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1 Takk 
Årsmeldingen for 2012 gir et godt resyme av aktiviteter, regnskapstall og  

statistikk fra siste år. Virksomheten viser ingen store endringer fra tidligere år  

når det gjelder aktiviteter og arrangementer.  Derimot viser statistikken at besøkstallene i 

kirkene våre viser en klart fallende tendens, dette gjelder i særlig grad oppslutningen om 

søndagens Gudstjenester. Her vil råd og administrasjon ha fokus for om mulig snu trenden. 

 

Selv om årsmeldingen viser stor aktivitet og fine resultater har året gitt oss noen utfordringer, 

særlig har dette blitt synliggjort med en vanskelig personalsituasjon. Sykdom og generelt lav 

bemanning på kontorsiden gjør oss sårbare, prestesituasonen er også presset på Modum. 

 

Det må være riktig å rette en spesiell takk til alle i staben for den innsatsen og vilje til å bidra 

på ulike områder som hver og en har bidratt til gjennom året – FLOTT! 

 

Det første året med nytt menighetsråd har vært spennende og utviklende og vårt arbeid bygger 

på samarbeid med ansatte og frivillige til beste for mål og visjon: I Kristus, Nær livet. 

 

Hilser med Joh 3, 11-16:  

Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere 

tar ikke i mot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, 

hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til 

himmelen enn han som er steget ned fra himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i 

ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig 

liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

 

Terje Enger Gulbrandsen 

Menighetsrådsleder.    

 

2 Visjon og mål 

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, musikk og 

Visjon: 
“I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke”.  

 bekjennende, ved å dele og gi videre troen på den treenige Gud. 

 misjonerende, ved å vitne om Jesus Kristus lokalt og globalt sammen med den verdensvide 

kirke. 

 tjenende, ved å vise omsorg gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for 

rettferdighet og vern om skaperverket. 

 åpen, aktiv og inkluderende ved å utvikle fellesskap som verdsetter mangfold og respekterer 

ulikheter. 
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Mål, bygninger:
Ta vare på kirkens 

eiendom i tråd med 
kirkens interesser,  

på en forsvarlig 
måte og  i nært 
samarbeid med 
kommunen og 
Riksantikvaren.

Mål, økonomi:

Arbeide for å bevisstgjøre 
bevilgende myndigheter 

på deres ansvar.

Det skal være nøktern 
drift og økonomistyring 

etter de vedtatte 
budsjetter.

Arbeide for drift i balanse, 
med mulighet for å bygge 
opp en økonomisk buffer.

Mål, 
administrasjon:

Sikre arbeidsmiljøet 
og skape en trygg 

arbeidsplass preget 
av trivsel, 

kompetanse og 
motivasjon.

Mål, 
organisering:

Den norske kirke i 
Modum skal ha 
en organisering 

som er best mulig 
tjenlig i forhold til 

våre mål.

kultur, undervisning, diakoni, trosopplæring, misjon, økumenikk og vedlikehold av kirker. 

Planen er ment å bli årlig evaluert og rullert av menighetsutvalg, fagutvalg og 

menighetsråd/fellesråd. I 2012 ble ny Langtidsplan for 2012-16 vedtatt. Hovedmålet for 

Modum menighet ble vedtatt til å være:  

 

Denne årsmeldingen er laget i samsvar med Plan for kirken i Modum 2012-2016.  De nye 

målene er tatt med i årsmeldingen, og kapitlene her er skrevet ut fra årets aktivitet sett i 

relasjon til planen. 

 

3 Organisering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Rådets sammensetning: 

Terje Enger Gulbrandsen, leder 

Bente Holm, nestleder 

Hovedmål, Modum menighet: 

 
Synliggjøre Jesus i bygda vår! 
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Oskar Fidjestøl 

Tone Olslund (tom 28.08.12) 

Stine Buxrud 

Eirik Roness 

Sigve Gjermundbo 

Lena Grøtterud 

Berger J. Hareide 

Ola Ingvoldstad 

Geir E. Holberg, sokneprest 

 

Vararepresentanter fom oktober: 

Nina Hagen (fast fom 28.08.12), 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 

 

Rådet hadde 10 møter i 2012. Det behandlet 44 menighetsrådssaker og 33 fellesrådssaker i 

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

Vaaraan i desember.  

 

Type saker: 

 Regnskap og budsjett 

 Menighetsbladet 

 Utleie av kirker 

 Langtidsplan 2012-2016 

 Plan for trosopplæring 

 Benkene i Heggen kirke 

 Gudstjenestereformen 

 Vaaraan 

 Lån, Åmot kirke 

 Taket i Åmot kirke 

 Rehabilitering av Heggen kirke 

 Kirkeordning etter 2013 

 Bruk av bankterminal 

 Ansettelse av ny diakon 
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Mål, bygninger:
Ta vare på kirkens 

eiendom i tråd med 
kirkens interesser,  

på en forsvarlig 
måte og  i nært 
samarbeid med 
kommunen og 
Riksantikvaren.

Mål, økonomi:

Arbeide for å bevisstgjøre 
bevilgende myndigheter 

på deres ansvar.

Det skal være nøktern 
drift og økonomistyring 

etter de vedtatte 
budsjetter.

Arbeide for drift i balanse, 
med mulighet for å bygge 
opp en økonomisk buffer.

Mål, 
administrasjon:

Sikre arbeidsmiljøet 
og skape en trygg 

arbeidsplass preget 
av trivsel, 

kompetanse og 
motivasjon.

Mål, 
organisering:

Den norske kirke i 
Modum skal ha 
en organisering 

som er best mulig 
tjenlig i forhold til 

våre mål.

4 Fellesrådets virksomhetsområde 

4.1 Administrasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget har egen instruks vedtatt i kirkelig fellesråd 16.12.1996. 

 

“Kirkelig administrasjonsutvalg er kirkens hovedutvalg i personal-  og organisasjonssaker og 

har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kirkens arbeidsgiverfunksjon. 

Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet.”  

 

Administrasjonsutvalget har i 2012  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 og ansettelse av ny diakon. I 

ansettelsesprosessen var leder i fagutvalget for diakoni Wolfgang Müller delaktig.  

 

Tiltak: 

 Det er avholdt faglige og sosiale stabsdager. 

 Medarbeidersamtalene og tjenestesamtalene skal avholdes i november. Pga sykdom er 

deler av disse utsatt til 2013. 

 HMS systemet har behov for oppgradering. Dette er ikke gjennomført i 2012.  

 Arbeidsrelatert sykefravær har vært lik null. Men, for 2012 har det vært 2 lange og 

noen korte sykemeldinger som har satt sitt preg på staben og den samlede 

arbeidskapasiteten.  

 Det har vært flere domfelte fra kriminalomsorg i frihet som har gjennomført sin straff 

med å arbeide med vedlikehold og renhold i Åmot kirke. 

 Det har ikke vært meldt inn saker til verneombudet.  

 

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. 
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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.   

 

4.1.2 Ansatte, kirkelig fellesråd 

Antall ansatte/årsverk: 20 / 933,5 % 

 

Daglig leder/kirkeverge (100 %):                                              

Nina Brokhaug Røvang 

Menighetssekretær (140 %):  

Vigdis Hartberg Buhagen 40 %   

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 Husøien (60 % ) 

Kirketjener (100 %)  Gunnar Stenbro 

Deltidskirketjenere:   Jorun Krogh, Gulsrud (1 %) 

Lina Holberg, Heggen (11,5 %)  

Vidar Husøien, Nykirke (5,5 %)  

Johan Berg, Rud (2 %) 

Asbjørn Kleven, Snarum (3,7 %),  Vestre Spone (1,5 %) og 

Åmot kirke (timer) 

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 (timelønnet ca 3 timer i uken) 

Voksenleder Heggen gospel: 

 Christian Sandberg (timebetalt inntil 20 %) 
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Mål, bygninger:
Ta vare på kirkens 

eiendom i tråd med 
kirkens interesser,  

på en forsvarlig 
måte og  i nært 
samarbeid med 
kommunen og 
Riksantikvaren.

Mål, økonomi:

Arbeide for å bevisstgjøre 
bevilgende myndigheter 

på deres ansvar.

Det skal være nøktern 
drift og økonomistyring 

etter de vedtatte 
budsjetter.

Arbeide for drift i balanse, 
med mulighet for å bygge 
opp en økonomisk buffer.

