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1 Modum menighetsråd 

1.1 Takk 
Årsmeldingen for 2011 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.  Her synliggjøres ”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 

og alle frivillige. Det er gjennom samarbeid og godt lagspill vi kan stå sammen i mål og visjon: I 

Kristus, Nær livet. 

 

I samspill med råd og menighet skapes et fellesskap som gjør at folkekirken lever og er i god 

utvikling på Modum.  Kirkevalget siste høst har gitt oss et nytt Menighetsråd der medlemmer med 

ulik bakgrunn og erfaring vil kunne utvikle menighetsarbeidet videre. 

 

Utfordringene er mange, særlig merkes dette på det økonomiske området.  Skal vi lykkes i en fortsatt 

god utvikling for Modum menighet må dette forankres i gode og nødvendige rammer fra de 

bevilgende myndigheter. 

 

Hilser med bibelordet Rom 5, 1-2: 

Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus.  Gjennom ham har vi 

også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. 

 

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.  
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Denne årsmeldingen er laget i samsvar med Plan for kirken i Modum 2008-2011. Målsetningene 

derfra er tatt med i årsmeldingen, og kapitlene her er skrevet ut fra årets aktivitet sett i relasjon til 

planen. I tillegg er det årsmelding for menighetens arbeid i forhold til trosopplæringsreformen. 

  

1.4  Rådets sammensetning 
Rådets sammensetning i 2011, tom oktober: 

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 tom oktober: 

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

 

Rådets sammensetning i 2011, fom november: 

Terje Enger Gulbrandsen, leder 

Bente Holm, nestleder 

Oskar Fidjestøl 

Tone Olslund 

Stine Buxrud 

Eirik Roness 

Sigve Gjermundbo 

Lena Grøtterud 

Berger J. Hareide 

Ola Ingvoldstad 

Geir E. Holberg, sokneprest 

 

Vararepresentanter fom oktober: 

Nina Hagen, Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik, Aina Sørlie Grimnes 

 

Kommunens representant i kirkelig fellesråd:  

Marianne Kaldestad og Lars-Ole Gjermundbo (vara).   

 

Andre møtende og rådets sekretær: 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang. 

 

1.5  Møter og saker 
Rådet hadde 10 møter i 2011, 7 med det gamle rådet og 3 med det nye. Det behandlet 55 

menighetsrådssaker og 29 fellesrådssaker i tillegg til referater. Det ble arrangert en adventssamling 

for menighetsrådet og storstaben på Vaaraan 13.12.  
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Type saker: 

 Innføring av ny dåpsliturgi 

 Valg til menighetsråd og bispedømmeråd 

 Struktur for Langtidsplan 2012-2016 

 Inntjeningsmuligheter 

 Menighetsbladet 

 Benker i Heggen kirke, Riksantikvaren 

 Nytt design for Modum menighet sitt materiell, nye brosjyrer 

 Vurdering av driften på Vaaraan 

 Vedlikehold av kirkene og investeringsregnskap 

 Mål og visjoner for trosopplæring i Modum 

 Frivillighetsprisen 

 Tidsplan for ny gudstjenesteordning 

 Instruks vaktmester Vaaraan 

 Lån Åmot kirke 

 Møte mellom alle kirkeutvalgene og MR 

 Budsjett og regnskap 

 Diverse oppnevninger og orienteringssaker  

 

 

1.6  Utvalg 

1.6.1  Administrasjonsutvalg 
Administrasjonsutvalget har i 2011 bestått av: 

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. 

Nina Brokhaug Røvang er utvalgets sekretær.  

 

Administrasjonsutvalget har jobbet med lønnsoppgjøret 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 ikke hatt befaring i løpet av 2011 til alle kirkene i Modum, men Castor 

kompetanse har vært engasjert for å se på det totale vedlikeholdsbehovet for kirkene og starte 

arbeidet med å se på mulige ENØK tiltak i kirken. Det siste etter krav i vedtak i kommunestyret. 

Rapporten fra Castor kompetanse har dannet grunnlaget for investeringsbudsjettet som ble levert til 

kommunen for de neste 5 årene i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst.  
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1.6.3  Kirkeutvalg  
1.6.3.1  Snarum kirkeutvalg  

Medlemmer:  

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

Åse Lien, Aina Svendsby, Tormod Moviken (ansatt). 

 

Antall møter:   

 

5. Møtene har vært holdt i sakristiet.  

 

Arrangementer: 

 Utvalget bisto med fasteaksjonen 12.04. 

 Utvalget gjorde i stand kirkekaffe 06.03. og 25.04. 

 Olsokgudstjeneste med rømmegrøt samlet om lag 65 deltakere. 

 Konfirmantjubileum 23.10. samlet 9 jubilanter til hyggelig samling på Tyrifjord. 

 Grøtfest på ungdomslokalet 1. søndag i advent samlet ca. 60 deltakere. 

 Bidro med valgfunksjonærer og medlem i nominasjonskomiteen i forbindelse  med 

kirkevalget.  

Saker: 

 Utvalget gir blomst til 80-årsjubilanter i sitt område. 

 

 

1.6.3.2  Rud kirkeutvalg  

Medlemmer: Torhild Grøterud – kontaktperson, Signe Vesetrud, 

Magnhild Eggen og Olav Finsrud, Tormod Moviken (ansatt). Elin 

Håvet Grøsland gikk ut av utvalget i løpet av året.  

 

Antall møter:  

3  pluss dugnad.  

 

Arrangementer og gudstjenester:  

 30.01.2011.  Første gudstjeneste i det nye året.  Vi hadde 

kirkekaffe, det var 44 stk. tilstede. 

 15.02.2011.  Hele utvalget var tilstede på ”Fest på kjerka”, som alltid en hyggelig kveld. 

 12.04.2011. Utvalget organiserte innsamlingsaksjonen (KN) i Rud kirke. 

 01.05.2011. Kveldsgudstjeneste med 81 stk. tilstede – flott. 

 12.05.2011. Møte i Rud kirkeutvalg.  Beskjed fra Elin om at hun ønsket å trekke seg av 

helsemessige grunner – vi ble enige om å forsøke å finne en person  til erstatning.  Vi gikk 

igjennom gudstjenestelista og presiserte at de gangene det skulle være kirkekaffe må dette stå 

i kunngjøringa.Bygdas kirkekveld ble tatt opp, vi ble enige om å be Knut Johnsen kontakte 

Rolf Ødegård.  Det begynner å bli tynt med ”kjente” personer fra bygda. Vi hadde en befaring 

av kirke og kirkegård.  I henh. til ønskeliste er noe gjort og noe gjenstår. 

 01.06.2011. Utvalget hadde sin årlige dugnad med sølvpuss og støvtørring.  Dette er blitt en 

hyggelig tradisjon som vi avslutter med kake og kaffe, gjerne ute på kirkebakken når været 

tillater det. 

 05.06.2011.  Konfirmasjonsgudstjeneste – Signe gir hver av konfirmantene en rose. 64 stk. 

var tilstede. 
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 28.08.2011.  Presentasjon av konfirmantene – 6 stk. hvorav ei jente.  Drolsum 

Sanitetsforening har som tradisjon å holde kirkekaffe ved denne høytidligheten. 

 13.10.2011.  Møte i Rud kirkeutvalg.  Tilstede var også Anne-Kjersti Holberg som orienterte 

om Trosopplæringstiltak. Ang. Bygdas kirkekveld hadde Rolf Ødegård takket ja på 

forespørsel om å synge og kåsere.  Fast program blir fastsatt på neste utv. møte. Bokhylle til 

salmebøkene er fremdeles ikke kommet. 

 16.10.2011.  Familiegudstjeneste med utdeling av Min Kirkebok.  En fin formiddag med litt 

sjenerte men også engasjerte 4-åringer. 30 stk. var i kirken denne formiddagen. 

 03.11.2011.  Møte i Rud kirkeutvalg.  Nå skulle programmet for Bygdas kirkekveld endelig 

”spikres”.  – Tormod leder og avslutter.  Olav Finsrud har tilbudt seg å lage salmebokhylle. 

 13.11.2011.  Bygdas  kirkekveld 47 stk. tilstede. Ødegård kåserte om Hans Aleksander 

Hansen og Ragnar Otto Eriksen.  Ødegård har tonesatt noen av diktene av Hansen som han 

fremførte.  Det ble ikke så mye tid til å berøre Eriksen, noe vi vet flere beklaget.  Eriksen er 

kjent av flere i bygda.  Han har vært personalsjef i Modum Kommune.  Det var også barnedåp 

denne kvelden.  Knut J. Johnsen ordnet salmer og pressemelding, Tormod loset oss gjennom 

kvelden på en lun og fin måte.  

 24.12.2011.  Julaften og ”stinn brakke” 110 stk.  Som alltid en høytidelig og fin ettermiddag. 

 

 

1.6.3.4  Heggen kirkeutvalg 

Medlemmer: 

Jan Marcussen (leder), Wermund Skyllingstad (sekretær ),  

Arne B. Tandberg , Dina Bondø, Kenneth Dahl Holen og  

Geir E. Holberg (ansatt).  

 

Mie Høydal og Silje Engedal gikk ut av utvalget i løpet av året. 

Henvendelse til Heggen Gospel og Vaaraan om å tiltre utvalget 

resulterte i at Dina og Kenneth tiltrådte fra Gospelen, mens  

Vaaraan ikke besvarte henvendelsen 

 

Antall møter:  5 møter og behandlet  totalt 29 saker. 

 

Arrangementer: 

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

 Gudstjeneste på Delinga i juni (fast årlig). 

 Vertskap for konfirmantjubileet på Tyrifjord turisthotell (fast årlig). 

