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1 Modum menighetsråd
1.1 Takk
Årsmeldingen for 2010 foreligger nå i endelig utgave. Som i tidligere utgaver har også denne
årsmeldingen et fyldig og omfattende innhold som speiler mangfoldet i kirken vår. Samtidig
synliggjør den ”tall og statistikk” for ulike aktiviteter knyttet til kirkestedene og Modum menighet.
Vi vet det er mange som fortjener en stor takk for verdifull innsats både av ansatte i stab og alle de
frivillige i menigheten. Menighetsarbeid er et ”lagspill” der mennesker med ulik bakgrunn
samhandler om et felles mål: “I Kristus, Nær Livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke.”
Det rettes en takk til bevilgende myndigheter og ikke minst til personell knyttet til
kirkegårdskontoret/teknisk etat i Modum som bidrar til flotte og velstelte kirkegårder i bygda.
Utfordringene er mange, men la oss stå samlet i troen på en fortsatt god utvikling for Modum
menighet.
Hilser med bibelordet som står i 1.Tim 2, 1-2: “ Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn
og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan
leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.”
Terje Enger Gulbrandsen
Menighetsrådsleder.

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.
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1.4 Rådets sammensetning
Rådets sammensetning i 2010:
Terje Enger Gulbrandsen, leder
Bente Holm, nestleder
Oskar Fidjestøl
Olav Sørensen
Per Anders Øien
Tone Olslund
Christian Sandberg
Viktoria Skille Tangen
Ellen Sæther
Linda Røed
Geir E. Holberg, sokneprest
Vararepresentanter:
Anne Dahl, Torill Korsvik, Torunn Bottolfs, Åse K. Rognlien og Eli Åsheim
Kommunens representant i kirkelig fellesråd:
Marianne Kaldestad og Lars-Ole Gjermundbo (vara).
Andre møtende og rådets sekretær:
Vikar for kirkevergen, Eva Trogstad 01.01-31.07.
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang, 01.08-31.12.

1.5 Møter og saker
Rådet hadde 8 møter i 2010. Det behandlet 28 menighetsrådssaker og 55 fellesrådssaker i tillegg til
referater. Det ble arrangert en adventssamling for menighetsrådet og storstaben på Vaaraan 14.12.
Type saker:
 Fagutvalg for trosopplæring.
 Priser for utleie av kirkene og Vaaraan.
 Start på langtidsplan 2011-2015.
 Skifte av regnskapsbyrå.
 Rapport fra bygningsbefaring.
 Årsmelding, regnskap og budsjett.
 Søknad om ekstrabevilgning til taket i Åmot kirke.
 Modum menighetsblad.
 Offerliste.
 Oppussing av dåpssakristi, Nykirke.
 Avskjedsfest for seniorprest Jon Mamen.
 Ansettelse av menighetsmusiker og trosopplærer.
 Diverse oppnevninger og orienteringssaker.

1.6 Utvalg
1.6.1 Administrasjonsutvalg
Administrasjonsutvalget har i 2010 bestått av:
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Terje Enger Gulbrandsen, leder, og Bente Holm fra menighetsrådet.
Knut J. Johnsen, ansattes representant.
Andre møtende:
Sokneprest Geir E. Holberg har tale og møterett men ikke stemmerett.
Kirkeverge Eva Trogstad (vikar 01.01-31.07)/Nina Brokhaug Røvang (01.08-31.12) er utvalgets
sekretær.
Administrasjonsutvalget har jobbet med ansettelse av trosopplærer i 80% og menighetsmusiker i 60%
samt lokale forhandlinger.
1.6.2 Bygningsutvalg
Christian Sandberg (menighetsrådet), Ellen Sæther (menighetsrådet), Gunnar Stenbro
(heltidskirketjener), Helge Kleiv (teknisk etat) og Nina Brokhaug Røvang (kirkeverge).
Bygningsutvalget har hatt en befaring i løpet av 2010 til alle kirkene i Modum.
1.6.3 Kirkeutvalg
1.6.3.1 Snarum kirkeutvalg
Medlemmer:
Asbjørn Kleven (leder), Britt Tuft, Anne Turid Gulbrandsen, Åse
Lien, Aina Svendsby, Jon Mamen/Tormod Moviken (ansatt).
Antall møter:
6. Møtene har vært holdt i sakristiet.
Arrangementer:
 Utvalget bisto med fasteaksjonen 23.03.
 Utvalget gjorde i stand kirkekaffe 14.02. og 21.03.
 Olsokgudstjeneste med rømmegrøt samlet om lag 60 deltakere.
 Konfirmantjubileum 27.09. samlet 8 jubilanter til hyggelig samling på Tyrifjord.
 Grøtfest på ungdomslokalet 1. søndag i advent.
Saker:
 Utvalget gir blomst til 80-årsjubilanter i sitt område.

1.6.3.2 Rud kirkeutvalg
Medlemmer:
Torhild Grøterud (kontaktperson), Magnhild Eggen,
Elin Håvet Grøsland, Signe Vesetrud, Olav Finsrud,
Jon Mamen (tom 09.02)/Tormod Moviken (ansatt).
Antall møter:
3 pluss dugnad.
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Arrangementer og gudstjenester:
 24.01: Jon Mamen`s siste gudstjeneste i Rud kirke. Signe overrakte lysestake i sølv fra
kirkeutvalget + fra Rud kirkeforening. Det var 2 barnedåper – 55 stk. tilstede.
 23.03: Innsamlingsaksjon – Signe, Magnhild og Torhild.
 05.04: Dåpsgudstjeneste – 40 stk. tilstede.
 25.04: Gudstjeneste – 58 stk. tilstede.
 31.05: Dugnad m/sølvpuss, støvtørring og forefallende arbeid. Vi avsluttet med kaffe og
kaker.
 13.05: Konfirmasjonsgudstjeneste – 139 stk. tilstede. Nytt for oss i år var at konfirmantene
fikk en rød rose hver.
 29.08: Presentasjon av konfirmantene. Tradisjonen tro holdt Drolsum Sanitetsforening
kirkekaffe. 95 stk. tilstede.
 19.09: Gudstjeneste med utdeling av “Min kirkebok”. Vi holdt kirkekaffe – det var 64 stk.
tilstede.
 14.11: Bygdas kirkekveld ble en vellykket kveld. Tone Martha Eriksen og Drammensjentene
slo an, Tormod Moviken og Knut Johnsen ledet samlingen. Jon Mamen holdt foredrag om
Chr. Hornsrud. Kirkeutvalget serverte. Kirkekaffe – 50 stk. tilstede – hadde håpet på flere.
 24.12: Julaftensgudstjeneste – som vanlig en høytidelig og fin ettermiddag. 78 stk. tilstede.
Saker:





Avslutning for Jon Mamen.
Første møte med Tormod Moviken som sekretær. Dette ble holdt i Rud kirke.
Planlegging av bygdas kirkekveld.
Befaring av kirkebygget hvor vi kom med ønsker om noen utbedringer.

1.6.3.4 Heggen kirkeutvalg
Medlemmer:
Jan Marcussen (leder), Wermund Skyllingstad (sekretær ),
Jenny Müller, Mie Høydal, Arne B. Tandberg, Silje Engedal
og Geir E. Holberg (ansatt).
Antall møter: 4 møter og behandlet totalt 15 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).
 Gudstjenesteverksted i Heggen kirke 30. september.
 Medansvarlig for organisering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Vikersund og Geithus.
 Kirkekaffe enkelte gudstjenester på menighetssenteret.
Saker:
 Årlig befaring og rapport til kirkevergen om
bygningsmessig status av Heggen kirke.
Totalrehabilitering av kirka er inne i kirkevergens
plan i 2012.
 Kirkemusikalsk plan for hele Modum. En slik plan
begynner nå å ta form.
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Kirkeverttjeneste i Heggen kirke administreres av Jenny Müller.
Blomsterordninga tilbakeført til blomsterfondets forvaltere.
Synliggjøring av Heggen kirke under prøve-VM i skiflyging februar 2011.