Mål, 
administrasjon:

Sikre arbeidsmiljøet 
og skape en trygg 

arbeidsplass preget 
av trivsel, 

kompetanse og 
motivasjon.

Mål, 
organisering:

Den norske kirke i 
Modum skal ha 
en organisering 

som er best mulig 
tjenlig i forhold til 

våre mål.

4.1.3 Ansatte, statlig 

Antall ansatte/årsverk: 3/ 300 % 

 

Sokneprest:       Geir E. Holberg               100 % 

Kapellan:           Runar J. Liodden            100 % 

Seniorprest:       Tormod Moviken            100 % 

 

4.2 Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Økonomiutvalget 

Det er opprettet et nytt utvalg i november 2011; økonomiutvalget, som er tenkt å være en 

rådgivende gruppe for kirkevergen i økonomisaker.  

 

Medlemmer i utvalget: 

Terje Enger Gulbrandsen (MR), Marianne Kaldestad(FR) og Nina Brokhaug Røvang, 

kirkeverge.  

 

Utvalget har jobbet med kontakten i forhold til kommunen og har blant annet hatt møte med 

ordfører og økonomisjef.  I tillegg har det vært jobbet med å løse saken om lånet i Åmot 

kirke. Se kap. 4.2.3.5 under. 

 

4.2.2 Resultat samlet 

Regnskapet for Modum sokn viser også for 2012 et underskudd samlet for kirker og kirkelig 

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

nedover. 

 

  2012         

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

Driftsinntekter 2 791 694 4 536 809 1 320 047 597 550 9 246 100 

Driftskostnader 2 804 354 4 512 005 1 132 153 568 990 9 017 500 

Brutto 
driftsresultat -12 660 24 802 187 894 28 560 228 597 

      Netto finansposter 27 193 -37 566 2 514 443 -7 417 

Netto 
driftsresultat 14 533 -12 764 190 408 29 003 221 180 
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Rentekostnader    -37 566 

Bruk av bundne fond       5 534 

Overført til investeringsregnskapet   25 012 

Avsatt til bundne fond   249 844 

Regnskapsmessig merforbuk avd 1 og 2  -48 142 

 

  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 

      

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

      

 

4.2.3 Driftsresultat «Kirkelig administrasjon 041» og «Kirker 042» 

Modum kirkelige fellesråd gikk inn i 2012 med negativt disposisjonsfond og et udekket 

underskudd fra 2011-2009. I tillegg var det en uavklart lånesak etter overtakelsen av Åmot 

kirke på ca. 500.000,-. 

 

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

gjennom årets regnskap, og kirkelig fellesråd har fortsatt satt krav om en ekstrem stram 

kostnadsstyring.   

 

4.2.3.1 «Kirkelig administrasjon 041» 

Kirkelig administrasjon hadde et budsjettert resultat på 0,- og endte med et driftsresultat på 

14.533,-.  Uten sykelønnsrefusjonen (og tilhørende vikarbruk) hadde kirkelig administrasjon 

hatt et underskudd på -78.916,- 

 

Differansen på inntekter 

Samlet er differansen på inntektene 131.694,- bedre enn budsjett.  Dette skyldes:  

131.156,- Sykelønnsrefusjon 

 

Differansen på utgifter 

Samlet er differansen på utgifter et merforbruk på 115.354,-. De største differansene er på: 

  37.707,- Vikarer (dekket opp av sykepenger) 
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125.058,- Økte pensjonskostnader 

  36.827,- Kostnader på regnskapsføring 

 

Det er for øvrig gjort innsparinger på flere av utgiftspostene.  

 

4.2.3.2 «Kirker 042» 

Kirker har samlet et driftsunderskudd på -12.764,- mot budsjettert underskudd på -79.000,-. 

 

Inntekter 

Driftsinntektene for Kirker er 58.203,- lavere enn budsjett. 

 

Utgifter 

Driftsutgiftene for Kirker er 136.995,- bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at: 

  

98.471,- Lønn og sosiale kostnader,- et lavere lønnsoppgjør enn budsjettert. 

 

I forhold til strøm, er det et merforbruk på 41.108,- i forhold til budsjett, men samtidig en 

innsparing fra 2011 på 34.672,-. 

 

Kirke Strøm 2011 Strøm 2012 

 

Vedlikehold 2011 Vedlikehold 2012 

Heggen 83 892 75 321 7 042 10 187 
Gulsrud 17 602 22 464 3 226 14 885 
Rud 17 356 18 698 44 178 0 
Snarum 45 622 46 458 2 621 18 430 
Vestre Spone 17 560 19 049 15 728 0 
Nykirke 49 349 41 018 24 600 0 
Åmot 159 118 168 101 128 618 5 464 
Ikke spesifisert 35 281    

 

4.2.3.3 Dekning av underskudd 

Underskuddet for 2012 er betraktelig lavere enn tidligere års underskudd, men det gjør likevel 

at det samlede udekkede underskuddet øker fra -352.248,- til 400.389-, er kirkelig fellesråd i 

en svært alvorlig økonomisk situasjon.  

 

4.2.3.4 Lån 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.  
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Ved overtagelsen fulgte det med en låneforpliktelse hvor Modum kommune står som 

garantister for lånet. Modum kommune innfridde lånet i 2012.  

 

4.2.3.5 Bevilgning fra kommunen 

Det er et vedtak i kommunestyret om at fellesrådet fremover skal få dekket økte 

lønnskostnader som følge av lønnsoppgjørene.  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Tilskudd fra 
kommunen 

   4 065 000       4 150 000   4 150 000   4 950 000  5 090 000 

Ekstra bevilgning   Dekke for 
negavtivt fond 
         164 000 

  

Regnskapsføring    150 000 180 000 

 

 

4.2.4 Driftsresultat «Annen kirkelig virksomhet 044»  og trosopplæring 

Resultatet for Annen kirkelig virksomhet er på 194.648,- mot budsjettert 0. For 

trosopplæringen var resultatet 29.003,- mot budsjettert 21.000,-. 

 

På utgiftssiden har det vært et mindreforbruk i forhold til budsjett på 90.097,- og på 

inntektssiden har det vært en økning på 139.047,- i forhold til budsjett. .  

 

Offer til egen og annen virksomhet har hatt en nedgang på 70.000,- fra 2011 til 2012. 

 

 2 010 2011 2012 

Vaaraan Regnskap Regnskap Regnskap 

Lønn Vaaraan -43 763 -79 611 -39 137 

Driftsutgifter, Vaaraan -101 512 -134 812 -70 030 

Inntekter, Vaaraan 76 810 119 216 113 717 

Sum -68 465 -8 380,- -630 

     

 2 010 2011  

 Regnskap Regnskap  

Menighetsbladet    

Driftsutgifter, menighetsbladet -173 259 -202 550 -207 302 

Inntekt, menighetsbladet 115 488 153 076 165 347 

Sum -57 772 -49 724 -41 955 
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Mål, bygninger:
Ta vare på kirkens 

eiendom i tråd med 
kirkens interesser,  

på en forsvarlig 
måte og  i nært 
samarbeid med 
kommunen og 
Riksantikvaren.

Mål, økonomi:

Arbeide for å bevisstgjøre 
bevilgende myndigheter 

på deres ansvar.

Det skal være nøktern 
drift og økonomistyring 

etter de vedtatte 
budsjetter.

Arbeide for drift i balanse, 
med mulighet for å bygge 
opp en økonomisk buffer.

Mål, 
administrasjon:

Sikre arbeidsmiljøet 
og skape en trygg 

arbeidsplass preget 
av trivsel, 

kompetanse og 
motivasjon.

Mål, 
organisering:

Den norske kirke i 
Modum skal ha 
en organisering 

som er best mulig 
tjenlig i forhold til 

våre mål.

4.3 Bygninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer i bygningsutvalget:  

Gunnar Stenbro (kirketjener),  Helge Kleiv (teknisk etat), Tormod Moviken (ansatt), Terje E. 

Gulbrandsen (MR), Ola Ingvoldstad (MR) og Nina Brokhaug Røvang (kirkeverge). 

 

Bygningsutvalget har et spesielt ansvar for å påse at vedlikehold av kirkene og Vaaraan er på 

et tilfredsstillende nivå i henhold til målsetningen. Vedlikeholdsplanen for kirkene er ikke 

oppdatert i 2012, og vedlikeholdet har av kapasitetsgrunner vært på et minimum. 