 Gudstjenesteverksted i Heggen kirke 30. september. 

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

 Medansvarlig ved lysmesse i Heggen i desember. 

 

Saker: 

 Årlig befaring og rapport til kirkevergen om  

bygningsmessig status av Heggen kirke. 

Totalrehabilitering av kirka er inne i  

kirkevergens plan i 2013. 

 Kirkemusikalsk plan for hele Modum.  

 Kirkeverttjeneste i Heggen kirke administreres  

av Jenny Müller. 
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 Synliggjøring av Heggen kirke under  

prøve-VM i skiflyging februar 2011.  
 Utvalget var representert i nominasjonsarbeidet før menighetsrådsvalget med Wermund 

Skyllingstad og flere medlemmer deltok som stemmestyre i Vikersund ved gjennomføringa 

av valget. 

 

 

1.6.3.5  Gulsrud kirkeutvalg  

Medlemmer: 

Sidsel Haug (leder), Trine Lise Berg, 

Gro Rundbråten, Lise Rykkje,  Tormod Moviken (ansatt) 

 

Antall møter: 

2011 har igjen 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 inne. 

 

 

1.6.3.6  Nykirke og Åmot kirkeutvalg  

Medlemmer:  

Per Ole Buxrud (2010-2012), Guri Jensen (2009 – 2013), Elisabeth 

Daae (2010-2012), Kjetil Ruud (2009-2013), 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, gudstjenesteplanleggingen, gudstjenestestandard, samt medarrangør for 

kirkeverksteder i januar og november og jubileumsfeiringen av Åmot kirke 15 år. 

 Dugnad i Nykirke – en real opprydning! Dåpssakristi og prestesakristi har byttet plass. 

 Sluttført oppussingen av dåpssakristi og oppbevaring av kirketekstiler i Nykirke 

 Oppretting av en ny gruppe som skal lede arbeidet med temakvelder, konserter, 

konfirmantforeldrekvelder og andre enkeltstående arrangementer. Gruppa består av: Berger 

Hareide, Per Buxrud, Trinelise Ruud, Runar Liodden, Trine Gjermundbo, Inge Rese og Anne 

May Høibakk. 

 

Utvalget retter en stor takk til arbeidsutvalget for Åmot kirke og  

Nykirke som er underlagtkirkeutvalget. Annenhver onsdag samles  

de for å planlegge, vurdere og forbedre det sentrale i kirkeutvalgets 

målsetting: Stimulere til åndelig liv og engasjement i menigheten. 

http://modumkirke.no/index.php?aamot_kirke
http://modumkirke.no/index.php?nykirke
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Medlemmene i kirkeutvalget har en åpen plass i arbeidsutvalget og kan møte når de har lyst og 

anledning. 

 

 

1.6.3.7  Vestre Spone kirkeutvalg  

Medlemmer: 

Audun Eriksen (leder), Synnøve Andersen, Gro L. Overn,  

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 kveldsgudstjenestene. 

 Kjøpt inn lysglobe til kirken som ble finansiert av innsamlede midler fra Vestre Spone 

bygdekvinnelag og fondsmidler øremerket Vestre Spone kirke.  

 Deltok i gjennomføringen av julegrantenningen på Gimle/Jelstad. 

 Pyntet juletre og satte ut fakler juleaften.  

 

 

1.6.3.8  Husstyret for Vaaraan 

Medlemmer av husstyret:  

Mariann Tandberg, Ragnhild Tandberg, Marit Johansen,  

Bjørg Reiersøl, Odd Heiland. Gro Grøsland(møterett, fra staben) 

 

Antall møter:  6 

 

Saker og arrangementer:  

 Juletrefest: 60 personer deltok på juletrefesten som ble 

 arrangert 9. januar. Vi hadde et overskudd på 1.542,-.  

 Karneval: Vi arrangerte karneval for barn den 12. februar.  30 personer var tilstede. Det 

innbrakte 1.888,-. 

 Våropprydding: Vi hadde dugnad med våropprydding på uteområdet.  

 Vaaraan dagen: Lørdag 27. august hadde vi loppemarked. Det var også loppemarkeder andre 

steder i nærområdet. Det virket ikke som dette var negativt for Vaaraan. Mange tok turen til 

Vaaraan denne dagen. Overskudd 17.006,-. 

 Lørdagskaffe: Lørdag 22.oktober holdt vi lørdagskaffe. Det ble annonsert både ved oppslag i 

nærområdet, annonser på Modumradion samt ca. 100 plakater i postkasser. Det var skuffende 

frammøte med bare 4 stykker. Vi gikk på et lite underskudd med 409,-.  

 Julemesse: Lørdag 19. og søndag 20. november var det julemesse på Vaaraan. Det er 

utstillere med juleprodukter som vi får prosenter av salget. Vi hadde også solgt lodder. Totalt 

innbrakte julemesse og loddsalg 15.181,-. 

 Andre saker det har vært arbeidet med: Vi har holdt uteområdet ryddig og klipt plenen 

med jevne mellomrom. Det er gjort forberedelser til juletrefest i januar 2012. Totalt har 

arbeidet Husstyret har utført innbrakt  35.617,-.  
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 Leiligheten i 2. etasje har igjen blitt utleid, fra august 2011. Denne gangen til en ekstern som 

ikke har vaktmester-  eller renholder oppgaver.  

 

 

1.6.4 Fagutvalg 
1.6.4.1  Fagutvalg for undervisning   

Utvalget har ligget i dvale i 2011. 

 

 

1.6.4.2  Fagutvalg for diakoni   

Medlemmer: Wolfgang Müller, Maren Kristine Wiger, Eli Gutuen, Jorunn Krogh og Liv Marie 

Rudmoen (ansatt) 

 

Antall møter: 4  

 

Saker:  

Utvalget behandlet 14 saker. Mest fokus har det vært på prioriteringer innenfor diakonien, der 

utvalget har hatt et ønske om at Modum menighets diakoni går i retning av å tilpasse seg stadig mer 

den sentrale diakoniplanen for Den Norske Kirke.  

 

Andre aktiviteter:  

Fagutvalget bidro med praktisk hjelp under kurset om ”Tap” på menighetssenteret som gikk over fire 

kvelder på høsten. Utvalget bidro også i gjennomføringen av Internasjonal Lørdag. 

 

 

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), Henok Tsegai (Den katolske 

kirke).  

 

Antall møter: 3  

 

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 20.januar i Åmot kirke ble en meningsfull samling med bred 

deltagelse fra de ulike ”leirene”. Jan Gossner holdt en engasjerende tale og Menighetskoret 

sang. Stor kirkekaffe etterpå. 

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 
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internasjonale bønnedag arrangert i vinter. I høst var Sammen i Guds nærhet en del av 

onsdagsprogrammet for Normisjon. Helge Gutuen tok oss med inn i en Jesus-meditasjon og 

en vandring i rommet med ulike stasjoner som forbønn, nattverd, tenne lys med mer. Vårt 

felles bønnenettverk, Sammen i bønn for Modum har fullført sitt andre år med samlinger på 

Vaaraan siste torsdagen i måneden. Arbeidet ledes av Kjersti Silseth, Eli Gutuen og Rolf 

Hamstad. I tillegg er det gledelig å se hvordan i overkant av 60 frivillige sørger for driften av 

Radio Modum som et økumenisk fellesskap. 

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 (til og med juni 2011), Nina Hagen, Per Buxrud,  

Anne-Kjersti B. Holberg (ansatt) 

 

Antall møter:   6 møter 2011. På to av møtene var mentor for menighetens  

trosopplæringsreform med.  

 

Saker: 

Trosopplæring i Modum menighet: hva har vi, hva mangler vi, hva ønsker vi.  

 Formulere mål og visjoner for TOL-arbeidet i Modum menighet.  

 Finne punkttiltak som kan nå bredden av ulike årskull 0-18 år. 

 Dåpsbrosjyrer og brosjyrer til utdeling på 1, 2 og 3 års dåpsdag. 

 Hvordan rekruttere voksne ledere til trosopplæringstiltak. 

 Framdriftsplan for innføring av nye tiltak. 

 Bruk av menighetsblad o.a i forhold til å spre info om, og få innspill til, plan for 

trosopplæring. 

 

 

1.6.4.6  Fagutvalg for kirkemusikk  

Utvalget har ligget nede i også 2011. 

 

 

1.6.5 Kontaktpersoner  
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp 

Ole A. Wiger  

 

Kontaktperson for Kirkens SOS 

Torill Korsvik var valgt som utsending til representantskaps- 

møte i 2011.  

http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&FamID=108393
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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. De fleste kontorene fungerer tjenlig, men det er fortsatt 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 %):                                              

Nina Brokhaug Røvang 

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 trosopplæringsmidler): 

    Anne-Kjersti Bakke Holberg  

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

    Hanna Louise Øien (60 % ) 

Kirketjener (100 %)  Gunnar Stenbro 

Deltidskirketjenere:   Jorun Krogh, Gulsrud (1 %) 

Lina Holberg, Heggen (11,5 %)  

Inge Rese, Nykirke (5,5 %) tom 31.07.11 

Vidar Husøy, Nykirke (5,5 %) fom 01.08.11 

Johan Berg, Rud (2 %) 

Asbjørn Kleven, Snarum (3,7 %)  

Asbjørn Kleven, Vestre Spone (1,5 %) 
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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): 

    Gro Grøsland (20 % tom 31.07, timelønnet ca 3 timer i uken fom 01.08) 

Voksenleder Heggen gospel: 

 Christian Sandberg (timebetalt inntil 20 %)) 

 

2.3  Ansatte, statlig 
Antall ansatte/årsverk: 3/ 300 % 

 

Sokneprest:       Geir E. Holberg               100 % 

Kapellan:           Runar J. Liodden            100 % 

Seniorprest:       Tormod Moviken            100 % 

 

Jon Mamen gikk den 01.04.2010 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. Moviken har nå 

tittel seniorprest. 