1.6.3.5 Gulsrud kirkeutvalg
Medlemmer:
Sidsel Haug (leder), Trine Lise Berg,
Gro Rundbråten, Lise Rykkje, Jon Mamen/Tormod Moviken (ansatt)
Antall møter:
2010 har vært et rolig år for kirkeutvalget.
Arrangementer:
 Kirkekaffe etter gustjenesten 2. pinsedag.
Saker:
 Ordnet med blomster i krukker på våren og planter på høsten.
 Ordnet med juletre ute.
 Pyntet juletreet 22. desember. Da snakket utvalget litt om
aktiviteter i 2011. Ingen store planer.
1.6.3.6 Nykirke og Åmot kirkeutvalg
Medlemmer:
Per Ole Buxrud (2010-2012), Guri Jensen (2009 – 2011), Elisabeth Daae (2010-2012), Kjetil Ruud
(2009-2011), Britt Dahl (2010-2012), 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 og september.
Deltatt i planlegging av 10 årsjubiléet for Julemorgen i Nykirke og
Åmot kirkes 15 års jubileum
Medarrangør for avskjedsgudstjenesten med Stian Tveit, 20.06.
Oppfølging av oppussing av dåpssakristi og oppbevaring av kirketekstiler 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 åpen plass i arbeidsutvalget og kan møte når de har lyst og
anledning.
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1.6.3.7 Vestre Spone kirkeutvalg
Medlemmer:
Audun Eriksen (leder), Synnøve Andersen,
Berit Aslaksby, Solveig Formo Eriksen og Arild Løvik (ansatt).
Antall møter: 3.
Saker:
 Planlegging av aktivitetene i Vestre Spone kirke.
 Praktiske spørsmål angående kirkebygget.
Aktiviteter:
 Kirkeutvalget pyntet kirken med markblomster konfirmasjonssøndagen.
 Ordnet kirkekaffe til de fleste kveldsgudstjenestene.
 Deltok i gjennomføringen av julegrantenningen på Gimle/Jelstad.
 Pyntet juletre og satte ut fakler juleaften.
 Gitt innspill til vedlikehold og nyanskaffelser i kirken.
1.6.3.8 Husstyret for Vaaraan
Medlemmer av husstyret:
Mariann Tandberg, Ragnhild Tandberg, Marit Johansen, Bjørg Reiersøl, Odd Heiland.
Vaaraan husstyre ble opprettet i september 2008. Vår oppgave er å
holde orden på uteområdet, utføre mindre vedlikeholdsoppgaver
på bygningen, avholde arrangementer og prøve å skaffe inntekter til
Vaaraan.
Antall møter: 8
Saker og arrangementer:
 Juletrefest: Alt var klart for å holde Juletrefest 10.01., men vi måtte avlyse kort tid i forveien
da vannet inne i huset var frosset.
 Karneval: Vi arrangerte karneval for barn 06.03. Det møtte opp et 30 talls barn i mange fine
kostymer.
 Våropprydding: Vi hadde dugnad med våropprydding på uteområdet.
 Vaaraan dagen: Lørdag 21.08. var det loppemarked. Loppemarkedet var godt besøkt og vi
fikk solgt mye av loppene vi hadde. De resterende lagrer vi til nest år.
 Julemesse: Lørdag 20.11. var det Julemesse på Vaaraan.
Andre saker det har vært arbeidet med: Vi har holdt uteområdet ryddig og klipt plenen med jevne
mellomrom. Alle utebenkene har blitt oljet med to strøk i høst. Vi har fått tildelt midler og kjøpt nye
hvitevarer som oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap og en liten fryser. Det er gjort forberedelser til
Juletrefest i januar 2011.
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1.6.4 Fagutvalg
1.6.4.1 Fagutvalg for undervisning
Medlemmer: Mari Engedal, Bente Holm, Øyvind Rø og Arild Løvik (ansatt)
Antall møter: 1
Saker: Oppmuntre, veilede, lytte til kateketen. Utvalget har delvis ligget i dvale i 2010.

1.6.4.2 Fagutvalg for diakoni
Medlemmer: Wolfgang Müller, Maren Kristine Wiger, Eli Gutuen, Jorunn Krogh (fra nov.) og Liv
Marie Rudmoen (ansatt)
Antall møter: 4
I tillegg kom 4 prosjektgruppemøter for ”Internasjonal Søndag” der utvalgsmedlemmene var innkalt.
Saker:
Utvalget behandlet 15 saker.
Andre saker:
Temakveld om høsten ble denne gang erstattet av arrangementet ”Internasjonal Søndag” som er
beskrevet nærmere under punkt 4.4.
1.6.4.3 Fagutvalg for misjon
Medlemmer: Torill og Jørgen Korsvik og Tormod Moviken (ansatt).
Utvalget har hatt et år uten formelle møter. Det foreligger en egen
årsmelding for misjonsprosjektet i kapittel 5 i denne årsmeldingen.
1.6.4.4 Fagutvalg for økumenikk - Delta
Medlemmer: Runar J. Liodden og Dagrunn N. Buxrud (Den norske kirke), Jan Marcussen
(Normisjon), Halvor Gjøystdal og Oddbjørg Wergland (Pinsevenner).
Antall møter: 2
Saker:
DELTA er et tverrkirkelig forum som 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 31.01. i Åmot kirke ble en engasjerende samling med bred
deltagelse fra de ulike ”leirene”. Tonje Haugeto Stang holdt en jordnær og inspirerende tale om å
prioritere relasjoner med ikke-kristne og være Jesu vitner i hverdagen.
Sammen i Lovsang på Betlehem ble preget av den svenske sangeren og evangelisten Mikael
Järlestrand. 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 ble Sammen i Guds nærhet en del av onsdagsprogrammet for Normisjon.
Helge Gutuen tok oss med inn i en Kristus-meditasjon som bidro til en spennende samtale etterpå.
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Vårt felles bønnenettverk, Sammen i bønn for Modum har fullført sitt første år med samlinger på
Vaaraan siste torsdagen i måneden. Arbeidet ledes av Kjersti Silseth, Eli Gutuen og Rolf Hamstad.
Arbeidet har en god fordeling geografisk og kirkesamfunnsmessig!
1.6.4.5 Fagutvalg for trosopplæring
Medlemmer: Bente Holm, Victoria Skille Tangen, Sverre Følstad, Silje Engedal, Nina Hagen, Per
Buxrud, Anne-Kjersti Bakke Holberg (ansatt)
Antall møter: 3 møter høsten 2010. Det første møte var med de to
MR-representantene og trosopplærer, for å planlegge hvordan utvalget
skulle settes sammen. De to neste møtene var med hele utvalget.
Saker:
Utvalget skal lage en plan for trosopplæringen i Modum menighet (ferdigstilt innen juni 2012). Før
planen lages må det gjøres en del grunnlagsarbeid. Derfor er det i begynnelsen ingen lange sakslister.
Det utvalget har jobbet med denne første høsten er :
 Hva har vi, hva mangler vi, hva ønsker vi.
 Hva vil vi at de som har deltatt i trosopplæringen i Modum menighet (0-18 år) skal ha med
seg når de skal ut i verden?

1.6.4.6 Fagutvalg for kirkemusikk
Utvalget har ligget nede i også 2010.
1.6.5 Kontaktpersoner
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp
Ole 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.
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2.1 Kontorer
Hele staben har kontorer i Åmot kirke. I løpet av 2010 ble staben utvidet med en person: ny
trosopplærer. Denne overtok kontoret etter tidligere daglig leder for Åmot kirke. De fleste kontorene
fungerer tjenlig, men det er noen utfordringer. Kateket, menighetssekretær for Åmot kirke (40%),
renholder/vaktmester i Åmot kirke (80%), organist og menighetsmusiker (60%) deler det store
felleskontoret. Ventilasjon i forhold til varme om sommeren er dårlig, fellesgangen inn til kontorene
er kald om vinteren og kulde siver inn gjennom vinduskarmene på enkelte av kontorene om vinteren.
Kontoret til menighetssekretær har ikke egne vinduer og får lys gjennom kirkevergens kontor.
Veggen mellom disse to er ikke ideell som kontorskille.

2.2 Ansatte, kirkelig fellesråd
Antall ansatte/årsverk: 20 / 933,5 %
Daglig leder/kirkeverge (100 %):
Eva Trogstad (vikar tom 31.07.)
Nina Brokhaug Røvang (permisjon tom 31.07.)
Menighetssekretær (140 %):
Vigdis Hartberg Buhagen 50 % (40% i arbeid).
Rine Brekke, 100% hvorav 40% for ivaretakelse av
koordineringsoppgaver med driften av Åmot kirke.
Renholder (40 %) / assistent (40 %)
Gro Grøsland
Kateket (100 % lønnet fra bispedømmet):
Arild Løvik
Diakon (100 % hvorav 50% lønnet fra bispedømmet):
Liv Marie Rudmoen
Trosopplærer (80% statlig lønnet gjennom trosoppløringsmidler)
:
Anne-Kjersti Bakke Holberg (fom 01.06.)
Organist (160 %):
Knut J. Johnsen (100 %)
Stian Tveit (60 % tom 31.07.)
Hanna Louise Øien (60% fom 12.08.)
Kirketjener (100 %)
Gunnar Stenbro
Deltidskirketjenere:
Jorun Krogh, Gulsrud (1 %)
Lina Holberg, Heggen (11,5 %)
Inge Rese, Nykirke (5,5 %)
Johan Berg, Rud (2 %)
Asbjørn Kleven, Snarum (3,7 %)
Asbjørn Kleven, Vestre Spone (1,5 %)
Jostein Blegeberg, Åmot (12 %)
Klokkere:
Ingrid Finsrud Lien, Heggen (7 %). Er og fast vikar som klokker i Rud
hvor stillingen er vakant.
Benedikte Braathen, Snarum (2,8 %) .
Hildur Fossen, Åmot (6,5 %)
Vaktmester Vaaraan (lønnet av Vaaraan):
Bjørg Reiersøl (tom 30.11)
Gro Grøsland (20% fom 01.12)
Voksenleder Heggen gospel (lønnet av menighetsrådet):
Christian Sandberg (timebetalt inntil 20%))
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2.3 Ansatte, statlig
Antall ansatte/årsverk: 3/ 300 %
Sokneprest:
Kapellan:
Seniorprest:
Vikartjenester:
Prostiprest

Geir E. Holberg
Runar J. Liodden
Jon Mamen
Tormod Moviken
Tormod Moviken

100 %
100 %
80 % tom mars. Pensjonist fom 01.04.
20 % tom 31.03.
100% fom 01.04. (noen få tjenester for prosten i prostiet)

Jon Mamen gikk av med pensjon etter tjeneste som residerende kapellan, sokneprest og seniorprest i
Modum sokn i 30 år. Biskopen har ved Jon Mamens avgang plassert prostiprest Tormod Moviken i
den ledige stillingen. Denne ordningen vil gjelde inntil videre.

2.2 Arbeidsmiljø
Det har vært gjennomført arbeidsplassundersøkelse for prestene. Det har ikke vært gjennomført noen
generell arbeidsmiljøundersøkelse i 2010. I staben har sykefraværet vært tilnærmet lik 0.
Stabstiltak: Hele staben deltok på bispedømmets fellesdag på Heistadmoen 19.05. En flott dag med et
godt opplegg. Videre var staben på en vandring langs Drammenselva. Staben gikk fra Åmot til
Grava. Jon Mamen med sin historiekunnskap var guide for dagen. Staben hadde og en stabsdag med
tema fellesskap i staben i begynnelsen av september og stabsdager med tema: “Trosopplæring” to
dager på Lampeland i slutten av september. Ellers har vi hatt avslutningslunsj for Stian Tveit på
kontoret, overraskelsesavslutningslunsj for Eva Trogstad hjemme hos kirkevergen (som var i
permisjon) og sosial samling med julegryte hjemme hos kirkevergen i desember.
I november ble staben utfordret til å være med i morgenkonkurransen i Buskerud sendingen.
Menigheten var med hele 14 ganger og det var god markedsføring og god “teambuilding”!