Vedlikeholdsmidlene er overført til 2013.   

 

4.3.1 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. Det er 

avsatt investeringsmidler i budsjettet til vedlikehold av kirkene utfra vedlikeholdsplanen som 

ble lagt i 2011.  

 

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. 

 

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 enda ikke avsluttet. 
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4.3.1.1 De enkelte bygningene 

I tillegg til løpende vedlikehold, er det utført følgende i 2012: 

Kirke Hva  
Gulsrud Noe oppgradering av lydanlegg 
Snarum Nye ventilasjonsluker i tårnet 
Heggen  Reparasjon av ringeanlegg 
Vestre Spone Kun småvedlikehold 
Nykirke Kun småvedlikehold 

Rud Kun småvedlikehold 

Åmot Kun småvedlikehold 

Vaaraan Kun småvedlikehold 

 

4.3.1.2 Store prosjekter 

I denne langtidsplanperioden er det to store prosjekter i forhold til bygninger: 

 Totalrehabilitering av Heggen kirke 

 Reparasjon av taket i Åmot kirke og oppretting av skader som følge av lekkasjer.  

 

I forhold til Heggen kirke har Castor kompetanse startet arbeidet med å utrede omfanget og 

lage anbudspapirer. Rapporten fra de er beregnet ferdig i januar 2013. I forbindelse med dette 

må det jobbes for å skaffe midler til rehabiliteringen. Rehabiliteringen er planlagt startet 

sommeren 2013. 

 

For Åmot kirke er utredningsarbeidet startet og arbeidet er beregnet startet etter påske 2013. 

Kommunen har bevilget 2.500.00,- over investeringsbudsjettet til rehabilitering av taket.  

Begge prosjektene må finansieres utover det oppsatte investeringsbudsjettet.  

 

4.3.2 Kirkegårder 

I Modum er ansvaret for drift av kirkegårder overdratt til kommunen. Menigheten 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 Menighetsrådets virksomhetsområde 

5.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger 

 
 

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

gudstjenestene er 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. Spesielt har 

den nye gudstjenestereformen som intensjon at stadig flere skal involveres i gudstjenestene. 1. 

søndag i advent ble også ny liturgi for hovedgudstjenesten innført i Modum menighet. Den 

mest merkbare endring er kanskje nye melodier på flere av de liturgiske ledd, samt en endret 

innledning til gudstjenestene. Menigheten vil arbeide videre med flere typer gudstjenester i 

året som kommer og ser frem til å bli kjent med den nye gudstjenesten. 

 

Tilrettelegge gudstjenestene og 
kirkelige handlinger slik at folkekirkens 
brede kontaktflate i bygda holdes i 
hevd. 

Legge til rette for et levende 
gudstjenesteliv hvor hver enkelt 
kjenner seg inkludert og aktivt 
involvere flere i forbredelser og 
gjennomføring.

Mål, gudstjenester og kirkelige handlinger

Utvalget skal stimulere til åndelig 
liv og engasjement omkring sin 
lokale kirke og utvikle  
kirkestedenes egenart.

Mål, kirkeutvalg
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Tall og statistikk kan leses på mange vis. Etter jevne tall de siste årene kan det merkes en 

nedgang på antall til stede på gudstjenester på søn- og helligdager. Årsakene til nedgangen er 

nok sammensatt og mye vil kunne forklares, dersom vi skulle ønske det, men likevel står det 

fast at det reelle oppmøtet er lavere enn de foregående år. Dette bør både være til bekymring 

og til økt fokus på hvordan menigheten kan øke oppslutningen og deltakelsen. I dette vil jeg 

minne om biskopens ord sagt på Vestfold Høyres ideologikonferanse om det kristne 

verdigrunnlaget: «Det kristne verdigrunnlaget trues ikke, slik jeg ser det, først og fremst av at 

noen har et annet livssyn/annen religion. Det trues mest innenfra, ved at vi som bekjenner oss 

til eller tilhører den kristne tro, ikke slutter opp om kirkens arbeid og gudstjenester». 

Menigheten, ved menighetsrådet og alle som ønsker en levende menighet i Modum har i tiden 

fremover en svært viktig og stor oppgave i å fortsette arbeidet med å øke oppslutning om 

gudstjenestene. 

 

Det er fortsatt gledelig med en god dåps og konfirmasjonsprosent, og vi ser allerede at de nye 

trosopplæringstiltakene bidrar til at barn i mange aldersgrupper blir kjent med troen og med 

gudstjenestene. 

 

I tiden fremover vil det være av avgjørende betydning at vi som menighet iherdig arbeider for 

å opprettholde den høye dåpsprosenten. Dåpen er inngangen og gir oss som menighet 

mulighet til å ha en nær kontakt med det enkelte barn gjennom trosopplæringsarbeidet. 

 

5.1.1 Gudstjenester 

(Tall fra 2010 og 2011 i parentes. 2010/2011) 

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 
(33/36) 

4557 
(4840/4911) 

127 
(146/136) 

8 
(5/7) 

495 
(760/817) 

62 
(152/117) 

15 
(9/9) 

625 
(246/392) 

42 
(27/44) 

Åmot 37 
(31/37) 

3742 
(4249/4817) 

101 
(137/130) 

6 
(17/9) 

880 
(917/667) 

147 
(54/74) 

30 

(36/32) 
1888 

(1995/2059) 
63 

(55/64) 

Rud 8 
(7/7) 

446 
(529/398) 

56 
(75/57) 

3 
(1/2) 

125 
(50/210) 

42 
(50/105) 

1 
(1/1) 

36 
(51/37) 

36 
(51/37) 

Snarum 16 
(15/16) 

1104 
(1110/1088) 

69 
(74/68) 

0 
(0/0) 

0 
(0/0) 

0 
(0/0) 

6 
(3/1) 

149 
(54/35) 

25 
(18/35) 

Nykirke 18 
(17/17) 

1662 
(1930/2248) 

92 
(113/132) 

2 
(2/1) 

458 
(211/207) 

229 
(105/207) 

6 
(3/5) 

186 
(108/295) 

31 
(59/36) 

Vikersund 9 
(9/10) 

530 
(610/549) 

59 
(68/55) 

13 
(14/11) 

820 
(558/906) 

63 
   (40/82) 

7 
(7/7) 

388 
(233/366) 

56 
(33/52) 

Vestre 

Spone 
5 

(5/8) 
217 

(393/294) 
49 

(79/37) 
1 

(2/1) 
35 

(132/12) 
15 

(66/12) 
0 

(1/0) 
0 

(5/0) 
0 

(5/0) 

Gulsrud 4 
(3/4) 

217 
(158/309) 

54  
(52/77) 

1 
(3/1) 

76 
(212/51) 

76 
(70/51) 

1 
(3/2) 

54 
(126/126) 

54 
(42/63) 

Totalt 

 
133 

 

12475 

 

94 

 

34 

 

2869 

 

84 

 

66 

 

3326 

 

50 
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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 

Inkl. noen 

ekstra 

tjenester i 

perioden 

2009-2011 

  2011(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 2012: 15344 

(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 2012, inkludert Olavskirken på Modum 

Bad:  19414 (2011:21835, 2010: 21 470 personer.) 

 

Tallene ovenfor er kun tall for mennesker til stede på gudstjenester.  

I Modum teller vi ikke antall mennesker som er til stede ved de kirkelige handlingene, vigsler 

og gravferd. Konserter eller andre arrangementer i kirkene er heller ikke med i disse tallene. 

Med omtrent 150 kirkelige handlinger, og mye annet som skjer i kirkene, så sier det seg selv 

at her ligger det også et stort antall mennesker som er brukere av kirkene og som får høre 

Guds ord. Anslag over deltakere ved kirkelige handlinger og andre arrangementer ligger i 

størrelsesorden 14-18000 for 2012. 

 

I år nevnes også Gulsrud kirke spesielt. I vår statistikk kommer det ikke frem at det har vært 

en vesentlig økning i bruken av Gulsrud kirke. Dette på grunnlag av oppsving på Gulsrud 

leirsted og eksterne aktører som da låner / leier kirken til samlinger og gudstjenester. 

Eksempelvis kan nevnes at den katolske menighet i Oslo feiret gudstjenester hver dag i den 

stille uke. 