 

2.2  Arbeidsmiljø 
Det har vært gjennomført arbeidsplassundersøkelse for prestene. Dette blir fulgt opp av prosten. Det 

har ikke vært legemeldt sykefravær blant prestene. 

Det har ikke vært gjennomført noen generell arbeidsmiljøundersøkelse i 2011. I staben har 

sykefraværet vært tilnærmet lik 0.  

 

Stabstiltak: Staben hadde to faglige stabsdager med tema visjoner, mål og Langtidsplan. I forbindelse 

med at Knut J. Johnsen hadde vært ansatt her i 25 år hadde staben en sosial stabsdag med lunsj og 

gokartkjøring. I tillegg hadde staben julelunsj hjemme hos kirkevergen i desember.  

 

 

3  Regnskap 
Regnskapet for Modum sokn viser for 2011 et betydelig underskudd både på kirker og kirkelig 

administrasjon. For menighetens regnskap er det et overskudd. Se vider kommentarer nedover. 

 
  2011         

  Avd 1 Avd 2 Avd 4 Avd 5 (TOL) SUM 

Driftsinntekter 2 322 342 4 781 181 1 578 083 559 639 9 241 245 

Driftskostnader 2 499 305 4 925 564 1 485 662 597 610 9 508 139 

Brutto 
driftsresultat -176 965 -144 383 92 421 -37 971 -266 894 

      Netto finansposter 25 989 0 1 014 0 27 003 

Netto 
driftsresultat -150 976 -144 383 93 435 -37 971 -239 891 

      Sum avsetninger 7 600 0 138 771 37 971 184 342 
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  2011         

  Avd 1 Avd 2 Avd 4 Avd 5 (TOL) SUM 

      Resultat -143 376 -144 383 232 206 0 -55 550 

      Samlet resultat Modum kirkelige fellesråd, Kirkelig administrasjon (1) og Kirker (2): 

 
-287 759 

     

 

3.1  Driftsresultat “Kirkelig administrasjon 041” og “Kirker 042” 
Modum kirkelige fellesråd gikk inn i 2011 med negativt disposisjonsfond (gjeld til menighetsrådet på 

kapitalinnskuddet til KLP) og et udekket underskudd fra 2010 og 2009. Åmot kirke ble implementert 

i regnskapet for «Kirker» fra og med 01.01.11. For dette og som kompensasjon for noe av etterslepet 

for lønnsutviklingen de siste 5 årene, fikk fellesrådet en økning i bevilgningene fra 2010 til 2011 på 

800.000,-. Regnskapet har tidligere år blitt ført av Modum kommune. Dette har de ikke lenger 

kapasitet til, og regnskapet blir fra og med 01.01.11 ført av NLM Økonomiservice. Dette ble det gitt 

en bevilgning på 150.000,- til.  

 

Det har ikke vært mulig å dekke opp tidligere års underskudd og de økte strømutgiftene gjennom 

årets regnskap, og kirkelig fellesråd har fortsatt satt krav om en ekstrem stram kostnadsstyring. Etter 

bruk av fellesrådets disposisjonsfond (250.000,- overført fra menighetsrådet i en eiendomssak), har 

fellesrådet fortsatt udekket underskudd for 2011.  

 

 

3.1.1  Kirkelig administrasjon (041) 
Kirkelig administrasjon hadde et budsjettert resultat på 0,- og endte med et resultat med  et 

underskudd på -143.376,-.   

 

Revisjonshonoraret for 2010 er kostnadsført i 2011.   

 

Differansen på inntekter 

Differansen her skyldes 107.000,-  mer i mva kompensasjon og 47.000,-  mindre i støtte til 

kirkevalget enn budsjettert.  

 

Differansen på utgifter 

25.000,- regning for revisjonshonorar som ikke var kommet for 2010. 

33.000,- lønn og sosiale utgifter 

17.000,- Kopinor som ikke var lagt inn i budsjettet  

20.000,- lisenser data. Dobbelt med lisenser i overgangsår. 

30.000,- regnskapsføring. Det er ikke, og skal ikke etter avtale betales for okt-des. 

50.000,- konsulent, data. Ble strammet radikalt inn høstsemesteret. 

 

 

3.1.2  Kirker (042) 
Kirker har samlet et underskudd på  - 144 383,-.  

 

Inntekter 

Inntektene ligger ca. 175.000,- over budsjettert. Dette er leieinntekter Åmot kirke, leieinntekter ved 

utenomsokns begravelser og vielser og et noe høyere tilskudd fra staten enn budsjettert.  
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Utgifter 

Utgiftene ligger ca. 375 000,- over budsjettert.  

 

210.000,- Lønn og sosiale kostnader,- et dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert 

175.000,- Strøm 

Kirke Strøm Forsikring Alarm Driftsvedlikehold 

Heggen 83 892 8 485 9 150 7 042 

Gulsrud 17 602 3 416 0 3 226 

Rud 17 356 3 019 0 44 178 

Snarum 45 622 4 790 3 850 2 621 

Vestre Spone 17 560 3 132 0 15 728 

Nykirke 49 349 5 525 14 647 24 600 

Åmot 159 118 36 210 14 468 128 618 

 

 

3.1.3  Lønn 

 
2010 2011 2011 

Lønn Regnskap Budsjett Regnskap 

Lønnskostnader (041) 1 525 885 1 365 000 1 446 285 

Lønnskostnader (042) 2 702 988 3 386 000 3 598 826 

Lønnskostnader (044) 80 960 73 000 71 383 

Lønnskostnader (TOL) 263 302 479 000 479 299 

Lønnsrefusjoner (041) -205 520 0 0 

Sum lønnskostnader 4 367 615 5 303 000 5 595 793 

 

Overskridelsen skyldes i all hovedsak et bedre lønnsoppgjør enn budsjettert i 2010, med følger for 

2011. For trosopplæring har det vært et helt år med ansatt i 80 % .  

 

3.1.4  Dekning av underskudd 
Underskuddet på til sammen 287.759,- for 2011 dekkes ved disposisjonsfond for fellesrådet. Dette 

hadde en IB på 235.154,-. For 2011 har kirkelig fellesråd dermed økt sitt udekkede underskudd med -

52.605,-. 

 

Med et samlet udekket underskudd på -352.248,- etter bruk av fond, er kirkelig fellesråd i en svært 

alvorlig økonomisk situasjon.  

 

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.  

 

Ved overtagelsen fulgte det med en låneforpliktelse hvor Modum kommune står som garantister for 

lånet. Dette lånet er per 31.12.2011 på -504.364 og det pågår en sak mellom kirkelig fellesråd og 

kommunen for å få løst denne saken.  
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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%.  For 2011 ble det, etter forhandlinger med kommunen høsten 2010, gitt en økning i 

tilskuddet på 800.000,- for å dekke opp for deler av etterslepet på lønn og ekstrakostnadene ved drift 

av Åmot kirke. Det er og et vedtak i kommunestyret om at fellesrådet fremover skal få dekket økte 

lønnskostnader som følge av lønnsoppgjørene.  

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Tilskudd fra 
kommunen 

      3 925 000     4 065 000       4 150 000   4 150 000   4 950 000  

Ekstra bevilgning Tak Snarum 
        800 000 

  Dekke for 
negavtivt fond 
         164 000 

Regnskap som 
ikke lenger føres 
i kommunen 

150 000 
Fond        925 631  579 556        313 441            154            154  

      

Lønnsoppgjøret,         144 000        184 000         255 000      106 000      260 000  

Bevilgning minus 
økte 
lønnskostnader  

      3 781 001     3 737 001       3 567 000   3 461 000   

Reel reduksjon         -144 000       -328 000        -583 000     -689 000   

I % av bevilgningen -4 % -8 % -14 % -17 %  

3.2  Driftsresultat “Annen kirkelig virksomhet 044” 
Resultatet for Annen kirkelig virksomhet er på 233.899,- mot budsjettert 63.500.  

 

Vaaraan har gått med underskudd tilsvarende -8.380,- mere enn fondet. Vaaraan har dermed tømt sitt 

fond for å dekke underskuddet for 2011, samt at menighetsrådet har gått inn og dekket det resterende 

underskuddet.  

 

 
2 010 2011 

Vaaraan Regnskap Regnskap 

Lønn Vaaraan -30 039 -79 611 

Arbeidsgiveravgift, Vaaraan -13 724  

Driftsutgifter, Vaaraan -101 512 -134.812 

Inntekter, Vaaraan 76 810 119 216 

Sum -68 465 -8 380,- 

 
   

 
2 010 2011 

 Regnskap Regnskap 

Menighetsbladet 
  Driftsutgifter, menighetsbladet -173 259 -202 550 

Inntekt, menighetsbladet 115 488 153 076 

Sum -57 772 -49 724 
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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 blant annet gjennom aktiv bruk av ulønnende 

medarbeidere. 

 

Gudstjenestene og de kirkelige handlinger er virkelig menighetens jevne pulsslag, og gudstjenestene 

som menighetens ukentlige hovedsamling. I gudstjenesten er vi menighet. 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, 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 og vi håper og tror at dette er en god strategi for å involvere 

flere i gudstjenestene. 

 

Tall og statistikk kan leses på mange vis. I Modum sokn er det ikke store endringer på noen felt i 

2011. Det er god dåps og konfirmasjonsprosent. Det som likevel må tiltrekke vår spesielle 

oppmerksomhet er utfordringene knyttet opp til å gi mennesker frimodighet til å definere seg 

innenfor det kristne fellesskap og at de opplever det meningsfylt og relevant å delta på gudstjenester.  