3 Regnskap
Modum kirkelige fellesråd gikk inn i 2010 med null i fond, identisk bevilgning fra kommunen som
tidligere år, overtakelse av Åmot kirke uten at det var gitt ekstrabevilgninger fra kommunen til å
drifte denne og ekstremkulde som ga dobling av strømutgiftene de første månedene i året. Dette satt
krav om en ekstrem stram kostnadsstyring.

3.1 Driftsresultat “Kirkelig administrasjon 041” og “Kirker 042”
3.1.1 Kirkelig administrasjon (041)
Kirkelig administrasjon hadde et budsjettert driftsunderskudd på -105.000,- og endte med et resultat
med overskudd på 111.085,-. Finans hadde et budsjettert overskudd på 45.000,- men endte med et
negativt resultat på -119.736. Samlet gir dette et resultat på 041 på -8.651,-. Se tabell under.
I og med at fondet for kirkelig fellesråd = 0 må underskuddet på -8.651,- dekkes opp sammen med
underskuddet for 042.
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2 010
2 010
REVIDERT
Budsjett Regnskap
Kirkelig administrasjon (041)
Sum driftsutgifter, kirkelig administrasjon
Sum driftsinntekter, kirkelig administrasjon
Sum
Sum driftsutgifter, Modum kirkeutvalg (041)
Sum driftsutgifter (041)
Finansieringsutgifter (041)
Finansieringsinntekter (041)
Sum finans (041)
Resultat kirkelig administrasjon (041)

Diff
Reg-bud

2 190 000
2 130 000
-60 000

2 212 331
2 355 020
142 690

22 331
225 020
202 689

45 000

31 605

-13 395

-105 000

111 085

216 084

15 000
60 000
45 000

407 596
287 860
-119 736

392 596
236 512
-156 083

-60 000

-8 651

60 001

Det er for 2010 ikke mottatt regning for revisjon på 25.000,-. Dette må påregnes at kommer
etterskuddsvis i 2011.
3.1.2 Kirker (042)
2 010
2 010
REVIDERT
Budsjett Regnskap
Kirker (042)
Sum driftsutgifter, kirker
Sum driftsinntekter, kirker
Sum (042)

Reg-bud

3 339 000
3 394 000
55 000

3 563 004
3 348 884
-214 120

224 004
-45 116
-269 120

0
0
0

426 019
419 011
-7 009

426 019
640 140
214 121

55 000

-221 129

-54 999

Finansieringsutgifter (042)
Finansieringsinntekter (042)
Sum finans (042)
Resultat kirker (042)

Diff

Kirker har samlet et underskudd på - 221.129,-. Av dette er 180.000,- overskridelser på strøm.
Resultatet for kirker minus overskridelsen på strøm er dermed -41.129,-. I formannskapsmøtet 25.05.
ble det behandlet en søknad fra fellesrådet om ekstrabevilgning for dekning av underskuddet for
2009. Fellesrådet skulle da komme tilbake til en eventuell ny søknad når resultatet for 2010 forelå.
3.1.3 Lønn
Lønn
Lønnskostnader (041)
Lønnskostnader (042)
Lønnskostnader (044)
Lønnsrefusjoner (041)
Lønnsrefusjoner (042)
Sum lønnskostnader

REVIDERT
Budsjett
1 430 500
2 598 000
32 000
-190 000
-10 000
3 860 500

Jan-des
Jan-des
Per bud
Regnskap
1 430 500 1 398 002
2 598 000 2 702 988
80 960
32 000
-205 520
-190 000
0
-10 000
3 860 500 3 976 429
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Reg-bud
-32 498
104 988
48 960
-15 520
10 000
115 929

I 2009 var bruken av vikarer på “Kirker” (ferievikarer for organist og kirketjener) på 117.000,-,
budsjettet for 2010 var på 40.000,-. Regnskapet for 2010 viser at det er brukt omtrent likt som i 2009:
110.584,-. Det gir en overskridelse på 70.000,- i forhold til budsjett. Det er kun brukt vikarer til de
pålagte oppgavene.
3.1.4 Dekning av underskudd
Med bakgrunn i søknad om ekstrabevilgning og behandling av saken i Formannskapet 25.05.10 søkes
underskuddet for kirkelig fellesråd for 2010 på til sammen 229.780,- dekket opp ved:
 Ekstrabevilgning fra kommunen for ekstraordinært høye strømutgifter pga ekstrem kulde i
desember/januar/februar/mars som har gitt et overforbruk på 180.000,-.
 49.780,- dekkes inn gjennom regnskapet for 2011, 2012 og 2013.
3.1.5 Åmot kirke
I avtalen mellom Modum kommune og Foreningen Åmot kirke av 18.08.2003 står det i punkt 2:
“Ved oppløsning av foreningen Åmot kirke overtar Modum kommune/Modum kirkelig fellesråd
vederlagsfritt foreningens verdier, jfr. § 8 i vedtektene for Åmot kirke.” Nå er foreningen lagt ned og
ansvaret for driften lagt på kirkelig fellesråd og ansvaret for økonomiske bevilgninger lagt til Modum
kommune på lik linje som de andre kirkene i henhold til kirkeloven § 15.
Åmot kirke har for 2010 vært ført som eget regnskap og har et samlet underskudd for 2010 på
-78.464,-. Dette dekkes opp ved kirkens eget fond, som i etterkant av det er tilnærmet lik null.
3.1.6 Bevilgning fra kommunen
Kirkelig fellesråd har siden 2007 redusert sine fond fra i underkant av en million til null pga at
fellesrådet selv har dekket opp for ekstrakostnader ved drift og vedlikehold. I samme periode har
økningen i lønnskostnader kun pga lønnsoppgjørene gitt en merkostnad tilsvarende 23% av den
bevilgningen som er gitt i forslaget til budsjett fra rådmann. Da er det ikke tatt hensyn til generell
prisstigning på andre poster. Samtidig har bevilgningene fra kommunen stått så og si stille over hele
fem års perioden. Reelt sett har bevilgningene i perioden til de lovpålagte oppgavene blitt redusert
med 23%.
Tilskudd fra
kommunen
Ekstra bevilgning

Fond
Lønnsoppgjøret,
Bevilgning minus
økte
lønnskostnader
Reel reduksjon
I % av bevilgningen

2007
3 925 000

2008
4 065 000

2009
4 150 000

Tak Snarum
800 000

2010
4 150 000

2011
4 150 000

Dekke for
negavtivt fond
164 000

925 631

579 556

313 441

154

Regnskap som
ikke lenger føres
i kommunen
150 000
154

144 000
3 781 001

184 000
3 737 001

255 000
3 567 000

106 000
3 461 000

260 000
3 201 000

-144 000
-4 %

-328 000
-8 %

-583 000
-14 %

-689 000
-17 %

-949 000
-23 %
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I budsjettforhandlingene høsten 2010 ble bevilgningen som var foreslått fra økonmisjefen øket med
800.000,- i kommunestyrets behandling av budsjettet. Dette er vi svært takknemlige for, og det gir
oss mulighet til en forsvarlig drift i 2011.

3.2 Driftsresultat “Annen kirkelig virksomhet 044”
Resultatet for Annen kirkelig virksomhet er på -66.916 mot budsjettert 0. Underskuddet skyldes i
hovedsak drift av menighetsbladet og Vaaraan.
2 010
2 010
REVIDERT Jan-des
Budsjett Regnskap
Annen kirkelig administrasjon (044)
Sum driftsutgifter, annen kirkelig virksomhet
Sum driftsinntekter, annen kirkelig virksomhet
Sum (044)

Diff
Reg-bud

810 000
810 000
0

971 567
900 652
-70 916

161 567
90 652
-70 916

Finansieringsutgifter (044)
Finansieringsinntekter (044)
Sum finans (044)

0
0
0

73 123
77 123
4 000

73 123
144 039
70 916

Resultat kirker (044)

0

-66 916

0

Vaaraan
Lønn Vaaraan
Arbeidsgiveravgift, Vaaraan
Driftsutgifter, Vaaraan
Husleie, Vaaraan
Sum
Menighetsbladet
Lønn redaktør menighetsbladet
Driftsutgifter, menighetsbladet
Inntekt, menighetsbladet
Sum

Aktivitet
Konfirmantundervisning
Undervisning
Diakonalt arbeid
Misjonsutvalgsarbeid
Kirkemusikalsk arbeid
Økumenisk arbeid
Ledertrening, opplæring, kurs
Familiespeider
Soul Children

2 010
2 010
REVIDERT Jan-des
Budsjett Regnskap
-30 039
-24 000
-13 724
-7 000
-101 512
-30 000
76 810
40 000
-68 465
-21 000

0
-165 000
120 000
-45 000

0
-173 259
115 488
-57 772

2010
2010
Revidert
Jan-de
Budsjett Regnskap
-25 197
0
39 827
40 000
6 486
0
0
1 000
4 404
20 000
3 158
4 000
5 550
8 000
1 487
1 000
-1 489
-3 000
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Diff
Reg-bud

-6 039
-6 724
-71 512
36 810
-47 465

0
-8 259
-4 513
-12 772

Fond

Aktivitet
Konfirmantjubileer
Åmot barnegospel
Søndagsskolen
KRIK
Heggen gospel
Menighetskoret