5.1.2 Gudstjenesteutvalget 

I forbindelse med innføring av ny gudstjenesteordning for Den norske kirke vedtok MR i 

februar 2012 å opprette et gudstjenesteutvalg.  

 

Medlemmer i utvalget: 

Eli Landro, Eirik Roness, Stine Buxrud, Leif Gunnar Engedal, Torill Korsvik, Geir Holberg 

(sokneprest) og Knut Johnsen (organist). 

 

Som arbeidsmateriell fikk gudstjenesteutvalget (GU) utlevert 2 bøker.  

Boka ”Gudstjeneste for Den Norske Kirke” som inneholder alle forslag til innhold og 

ordninger for gudstjenesten som vi kan velge mellom.  

”Sammen for Guds ansikt” gir en kortfattet oppsummering av tanken omkring reformen og 

tidsrammene som er satt for gjennomføringen i menigheten. 

 

Gudstjenesteutvalget (GU) hadde 7 møter. GU’s mandat var å utarbeide forslag til ny 

gudstjenesteordning for Modum menighet. I utgangspunktet arbeidet GU ut fra et ønske om 
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lik gudstjenesteordning for hele Modum slik at det gir gjenkjennelse samme hvilken kirke i 

menigheten man går i. Derfor er GU’s forslag å anse som en ramme for hovedgudstjenesten. 

Dette gjelder både for musikk og andre ledd. Samtidig er det viktig med frihet innenfor denne 

rammen slik at det er mulighet for variasjon f.eks. ved familiegudstjeneste, sportsgudstjeneste 

o.l. 

 

GU la fram sitt forslag til ny gudstjenesteordning på et åpent ekstraordinært 

menighetsrådsmøte 13. juni i Heggen kirke. Der ble de 5 leddene i gudstjenesten gjennomgått 

med begrunnelse for valg av nye ledd, bønner og andre formuleringer. I tillegg presenterte 

organistene 3 forslag hver til kirkemusikk, og de som var til stede, fikk være med å stemme på 

disse. Det ble gitt mulighet for innspill, og til slutt ble det gjennomført en prøvegudstjeneste. 

 

Menighetsrådet gjorde et foreløpig vedtak på møtet 19. juni. Deretter ble det innkalt til 

menighetsmøte 13. sept. Dette møtet startet med prøvegudstjeneste, og etterpå ble det gitt 

mulighet for å komme med innspill. De innspillene som kom fram på dette møtet ble 

behandlet i GU, og endelig forslag ble lagt fram for behandling i MR i september. MR’s 

vedtak ble så sendt til biskopen for godkjenning. 

 

Ny ordning for hovedgudstjeneste i Modum menighet ble tatt i bruk 1. søndag i advent 2012. 

 

5.1.3 Kirkelige handlinger 

Fra kirkebøkene:  

 Antall  
2008 

Antall  
2009 

Antall 
2010 

Antall 

  2011 

Antall 

  2012 

Innmeldte 3 8 1 9 4 

Utmeldte 14 24 7 12 10 

Døpte 130 110 127 117 102 

- herav fra sognet 118 93 104 99 93 

Konfirmerte 98 109 96 121 100 

Vielser 32 39 37 25 26 

Begravelser 134 129 127 129 127 
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5.2 Kirkeutvalg   

 
 

5.2.1 Snarum kirkeutvalg 

Medlemmer i utvalget: 

Asbjørn Kleven, Britt Tuft, Anne Turid Gudbrandsen,  

Åse Lien (vår), Aina Kristin Svendsby, Ola Ingvoldstad 

(MR) og Tormod Moviken (ansatt). 

 

Antall møter:  

Utvalget har hatt 5 møter i året 2012. Møtene har vært 

holdt  

i sakristiet. 

 

Arrangementer: 

Utvalget bisto med fasteaksjonen 27.03.12. 

Kirkeutvalget har bistått med kirkekaffe 3 ganger i 2012. 

Olsokgudstjeneste med rømmegrøt samlet om lag 35 deltagere. 

Konfirmantjubileum den 21.10.12 samlet 18 jubilanter til hyggelig samling på Tyrifjord. 

Grøtfest på Snarum grendehus 1. søndag i advent samlet 53 deltakere. 

 

Tiltak ellers: 

Byttet sprosser på kirkespiret. 

Hjulpet til med utdeling av 4 års bok. Både samlingen i kirka lørdagen føre og under 

gudstjenesten 21.10.12. 

Utvalget går med blomster til 80 åringer i sitt område. 

 

 

Tilrettelegge gudstjenestene og 
kirkelige handlinger slik at 
folkekirkens brede kontaktflate i 
bygda holdes i hevd. 

Legge til rette for et levende 
gudstjenesteliv hvor hver enkelt 
kjenner seg inkludert og aktivt 
involvere flere i forbredelser og 
gjennomføring.

Mål, gudstjenester og kirkelige handlinger

Utvalget skal stimulere til 
åndelig liv og engasjement 
omkring sin lokale kirke og 
utvikle  kirkestedenes egenart.

Mål, kirkeutvalg
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5.2.2 Rud kirkeutvalg 

Medlemmer:   

Torhild Grøterud – kontaktperson, Signe Vesetrud, Magnhild 

Eggen, Olav Finsrud, Mette Grøsland (fom oktober), Linda Røed 

(MR) og Tormod Moviken (ansatt). 

 

Arrangementer: 

29.01.2012.  Familiegudstjeneste med soknepresten. Det var en barnedåp. Det var 52 stk. til 

stede. 36 gikk til nattverd. 

14.02.2012.  ”Fest på kjerka”. Hele utvalget deltok på nok en veldig fin kveld i Åmot kirke. 

27.03.2012.  Utvalget organiserte innsamlingsaksjonen i Rud kirke. 

19.04.2012.  Torhild deltok på et  evalueringsmøte i Åmot kirke om Kirkens Nødhjelpaksjon i 

Modum 2012.  Konstruktivt . 

06.05.2012.  Gudstjeneste – kun 8 stk. til stede. 

08.05.2012.  Vår årlige dugnad -  sølvpuss og støvtørring.  Etter endt jobb koser vi oss med 

kake og kaffe på kirkebakken.   

10.06.2012.  Konfirmasjonsgudstjeneste -  også i år overrakte Signe en rose til hver av 

konfirmantene. 110 stk. til stede. 

26.08.2012.  Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene.  Drolsum 

Sanitetsforening  holder kirkekaffe, det var 43 stk. til stede.  

04.10.2012.  Møte i Rud kirkeutvalg.  Programmet for Bygdas  kirkekveld skulle 

fastsettes.  Tormod Moviken hadde kontaktet Kjell Thon, som skulle vise lysbilder fra gamle 

Modum. I tillegg skulle Lena Grøtterud bidra med sang. Tormod hadde også med ei 

gladmelding til oss  - Mette Grøsland ønsket å bli med i utvalget!   

14.10.2012.  Familiegudstjeneste med utdeling av Min Kirkebok.  Barna var blitt oppfordret 

til å ta med seg tøydyr – det skulle handle om Noah`s ark.  Dette var veldig populært.   

Modum Soul Children deltok også. Vi serverte kirkekaffe; 74 stk. var til stede. 

11.11.2012.   Bygdas Kirkekveld 45 stk. til stede. Thon viste lysbilder og Lena sang 

vakkert.  Hyggelig å se noen kjente ansikter fra andre kirkeutvalg.  Etter kirkekaffe var det en 

andakt v/Tormod. Vi følte at folk hadde en fin kveld sammen i Rud Kirke! 

25.11.2012.   Høymesse i Rud kirke hvor 55 stk. var til stede – flott. 

25.12.2012.  Julaftens Gudstjeneste med 87 stk. til stede, noen færre enn i fjor, men en 

høytidelig og fin ettermiddag. 

  

I løpet av året har Olav Finsrud laget bokhylle til salmebøkene – en stor takk til ham. 

 

5.2.3 Heggen kirkeutvalg 

Medlemmer (ved årsskiftet): 

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

Jenny Müller, Arne B. Tandberg, Helge Gutuen og  

Geir E. Holberg (ansatt).  
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Dina Bondø og Kenneth Dahl Holen gikk ut av utvalget  i løpet av året. Henvendelse til 

Heggen Gospel om å erstatte Dina og Kenneth førte ikke fram. 