 

Gudstjenester: 

(Tall fra 2010 i parentes.) 
Kirke Antall gudstj på 

søn/ 
Helligdager 

Antall til 

stede 
Snitt Antall 

gudstj 

utenom 

søn/ 
Helligd 

Antall til 

stede 
Snitt Antall 

gudstj 

med 

nattverd 

Antall 

deltakere 
Snitt 

Heggen 36 
(33) 

4911 
(4840) 

136 
(146) 

7 
(5) 

817 
(760) 

117 
(152) 

9 
(9) 

392 
(246) 

44 
(27) 

Åmot 37 
(31) 

4817 
(4249) 

130 
(137) 

9 
(17) 

667 
(917) 

74 
(54) 

32 
(36) 

2059 
(1995) 

64 
(55) 

Rud 7 
(7) 

398 
(529) 

57 
(75) 

2 
(1) 

210 
(50) 

105 
(50) 

1 
(1) 

37 
(51) 

37 
(51) 

Snarum 16 
(15) 

1088 
(1110) 

68 
(74) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(3) 

35 
(54) 

35 
(18) 

Nykirke 17 
(17) 

2248 
(1930) 

132 
(113) 

1 
(2) 

207 
(211) 

207 
(105) 

5 
(3) 

295 
(108) 

36 
(59) 

Vikersund 10 
(9) 

549 
(610) 

55 
(68) 

11 
(14) 

906 
(558) 

82 
   (40) 

7 
(7) 

366 
(233) 

52 
(33) 

Vestre 8 294 37 1 12 12 0 0 0 
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Kirke Antall gudstj på 

søn/ 
Helligdager 

Antall til 

stede 
Snitt Antall 

gudstj 

utenom 

søn/ 
Helligd 

Antall til 

stede 
Snitt Antall 

gudstj 

med 

nattverd 

Antall 

deltakere 
Snitt 

Spone (5) (393) (79) (2) (132) (66) (1) (5) (5) 

Gulsrud 4 
(3) 

309 
(158) 

77  
(52) 

1 
(3) 

51 
(212) 

51 
(70) 

2 
(3) 

126 
(126) 

63 
(42) 

Totalt inkl 

noen ekstra 

tjenester 

135 
2010         (120) 

2009         (141) 

14614 
(13819) 

(13640) 

108 
(115) 

(97) 

32 
(44) 

(34) 

2870 
(2840) 

(3243) 

90 
 (64) 

(95) 

57 
(63) 

(77) 

3310 
(2818) 

(3341) 

58 
(45) 

(43) 

 
Totalt antall på gudstjenester i Modum sokn i 2011: 17484  
(2010: 16 659, 2009: 16 883, 2008: 17 893, 2007: 17 807, 2006: 20 767 personer) 
Totalt antall på gudstjenester i Modum prestegjeld i 2011, inkludert Olavskirken på Modum 

Bad:   21835 (2010: 21 470) personer.  

 

 

Fra kirkebøkene:  

 Antall 
2008 

Antall 
2009 

Antall 
2010 

Antall 

2011 

Innmeldte 3 8 1 9 

Utmeldte 14 24 7 12 

Døpte 130 110 127 117 

- herav fra sognet 118 93 104 99 

Konfirmerte 98 109 96 121 

Vielser 32 39 37 25 

Begravelser 134 129 127 129 

 
 

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; se under 4.8: Kirker og kultur.  

 

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. 
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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 er et kursopplegg tilpasset av Bibelselskapet til RLEfaget 

i grunnskolen. Runar Liodden har i 2011 gjennomført 4 x 45 minutter undervisning i 

samtlige syv 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. Lærere og elever gir 

svært gode tilbakemeldinger på opplegget som er verdifullt for kirke-skole-samarbeidet i 

Modum. 

”Jeg syntes undervisningsopplegget var veldig bra. Kortfattet og levende fortalt. Morsomt 

med bevegelsene til, som også bidrar til å huske.... Fortellingene om Abraham og hans 

etterkommere er store temaer i RLE både i 4. trinn og 5. trinn. Moro å se at elevene husker 

når de får fortellingene på nytt. Absolutt et opplegg som jeg vil anbefale :-)” 
- Marianne Hovden, Sysle skole 
 
 

 

 

 

 

 

 

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.    

 

 

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 ha deltatt på 8 gudstjenester. 

Som undervisningsbok bruker vi Konfirmantbibelen. 
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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. Vi skal gi alle barn og unge tilbud om en 

relevant og pedagogisk godt tilrettelagt trosopplæring, med tiltak som søker å nå bredden av 

årskullene. 

 

En liten begrepsforklaring… 

Kirken har alltid hatt trosopplæring. Når vi døper, 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 

konfirmantundrevisning og utdeling av 4-årsbok. 

 

Visjon for trosopplæringen vår er: GUD GIR – VI DELER 

  

 VI DELER 

 tro og undring 

 kristne tradisjoner og verdier  

 opplevelser og fellesskap 

 håp og kjærlighet 

 

 

Trosopplærer 

Fra 1. juni 2010 har menigheten hatt trosopplærer i 80 % stilling.  

Prosjektet med å lage plan for trosopplæring og å gjennomføre den er et stort menighetsarbeid.  

Det sier seg selv at dette ikke er en enmannsjobb, og heller ikke noe de ansatte i menigheten kan eller 

skal klare alene. Her trenger vi mange med 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.  

 

Breddetiltak 2011 

Babysang 

Mål: Vi vil samarbeide med hjemmet om trosopplæring allerede fra barnets første leveår.  

 Vi vil skape en inkluderende møteplass mellom foreldre og menighet. 

 

Våren 2011 gjorde vi et forsøksprosjekt med Babysang som kurs på Vikersund menighetssenter. 

Dette resulterte i at vi startet opp kurs i Babysang som tilbud fra høsten 2011. Hvert kurs går over 8 

uker, og består av opp til 10 babyer i følge med en voksen. Trosopplærer har ledet samlingene.  
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Vi synger kjente og kjære sanger, men også mange nye. Vi har også dans og lydopplevelser som del 

av samlingen. Det sosiale samværet er også en viktig del av Babysang, så samlingene blir avsluttet 

med enkel bevertning og samtale for de som har lyst og tid til å sitte igjen litt.   

 

Småbarnstreff i Åmot kirke har også Babysang som et viktig element 

i samlingen. Til sammen har disse to tilbudene hatt 35 deltakere i 

 2011, noe som utgjør 32 % av årskullet (0-1 år) 

 

4-åringer  

Mål:   4-åringene skal få bli kjent med Gud, Jesus og med kirken sin.  

 Bli kjent i kirkerommet (med skattejakt). 

 Lære sanger og bønner til gudstjenesten.  

 Høre, reflektere over og leke bibelfortellinger: Gud skaper, Jesus stiller stormen, den store 

fiskefangsten.  

 Kjenne at de har en naturlig plass i kirken sin og i gudstjenesten.  

 Leke og ha det fint sammen. 

 Motta bok med fortellinger fra Bibelen og fra barns hverdag. Inneholder også sanger og 

bønner. 

 

4-åringene ble invitert til gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok, og to samlinger i tilknytning til 

denne. Første samling ble holdt lørdagen før gudstjenesten, eller for noen helgen før gudstjenesten. 

Tilbudet ble gitt til alle 4-åringer i menigheten. Pga ressurser hadde vi ikke mulighet til å ha 

samlinger i alle kirkene, men valgte å invitere noen av barna til samling i en annen kirke enn den de 

naturlig sokner til. Samlingene ble holdt i Åmot kirke (for Åmot og Nykirke), Heggen kirke (for 

Vikersund, Geithus og Øst-Modum) og Snarum kirke (for Snarum, Rud og Vestre Spone).  

30 barn møtte opp på 4-årssamling, og det er 29 % 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 68 4-åringer 

opp. Det utgjør 65 % av alle døpte i årskullet. 

 

8 ungdomsledere i alderen 12-17 år var med på 4-årssamlingene. 

I tillegg var trosopplærer og 5 voksne frivillige medarbeider 

med på samlingene. 3 medlemmer av Snarum kirkeutvalg sørget 

for en solid lokal forankring i Snarum kirke.  

Lys Våken  

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 og den treenige Gud.  

 De får høre/oppleve og reflektere over bibelfortellinger. 

 De får oppleve felleskap med lek, utfordringer, moro og god mat.  

 De får lære om og erfare bønn, og lærer sanger. 

 De får lære om dåp.  

 De får utforske kirken (helt opp i tårnet der det er mulig). 

 De får være med i forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten første søndag i advent. 

 

For tredje gang ble alle 11-åringer (6. klasse) i Modum menighet invitert 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. 

35 barn var med på Lys Våken (32 % av årskullet). Deltakelsen gikk noe ned fra i fjor. 
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Vi er fornøyd med en stor og flott gjeng med ungdomsledere som var med å gjøre dette til en 

spennende og fin opplevelse for 11-åringene.24 ungdomsledere i alderen 14 – 21 år var med på Lys 

Våken, fordelt på de to kirkene. I tillegg var 5 ansatte og 8 voksne frivillige medarbeidere engasjert i 

arrangementet. 