2010
2010
Revidert
Jan-de
Budsjett Regnskap
6 572
0
-8 138
0
-6 568
0
38
7 000
78 443
36 000
2 200
1 000

Fordeling av underskudd:
Overskudd, Inn på fond for Åmot barnegospel, 251.99.050:
Overskudd, Inn på fond for Søndagsskolen, 251.99.060:
Underskudd, ut fra fond for Vaaraan, 251.99.030:
Resterende underskudd dekkes fra fond 256.99.040:

Fond
8 138
6 568
0

8.138,6.568,68.465,13.157,-

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 bl. 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 felt, 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 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 felt i
2010. Det er god dåp og konfirmasjonsprosent, og vi har en marginal økning i det totale
gudstjenestebesøket som motiverer til fortsatt arbeid i året som kommer. Det som likevel vekker noe
bekymring er den store variasjon i gudstjenestefremmøtet i enkelte av våre kirker.
2010 har vært et godt og rikt arbeidsår i Modum sokn.
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Gudstjenester:
(Tall fra 2009 i parentes.)
Kirke
Antall gudstj
på søn/
Helligdager

Heggen
Åmot
Rud
Snarum
Nykirke
Vikersund
Vestre
Spone
Gulsrud

Antall
tilstede

33
(38)
31
(40)
7
(8)
15
(14)
17
(18)
9
(11)
5
(7)
3
(5)

Snitt

4840
146
(4609) (121)
4249
137
(4159) (104)
529
75
(400) (50)
1110
74
(1299) (93)
1930
113
(1946) (108)
610
68
(589) (54)
393
79
(281) (40)
158
52
(357) (71)

Antall Antall
gudstj tilstede
utenom
søn/
Helligd
5
760
(9) (1431)
17
917
(11)
(534)
1
50
(1)
(104)
0
0
(1)
(160)
2
211
(1)
(208)
14
558
(10)
(781)
2
132
(1)
(25)
3
212
(0)
(0)

Snitt

152
(159)
54
(49)
50
(104)
0
(160)
105
(208)
40
(78)
66
(25)
70
(0)

Antall
Antall
gudstj
deltakere
med
nattverd
9
(15)
36
(40)
1
(2)
3
(4)
3
(7)
7
(7)
1
(0)
3
(2)

246
(777)
1995
(1950)
51
(15)
54
(56)
108
(242)
233
(234)
5
(0)
126
(67)

Totalt
inkl noen
120
13819
115
44
2840
64
63
2818
ekstra
(141)
(13640) (97)
(34) (3243)
(95)
(77) (3341)
tjenester
Totalt antall på gudstjenester i Modum sokn i 2010: 17 342(16 659) (2009: 16 883, 2008: 17 893,
2007:17 807, 2006: 20 767 personer)
Totalt antall på gudstjenester i Modum prestegjeld i 2010, inkludert Olavskirken på Modum Bad:
21 470 personer.
Fra kirkebøkene:
Antall
2008
Innmeldte
Utmeldte
Døpte
- herav fra sognet
Konfirmerte
Vielser
- herav fra sognet
Begravelser

3
14
130
118
98
32
23
134

Antall
2009
8
24
110
93
109
39
30
129

Antall
2010
1
7
127
104
96
37
30
127
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Snitt

27
(52)
55
(49)
51
(8)
18
(14)
36
(35)
33
(33)
5
(0)
42
(34)
45
(43)

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 konfirmasjonsundervisning 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 Skole- og barnehagesamarbeid
Påskevandring – en gjennomgang av påsken: et opplegg for 2 og 6 klassetrinn. Dette er et opplegg
som vi har holdt på med siden 1996 og som krever et samarbeid mellom oss ansatte, hvor 4 av oss er
med som skuespillere og fortellere hver gang.
Vandring gjennom Bibelen for barn: Vandring gjennom Bibelen for barn er et
kursopplegg tilpasset av Bibelselskapet til RLE-faget i grunnskolen.
Runar Liodden har i 2010 gjennomført 4 x 45 minutter undervisning i alle
5. klasser ved barneskolene i Modum. Opplegget tar elevene med på en engasjert
vandring gjennom bibelhistorien hvor de lærer viktige hendelser, personer,
nøkkelbegreper og geografiske steder å kjenne gjennom bevegelser, drama og
nøkkelord.
Skolegudstjenester: Vi gjennomførte skolegudstjenester før jul og for Vikersund skole også før
påske. Kateketen var innom i alle skoleklassene på Stalsberg og Vikersund og øvde på sangene som
skulle synges.
Barnehagebesøk: Før jul og påske er kateketen innom de fleste barnehager og forteller hvorfor vi
feirer disse høytidene. Runar Liodden hadde samlinger for Bårudåsen barnehage og Mæhlumenga
barnehage i Åmot kirke før jul.
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4.3.2 Konfirmasjonsundervisning
Konfirmantundervisningen er stort sett fordelt mellom Arild Løvik og Runar Liodden. Runar
underviser konfirmantene som tilhører Enger og Buskerud, mens Arild underviser de andre
konfirmantene. Konfirmantundervisningen består av ukentlige enkelttimer, rett etter skoletid. Åmot
kirke, Vaaraan, Menighetssenteret, Snarum kirke og Rud kirke brukes som undervisningssteder.
Foruten vanlig undervisning har vi foreldre/foresatte-møter, konfirmantleirer, deltar i fasteaksjonen,
lysmesse og andre gudstjenester. Konfirmantene skal deltatt på 8 gudstjenester.
Som undervisningsbok bruker vi Konfirmantbibelen.
4.3.3 Trosopplæring
Våren 2009 fikk Eiker prosti tilsagn om trosopplæringsmidler til hele prostiet.
Trosopplæringsreformen som er vedtatt av Stortinget skal være kirkens opplæringstilbud til alle
døpte i alderen 0-18 år uavhengig av funksjonsevne. I løpet av disse 18 årene skal kirken søke å ha et
relevant og pedagogisk godt tilrettelagt opplegg for hvert enkelt barn i til sammen 315 timer.
Visjon
Trosopplæringsreformens visjon er: GUD GIR – VI DELER
VI DELER
tro og undring
kristne tradisjoner og verdier
opplevelser og fellesskap
håp og kjærlighet
En liten begrepsforklaring…
Trosopplæring har kirken alltid drevet med. Når vi døper, så må vi også drive trosopplæring
(dåpsopplæring). Det hører sammen. Alt barne- og ungdomsarbeid i menigheten er en del av
trosopplæringen vår. Barnekor, søndagsskole, Heggen Gospel og KRIK er eksempler på noen av
aktivitetene som driver trosopplæring for de som er med der. Dette kaller vi kontinuerlige tiltak,
fordi de pågår over hele året. Vi har mange flotte kontinuerlige tiltak for barn og unge i vår menighet.
Likevel skal vi nå skille ut noen tiltak som på en spesiell måte skal rettes mot hele årskullet. Disse
tiltakene skal være for alle, uansett interesse og funksjonsevne. Dette kaller vi breddetiltak innenfor
trosopplæringen. Til disse tiltakene skal det sendes ut invitasjon til alle døpte innenfor målgruppen
(kullet). Det er disse breddetiltakene vi nå skal lage en plan for – og som skal inneholde til sammen
315 timer trosopplæring for gruppen 0-18 år. Breddetiltak som allerede er godt innarbeidet er f.eks
konfirmantundervisning. Utdeling av 4-årsbok er et annet breddetiltak som er godt kjent etter hvert.
Trosopplærer
01.06. begynte Anne-Kjersti Bakke Holberg i jobben som trosopplærer (80%) i Modum menighet.
Prosjektet med å lage plan for trosopplæring og å gjennomføre den er et stort menighetsarbeid. Vi
skal tilby alle døpte barn og unge i vår menighet 315 timer trosopplæring (dåpsopplæring) i
aldersspennet 0-18 år. Det sier seg selv at dette ikke er en enmannsjobb – her trenger vi mange på
laget. Planen skal være bredt forankret i menigheten, så vi trenger innspill fra mange hold, og vi
trenger mange medhjelpere i utføringen av de tiltakene som allerede eksisterer og de nye tiltakene
som kommer etter hvert. Trosopplæreren har derfor lagt mest vekt på grunnlagsarbeid dette første
halvåret - å spre informasjon og skape engasjement. Noen tiltak som har vært gjort i forhold til
grunnlagsarbeid er:
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Opprettelse av fagutvalg for trosopplæring i Modum menighet.
Stabstur med fokus på trosopplæring.
Kurskveld på menighetssenteret med tema ”kan tro læres?”
Radiosending (Radio Modum) med tema trosopplæring.
Trosopplærer i Modum er medlem av prostiutvalget for Trosopplæring, Eiker prosti.
Trosopplærer i Modum har vært leder av faggruppa for Trosopplæring i prostiet (kateketer og
TOL-ansatte).
 Arbeid med PR/informasjon.
 Lederutvikling i forbindelse med trosopplæringstiltak høsten 2010 (4-årssamlinger og Lys
Våken).
Trosopplærer har i høstsemesteret fungert som dirigent for Åmot barnegospel, mye for å bli kjent
med arbeidet og barn/foreldre i søndre del av bygda.
Breddetiltak 2010
4-åringer
Mål: 4-åringene skal få bli kjent med kirken sin. De får lære sanger til gudstjenesten. Lære bønn.
Høre bibelfortellinger (Gud skaper, Jesus stiller stormen). Vite at de har en naturlig plass i kirken sin
og i gudstjenesten. Leke og ha det fint sammen.
Dette året er 4-årsfasen utvidet med en 4-årssamling i tillegg
til gudstjenesten med utdeling av 4-årsbok. Samlingen ble
holdt lørdagen før gudstjenesten, eller for noen helgen før
gudstjenesten. Det har vært prøvd ut i Åmot kirke tidligere,
men nå ville vi gjerne tilby dette til alle 4-åringene i
menigheten. Pga ressurser hadde vi ikke mulighet til å ha
samlinger i alle kirkene, men valgte å invitere noen av
barna (12) til samling i en annen kirke enn den de naturlig sokner til. Samlingene ble holdt i Åmot
kirke (Rud invitert), Nykirke kirke (Vestre Spone invitert), Heggen kirke (Vikersund, Geithus,
Gulsrud) og Snarum kirke. 25 barn møtte opp på 4-årssamling, og det er 24% av de døpte i årskullet.
På gudstjenesten med utdeling av 4-årsbok ble alle invitert til den kirken de sokner til, og der
møtte til sammen 67 4-åringer opp. Det utgjør 64% av alle døpte i årskullet.
Neste år har vi som mål å utvide 4-årsfasen med en samling i etterkant av gudstjenesten også.
Til sammen12 ungdomsledere i alderen 13-18 år var med på 4-årssamlingene.
Lys Våken 2010.
Mål: Invitere 11-åringer til overnatting i kirken natt til 1. søndag i advent, for at de skal bli bedre
kjent med sin lokale kirke. De skal få høre/oppleve bibelfortellinger, oppleve felleskap med lek og
moro og god mat. Lære om bønn og dåp. De skal få utforske kirken (helt opp i tårnet der det er
mulig), og være med og forberede og gjennomføre gudstjenesten første søndag i advent.
I 2009 arrangerte Modum menighet Lys Våken for første gang. Vi fortsatte med dette arbeidet i 2010,
og inviterte alle døpte 11-åringer (6. klasse) til overnatting i kirka. Barn fra søndre del av bygda ble
invitert til Åmot kirke, og barn fra nordre del ble invitert til Heggen kirke. 52 barn meldte seg på Lys
Våken (42% av årskullet på 125 døpte). Vi er fornøyde med deltakelsen, spesielt med tanke på at det
bare er andre året vi gjennomfører tiltaket.
20 ungdomsledere var med på Lys Våken, fordelt på de to kirkene. Lederne var i alderen 13 -19 år.
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Utfordringen framover blir å få med flere voksne ledere. Ungdomslederne gjør en kjempejobb, uten
dem hadde det ikke gått an å ha disse tiltakene. Men vi trenger også flere voksne som kan være med i
forberedelser og gjennomførelse.
4.3.4 Statistikk
Kirkebok
Besøk av barnehager
Besøk i barnehager
Besøk av skoleklasser
Besøk i skoleklasser
Fest for konfirmanter
Informasjonskveld for de som skal vies
Bibelgrupper / husfellsskap
Antall innmeldinger
Antall utmeldinger
Antall dåpshandlinger
Antall konfirmerte
Antall vielser
Antall gravferder