 

Antall møter: 3 møter og behandlet  totalt 17 saker. 

  

Arrangementer: 

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

Gudstjeneste på Delinga i juni (fast årlig) 

Vertskap for 50 års-konfirmantjubileet (fast årlig) 

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 for 2013. 

Kirkeverttjeneste i Heggen kirke (administreres av Jenny Muller.) 

Synliggjøring av Heggen kirke under VM i skiflyging 23.-26.februar 2012. 

Rydding i sakristiet, sølv- og messingpuss i kirka gjennomført i november. 

Forgjeves kamp mot tilbakeflytting av benker fremst i kirka 

Kirkesøkning. 

 

Kommentarer: 

Evaluering etter de faste årlige arrangementene viser at disse samler god oppslutning og i 

hovedsak har funnet sin form. Gudstjenesten på Delinga fikk i år brei dekning i Bygdeposten. 

Utvalget avventer en samla plan for rehabilitering av Heggen kirke, men ønsker at mindre 

utbedringer kunne iverksettes fortløpende. 

 

5.2.4 Gulsrud kirkeutvalg 

Medlemmer: 

Sidsel Haug, Trine Lise Berg, Gro Rundbråten, Lise 

Rykkje, Lena Grøtterud  (MR) og Tormod Moviken (ansatt)  

    

Antall møter:  3 

  

Arrangementer: 

Konsert med Lena Grøtterud og Stian Tveit, samtidig med  konfirmantleiren på Gulsrud   

leirsted. 

Kirkekaffe 2. Pinsedag. 

Konsert med Canto Novo. Prøysens jul. 

  

Saker: 

Organiserte fasteaksjonen med konfirmantene på Øst-Modum. 

Blomster i krukker vår/sommer og planter om høsten. 

Juletre ute og inne.     
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 Saker som er ordna: 

Trappa ute. Takk for det. 

 

5.2.5 Nykirke og Åmot kirkeutvalg 

Medlemmer:  

Runar J. Liodden (ansatt), Per Ole Buxrud (2010-2012), Guri 

Jensen (2011 – 2013), Elisabeth Daae (2010-2012), Kjetil 

Ruud (2011-2013) og Terje Enger Gulbrandsen (MR-

representant). 

 

Antall møter: 

Utvalget har hatt 2 møter.  

 

Saker:  

 Planlegging og evaluering av konfirmantjubileet i Nykirke. 

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

virksomhetsplanen, gudstjenesteplanleggingen, PR-strategi, vedlikehold og utstyr i 

Nykirke og Åmot kirke 

 Rekruttering av medarbeidere til ulike utvalg og arbeidsfellesskap 

 

Utvalget retter en stor takk til arbeidsutvalget for Åmot kirke 

og Nykirke som er underlagt kirkeutvalget. I høst ble dette 

utvalget avviklet fordi det ikke lenger var mulig å samle 

ansatte og ulønnede medarbeidere på onsdager. Av den grunn 

vil nå kirkeutvalget doble møtefrekvensen framover, samtidig 

som temakveldkomitéen (underlagt kirkeutvalget) 

ivaretar deler av oppdraget i mandatet til kirkeutvalgene: Stimulere til åndelig liv og 

engasjement i menigheten. 

 

5.2.6 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, gravkapell og uteområdene. 

 

Aktiviteter: 

 Kirkeutvalget pyntet kirken med markblomster konfirmasjonssøndagen.  

 Sydd og hengt opp nye gardiner til gravkapellet. 

http://modumkirke.no/index.php?aamot
http://modumkirke.no/index.php?n
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 Arrangerte kirkekaffe til kveldsgudstjenestene på høsten med konfirmantpresentasjon 

og utdeling av 4-års bok. 

 Deltok i gjennomføringen av julegrantenningen på Gimle/Jelstad. Dette arrangementet 

er et samarbeid mellom de ulike foreningene i bygda. Arild Løvik holdt kort andakt . 

 Pyntet juletre og satte ut fakler juleaften. Mange deltok på gudstjenesten juleaften. 

 

5.3 Fagutvalg 

5.3.1 Fagutvalg for undervisning og trosopplæring 

Per i dag er det to utvalg som jobber innenfor disse områdene; fagutvalg for undervisning 

hvor kateketen er med og fagutvalg for trosopplæring hvor trosopplærer er med. Fagutvalget 

for trosopplæring har et tidsbegrenset mandat frem til planen for Modum er vedtatt. Mandatet 

skal opp igjen i etterkant av at planen er vedtatt, og det må da vurderes om det skal være ett 

eller to fagutvalg på disse områdene.  

 

 
 

 

 

Mål, fagutvalg for undervisning og trosopplæring

Trosopplæring:

Vi vil at barn og unge skal bli 
kjent med den treenige Gud, 

kjenne tilhørighet til 
menigheten og få hjelp til å 
leve i tro, håp og kjærlighet.  

Barnehage/skole/
kirkesamarbeid:

Vi vil skape gode rammer for 
besøk av barnehager og 
skoleklasser i kirkene. 

Vi vil aktivt tilby barnehager og 
skoler besøk og undervisning 
ved våre ansatte og i henhold 

til vedtatte læreplaner. 

Undervisning voksne:

Voksne skal erfare at Bibelen 
er relevant, livsnær og 

tilgjengelig.

Delmål 1, TOL
•Vi vil skape gode samlinger der barn og unge kan oppleve 
tilhørighet til Gud, til hverandre, til menigheten og til den 
verdensvide kirke.

Delmål 2, TOL
•Vi vil ha en plan for trosopplæring i Modummenighet som tar 
sikte på å tilby alle døpte i alderen 0-18 år en grundig, attraktiv 
og engasjerende trosopplæring. 
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5.3.1.1 Trosopplæring 

5.3.1.1.1 Fagutvalg for trosopplæring 

Medlemmer:   

Bente Holm, Victoria Skille Tangen, Sverre Følstad, Nina Hagen, Per Buxrud, Anne-Kjersti 

B. Holberg (ansatt trosopplærer) 

 

Antall møter:  

3. På ett av møtene var mentor for menighetens trosopplæring (planarbeidet), Randi Anvik 

med.  

 

Saker: 

 Planens innhold 

 Ressursbruk ved de ulike tiltakene. 

 Overlevering til MR, hva ber vi dem ta stilling til før de går inn for planen. Har planen 

en realistisk mengde tiltak i forhold til menighetens ressurser? 

 Revidere framdriftsplan 

 Nytt mandat for TOL-utvalget. 

 

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. 

 

Plan for trosopplæring i Modum menighet ble godkjent av biskopen og vedtatt av Modum 

menighetsråd høsten 2012. 

 

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 har laget en spesiell plan for – og som skal inneholde til sammen 

251 timer trosopplæring for gruppen 0-18 år.  

Utfordringen framover når det gjelder breddetiltakene i 

trosopplæringen er å få med flere voksne ledere. Ungdomslederne 

gjør en kjempejobb, uten dem hadde det ikke vært mulig å ha disse 

tiltakene. Men vi trenger også flere voksne som kan være med i 

http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&FamID=
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forberedelser og gjennomføring. Og ikke minst å være med og støtte opp under 

ungdomslederne. 

 

5.3.1.1.2 Breddetiltak 

DÅPSHILSENER 

Gjennom dåpshilsener (brosjyrer sendt i posten) til 1, 2 og 3-åringer har vi kontakt med 

hjemmene, og anbefaler sanger og bønner det er fint å gjøre barna kjent med. Vi oppfordrer 

også til en markering av dåpsdagen, og til å ta med barna i kirken. Brosjyrene inneholder 

oversikt over hva vi som menighet har av tiltak til barnet og familien.  

BABYSANG 

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

 Vi vil skape en inkluderende møteplass mellom foreldre og menighet. 

 

Vi synger kjente og kjære sanger, men også mange 

nye. Vi har også dans og lydopplevelser som del av 

samlingen. Det sosiale samværet er en viktig del av 

Babysang, så samlingene inneholder bevertning og 

samtale for de som har lyst og tid til å være med på 

det. Vi har to tilbud innenfor Babysang i 

menigheten. På Vikersund menighetssenter er det 

Babysang organisert som kurs over 8 torsdager. I 

Åmot kirke er Babysang organisert som ”drop in” 

uten påmelding, annenhver onsdag. 