 

Utfordringen framover når det gjelder breddetiltakene i  

trosopplæringen er 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  
 Antall 

2008 

Antall 

2009 

Antall 

2010 

Antall 

2011 

Kirkebok 82 78 65 66 

Besøk av barnehager 7         2 4 5 

Besøk i barnehager 16 16 21 19 

Besøk av skoleklasser 8 10 15 17 

Besøk i skoleklasser 55 38 46 45 

Fest for konfirmanter 5 12 12 12 

Informasjonskveld for de som skal vies 1 1 1 1 

Bibelgrupper / husfellsskap 10 12 12 12 

Antall innmeldinger 3 8 1 9 

Antall utmeldinger 14 24 7 12 

Antall dåpshandlinger 130 110 127 117 

Antall konfirmerte 98 109 96 121 

Antall vielser 32 37 37 25 

Antall gravferder 134 129 127 129 

 

4.3.5  Aktiviteter 
4.3.5.1  Småbarnstreff i Åmot   

Også i 2011 har det vært småbarnstreff i Åmot kirke hver 14. dag utenom skoleferiene. Til sammen 

har vi registrert at 24 barn med hver sin mor/omsorgsperson har vært innom – en liten nedgang fra 

2010. Oppmøtet hver gang har variert fra 2 til 10 barn. Første halvdel av året varierte det mye hvem 

som møtte opp, mens høsthalvåret var preget av at det kom en relativt stabil gruppe på 6-7 barn med 

mødre. Det har vært sosiale samvær med mulighet for å kjøpe lunsj på kirketorget etterfulgt av 

sangstund i underetasjen med rim, regler og sanger. Diakonen har sammen med trosopplærer gått på 

kurs i babysang i løpet av året , og babysangopplegget er justert deretter slik at det nå er 

Frelsesarmeens ”Chickabom”- konsept som blir brukt. Småbarnstreff med babysang blir i all 

hovedsak brukt av mødre som er i svangerskapspermisjon.  

 

 

4.3.5.2  Åpen lekestue i Vikersund 

I hele 2011 har det vært Åpen Lekestue på Vikersund menighetssenter på torsdager. De frivillige som 

deltar fast er Jorunn Krogh og Eli Gutuen. Ellers har Maren Wiger vært en del med som representant 

for Vikersund Helsestasjon som vi samarbeider med om tiltaket. Det har vært et flott treffsted for 

hjemmeværende og er også et flerkulturelt fellesskap. Her er det ikke babysang slik som i Åmot, men 
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et rent treffsted for lek, prat og lunsj. Oppslutningen har imidlertid vært liten i året som har gått. Det 

har skjedd en gang at ingen møtte, og det har skjedd flere ganger at det har vært for eksempel to. 

Likevel har tilbakemeldingen fra de få som har vært trofaste på Åpen Lekestue at tiltaket og 

kontakten med de frivillige har hatt helt avgjørende betydning. Noen av brukerne har også fått utvidet 

sitt nettverk ved at de nå møtes også utenom Åpen Lekestue.  

 

 

4.3.5.3  Søndagsskole 

Antall samlinger: 18 (13 i Åmot kirke og 5 på Vikersund Menighetssenter). 

 

Antall medlemmer: 26. På samlingene har det vært imellom 4 og 21 barn. I 2011 har det i 

gjennomsnitt vært 14 frammøtte barn på hver søndagsskolesamling. Hvis vi regner ut snittet for 

frammøtte barn i henholdsvis Åmot kirke og på Vikersund Menighetssenter, har det vært 16 barn i 

Åmot og 8 barn i Vikersund pr. samling. Det har til sammen vært 86 deltakere på søndagsskolen i 

2011.  

 

Ledere: Kari Elise Liodden (hovedleder), Ingjerd Gulestøl og Sverre Følstad. Siden vi ikke har nok 

ledere på søndagsskolen har vi vært avhengig av vikarer for å få dekket opp alle samlingene. Nina 

Brokhaug Røvang har vært vikar på 3 samlinger og Anne-Kjersti Bakke Holberg på 2 samlinger i 

Åmot kirke i 2011. 

 

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 soknet), deltok på 

menighetens skidag i Heggen i mars, overnattingstur til Sandefjord og adventskonsert på 

Åmotsenteret. 

 

Antall medlemmer: 74 

 

Ledere: Hele året: Kari Bjørke Krogh, Runar Liodden, Nina Brokhaug Røvang, Harald Baardseth, 

Sarah Plomås Strandbråten, Torunn Vik Andresen, Elin Moe, Nina Vålerhaugen, Hanna Louise Øien 

(musikalsk leder), Henriette Skagen (pianist). Kjell Vålerhaugen og Kaj Møller Thomsen 

(støttepersoner på logistikk). 

 

Vår: Nina Hagen, Anne-Grethe Valø Bjertnes, Ann Karin Andersen, Hanna Valø Bjertnes 

Høst: Vidar Husøy (dirigent), Therese Baardset, Heidi Berg Houmb, Jenny Eidsmoen Haugen 

 

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 2. 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 
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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 lørdagssamlinger, deltakelse på gudstjenester på menighetssenteret, Holmen 

kirke, Heggen kirke (2), Åmot kirke og Snarum kirke. Deltakelse ved Soul Children-festival i Oslo 

20.-22. mai. 9 medlemmer av koret deltok på festivalen, i tillegg til 4 ledere. 

 

Antall medlemmer: Medlemstallet var stabilt på 13 medlemmer gjennom hele 2011. 

 

Ledere: 

Antall voksenledere: 

VÅR 2011: 2 (Helle Myrvik og dirigent Liv Anna Furnes. 

HØST 2011: 4 (Anne Margrethe Skagen, Laila Halås og dirigentene Kristin og Elisabeth Lunde). 

 

Antall ungdomsledere/-medhjelpere: 

VÅR 2011: 2 (Heidi Marie Gunnerød, Astrid Rø). 

HØST 2011: 1 (Hedda Myrvik). 

 

Dirigentsituasjon: 

Liv Anna Furnes sluttet våren 2011 som dirigent for Modum Soul Children. Elisabeth og Kristin 

Lunde tiltrådte da begge to som dirigenter fra og med høsten 2011. (Kristin var dirigent t.o.m siste 

øvelse i 2011.) 

 

Aktiviteter på samlingene: 

Oppvarming, sang-/korøvelse, andakt, gudstjenesteverksted (drama, bønner), dans, felles måltid og 

fritid med mulighet for tegning, lek og lignende. 

 

4.3.5.6  Familiespeider, Modum KFUK-KFUM speiderne  

Antall samlinger: 

10 (6 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret) 

- 16.01.       Ski, aking og grilling på Eikvang/Simostranda 

- 20.02.       Ute på Engersetra ved Åmot         

- 13.03.       Deltok på menighetens skidag ved Heggen kirke 

- 10.04.       Snekring av fuglekasser på Vaaraan 

- 22.05.       Friluftsgudstjeneste på Gruvetråkka og gruvetur 

- 17.-19.06.  Livet i fjæra – Overnattingstur til Fjærholmen på Nøtterøy 

- 21.08.       Oppstart ved Butjern med bygging og prøveseiling av kvistflåte 

- 11.09.       Kanopadling på Sysletjern 

- 23.10.       Barkebåtrace og opptagelse av nye familiespeidere på Speiderhytta i Holleia 

- 27.11.       Juleverksted med julegrøt i Åmot kirke 

 

Antall medlemmer: 36 betalende. 20-60 på samlingene i alderen 0-80 år 

 

Ledere: Odd Arne Røvang 

 

Aktiviteter: 
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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: Trener hver torsdag fra 19:30-21:00 på NMU.  

Unntak er ferier. Vi har sommer- og vinter- avslutning.  

Sommeravslutningen i år var grilling på Butjern.  

Vinteravslutningen var tur til en gapahuk i Åmot hvor vi grillet  

og drakk kakao. KRIK Modum hadde medlemmer på både  

ARENA 2011(Nasjonal sommerleir for KRIK) og på  

EXPLORE 2012(Nasjonal vinterleir for KRIK).  

 

Antall medlemmer: 49  

 

Ledere/styret: Amalie Kjøllesdal, Emil Buxrud, Ingrid Finsrud Lien, Kenneth Holen. 

 

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. Den nye logoen vår har vi trykket på de T-skjortene vi fikk laget i 2011. 

 

4.3.5.8  Allehelgensfest for barnefamilier 

Mandag 31. oktober ble det arrangert Allehelgensfest i Åmot kirke, hvor 58 barn og 46 voksne 

deltok. Barna hadde lek og aktiviteter i ulike grupper med base i Åmot kirke og gymsalen på Søndre 

Modum ungdomsskole. Det var servering av pølser, og vi koste oss med kaker og godterier.  Det var 

også kirke-barnetv og en kort 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 delta i planleggingen av, 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: 103 betalende  vår 2011/høst 2011 

 

Ledere/styret: Vår: Petter Klepelv (leder), Oda Haviken (nestleder), Analin Askerud (sekretær), Lina 

Holberg (kasserer), Steffen Eriksen Haneboe og Amalie Kjøllesdal (PR ansvarlig), Sigve 

Gjermundbo (bandrepresentant) , samt dirigentene Heidi Marie Gunnerød og Frida 

Gravbråten.  Høst:  Amalie Johanne Kjøllesdal (leder),  Dina Bondø (nestleder),  Stine Nilsen 
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Skinnes (sekretær),  Emil Buxrud (kasserer), Nora Kristina Laache, Pia Fagerland og Simen Jarness 

(PR), Kenneth Dahl Holen (bandrepresentant), samt dirigentene Iselin Nitter og Lina Holberg. 

 

Voksenledere gjennom året har vært  Anne-Marthe Eilertsen,  Vidar Husøy, Arild Løvik, Christian 

Sandberg, Marita Solbakken og Hanna Louise Øien. Johan Dahl, Geir Holberg, Steinar Korneliussen 

og Dag Kristian Moen har trådd til når det trengtes i forbindelse med turne og andakter. 