Antall 2008 Antall 2009 Antall 2010
82
78
65
7
2
4
16
16
21
8
10
15
55
38
46
5
12
12
1
1
1
10
12
12
3
8
1
14
24
7
130
110
127
98
109
96
32
37
37
134
129
127

4.3.5 Aktiviteter
4.3.5.1 Småbarnstreff i Åmot
Også i 2010 har det vært småbarnstreff i Åmot kirke hver 14. dag utenom skoleferiene. I
vårsemesteret var 28 mødre og 1 far innom med barna sine, og i høstesemesteret var det 30. Det er
ca 25 % oppgang fra 2009. Oppmøtet har variert fra 3 til 20 foreldre pluss barn. Det har vært sosiale
samvær med mulighet for å kjøpe lunsj på kirketorget etterfulgt av sangstund i underetasjen med
rim, regler og sanger. I forkant av småbarnstreff arrangerer noen frivillige barseltrim hver onsdag i
ungdomsstua i Åmot kirke.
4.3.5.2 Åpen lekestue i Vikersund
I hele 2010 har det vært Åpen Lekestue på Vikersund menighetssenter på torsdager. De frivillige
som deltar er Maren Langsbakken Wiger, Jorunn Krogh og Eli Gutuen. Diakonen har deltatt ca
annenhver gang. Tiltaket er et samarbeid med helsestasjonen. Det har vært et flott treffsted for
hjemmeværende og er også et flerkulturelt fellesskap. Her er det ikke babysang slik som i Åmot, men
et rent treffsted for lek, prat og lunsj.
4.3.5.3 Søndagsskole
Antall samlinger: 14 (10 i Åmot kirke og 4 på Vikersund
Menighetssenter).
Antall medlemmer: 28. På samlingene har det vært
imellom 3 og 31 barn. Snittet for 2010 er 13 frammøtte
barn pr. samling.
Ledere: Kari Elise Liodden (Hovedleder),
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Marita Bjørnstrøm-Waal, Ingjerd Gulestøl og Sverre Følstad.
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. Visjonen til Søndagsskolen er å ”gi Jesus til barna”!
4.3.5.4 Åmot barnegospel
Antall samlinger: Øvelse hver torsdag i skoleåret, deltagelse på 6 gudstjenester (5 i sognet),
overnattingstur til Sigdal og adventskonsert på Åmotsenteret.
Antall medlemmer: 86 (samme antall som i 2009)
Ledere: Hele året: Nina Hagen, Anne-Grethe Valø Bjertnes,
Ann Karin Andersen, Kari Bjørke Krogh,
Hanna Valø Bjertnes, Runar Liodden,
Nina Brokhaug Røvang, Kjell Vålerhaugen og
Kaj Møller Thomsen (støttepersoner på logistikk).
Vår: Sunniva Liodden, Julie Kristin Saastad,
Stian Tveit (dirigent og musikalsk leder). Høst: Sarah Plomås Strandbråten, Torunn Vik Andresen,
Hanna Louise Øien (musikalsk leder), Anne-Kjersti Bakke Holberg (dirigent).
Aktiviteter:
Knøttesang har primærmålgruppe 1-4 år. De er med på første sangen sammen med barnegospelen og
deltar og på kveldsmaten. I mellom dette har de et eget opplegg 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.
4.3.5.5 Soul Children
Antall samlinger: 6 lørdager med øving, sunget på 5 gudstjenester, to konserter og en opptreden på
Åmotsenteret. De deltok på Soul Children-festival i Oslo (3 dager).
Antall medlemmer: ca. 15
Ledere: Liv Anna Furnes, Heidi Marie Gunnerød, Astrid Rø, Lina Holberg, Frida Gravbråten og
Anne Margrethe Skagen (vår) - Liv Anna Furnes, Heidi Marie Gunnerød, Astrid Rø og Helle Myrvik
(høst).
Aktiviteter:
På øvelsene synger, danser, dramatiserer, leker og spiser vi. Vi planlegger søndagens gudstjeneste,
har andakt, lager bønner og noen ganger "rekvisitter, kostymer og kulisser".
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4.3.5.6 Familiespeider, Modum KFUK-KFUM speiderne
Antall samlinger:
10 (6 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret)
- 17.01.
Ski, aking og grilling på Eikvang/Simostranda
- 07.02.
Deltok på menighetens skidag i
Vikersund hoppsenter
- 07.03.
Ute på Engersetra ved Åmot
- 11.04.
Lavvo’n i Flannumsmarka
- 09.05.
Gårdsbesøk hos Wiger i Vikerkleiva
- 12.-13.06. Overnatting i telt ved speiderhytta i Holleia
- 22.08.
Oppstart på Øya i Vikersund
- 12.09.
Kanopadling på Sysletjern
- 17.10.
Opptagelse av nye familiespeidere på Speiderhytta i Holleia
- 28.11.
Juleverksted med julegrøt i Åmot kirke
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. Dette er likevel et tilbud til hele Modum, og de fleste samlingene er 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. Mat/middag som
vi lager sammen vil være en naturlig del hver gang.
4.3.5.7 KRIK
Antall samlinger: Treninger halvannen time hver uke unntatt skoleferier, utvida avslutning sommer
og jul, deltakelse på nasjonal leir sommer og vinter.
Antall medlemmer: 39
Ledere/styret: Ingrid Finsrud Lien, Lina Holberg, Amalie Kjøllesdal, Kenneth Holen, Tomas
Gundersen.
Aktiviteter:
KRIK Modum er del av KRIK sentralt. Kristen Idrettskontakt
ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i
idrettslag og menighet. KRIK Modum er et tilbud for elever på
ungdoms- og videregående skole. Aktivitetene varierer fra ballspill
og lagidrett som fotball og basketball til diverse leker. Vi
arrangerer også uteaktiviteter som aking og båltur. Vanlige
samlinger består av 1 ½ times trening, der vi samles rundt en
andakt på 5-10 minutter som ungdommene i all hovedsak står for selv.
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4.3.5.8 Allehelgensfest for barnefamilier
Søndag 31. oktober ble det arrangert Allehelgensfest i Åmot kirke, hvor 124 barn og voksne deltok.
Barna hadde lek og aktiviteter i grupper. Det var servering av pølser og vi koste oss med kaker og
godterier. Det var også kirke-barnetv og en liten andakt i kirkerommet. Festen var svært vellykket!
4.3.5.9 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
4.3.5.10 Heggen gospel
Antall samlinger: Faste øvelser på Vikersund Menighetssenter hver fredag kl. 19.00 gjennom
skoleåret. Ved enkelte anledninger har øvelsene vært erstattet med andre arrangementer.
Antall medlemmer: 90 betalende høst 2009/vår 2010, 84 høst 2010/vår 2011.
Ledere/styret: Vår: Jørgen Madsen Dahl (leder), Eirik Klevstad (nestleder), Ingrid Finsrud Lien
(sekretær), Lina Holberg (kasserer), Petter Klepelv og Kenneth Holen (PR ansvarlig), Hanna Lukris
Wærsted (bandrepresentant). Høst: Petter Klepelv (leder), Oda Haviken (nestleder), Analin Askerud
(sekretær), Lina Holberg (kasserer), Steffen Eriksen Haneboe og Amalie Kjøllesdal (PR ansvarlig),
Sigve Gjermundbo (bandrepresentant)
I 2010 ble Heggen Gospel dirigert av Heidi Marie Gunnerød og Frida Gravbråten. Frem til sommeren
bestod bandet av Øystein Johannes Silseth (trommer), Sigve Gjermundbo (bass), Jørgen Skalstad
(gitar), Hanna Lukris Wærsted (tangenter) og Stian Tveit (bandleder og tangenter). I tillegg ble
Daniel Tveit supplert inn på bassgitar under sommerens turne fordi Sigve hadde brukket armen og
ikke kunne spille.
Etter sommeren har bandet bestått av Øystein Johannes Silseth (trommer), Sigve Gjermundbo (bass),
Kenneth Holen (gitar), Hanna Lukris Wærsted (tangenter) og Hanna Louise Øien (bandleder og
tangenter).
Voksenledere gjennom året har vært Arild Løvik, Christian Sandberg, Hanna Louise Øien, Johan
Dahl, Geir Holberg, Steinar Korneliussen, Dag Kristian Moen, Tone Lill Dahlen og Stian Tveit.
Høsten 2010 har Vidar Husøy hatt studiepraksis i Heggen Gospel. Han har jobbet mot de eldste
medlemmene med mål om at de skal møte opp og delta på flere øvelser. Dette tiltaket oppfattes
utelukkende som positivt.
Aktiviteter:
I tillegg til øvelsene har Heggen gospel deltatt på
nattcup i Tyristrandhallen, sunget på ungdomsgudstjeneste i Åmot kirke 2 ganger, hatt besøk og vært
vertskap for gospelen fra Dettingen, “Før vi drar på
turne konsert” i Modum Kulturhus, 12 dagers sommerturne til Tyskland, konsert i den nye kirken i
Vestfossen, sang på konfirmantpresentasjonsgudstjeneste i Heggen kirke, hadde innslag på konsert
med Nina Jeanette Dahlen i Modum Kulturhus, deltok på tensingfestival, sang på julekonsert med
Mosaic i Heggen kirke, arrangerte juleavslutning på Vikersund menighetssenter og sang på begge
julaftengudstjenestene i Heggen kirke.
25