 

Til sammen har disse to tilbudene hatt 30 deltakere i 2012, noe som utgjør 26 % av årskullet 

(døpte 0-1 år) 

 

MYLDREGUDSTJENESTE 

Dette er et nytt tiltak vi har prøvd ut i løpet av 2012.  

Mål: Lage gudstjenester som er tilrettelagt for familier med små barn (0-3 år).  

 Barn og foreldre/foresatt skal få oppleve tilhørighet til den treenige Gud, kirken og 

 menigheten. 

 Oppleve seg sett, verdifull og elsket.  

 Å høre til hos Gud og være hjemme i kirken.  

 Vennskap og fellesskap.  

 Trygghet og glede.  

 

Vi hadde 3 Myldregudstjenester i 2012. Dette har vært et 

utprøvings-år, så målet har ikke vært å få størst mulig frammøte. 

Det er viktig for oss å finne en form på tiltaket som vi er fornøyd 

med og har ressurser til. I 2013 skal vi jobbe med oppslutningen. 

En gruppe brukere har vært med å planlegge samlingene, og det 

kommer vi til å fortsette med. Veldig inspirerende å jobbe 

sammen! Babysang og Knøttesang har blitt spesielt invitert, og 

har også deltatt med innslag i gudstjenestene. 
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3 ungdomsledere og 5 voksne frivillige medarbeidere har deltatt på Myldregudstjenestene, 

sammen med 5 ansatte (trosopplærer, prester, organist og kirketjener). 

4  I KIRKA 

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

 Bli kjent i kirkerommet. 

 Lære om dåp. 

 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 tre samlinger i tilknytning 

til denne (altså – 4 i kirka). 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). Som siste samling ble barna invitert til å komme på 

en øving med Åmot Barnegospel. 

 

På gudstjenesten med utdeling av 4-årsbok ble alle invitert til den 

kirken de sokner til, og der møtte til sammen 79 4-åringer opp. Det 

utgjør 69% av alle døpte i årskullet. (5 av barna som mottok bok 

var ikke medlem i DNK). 26 barn møtte opp på 4-årssamlinger, og 

det er 23% av de døpte i årskullet. 8 ungdomsledere i alderen 13-

19 år var med på 4-årssamlingene.  

I tillegg var trosopplærer og 3 voksne frivillige medarbeider med 

på samlingene.  

 

 

TÅRNAGENTER 

Tårnagenthelg er et tiltak for 3.klassinger  (8/9-åringer) 

 

Mål:  Gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn skal 

 deltakerne løse oppdrag og mysterier.  

 Lære om kirkens symboler. 

 Trekke linjen fra påske via Kristi himmelfart til pinse. Jesu død, oppstandelse og 

himmelfart. Den hellige ånd kom til disiplene. 

 Misjon (bl.a. menighetens misjonsprosjekt)  

 

Dette var første gang vi arrangerte Tårnagenter. 23 

barn deltok, de aller fleste fra søndre del av bygda 

(Enger og Buskerud skoler). Dette er en 

oppslutning på 22% av døpte i årskullet. 
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På tiltaket deltok 5 ansatte (inkludert gudstjeneste-mannskapet) sammen med 11 frivillige 

medarbeidere. Vi brukte to kirker under Tårnagenthelgen. Lørdag ettermiddag var vi i Åmot 

kirke, som passer bra når man trenger god plass til mye aktivitet. Søndag var vi i Heggen 

kirke, hvor vi lette etter symboler og gikk på tårnsafari. Helgen ble avsluttet med gudstjeneste 

og påfølgende kirkekaffe. 

 

 

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 fjerde 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. 56 barn var med 

på Lys Våken (52% av årskullet). 

Deltakelsen gikk godt opp i forhold til 2011, 

da vi hadde 32% deltakelse. 

 

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. 22 ungdomsledere i alderen 13 – 21 år var med 

på Lys Våken, fordelt på de to kirkene. I tillegg var 4 ansatte og 7 voksne frivillige 

medarbeidere engasjert i arrangementet. 

 

 

KONFIRMASJON 

Konfirmantundervisningen er stort sett fordelt mellom Arild Løvik og Runar Liodden.  Runar 

underviser konfirmantene som tilhører Åmot kirke og Nykirke, 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 er det foreldre/foresatte-møter, konfirmantleirer, deltar i 

fasteaksjonen, lysmesse og andre gudstjenester.  Konfirmantene skal ha deltatt på 8 

gudstjenester. 

 

Som undervisningsbok brukes  Konfirmantbibelen.  

 

Arild har hatt spesielt tilrettelagt undervisning for to konfirmanter med særskilte behov. 
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LEDERKURS FOR UNGDOM 

Kateketen har ansvar for lederkurs for ungdom. I høst var det ingen som meldte seg til 

lederkurs, så det ble avlyst. Ledere på konfirmantleiren i år blir dermed noen som var med på 

lederkurs i 2011.  Det vil bli gitt et nytt tilbud om lederkurs til høsten. 

 

SØNDAGSSKOLE 

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

Antall medlemmer: 16.  

Antall fremmøtte: Det har vært mellom 3 og 22 barn på samlingene. Det har i gjennomsnitt 

hvert 5 barn på søndagsskolesamlingene på Vikersund Menighetssenter og 12 i Åmot. 

Ledere: Kari Elise Liodden (Hovedleder), Ingjerd Gulestøl og Sverre Følstad. 

Aktiviteter: Samling under gudstjenester hvor det er formidling av bibelhistorier på en måte 

som er tilpasset barna, gjerne gjennom drama eller dukketeater. Vi synger også kristne sanger, 

ber sammen og har ulike aktiviteter. Klistremerker på frammøtekort og utdeling av Barnas 

blad hører også med. Visjonen til søndagsskolen er: "Gi Jesus til barna"! 

 

5.3.1.2 Barnehage/skole/kirkesamarbeid 

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 2012 gjennomført 4 x 45 minutter undervisning i 5. 

klassene ved Stalsberg skole og Vikersund skole. De andre skolene står for tur våren 2013. 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Skolegudstjenester: Vi gjennomførte skolegudstjenester for alle barne – og ungdomsskolene 

før jul og for Vikersund skole også før påske. Kateketen var innom i alle skoleklassene på 

Stalsberg og Vikersund og øvde på sangene som skulle synges. 

 

Barnehagebesøk: Før jul og påske er kateketen innom de fleste barnehager og forteller 

hvorfor vi feirer disse høytidene.  Runar Liodden hadde samlinger for Bårudåsen barnehage 

og Mæhlumenga barnehage i Åmot kirke før jul.    
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5.3.1.3 Undervisning, voksne 

5.3.1.3.1 Bibelgrupper/husfellesskap 

Det er nå 14 registrerte husfellesskap i menigheten med 128 deltakere! Økningen skyldes ikke 

en reell økning, men at allerede eksisterende grupper er regnet med i oversikten. I 2012 ble ett 

husfellesskap avviklet. Det er utarbeidet et strategidokument som er ment å være veiledende 

for de ulike gruppene. Runar J. Liodden har forsøkt å få noen til å overta oppfølgingen av 

husfellesskapene, men ingen har meldt seg, så dette ligger nede for tida. En annen utfordring 

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.  

 

5.3.1.3.2 Treffpunkt 

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

er ”unge voksne” (20-55 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. 

 

5.3.1.3.3 Temakvelder 

Se årsmelding fra Normisjon vedlagt.  
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5.3.2 Fagutvalg for diakoni 

 

 
 

Delmålene for de fire arbeidsområdene har sitt utgangspunkt i delmålene i «Plan for diakoni i 

Den norske kirke» vedtatt på Kirkemøtet i 2007. 

 

 

5.3.2.1 Fagutvalg for diakoni  

Medlemmer: Wolfgang Müller, Maren Kristine Wiger, Eli Gutuen, Jorunn Krogh, Berger 

Hareide og Liv Marie Rudmoen (ansatt) 

 

Mål, diakoni:

Diakoni er menighetens 
omsorgstjeneste – Guds 
kjærlighet til alle mennesker og 
alt det skapte, virkeliggjort 
gjennom liv og tjeneste.

Delmål, diakoni:

Kjærligheten uttrykkes gjennom:

- nestekjærlighet, 

- inkluderende fellesskap 

- vern om skaperverket 

- kamp for rettferdighet

Nestekjærlighet:
Menigheten har et 

omsorgsabeid rettet mot 
lokale utfodringer og 

inspirerer til et liv i 
nestekjærlighet.