 

Heggen Gospel  gjennom 2011: 

Heggen Gospel begynte året med å danse ”Glow” sammen med Madcon i skiflyvningsbakken i 

Vikersund under hopprennet. I juni fikk vi hyggelig besøk fra Untersontheim og vi var vertsfamilier 

for dem en liten uke. Heggen Gospel var på 12 dagers Tysklandsturne, hvor vi bodde i 

Untersontheim og Dettingen. Vi hadde 12  konserter. 

Den 19 august startet vi opp igjen. I sommerferien hadde de nye dirigentene, Lina Holberg og Iselin 

Nitter, vært på tensingseminar på Sunnmøre Folkehøyskole i Ulsteinvik. Amalie J Kjøllesdal var i 

Bangladesh fra 1.-11.oktober sammen med Buskerud KFUK/M. Gospelen deltok på to 

ungdomsgudstjenester i Åmot kirke, på tensingfestivalen i Kongsberg, hadde intimkonsert på 

Menighetssenteret og deltok på to gudstjenester i Heggen kirke julaften. 

2012 er Heggen Gospel 40 år – planlegging av en jubileumsfeiring den 25. august er i gang. 

 

4.3.5.11  NSF speider 

Antall samlinger: 19  

 

Antall medlemmer: ca. 25 medlemmer spredt på alderstrinn fra 2. til 7.klasse. 

 

Ansvaret ved forskjellige oppgaver, deles på følgende ledere: Trude  

Rosenlund, Line Ellingsen, Britt Hellandsvik og Yngve Martinsen. 

 

1. Åmot speidertropp gjennomførte i løpet av 2011 møter/samlinger med variert innhold. Det spenner 

i fra guidet tur i Koboltgruvene på Blaafarveværket, skyting med miniatyrgevær, grøtfest til jul, ski-

/akedager til mer tradisjonelle speiderting som terping på knuter, bålfyring, knivregler og oppgaver i 

kirka ved 1. søndag i advent og 17. mai. Friluftsliv og mestring er sentralt for oss. Her kommer en 

oversikt over datoer og innhold: 

 

19.01 Simulatorskyting. Opplæring v/Ole Martin Grøtterud. 

02.02 Svømming og bading på Furumo. 

16.02 Måneskitur med bål og bålmat.  

16.03 Ski, aking og bålkos ved lysløypa. 

30.03 Rebusløp, aking og bål. 

13.04 Sykketur til Stalsberg skole. Div. sykkeløvelser. 

29.-30.04 Overnatting på Speiderhytta. Knuter og spikking. 

11.05 Åmot kirke – forberedelser til 17.mai. 

17.05 Flaggheising i Åmot og gudstjeneste i Åmot kirke. Flaggborg, lesing av speiderbønn 

og tekster. 

25.05 Ta opp teiner fra robåt. Damtjern. 

08.06 Sommeravslutning på Verptjern for hele familien. 

12.-14.08 Sommerleir ved Verptjern. 

28.09  Knuter, spikking og bli-kjent-kveld ved Speiderhytta. 

12.10 Postløp og bålmat. 

26.11 Gruvetur ved Blaafarveværket. 

09.11 Skyting på Søndre Modum Ungdomsskole. 
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23.11 Bading og svømming på Furumo. 

27.11 1. søndag i advent i Åmot kirke. Tenne lys og lese tekster.  
07.12  Juleavslutning på Speiderhytta med grøt og  

besøk/andakt ved Runar Liodden. 

 

 

4.3.5.12  Holyrobic 

Her er det 4 frivillige som deler på 2 trimdager per uke i ungdomsstua i Åmot kirke. Det var som 

vanlig aerobic/styrkemix på mandager, men dette ble endret til Zumba fra høsten 2011, noe som ble 

veldig godt mottatt for brukerne. Zumbaen etterfølges av en bolk med styrke.  På torsdag er det 

aerobic med styrkemix. 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 12-14 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 50,- for dropin og 400,- for klippekort med 10 klipp. 

Overskuddet går til kirken. De hadde en samling på slutten av sommersemesteret, hvor det ble servert 

is og jordbær på terrassen til Helle Mikkelsen.  De flinke lederne fikk da en påskjønnelse i form av 

gavekort på Nygård sport. 

 

 

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 13 stykker, 

men det er som regel 8-10 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. Til jul 

avslutter de spreke damene året med julemiddag på Modumstua. 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 medlemmer: 44 medlemmer, som består av utviklingshemmede, deres familier og venner. 

 

Styringsgruppa:  Sigfrid Bentzen, Kari Bottolfs Bekken,  Britt Dahl, Renate Samuelsen, Marianne 

Skinstad, Inger Tørto og  Liv Marie Rudmoen  (diakon) 

 

Samlinger: 

 Vi har hatt 4 vanlige samlinger i Åmot kirke med fra kl. 17 til 20. Vi samles først i en stor 

ring, hvor vi deler liv og tro. Vi deler et måltid. Kl. 19 har vi åpen gudstjeneste som Tro og 

Lys-gruppen gjennomfører samlet. 

 Vi har hatt en sommeravslutning i Åmot kirke (pga regn). 

 Vi har besøkt Tro og Lys-gruppen i Nedre Eiker menighet 

 Vi har vært på vår tradisjonelle tur til Oslo påskeaften. Denne turen ble videofilmet og er en 

del av Tro og Lys Norge sin DVD. 

 Vi har deltatt med 16 deltakere på Tro og Lys Norge sin Sommersamling på Gjennestad 20.-

24.juli. 

 Vi har deltatt sammen med Modum menighet på gudstjenesten på Blaafarveværket i august 

og  i  Åmot kirke  i desember. 

 Vi har vært på lørdagstur til Langedrag . 

 Vi har hatt årsfest 12. november.  

 To av våre medlemmer har deltatt på Nordisk Tro og Lys-samling i Vadstena i Sverige. 
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 Foruten våre månedlige samlinger, er medlemmer delt inn i fire smågrupper som møtes rundt 

i hjemmene noen ganger pr. år.  

 Gudstjenestene våre er åpne for hele menigheten. 5-12 personer pleier å komme. Deriblant 

konfirmanter.  

 

TRO OG LYS sin visjon: Bygge vennskap med Jesus i sentrum 

 

Takk til menigheten for at vi opplever oss som et viktig og akseptert lem! 

 

 

4.3.5.15  Treffpunkt 

Treffpunkt er et ”lavterskel-tilbud” med et tydelig kristent innhold. Den primære målgruppen 

er ”unge voksne” (20-50 år +/-). Erfaringene er at mennesker i alle aldre kommer og opplever 

de fire årlige samlingene som meningsfulle og viktige påfyllskvelder. 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 for medarbeiderne som Helle og Kurt Myrvik leder. 

Etterpå er det en times samling i kirkerommet med sang og musikk, ”Min-tro-intervju”, ”Min 

salme”, kveldstanker, fotoframvisning med musikk til 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, tenne lys, skrive bønnelapper, legge ned 

en tung stein ved korset. 

 

Det har vært mellom 40 og 70 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 12 registrerte husfellesskap i menigheten med 99 deltakere! 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/utruste 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 

 

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. 



 30 

 

 

4.3.5.18  Frivillighetsprisen/frivillighetsfesten 

Frivillighetsfesten for arbeidsåret 2011 ble tradisjonen tro  

arrangert av staben på nyåret påfølgende år (februar 2012).  

Ca 100 frivillige takket ja til invitasjonen. Arild og Kari Løvik  

ble intervjuet om bla. kjærlighet og trofasthet.  

Prisen for 2011 ble tildelt Kari Løvik. 

 

 

4.3.5.19  Rullatormila 

Rullatormila ble arrangert for fjerde 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 Tormod Moviken en andakt i forbindelse med arrangementet og Runar 

Liodden 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 foregår med jevne mellomrom gjennom året har vært: Fire møteplasser for 

eldre (hyggetreff på Holemoen, Vikersund, Åmot og Vaaraan), Småbarnstreff med babysang, Tro og 

Lys-samlinger, Bønnegruppen, Åpen lekestue, Holy Robic, Husfellesskapene, Institusjonsbesøkene 

på Furulund,  Andakter på Modumheimen, Vikersund bo og dagsenter samt Geithus bo og dagsenter 

(prestene, diakon, organist og frivillige), blomsterutdeling til jubilanter (diakonatet og Snarum 

kirkeutvalg). 

 

Internasjonal Lørdag: Internasjonal Lørdag – en feiring av kommunenes flerkulturelle mangfold - 

ble arrangert på nytt i 2011 etter de gode erfaringene fra året før. Diakonen samarbeidet med 

Flyktningetjenesten og Frivillighetssentralen, og det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av 

både etnisk norske og personer med innvandrerbakgrunn. Ingredienser i arrangementet var: Smake på 

spennende matretter lagd av ulike innvandrergrupper, forestllingen ”Sammen for livet” med en 6. 

klasse fra Fjell skole og lærer Unni Helland, hilsner fra prest Ivar Flaten i Fjell menighet, fra Bijan 

Gharahkhani som er leder for Buskerud Innvandrerråd og fra kommunestyrets Nina Mjøberg , norske 

folketoner, dans fra Palestina og fra Fillipinene. Dessuten kunne folk gå og kikke på tegneutstillingen 

”Sammen i fargerikt fellesskap” som flere skoleklasser i Modum sto bak. Ikke minst forestillingen 

med den svært flerkulturelle 6. klassen fra Fjell skole var en meget sterk opplevelse for mange, der 
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samhold og innlevelse i hverandres liv var sentrale poenger. Hele 300 mennesker møtte opp på 

Internasjonal Lørdag denne gang – helt på grensen av hva som lar seg forsvarlig gjennomføre i 

kulturhuset! Ideologien bak Internasjonal Lørdag er at negative fordommer og fiendebilder 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 skjer både i forberedelsene til dagen, på selve dagen og i etterkant. Til det siste, 

så har blant annet en facebook-gruppe som heter ”lære norsk” blitt opprettet samt at man har dannet 

en muslimsk forening som blant annet har som formål å forberede innslag til Internasjonal Lørdag og 

dessuten generelt å hjelpe hverandre til å bli bedre integrert i det norske samfunnet. Alt dette er 

fredsarbeid som vi tror, og allerede har sett, får viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet. Gud vil fred, 

forsoning og kjærlighet mellom folkeslag, og vi vil være en brikke i dette!  