I tillegg var Hanna Lukris Wærsted og Ingrid Finsrud Lien deltagere i årets Bangladeshdelegasjon i
regi av KFUK-KFUM. Amalie Kjøllesdal, Kaja Hæhre ogg Anne Linn Dahlen deltok på
danseseminar i Bergen, og Lina Holberg og Oda Haviken var med på tensing-kurs i Oslo.
4.3.5.11 Familiekoret
Det var fire samlinger på Vikersund menighetssenter i høst lørdager fra 14:30 – 17:00 med da ikke
som familiekor, men familietreff. De spiste middag og lekte sammen voksne og barn. Det var veldig
hyggelig, men det er ingen som har tatt initiativet til å sette opp samlinger nå etter jul. Derfor vil det
etter all sannsynlighet utgå inntil videre.
4.3.5.12 Holyrobic:
Her er det 4 frivillige som deler på 2 trimdager per uke i ungdomsstua i Åmot kirke.
Aerobic/styrkemix på mandag, og step/styrke på torsdag. De frivillige er Helle Mikkelsen, Turid
Grøsland, Ulla Paulson og Randi Hjortland Roaas. Det er stort sett bra oppmøte av treningsivrige
damer med et snitt på ca 10-12 stk. I starten av semesteret er det gjerne full brakke, men det dabber
av litt etter hvert som jule- eller sommerferien nærmer seg. Det koster 40 kr. for dropin og 300 kr for
klippekort med 10 klipp. Overskuddet går til kirken. Det har ikke vært noe samling dette året, men de
flinke lederene fikk en påskjønnelse i form av gavekort på Nygård sport til sommerferien.
4.3.5.13 Holyrobic senior.
Dette er et trimtilbud for den eldre garde. De trener i ungdomsstua i Åmot kirke hver torsdag fra kl.
11.00 – 11.45 Etterpå går de opp på kirketorget og har ca en times sosialt samvær. Her går det i kaffe,
vafler og prat om alt og ingenting. Alderen er fra ca 65 til 85 år. Det er en fast gjeng på 11 stykker,
men det er som regel 6 – 8 stykker på treningene. Det er trening hver uke, unntatt i sommerferien,
påsken og jula. Vårsemesteret avsluttes med grillfest hos damene som holder til på Telesletta. På
julebordet var det 11 stykker på Modumstua og spiste. Trimmen koster 25 kr. per gang, og pengene
går til sosialt samvær. Blir det overskudd går dette til kirken.
4.3.5.14 Tro og lys
Antall samlinger: Det har vært 4 vanlige
samlinger i Tro og Lys på søndag
ettermiddag kl.17-20. Tre av dem var i
Åmot kirke, og en var i Olavskirken. På
sistnevnte samling deltok mange i
gudstjenesten som ikke vanligvis er på
Tro-og Lys samlinger, og flere av disse
uttrykte at det hadde vært en særdeles
flott opplevelse.
Antall medlemmer: ca. 40
Ledergruppa: Sigfrid Bentzen, Kari Bottolfs Bekken, Eli og Terje Landro og diakon Liv Marie
Rudmoen. Eli Landro har vært leder.
Aktiviteter:
Påskeaften reiste en buss med mange av medlemmene til Maria-huset i Oslo og på pizzarestaurant
etterpå. I mai var det tur til Kongsvinger Tro og Lys, der det var fest for å markere at gruppa er
nystartet. Sommeravslutningen var hjemme hos Eli og Terje Landro i juni med mat, leker og annen
kos. Overnattingstur på Gulsrud leirsted i september ble kombinert med flott feiring av Britt Dahls
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70-årsdag og gudstjeneste på søndag. På årets fest i november hadde vi besøk av Tro og Lys gruppa
fra Kongsvinger. Ellers deltok hele Tro og Lys-gruppa i Modum på juletrefesten til Modum lokallag
for funksjonshemmede med det tradisjonelle julespillet.
Innimellom de store fellessamlingene har fire smågrupper hatt noen møter i hjemmene for å utdype
fellesskap og vennskap.
Sammen med grupper i hele verden har 2010 hatt "Pilegrimer" som tema. Å øve inn et drama som
vises i gudstjenesten er et fast innslag der alle er delaktige. 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 ønsker neste år å arbeide for at disse gudstjenestene i enda større grad blir regnet som
fullverdige gudstjenester som kan erstatte en ordinær høymesse, fordi vi ser hvor gjensidig beriket de
som deltar blir.
4.3.5.15 Treffpunkt
Treffpunkt startet opp høsten 2009 i Åmot kirke som et ”lavterskel-tilbud” med et tydelig kristent
innhold. Den primære målgruppen er ”unge voksne” (20-50 år +/-), og det er også flest i denne
aldersgruppen som møter opp. Leder for Treffpunkt er Kari Elise Liodden. I tillegg er det ca 20 andre
frivillige medarbeidere som er med for å gjennomføre arrangementet.
Treffpunkt har en bønn- og lovsangstund i skolestua kl 19- 19.45. Denne ledes av Helle og Kurt
Myrvik og er for medarbeiderne og ellers andre som ønsker å være med. Etterpå er det en times
samling i kirkerommet med sang og musikk, ”Min-tro-intervju”, ”Min salme”, kveldstanker,
fotoframvisning med musikk m.m. Etterpå serveres det gratis kaffe og kaker. Samtidig er det mulig å
sitte igjen inne i kirkerommet i ettertanke og stillhet og gå til ulike stasjoner med blant annet
nattverd, forbønn, lystenning og skriving av bønnelapper.
Det har vært mellom 40 og 50 til stede på samlingene. Responsen har vært overveldende positiv,
både fra faste kirkegjengere og fra folk som ikke går så mye i kirken til vanlig.
4.3.5.16 Bibelgrupper/husfellesskap
Det er nå 10 registrerte husfellesskap i menigheten med 101 deltakere, en gledelig økning på tre
grupper! Økningen skyldes at personer i eksisterende husfellesskap har gått ut og dannet nye og gitt
24 personer gleden av å være med i et mindre fellesskap i menigheten. 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. Utfordringen er å
finne/dyrke fram ledere for husfellesskap slik at de som venter kan få plass i et husfellesskap. Det er
også flere uregistrerte bibelgrupper som menigheten ikke har noen oppfølging av.
4.3.5.17 Modum menighetskor
Antall samlinger: 6 øvelser per halvår, 4 gudstjenester i
soknet og 2 utenomsokns.
Antall medlemmer: ca. 35
Dirigent: Lars-Ole Gjermundbo
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Aktiviteter: Menighetskoret har medlemmer fra hele bygda vår. Aldersspennet 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 opptredenene 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.
4.3.5.18 Frivillighetsprisen/frivillighetsfesten
Frivillighetsfesten for arbeidsåret 2010 ble tradisjonen tro
arrangert av staben på nyåret påfølgende år (februar 2011).
Nesten 100 frivillige takket ja til invitasjonen og
Johan Kaggestad holdt foredrag. Prisen for 2010 ble tildelt
Per Ole Buxrud.
4.3.5.19 Rullatormila
Rullatormila ble arrangert for tredje gang og er blitt en fast tradisjon andre onsdagen i juni. Vi økte
deltakelsen fra tidligere år og nesten hele staben deltok, blant annet med drikkestasjon og quiz på
kirketorget. Det var god stemning med grillmat, bløtkake, allsang og musikk ved Modum toraderlag
og Øystein Frivold. I år holdt også Runar Liodden en andakt i forbindelse med
arrangementet og lyste velsignelsen. Oppmuntrende at ordføreren verdsetter
tiltaket og foretok premieutdeling også i år! Tiltaket har styrket forholdet mellom
kirken og institusjonene og Modumheimen i særdeleshet. I tillegg får
arrangementet god pressedekning av radio, TV og aviser som synliggjør kirken
som en levende og kreativ aktør i lokalsamfunnet.

