS – VRENGEBILDER OG LEVENDE FORKYNNELSE v/Notto Thelle. Musikk  

v/Henriette og Håkon Skagen. 

ET LIV I FRIHET OG FORANDRING v/Marianne Kraft. 

NATTURLIG ALLMAKT Dikt og betraktninger v/Ragnar Otto Eriksen.  

PEISKVELD v/Torill Korsvik. 

JEG TROR PÅ GLEDENS GUD v/Karsten Isachsen, Sang: Modum Kammerkor. 

HVORDAN LEVE MED SYKDOM OG ANNET SOM ER VANSKELIG? v/Per Frick Høydal, 

sang: Åmot Mannskor. 

”VI SYNGER JULEN INN” v/Sysle Bl. Kor og Jan Marcussen. 

 

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

Kursets tittel: JEG OG DE ANDRE - Kurset gikk over fire onsdagskvelder.  

Temaer/forelesere har vært:  
OM Å GODTA SEG SELV v/Terje Landro og Per Bjørnar Halås. 

RELASJONER TIL ANDRE MENNESKER v/Leif Gunnar Engedal. 

RELASJONENES REALSJON v/Geir Holberg. 

INKLUDERENDE FELLESSKAP v/Jørgen Korsvik. 

Det var 35 faste deltakere på kurset. Kurset var også åpent for deltakelse på enkeltkvelder, og 

ca. 50 mennesker var innom. 

 

Fremmøte: Arrangementene har samlet folk i alle aldrer og fra 20 til 125 mennesker har vært til 

stede. På flere av temakveldene var det rundt 100 til stede. 

 

Møteverter: I 2009 har det vært 8 forskjellige møteverter for Normisjons sine onsdagssamlinger. De 

har tatt ansvar for å ordne lokalet med stoler, piano, talerstol, mikrofon, sangbøker m.m. samt 

rydding etter samlingene., men det aller viktigste har vært å ønske alle folk hjertelig velkommen. En 

stor takk til hver enkelt av møtevertene. 

 

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.  
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Arrangementer: Vikersund Normisjon har i løpet av 2009 arrangert 45 ulike sammenkomster på 

Menighetssenteret og engasjert ca 35-40 frivillige personer til aktivitetene sine.  

 

Programansvarlig for 2009 har vært programkomiteen som har gjort en kjempejobb slik at det ble et 

godt og allsidig program.  

 

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 Menighetssenter. 

 

Andre engasjement: 

Vikersund Normisjon var representert på årsmøte i april til regionen Buskerud/Vestfold med 

Magnhild Eggen, Petra Moen og Jan Marcussen.  

 

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 2009 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.  

La oss fortsette å utføre vår gjerning og tjeneste i troskap med han som hav oss kallet, Gud vår far. Vi 

får også lov til å tro at det arbeid som vi gjør i Vikersund Normisjon har evighetsverdi. 

 

Vikersund Normisjon, 6.januar 2010 

Jan Marcussen                        

leder av styret  

 

 