 

Samtaler: Gjennom året har en del personer brukt menighetens tilbud om samtale/sjelesorg. Det 

gjennomføres mange samtaler knyttet til dåp, begravelse o.s.v. , men samtalene vi omtaler her er de 

som tar utgangspunkt i at en person som opplever livet vanskelig tar kontakt for å få noen å dele det 

med. Det er diakonen, noen frivillige samt noen av prestene som har gjennomført samtalene. Noen 

klarer seg med bare en, noen har hatt samtaler jevnlig gjennom hele året og noen en mellomting. De 

fleste samtalene har foregått i Åmot kirke eller på Vikersund menighetssenter, men noen også 

hjemme hos konfidenten. Til sammen har 8 personer benyttet seg av samtaletjenesten, og det har vært 

gjennomført anslagsvis 30-40 samtaler. I tillegg har 4-5 personer fått hjelp til mer praktiske ting som 

å finne fram i hjelpeapparatet/offentlige systemer, formulere skriftlige henvendelser o.s.v.  

 

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. 

 

 

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 
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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 2011 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.  

 

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

Bladet kom ut med 4 utgaver i 2011. Bladet har potensiale til å gå i balanse og det vil i 2012 arbeides 

aktivt for å få dette til. 

 

I forbindelse at det kom ut ny Bibel i oktober 2011, lå noen i kø utenfor Norli 

Vikersund for å sikre seg de første eksemplarene. Den nye Bibeloversettelsen ble 

markert på ulike måter i menigheten, blant annet ved en egen gudstjeneste på 

Vikersund menighetssenter. 

 

En egen gruppe har arbeidet med en enhetlig profil for profilering av menighetens 

aktiviteter og nye annonsemaler er nå tatt i bruk. Vi håper og tror at dette vil 

kunne gi en tydelig profil for menighetens annonsering og profilmateriell. Under 

er et eksempel på en av brosjyrene, den som sendes ut til alle døpte i Modum i 

forbindelse med at det er 2 år siden de ble døpt.  

 

 
 

 

Bak- og forside. 
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Inni 

 

 

 

 

 

 

 

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 være 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. 

 

22. juli 

Flere av prestene var med i arbeidet på rundt Utøya i forbindelse med terrorangrepet 22. juli. Åmot 

kirke og Heggen kirke var åpen og betjent sånn at de som ønsket det fikk mulighet til å tenne lys og 

samtale med noen. Åmot kirke var og åpen i forbindelse med et lokalt fakkeltog.  
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Utstillinger:  

I juni hadde  5. og 6. klassinger ved Vikersund skole en utstilling i Åmot kirke. De viste sine egne 

kunstverk  med variasjon over Leonardo da Vincis maleri ”Kvinne med hermelin”.  I juli hadde Roar 

Grande en ukes utstilling av sine malerier i Åmot kirke. 

 

Konserter: 

I alt har menigheten arrangert seks konserter (bl. a. Syng med oss, Heggen gospel, Åmot 

barnegospel, Lunsjkonsert).  Lunsjkonserten ble arrangert i forbindelse med innkjøp av 

sceneelementer til kirketorget og et el-piano. Disse innkjøpene kunne gjøres takket være gaver fra 

Sparebank 1 Modum og minnegaver etter to begravelser. 

 

11 konserter ble avholdt i regi av andre i våre kirker dette året. I Åmot kirke var det konserter med 

blant andre Modum kammerkor sammen med et svensk vennskapskor, vokalgruppen Camerata, 

Mannsambandet, Modum musikk- og kulturskole, Åmot Horn og Kor O2. Fire av disse var 

julekonserter. I Heggen kirke var det to julekonserter; ”Det lyser i stille grender” og Midnattskonsert 

med Geithus musikkorps og Ole Paus.  

 

Andre arrangement: 

10. februar ble det arrangert Gospelnight i Heggen kirke under ledelse av Hanna Louise Øien og Jan 

Ekornrud. Kvelden bød på allsang av salmer og gospelsanger. 

 

15. mai var det 15 års jubileumsfest  for Åmot kirke, og her ble  også Enger misjonsforenings 150 års 

jubileum feiret den 16. oktober.  

 

Bårudåsen barnehage framførte sitt sommerteater i Åmot kirke. 

 

Heggen og Åmot var åpne veikirker i sommer. 

 

Sommerturen for de frivillige i Åmot kirke gikk i år til Fossesholm i Vestfossen. 

 

28. juli var det samling i Åmot kirke etter Utøya-tragedien der bla. biskopen og kirkestatsråden var til 

stede sammen med prester og diakoner som hadde bidratt i hjelpearbeidet. I Åmot kirke var det også 

utlagt kondolanseprotokoll. 

 

 

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. 
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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 2011: 

Kirke Hva  

Gulsrud Teppe skiftet ut 

Snarum Skiftet noen takstein som var ramlet ned. Satt inn klimalogg. 

Heggen  Skiftet luftfukter. Satt inn klimalogg. 

Vestre Spone Satt inn lysglobe. 

Nykirke Skiftet en del takstein. Satt opp snøfangere. Satt inn klimalogg. 

Rud Malt stolper inne i kirkerommet. 

Åmot Skiftet gulv i kjeller. Skiftet flere ruter etter hærverk. Montert lyd og 

lysanlegg samt teleslynge på kirketorget (gave). Satt inn klimalogg. 

Vaaraan Skiftet gulv i stuen i  leiligheten. Malt utvendig ved hjelp av kriminalomsorg 

i frihet. 

 

 

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

anket med nytt avslag; men  med mulighet for å søke om løsninger i forhold til rullestolbrukere. 

Saken er ikke avsluttet.  

 

 

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.  
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5  Vedlegg: Årsmeldinger  

5.1  Aktivitetsmelding 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 driveVikersund Menighetssenter på g.nr.95, 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 har også vært frivillig vaktmester og gjort frivillig brøyting ved 

Menighetssenteret. 

Revisor: Revisorgruppen A/S, Drammen.  

Utleieansvarlig: Hroar Fossen. 

 

Virksomheten 
Det har vært avholdt 5 styremøter og behandlet 49 saker. 

 

Renholder. Daoud Askar har vært lønnet renholder i 2011. 

 

Vaktmesterfunksjonen. Styret har vært enig at denne funksjonen kan ivaretas på frivillig basis av 

styremedlemmene inntil videre. 

 

Loppemarked ble arrangert lørdag 30. 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 44 000,-. 

Stor takk til alle hjelpere, givere og kjøpere. 

 

Leietaker i 2. etasje. 

Leiligheten er leid ut i 2011 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i forhold til huset. 
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Investeringer: 

Nytt gjerde og port mot nord. Skiftet knuste takstein. 

Skiftet balkong dør og dusjkabinett i leiligheten i 2 etasje. Reparert heller på trapp ved hovedinngang. 

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.  

  

Bokkcafeen: 

Styret besluttet i 2010 å opprette en bokkafe med overskuddsbøker fra loppemarkedet. Bokhyller er 

laget av Jørgen Korsvik og montert i oktober i Lillesalen. I 2011 ble det montert også bokhyller på 

sørveggen. 

Disse bøkene er for salg etter selvbetjeningsprinsippet.  Penger legges i en kasse. 

Inntekten går til Menighetsenteret 

Bokkafeen kan også brukes til lesing uten at det ender med bokkjøp. 

Åpningstider er parallelt med at det foregår andre aktiviteter på senteret. 

I 2011 har Jorun Krogh og Helge Gutuen hatt ansvar for rydding og etterfylling av bøker. De har 

også hatt ansvaret for å tømme pengekassa og sette pengene inn på konto til Menighetssenteret. 

 

Aktiviteter: 

Det har vært normal aktivitet for utleie av huset i 2011. Foruten alle arrangementer til Vikersund 

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

gudstjenester/skolegudstjenester, lekestue for barn og babysang). 

Det er korøvelser på Menighetssenteret av  Heggen Gospel, Modum Kammerkor og Modum Soul 

Children. 

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 er søndagsskole under noen av gudstjenestene. 

Gjennomsnittlig brukes lokalene av 240 til 275 forskjellige personer pr uke i månedene august til 

juni. 

 

 

TAKK 

Bak all denne virksomheten som er nevnt for året 

2011 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 25. januar 2012 

Styret for Vikersund Menighetssenter 

 

Jan Marcussen 

Styreleder 

 

5.2  Årsmelding for Vikersund Normisjon 
Modum Indremisjon ble stiftet i 1872, så denne årsmeldingen er for det 139.virkeåret for  

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

Normisjon, så dette er årsmelding for Normisjons11. år. Vikersund Normisjon er medeier i stiftelsen  

Vikersund Menighetssenter og de fleste av våre arrangementer har vært på Menighetsenteret. 
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Styresammensetning: 

Leder: Jan Marcussen (valgt som styremedlem 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  

 

Programkomité: Helge Gutuen (leder), Kjell Christiansen, Torill Korsvik og Geir Holberg  

 

Formiddagstreff: (egen årsmelding) 

Leder har vært Helge Gutuen.  