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: Fire møteplasser for eldre (hyggetreff på Holemoen,
Vikersund, Åmot og Vaaraan), småbarnstreff med babysang, Tro og Lys-samlinger, bønnegruppen,
Åpen lekestue, Holy Robic, husfellesskapene og institusjonskontaktene.
Internasjonal søndag: Årets temakveld var helt annerledes enn tidligere. Vi hadde et arrangement
kalt ”internasjonal søndag” som skulle være et treffpunkt for alle innbyggere i Modum på tvers av
etnisk, nasjonal og religiøs bakgrunn. Diakonen samarbeidet med Flyktningetjenesten og
Frivillighetssentralen, og det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av folk fra til sammen 7
nasjoner. Ingredienser i arrangementet var: Smake på spennende matretter lagd av ulike
innvandrergrupper, tverrkulturell dansegruppe samt dansegrupper med opprinnelse i Somalia,
Afghanistan og Palestina, solosang, foredrag ved Lillian Hjorth og Lars Petter Soltvedt fra
henholdsvis Menneskerettighetsakademiet og Høgskolen i Buskerud, intervjuer med innvandrere i
Modum og en moing som er innvandrer i Tanzania, powerpointpresentasjon av de ulike landene som
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var representert m.m. Siden folk med opprinnelse i til sammen 15 nasjoner var med på ulike måter i
forberedelser og gjennomføring, så følte prosjektgruppa seg ganske trygge på at det ville komme
mange av innvandrerne og flyktningene i Modum. Vi var mer spente på
om de etnisk norske ville komme. Det ville de! Ca. 200 personer møtte
opp og gjorde at dette ble akkurat som vi håpet: En feiring av det
flerkulturelle mangfoldet i kommunen vår og en arena for å bli kjent med
hverandre. Bygdeposten ga arrangementet førstesiden i avisa, og DT var
også til stede. Ideologien bak ”internasjonal søndag” er at negative
fordommer som vi alle har i mer eller mindre grad først og fremst kan
ødelegges ved at vi møtes og tillater oss å bli kjent med hverandre. Dette
er fredsarbeid som vi tror og allerede har sett at får viktige ringvirkninger
i lokalsamfunnet. Gud vil fred, forsoning og kjærlighet mellom alle
folkeslag – vi vil være en brikke i dette!
Samtaler: Gjennom året har en del personer brukt menighetens tilbud om
samtale/sjelesorg uten at det er registrert noe antall. Både prestene,
kateket og diakon har hatt slike samtaler i tillegg til noen frivillige.
Muligheten for samtale i vanskelige livssituasjoner har nok vært litt lite bekjentgjort, noe som har
ført til at de frivillige særlig har hatt lite å gjøre på dette området. Dette ønsker vi å se på i 2011, slik
at samtaletilbudet både blir mer kjent, får bedre kvalitet og at de ansatte og frivillige som
gjennomfører samtaler kan få mulighet for veiledning. Hvor mange samtaler den enkelte som ber om
hjelp ønsker har variert veldig. Noen kommer bare en gang, mens noen har hatt jevnlige samtaler
gjennom hele året. Uten å ha det registrert er vårt inntrykk at de fleste har kommet ca. 2 - 5 ganger.

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 følges menighetens målsettinger opp.
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 ble gjennomført i 2009. Arbeidet med dette koordineres
med kunngjøringen i kirkene og nettsiden vår. Ordningen fungerer nå etter intensjonen.
Vi har fortsatt svært gode relasjoner til de lokale medier med særlig henblikk på Bygdeposten, Radio
Modum og TV-Modum. Det er i stor grad opp til staben selv å være leverandør av gode saker som de
lokale medier kan gripe tak i. Pressemeldinger fra menighetskontoret blir stort sett alltid fulgt opp
med spalteplass i de lokale medier.
Også i 2010 ble det tradisjonen tro arrangert Champions League finalekveld
på kirketorget i Åmot kirke. En spennende måte å få kontakt med flere og
markedsføre kirken på. Nytt stort lerret og ny projektor ble benyttet og i år
ble kirkerommet benyttet da lysforholdene der var bedre enn på kirketorget.
Menighetsbladet deles ut til alle husstander i soknet, samt sendes til
enkeltpersoner etter ønske. Bladet kom ut med 4 utgaver i 2010.
Staben hadde “Menighetens PR strategi” som et av temaene på høstens
stabsdag. En gruppe av de ansatte jobber med å utvikle en PR strategi for
menigheten. Denne skal behandles i menighetsrådet i løpet av 2011.

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 å være kirke er i stor grad å deltagende og utøvende. Gjennom menighetens liv og aktiviteter
bidrar kirkens arbeid sterkt til den daglige og levende kultur. Svært mange barn og unge får gjennom
menighetens store arbeid selv bidra med sine evner og talent enten innen sang, dans eller drama, og
ved livets store begivenheter er det også i kirken svært ofte musikere som bidrar. Det kan være ved
dåp, vielser eller begravelser. Organistene som koordinerer dette i menigheten er på denne måten
svært viktige medarbeidere for å videreformidle kulturen og å gjøre den aktuell for mennesker av i
dag.
Utstillinger: I Åmot kirke var det i februar en 14 dagers utstilling av bilder malt av elever ved
Vikersund skole -"Action Painting". I juni og juli var Roar Grandes maritime malerier utstilt i Åmot
kirke.
Konserter: Til sammen har vi hatt 16 konserter i regi av menigheten og 12 avholdt i regi av andre i
våre kirker dette året. I Åmot kirke var det konserter med bl.a. av Geithus musikkorps, Åmot jente-
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og guttekorps sammen med Bjelleklang, Sysle blandakor, Modum kammerkor, Kor O2, Modum
musikk- og kulturskole, Mannssambandet m.fl. Fire av konsertene var julekonserter. I Heggen kirke
ble det arrangert tre julekonserter. Geithus musikkorps, Det lyser i stille grender og Mosaic med
Heggen Gospel.

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
Kirkelig fellesråd har ansvar for vedlikeholdet av Heggen, Vestre Spone, Nykirke, Gulsrud, Snarum,
Rud og Åmot kirke i Modum. Modum menighetsråd ved husstyret har ansvaret for vedlikehold av
Vaaraan. Det er en stor utfordring å ta vare på disse byggene.
I Modum er vi så heldige 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.
Kirkebyggene i Modum er noen av de eldste bygningene vi har i bygda vår. Det er derfor naturlig at
de bærer preg av alder og slitasje etter generasjoners bruk. Det positive med dette er at det synes at
Modums befolkning bruker kirken. Med et godt engasjement fra brukerne av kirkebyggene for å
ivareta vedlikeholdet, har Modum den beste garanti for at de ikke vil forfalle.
Vedlikeholdsplan for alle kirkene i Modum er grunnlag for vedlikeholdsarbeidet som gjøres, sammen
med årlig befaring og uttalelser fra kirkeutvalg og ansatte.
I tillegg til løpende vedlikehold, er det utført følgende i 2010:
Kirke
Hva
Gulsrud
Hoveddør og stolper malt
Snarum
Heggen
Vestre Spone Skiftet gulvteppe. Kirken malt utvendig.
Nykirke
Ene antipendiet er sydd opp
Rud
Sisterne på do reparert.
Åmot
Lyskastere ute satt opp etter hærverk. Noe av taket reparert over kontorfløy.
Skiftet ut de fleste følere for tyverialarm.
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Riksantikvaren har truffet vedtak om permanent tilbakestilling av benker i Heggen kirke. Det er satt
klagefrist til 15. februar 2010 og klage ble utarbeidet. Ved årsskiftet var det ikke skjedd noe mer i
saken.
4.9.2 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 Vedlegg: Årsmeldinger
5.1 Aktivitetsmelding Vikersund Menighetssenter
Året 2010
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 innviet av biskop H.E. Andersen 24. september 1980.
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
Eli Gutuen, medlem – Normisjon
Solveig Berg Vego, 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
Virksomheten
Det har vært avholdt 5 styremøter og behandlet 45 saker.
Vi vil spesielt nevne følgende:
Renholder. Hodan Mahammed og Daoud Askar har vært lønnede renholdere i 2010.
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Vaktmesterfunksjonen. Styret har vært enig at denne funksjonen kunne ivaretas på frivillig basis av
styremedlemmene inntil videre.
Loppemarked ble arrangert lørdag 24. 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 66.500,-Stor takk til alle hjelpere, givere og kjøpere.
Lindetrærne på Menighetssenterets grunn
Styret besluttet at trærne skulle fjernes. Det var kommet inn 3 anbud. Rolf Fure ble valgt til å utføre
arbeidet med felling av lindetrærne.
Sekretæren tilskrev alle de tre firmaene og informerte om vedtaket. Trærne ble felt 12. april.
Leietaker i 2. etasje: Leiligheten er leid ut i 2010 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i
forhold til huset.
Investeringer: Taket i storsalen hadde ikke vært malt siden innvielsen, og det var mange år siden
taket i peisestua var malt. Styret var enig om å engasjere malermester Bjørn Stenersen til å male, og
arbeidet ble utført i juli måned 2010.
Det er satt på ny overflate på oppslagstavlene
Nytt gjerde og port mot nord. Skiftet knuste takstein.
Det er foretatt maskinvask av flisegulvene. Nytt moppesystem er innført.
Rensing/vasket alle gardinene: Det har vært dugnad i forbindelse med storrengjøring av huset etter
loppemarkedet.
Plenklipping vår/sommer og høst har vært ivaretatt av en skoleungdom mot en godtgjørelse. Dette
har vært en ordning som styret er fornøyd med.
30 års jubileum for Menighetssenter: Menighetssenteret ble innviet 24. september 1980 og kunne i
2010 feire 30 års jubileum.Dette ble markert søndag 26 september med gudstjeneste ved Tormod
Moviken og Anne Hæhre, sang av Anabel og Analin, klokker: Jan Marcussen – Ofring til
Menighetssenteret. Umiddelbart etter gudstjenesten var det servering av lapskaus og bløtkake.
Spesielle gjester ble ønsket velkommen, bl.a. medlemmer av byggekomiteen og byggmester Øyvind
Tørre med frue. Det var historisk beretning v/Jan Marcussen.Sang av Anabel og Analin
Prolog v/Helge Gutuen, lysbilder fra byggingen av huset v/Gunnar Hellerud og hilsninger
Opprettelse av bok kafè: Styret har drøftet flere ganger muligheten for å opprette en bok kafè med
overskuddsbøker fra loppemarkedet. Bokhyller ble laget av Jørgen Korsvik og montert i oktober i
Lillesalen. Disse bøkene er for salg etter selvbetjeningsprinsippet. Penger legges i en fastskrudd
bøsse. Ettersom dette er loppemarkedets bøker, går inntekten til Menighetsenterets kasserer.
Bok kafeen kan også brukes til lesing uten at det ender med bokkjøp. Åpningstider: Parallelt med at
det foregår andre aktiviteter på senteret. Jorunn Krog, Helge Gutuen og Sverre Følstad har tatt
ansvar for rydding og etterfylling av bøker. Bok kaféen utvides på sikt med en hylle på sørveggen av
Lillesalen.
Aktiviteter:
Det har vært normal aktivitet for utleie av huset i 2010. Foruten alle arrangementer til Vikersund
Normisjon (formiddagstreff, lørdagskaffe og temakvelder) og Menigheten (konfirmantundervisning,
gudstjenester/skolegudstjenester, og åpen barnehage). Fortsatt leier Heggen Gospel. Dessuten har
Familiekoret og Modum Soul Children sine øvelser 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.
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TAKK
Bak all denne virksomheten som er nevnt for året 2010 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 2011
Styret for Vikersund Menighetssenter
Jan Marcussen
styreleder