Inkluderende 
fellesskap:

Menighetens fellessakp er 
åpen og inkluderende. 

Menigheten deltar aktivt med 
å styrke fellesskap og nettverk 

generelt i lokalsamfunnet. 

Vern om 
skaperverket:

Menigheten arbeider med den 
bibelske forståelsen av Guds 

skaperverk og mennesker som 
en del av det. Menigheten og 
den enkelte bidrar aktivt og 
konkret til en positiv livsstil 

som fremmer balanse og 
helhet. 

Kamp for 
rettferdighet:

Menigheten engasjerer seg i 
rettferdig fordeling av verdens 

ressurser. Menigheten står 
opp for mennesker som får sitt 

menneskeverd krenket. 
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Antall møter: 4  

 

Saker:  

Utvalget behandlet 11 saker. Som i fjor har det vært fokus på helheten i det diakonale 

arbeidet, grunnlagstenkningen for diakoni og hva slags prioriteringer som skal gjøres.  

Diakoni ble i 2007 definert til å foregå på fire hovedområder, og utvalget har i 2012 jobbet for 

at alle områdene skal være representert i Modum menighets diakoni.  Det innebar i praksis økt 

innsats på områdene:  ”vern om skaperverket” og ”kamp for rettferdighet”.   

 

Andre aktiviteter:  

Utvalget som sådan har ikke hatt andre aktiviteter i 2012 enn møtene, selv om alle 

medlemmene er involvert i ulike typer diakonalt arbeid. 

 

5.3.2.2 Tiltak og aktiviteter 

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 (endret navn til Babysang i august og trosopplærer overtok hovedansvaret), Tro og 

Lys-samlinger (se eget punkt), Bønnegruppen, Åpen lekestue (nedlagt i november 2012) , 

Holy Robic, Husfellesskapene,  Institusjonsbesøkene på Furulund,  Andakter på 

Modumheimen, Vikersund bo og dagsenter samt Geithus bo og dagsenter, blomsterutdeling til 

jubilanter (Heggen diakonat og Snarum kirkeutvalg). 

 

Internasjonal Lørdag: Internasjonal Lørdag – en feiring av kommunenes fargerike fellesskap 

- ble arrangert for tredje gang, denne gang i skiflyvningshallen. Også i år var det hele et 

gedigent samarbeidsprosjekt der ca 40 moinger med mange slags etnisk bakgrunn bidro med 

sitt. Igjen var vi overveldet av oppmøtet, som denne gang var på over 300 mennesker. 

Diakonen samarbeidet  som før med Flyktningetjenesten og Frivillighetssentralen, og vi 

hadde en ”åpen” tverrkulturell planleggingsgruppe der noen var stabile og andre var med på 

ett eller to møter. Ordførerkandidat i Drammen, Masud Ghararhkhani kom med en hilsen på 

arrangementet, og ungdommene Hedda  Myrvik, Yacob Mebrathu og Stian G.Tyberg leste 

dikt om samhold og forståelse . I tillegg danset grupper med afghansk og eritreisk 

opprinnelse. Matrettene var som vanlig mange og spennende, og tegninger fra flere 

barneskoler i Modum prydet lokalene. Alt dette er fredsarbeid som vi tror har viktige 

ringvirkninger i lokalsamfunnet. Gud vil fred, forsoning og kjærlighet mellom folkeslag, og vi 

vil være en brikke i dette!  

 

Samtaler/individuell oppfølging: Gjennom året har ca 12-14 personer brukt menighetens 

tilbud om samtale/sjelesorg i en vanskelig livssituasjon  (Da regnes ikke med samtaler som 

naturlig oppstår gjennom annet arbeid  eller knyttet til kirkelige handlinger som begravelse 

o.s.v.)  Det er hovedsaklig diakonen og 4 frivillige som har gjennomført samtalene.  Alle de 

frivillige er spesielt egnet både personlig og gjennom yrkesbakgrunn. Nytt i år er at de 

frivillige samtalepartnerne i større grad ble etablert som et team som møtes sammen med 

diakonen en gang i halvåret for veiledning og erfaringsutveksling.  Tre av dem presenterte seg 

gjennom intervju i menighetsbladet.  Diakonen har ellers hatt annen individuell oppfølging av 

en del personer, der  samtalen i seg selv ikke har vært det viktigste men heller ulike former for 

praktisk hjelp og støtte.  

 

PREP-kurs:  I mars og oktober arrangerte menigheten PREP-kurs i samarbeid med ”Par i 

Eiker”. Sistnevnte gruppe er et samarbeid mellom diakonen i Nedre Eiker,og familiesentrene i 
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Øvre og Nedre Eiker. Diakonen i Modum deltok som en av fire kursledere, og par som hadde 

giftet seg i Modum de siste to årene fikk spesiell invitasjon. På det siste kurset var to av fem 

par rekruttert gjennom disse brudeparinvitasjonene. Evalueringene var gode, og det oppleves 

meningsfylt å kunne tilby kursene spesielt til brudeparene våre. Kursledersituasjonen er noe 

usikker i 2013, så det gjenstår å se om kursene kan videreføres.  

 

Kirkens Nødhjelpaksjonen: Diakonen har samarbeidet med Kirkens Nødhjelp-kontakten og 

andre frivillige om gjennomføring av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene og deres 

foreldre gjør hoveddelen av innsamlingen. I år ble det laget nye rodekart, og vi samarbeidet i 

større grad enn før med foreldrekontakter i planleggingsfasen. Det var en svært god erfaring 

som blant annet  medførte at flere roder ble dekket opp. Temaet knyttet til aksjonen i år var 

det samme som året før: At internasjonale selskaper snyter på skatten i fattige land. 

Underskriftskampanjen rettet mot Sigbjørn Johnsen som også flere moinger skrev under på 

førte til at det nå er lovet regelendringer fra 01.01.2014! Da har vi bidratt til en mer rettferdig 

verden!!  

 

Kirkens Nødhjelp – temakvelder: Det har også vært arrangert to temasamlinger på Vikersund 

menighetssenter: I mars i forbindelse med fasteaksjonen hadde vi besøk av Sindre Strand 

Tollefsen i Kirkens Nødhjelp, og han kom også tilbake i desember til paneldebatt rundt 

aksjonen ”Nyt Afrika” .  I  panelet satt også  en fra Norsk bondelag og en fra Norsk bonde-og 

småbrukarlag, og varaordfører Ingun Dalaker Øderus ledet debatten. Svært mange – særlig 

lokale bønder – hadde møtt fram.  

 

Miljøguppe: En gruppe frivillige sa på slutten av året ja til å sitte i et utvalg for miljø/klima-

arbeid i menigheten. Alle er engasjerte og kompetente personer med tidligere erfaring med 

den type arbeid. Man vil rette arbeidet inn mot menighetens allerede eksisterende aktiviteter. 

Det blir spennende å se hva 2013 vil bringe fra denne gruppa!  

 

5.3.2.3 Tro og Lys 

Antall samlinger: Det har vært 8 vanlige samlinger i Tro og Lys på søndag ettermiddag kl.17-

20.  

 

Antall medlemmer: ca. 40  

 

Ledergruppa: Sigfrid Bentzen, Kari Bottolfs Bekken, Inger Nyen Tørto, Britt Dahl og diakon 

Liv Marie Rudmoen. Hospitanter fra gruppen har i år vært Renate Samuelsen og Marianne 

Skinstad. 

Inger Nyen Tørto og Britt Dahl har delt på lederoppgaven. 

 

Aktiviteter utenom vanlige søndags-samlinger:  

 

 Tro og Lys-gruppa deltok på juletrefesten til  Modum Lokallag  for 

utviklingshemmede med det tradisjonelle julespillet, dvs fremføring av jule-

evangeliet.  

 Påskeaften hvert år har vi fylt Hyggebussen og reist til Oslo. I år var vi på 

pizzarestaurant nær Stortinget. Gikk derfra gjennom Karl Johansgate til Domkirken, 

hvor vi så på utstilling av påske-evangeliet. Medbrakt kaffe og kaker spiste vi ute i 

”det fri” på Kalvøya i Sandvika.  
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 En uke i juni deltok 14 av medlemmene på ”en uke for utviklingshemmede” på 

Solgården i Spania. 