 

Lørdagskaffe har vært arrangert på Menighetssenteret. Ansvarlige: 

Marry Bjørndalen og Jan Marcussen. Lørdagskaffeen kunne feire 10 års jubileum i 2011 

(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 (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. 

 

 

 

 

Virksomheten 
Det har vært avholdt 2 styremøter og behandlet 13 saker. Årsmøtet ble avholdt søndag 30. januar 

med 17 deltakere. Helge Gutuen holdt andakt. Programkomiteen har tatt seg av alle saker i 

forbindelse med møter og arrangementer. 

Det ble et spennende program også i 2011. De fleste onsdagssamlingene har vært temakvelder. Det 

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

musikkrefter. 

 

Programmet for onsdagskveldene har vært slik: 

2 FORBØNNSGUDSTJENESTER  v/Jørgen Korsvik.   

2 PEISKVELDER. En v/Torill Korsvik og en v/Kjell Christiansen 

EN STEMME FOR DE STEMMELØSE (Om Ugandas tause barn) v/Silje Engedal 
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Sang og musikk ved Hanna Louise Øien. 

MINI- ALPHA KURS: HVILKE HATTER HAR GUD? v/Jørgen Korsvik 

INGENTING ER UMULIG FOR GUD – ELLER? v/Nils Tore Andersen 

Sang og musikk ved Hallvard Alstad og Olav Soltun 

ER DET IKKE JESUS DU TRENGER? – Om lengsel og Gudstro i en materialistisk tid  

v/Jan Gossner – Sang og musikk av studenter fra Høyskolen i Staffeldtsgate 

LANGS VEIEN – TONER OG TANKER MIDT I LIVET v/Helle Myrvik 

RELIGIØSITET – LENGSEL, GLEDE OG BESVÆR v/Arne Tord Sveinall 

Spørsmål og samtale etter foredraget 
RELIGION I VÅR TID – TANKER OM TRO OG FORNUFT v/Henrik Syse 

Sang av Modum Kammerkor 

ISRAELSKVELD – Nåden – en mangelvare i Det Gamle Testamentet? v/Morten Kravik 

VI SYNGER SAMMEN v/Kjell Christiansen 

17. MAI FEST v/Jan Marcussen og tale av Harald Kvaase  

GRILLFEST hos Petra Moen. Fiskeauksjon.  Reidun Nærland holdt andakt 

PÅ TO OG FIRE GJENNOM BIBELEN – om dyrenes plass i Bibelen v/Lise Kleven 

Sang av ”Gladgjengen fra Sigdal” 

OM KONTEMPLATIV BØNN v/Hilde Sanden, Taizé - sanger v/ Eli Landro 

GUD GJØR INGEN RELIGIØS v/Vivian Zahl Olsen, Hokksund Felleskor 

LIVET OG DØDEN v/Per Frick Høydal.  Musikk ved Henriette og Håkon Skagen 

”VI SYNGER JULEN INN” v/Sysle bl. Kor og Torill Korsvik 

JULETREFEST –Jørgen Korsvik og Solveig Viljugrein, musikk av familien Skagen 

 

I tillegg har vi sammen med Modum menighet arrangert KURS  

Kursets tittel: ”Når alt faller sammen” Taps og tapserfaringer. 

Kurset gikk over fire onsdagskvelder.  

Temaer/forelesere har vært:  

OM ULIKE TAP OG TAPSERFARINGER v/Eli Landro  

TAP VED DØD, SÆRLIG VEKT PÅ BRÅ OG UVENTET DØD v/Tor Eika 

TAP VED SKILSMISSE OG OPPBRUDD v/Egil Halleland 

VEIEN VIDERE. TAP I ET TROSPERSPEKTIV v/Jørgen Korsvik 

Det var 27 faste deltakere på kurset. Kurset var også åpent for deltakelse på enkeltkvelder,  

og i alt var 43 innom. 

 

Møteverter: I 2011 har det vært 10 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. Det aller viktigste har vært å ønske alle hjertelig velkommen. En stor takk til hver 

enkelt av møtevertene. 

 

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 2011 arrangert 61 ulike sammenkomster på 

Menighetssenteret og engasjert ca 40 frivillige personer til de ulike aktivitetene sine. På de 61 

sammenkomstene var det til sammen 1936 til stede (gjennomsnitt 32). 

 

Statistikk over fremmøte på arrangementene: 

Onsdagssamlinger/temakvelder (medregnet kurs, 17. maifest og juletrefest): 26 samlinger.  

I alt var det 944 til stede.  (gjennomsnittlig 36).  
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(Av dette temakvelder og kurs: 15 samlinger med i alt 680 deltakere, snitt 45). 

Formiddagstreff (medregnet turen): 10 ganger med til sammen 443 deltakere  

(gjennomsnittlig 44). 

Lørdagskafé: 25 ganger med til sammen 549 besøkende (gjennomsnitt 22). 

 

 

Programansvarlig for 2011 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 Normisjons 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 styret for Vikersund Menighetssenter,   

som frivillige vaktmestere og engasjert på loppemarkedet sammen med mange andre. 

I tillegg har flere av medlemmene deltatt i storrengjøring av hele Menighetssenteret. 

 

TAKK 

Bak all den virksomheten som er nevnt for året 2011 ligger en betydelig innsats fra medlemmene og 

frivillige medarbeidere. Vi takker alle for fremmøte, iver og giverglede. Vi takker for lojalitet, 

forbønn og gleden over fellesskapet. Vi vil med frimodighet gå inn i det nye året med ordene fra 

Hebreerne 10, 23-24: ”La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, 

er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode 

gjerninger.” 

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

 
Vikersund Normisjon, 13..januar 2012 

Jan Marcussen                        

leder av styret  

 

 

 

 

5.3  Årsrapport fra misjonsprosjektet 

 
 

Sosial innsats Antsirabe Madagaskar (prosjekt 623 356) 
 

Dette prosjektet omfatter yrkesopplæring (Soritr’asa Diakonaly Loterana - SDL), 
matutdeling til fattige, Atelier Agnès: yrkesopplæring for unge jenter og lese- og 
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skriveopplæring for barn (Akany Fanomezantsoa), barnehjemmet Akanisoa og senteret 
for spedalske på Mangarano. 

 
Prosjektet drives av fire menigheter i Antsirabe. De setter av en søndag i året hvor det samles inn penger i 
form av kollekt. Dette blir menighetenes bidrag og skaper et eierforhold til prosjektet. 

 
SDL - Hjelp til selvhjelp 

Hovedmålet for SDL er å hjelpe medlemmene å finne et levebrød. Noen får økonomisk støtte til investeringer 
slik at de kan starte for seg selv. Andre får støtte til å gå på yrkesrettet utdanning. Mange av de som søker til 
SDL er enslige mødre. Lærerne på SDL gir god oppfølging i form av hjemme- og skolebesøk. 1., 3. og evt. 5. 
torsdagen i måneden, samler de medlemmene til felles kurs på SDL innen generelle tema: jobbsøkerkurs, 
tidsplanlegging, budsjettering o.l. Fordi det er nedgangstider på Madagaskar, er det fortsatt vanskelig å skaffe 
jobb til elevene på SDL. Likevel har så mange som 76 medlemmer fått jobb siden januar 2011. 34 er 
fortsatt jobbsøkende. 

 

 
Akany Fanomezantsoa 

Takket være frivillige damer fra kvinneforeningen, har kirken mulighet til å drive arbeid rettet mot de aller 
fattigste midt i Antsirabe by. De frivillige får ikke lønn, men kun dekket utgifter i forbindelse med reise til og fra 
jobb. Hver mandag er det utdeling av bananer og brød, og hver fredag er det middag. 55 eldre og 44 barn får 
nå denne hjelpen. I Atelier Agnès får 32 jenter mellom 12 og 20 år opplæring i forskjellig håndarbeid, 
matlaging, baking og bibelundervisning. De er på senteret alle hverdager kl 8 -11.30. Det er også to klasser 
som får lese- og skriveopplæring to formiddager hver i uka. En klasse for de minste barna, og en for de 
større. 

 

Akanisoa 

På barnehjemmet bor det for tiden 22 barn i alderen 5-18 år. Alle foruten én går på skole. Den ene har 
spesielle konsentrasjonsvansker og problemer med å følge vanlig undervisning. Han får derfor tilpasset 
undervisning hjemme på senteret og også spesiell opplæring i arbeidet med landbruk og med husdyra på 
barnehjemmet. Flere av de andre barna har også vanskeligheter på skolen. De får støtteundervisning av 
frivillige, ofte tidligere beboere. Nytt i år er at de har fått ferdig muren av murstein rundt eiendommen, så nå er 
sikkerheten mye bedre. Beboerne har nylig vært på ferie på “høyfjellet”. Farimena ligger et stykke opp i 
høyden utenfor Antsirabe, og en uke der ble en kjærkommen avveksling. Mye lek og latter, bønn, sang, god 
mat osv. 
Vi tar med en liten hilsen fra lederen på Akanisoa, Berthe: Tusen takk for all støtte! Med den kan vi gjøre 
mye. Selv om dere ikke kjenner barna her, så sender dere penger. Dere gir dem muligheter som de aldri 
ellers ikke ville fått: et godt hjem, skolegang og en sjanse til å komme ut av fattigdom og utnyttelse. Disse 
barna er ikke lenger foreldreløse. 

 
Mangarano 

Det er for tida 27 beboere ved Mangarano. 

 
Tekst og foto: Anna Vea Rønningen – NMS’ misjonær 

 
Bildet: Barn og ansatte ved Akanisoa. 

 

 

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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