5.2 Årsmelding for Vikersund Normisjon
ÅRET 2010
Modum Indremisjon ble stiftet i 1872, så denne årsmeldingen er for det 138. virkeåret for
Indremisjon/ Normisjon i Modum. Fra 1. januar 2001 har foreningens navn vært Vikersund
Normisjon, så dette er årsmelding for Normisjons 10. år.
Vikersund Normisjon er medeier i stiftelsen Vikersund Menighetssenter, og de fleste av våre
arrangementer har vært på Menighetssenteret.
Styresammensetning:
Leder: Jan Marcussen (valgt som styremedl i 2001 og leder fra 2004)
Styremedlemmer:
Helge Gutuen (valgt i 2004)
Petra Moen, (valgt i 2004)
Marry Bjørndalen (valgt i 2006)
Varamedlem: Magnhild Eggen (valgt i 2009)
Kasserer: Lisa Wiger (valgt i 2008)
Revisor: Solveig Berg Vego (valgt i 2008)
Normisjonens representanter i styret for Vikersund Menighetssenter:
Eli Gutuen
valgt i 2010
Kjell Christiansen
valgt i 2009
Hroar Fossen
valgt i 2010
Solveig Berg Vego, varamedlem
valgt i 2010
Programkomite Helge Gutuen (leder), Kjell Christiansen, Torill Korsvik og Geir Holberg
Formiddagstreff: (egen årsmelding)
Leder har vært Helge Gutuen. Formiddagstreffet feiret 40 års jubileum i oktober 2010.
Lørdagskaffe har vært arrangert på Menighetssenteret ( egen årsmelding)
Ansvarlige: Marry Bjørndalen og Jan Marcussen
Ansvar for bevertning på onsdagssamlingne:
Petra Moen har vært ansvarlig med god hjelp av Magnhild Eggen,
Eli Gutuen, Ingrid Marcussen m.fl.
Blomsterkasse (til utdeling av blomster): Marit Maaleng (valgt i 2001)
PR: Helge Gutuen og Jan Marcussen har tatt seg av dette. Vi har sørget for god og allsidig PR i
forskjellige medier + plakater m.m.
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Virksomheten: Det har vært avholdt 1 styremøte og behandlet 8 saker. Årsmøtet ble avholdt søndag
24. januar med 16 deltakere. Tormod Moviken holdt andakt. Programkomiteen har tatt seg av alle
saker i forbindelse med møter og arrangementer.
Det ble et spennende program også i 2010. De fleste onsdagssamlingene har vært temakvelder. Det
har vært mange kjente talere/foredragsholdere med interessante emner,
og vi har hatt fine sangkrefter og musikkrefter.
Programmet for onsdagskveldene har vært slik:
2 FORBØNNSGUDSTJENESTER v/Jørgen Korsvik.
2 PEISKVELDER v/Eli Gutuen
MED BRITT TIL KINA v/Britt Dahl
UTBRENT – ELLER BARE LITT SLITEN v/Atle Roness
GUD FOR DE UTSLÅTTE OG NEDBØYDE v/Rolf Martin Synnes – Hokksund Felleskor
FRA SKAM TIL LIVSMOT v/Berit Okkenhaug – sang av Helle Myrvik
HÅPET SOM ALDRI TAR SLUTT v/Einar Johnsen – sang av Marthe Halås
HVORDAN HÅNDTERE VÅRE FØLELSER? Sett i forhold til livssyn og menneskesyn. v/Berit
Hogganvik – musikk ved Henriette og Håkon Skagen
IDRETTSGLEDE OG TROSGLEDE v/ Kjell Markset - Musikk av ungdomsbandet "Spektakulært
spetakkel"

ARVEN FRA ISRAEL v/ Morten Kravik
TAIZE-KVELD v/Helge Gutuen og en bibelgruppe
17. MAI FEST v/ Torill Korsvik og tale av Jørgen Korsvik
GRILLFEST hos Petra Moen. Torill Korsvik holdt andakt
GOD Å SNAKKE MED v/ Kursholdere fra Kirkens SOS
MISJON – NYTTER DET? v/Gunvor Kreken – Sang av Anne Sofie og Reidun Haug
MARTHAS ENGLER – HAR KIRKEN OG NYRELIGIØSITETEN NOE Å SI HVERANDRE?
v/Notto Thelle – Spørsmål og samtale etter foredraget
KAN JEG TRO HVIS JEG VIL? v/Øystein Larsen - Sang og musikk v/Hanna Louise Øien
JULEVERKSTED FOR VOKSNE v/Torill Korsvik med flere. Vi bakte lefse, goro, krumkaker,
bandt julenek og lagde forskjellige dekorasjoner.

”VI SYNGER JULEN INN” v/Sysle bl. Kor og Kjell Christiansen
I tillegg har vi sammen med Modum menighet arrangert KURS
Kursets tittel: JEG TROR, JEG TROR (En smule trosopplæring for voksne)
Kurset gikk over fire onsdagskvelder.
Temaer/forelesere har vært:
HVA VIL DET SI Å TRO? v/Leif Gunnar Engedal
KAN TRO LÆRES? v/Anne Kjersti Holberg
ER BUDENE AKTUELLE I DAG v/Tor Magnus Amble
HVORDAN MØTTE JESUS MEDMENNESKER? v/Jon-Erik Bråthen
Det var 30 faste deltakere på kurset. Kurset var også åpent for deltakelse på enkeltkvelder,
og i alt var 52 innom.
Møteverter: I 2010 har det vært 11 forskjellige møteverter for Normisjons 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.
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Bevertning. Alle samlingene er blitt avsluttet med 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 2010 arrangert 64 ulike sammenkomster på
Menighetssenteret og engasjert ca 40 frivillige personer til de ulike aktivitetene sine. På de 64
sammenkomstene var det til sammen 2082 tilstede (gjennomsnitt 33).
Statistikk over fremmøte på arrangementene:
Onsdagssamlinger/temakvelder (medregnet kurs, 17. maifest og juletrefest): 28 samlinger.
I alt var det 1032 tilstede. (gjennomsnittlig 37)
(Av dette temakvelder og kurs: 17 samlinger med i alt 742 deltakere, snitt 44 )
Formiddagstreff (medregnet turen og jubileet): 10 ganger med til sammen 482 deltakere
(gjennomsnittlig 48).
Lørdagskafé: 26 ganger med til sammen 567 besøkende (gjennomsnitt 22).
Programansvarlig for 2010 har vært programkomiteen som har gjort en kjempejobb slik at det ble
et godt og allsidig program. De har også produsert og spredt en flott programfolder for hvert halvår.
Modum Soul Children er med i ACTA som er Normisjonens arbeid blant barn og unge.
DELTA - Tverrkirkelig forum
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
Normisjonens medlemmer har vært meget engasjert i Vikersund Menighetssenters styre og flere
medlemmer har vært aktive på loppemarkedet og som frivillig vaktmester.
I tillegg har flere av medlemmene deltatt i storrengjøring av hele Menighetssenteret.
TAKK
Bak all den virksomheten som er nevnt for året 2010 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 og være frimodige. La oss se på troens opphavsmann
og fullender. Han er trofast.
Vi får også lov til å tro at det arbeid som vi gjør i Vikersund Normisjon har evighetsverdi.
Vikersund Normisjon, 13..januar 2011
Jan Marcussen
leder av styret
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5.3 Årsrapport fra misjonsprosjektet
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TIL NOTATER:
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Modum kirkelige fellesråd
Kapellveien 1
3340 Åmot
Tlf: 32 78 32 30
Mail: kirkekontor@modumkirke.no
Hjemmeside: www.modumkirke.no
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