 Som gruppe deltok vi, som hvert år, på gudstjenesten på Blaafarveværket. Og vi 

samlet oss til kirkekaffe ute etterpå.  

 Første helgen i september var det overnattingstur til Haglebu. Denne tradisjonen har vi 

hatt i flere år. Og til vår gudstjeneste på søndagen pleier flere av medlemmene å ta 

turen. Slik også dette året.  

 I september deltok vi på Gla-dagen på Solhov, som Modum Lokallag for 

utviklingshemmede arrangerer hvert år.  

 En lørdag i november hadde vi vår årsfest med full middag. Årets tema var: Musisk 

aften. 

 I desember deltok vi på gudstjenesten i Åmot kirke 2. søndag i advent.  

 

Innimellom de store fellessamlingene har to av smågruppene hatt møter i hjemmene for å 

utdype fellesskap og vennskap. – Tro og Lys-gruppen har vært inndelt i 4 smågrupper.  

 

Tro og Lys-gudstjenestene  blir annonsert i avisene. 

 

Vi gleder oss over dem som kommer på gudstjenestene i etterkant av våre faste samlinger. 

Noen ganger har vi hatt besøk av konfirmanter. Samtidig skulle vi gjerne sett at flere ville ta 

del i den velsignelsen det er å feire gudstjeneste sammen med oss i et så fargerikt og 

inkluderende fellesskap 

 

5.3.2.4 Kontaktpersoner 

Torill Korsvik var valgt som utsending til representantskaps- 

møte i 2012 i Kirkens SOS. 

 

Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp er Ole A. Wiger. 
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5.3.3 Fagutvalg for musikk og kultur 

Fagutvalg for musikk er per utgangen av 2012 et “sovende utvalg”. Det er viktig å tenke 

strategisk her i hvilken type utvalg en ser behov for fremover.

 
 

 

5.3.3.1 Musikk 

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.  

 

5.3.3.1.1 Knøttesang og Åmot barnegospel 

Antall samlinger: Øvelse hver torsdag i skoleåret, deltagelse på 6 gudstjenester, deltok på 

menighetens skidag i Heggen i mars, overnattingstur til Betlehem i Geithus og adventskonsert 

på siste øvelse. 

 

Antall medlemmer: ca. 70 

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

Baardseth,  Therese Baardseth, Sarah Plomås Strandbråten, Jenny Eidsmoen Haugen,  Torunn 

Vik Andresen, Elin Moe, Nina Vålerhaugen, 

Hanna Louise Husøien (musikalsk leder), Vidar 

Husøien (dirigent), Henriette Skagen (pianist). 

Kjell Vålerhaugen og Kaj Møller Thomsen 

(støttepersoner på logistikk). 

Vår: Heidi Berg Houmb 

Høst: Ole Henrik Bottolfs, Cecilie Myrmel, 

Tatsiana Steinmo, Siri Marie Aas, Ekaterina 

Zhdanova, Karianne Stoveland Moe 

Mål, fagutvalg for 
musikk og kultur:

Vi ønsker å synliggjøre 
kirken og vår tro 

gjennom musikk, fysisk 
aktivitet og andre ulike 

kulturelle uttrykk.

Delmål, musikk:
Menigheten skal få stor 
glede av å kunne  delta 
og være tilhørende på 

en god musikalsk 
arena.

Delmål 
arrangementer:

Skape gode relasjoner 
mellom mennesker i 
lokalmiljøet gjennom 
en variert bredde av 

arrangementer.

Delmål sport: 
Formidle det kristne 

budskapet i rammen av 
fysisk aktivitet, 

friluftsliv og fellesskap 
hvor det legges til rette 

for forksjellige 
aldersgrupper og 

funksjonsnivå.



35  
Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    
 

 

Aktiviteter: 

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

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

og lesestund.  

 

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

øvelsene har det vært sangøvelse, aldersinndelte grupper og kveldsmat. Det er en 

aktivitetsgruppe for de til og med 2. klasse, en dansegruppe fra 3. klasse og oppover og 

Agentklubben for gutter fra 1. klasse og oppover ble i høst erstattet av en spillgruppe for de 

fra 1. klasse og oppover av begge kjønn. I tillegg har vi et band bestående av piano, trommer 

og bass. Foreldre/foresatte er med som ”tilskuere” og dugnadsfolk under 

øvelsene/kveldsmaten. I gudstjenestene deltar barna aktivt gjennom kor, solister, dans, band 

og deltagelse i ulike ledd i liturgien som prosesjon, forbønn, nådehilsen og kollekt. 

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

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

menigheten og kirkelivet.  

 

5.3.3.1.2 Modum Soul Children 

Ledere: Elisabeth Lunde (dirigent/musikalsk ansvarlig), Kristin Lunde (dirigent), Marte 

Halås, Laila Halås (koordinator) og Anne-Margrethe Skagen (økonomi). 

Antall medlemmer: 10 

Antall samlinger: 6 

 

21-22 januar: øvelse og sang Heggen 

kirke 

21-25 mars: øvelse og sang Heggen kirke 

11-13 mai: soulchildren festival Oslo 

8 september: øvelse 

13-14 oktober: øvelse og sang Rud kirke 

17-18 november: øvelse og sang 

menighetssenteret. 

5.3.3.1.3 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: 101 betalende vår 2012/høst 2012 

 

Ledere/styret: Vår: Amalie Johanne Kjøllestad (leder), Dina Bondø (nestleder), Stine Nilsen 

Skinnes (sekretær), Emil Buxrud (kasserer), Nora Kristine Laache, Pia Fagerland og Simen 

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

Holberg. Høst: Nora Kristine Laache (leder), Pia Fagerland (nestleder), Vegard Berget 

(kasserer), Markus Klepelv og Jon Kristian Baustad (PR), Simen Kleiv, Linn Therese 
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Gunnerød, Josefine Marie Haavik, Espen Jægersborg (bandrepresentant), samt Lina Holberg 

og Frida Gravbråten som dirigenter. 

Voksenledere gjennom året har vært; Anne Marthe Eilertsen, Hanna Louise Husøien, Vidar 

Husøien, Arild Løvik, Christian Sandberg og Marita Solbakken. 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 2012: 

Heggen Gospel ble 40 år i 2012. 12. mars 

hadde vi konsert med Anita Hegerland i 

kulturhuset. Søndag den 24. juni hadde vi 

før-vi-drar-på-turne-konserten i kulturhuset, 

før vi mandagen etter dro  på tysklandsturne 

fra 25. juni til 6. juli. Vi dro i to busser, og 

bodde i Untersontheim, Grimmelfingen og 

Dettingen.  

 

Vi startet opp etter sommeren med 40 års 

jubileum i skiflyvningsbakken i Vikersund. Da opptrådde både gamle og nye. Da tok Frida 

over for Iselin som dirigent, så takk til Iselin for det året hun har hatt og takk til Frida som tok 

over. Gospelen deltok på to gudstjenester i Åmot kirke, på tensingfestivalen i Ringerike, natt-

cup i Vestfossen, hadde juleavslutning og intimkonsert på Menighetssenteret og deltok på to 

gudstjenester i Heggen kirke på julaften, og har hatt 15 konserter i løpet av året. 

  

Takk til våre sponsorer: Modum Sparebank 1, Bottolfs-verksted, Nordbohus Modum, I. 

Hæhres Trafikkskole AS og text & design. 

 

5.3.3.1.4 Menighetskoret 

Antall samlinger: 6 øvelser per halvår, deltakelse på gudstjenester.  

 

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 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. 

 

5.3.3.1.5 Konserter 

I alt har menigheten arrangert seks konserter: Syng med oss, Før-vi-drar-på-turné-konsert og 

intimkonsert med Heggen gospel, lunsjkonsert med Henriette Skagen, Lina Holberg og Birk 

Gjermundbo i forbindelse med Operasjon Dagsverk, Prøysens jul og  julekonsert med Åmot 

barnegospel. 
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13 konserter ble avholdt i regi av andre i våre kirker i 2012. I Åmot kirke var det konserter 

med bl. a. Sysle blandakor, Kor O2, Anders Clemens Øien, Åmot jente- og guttekorps, Åmot 

horn og Nina-Jeanette Dalen. Fire av disse var julekonserter. I Heggen var det to 

julekonserter; "Det lyser i stille grender" og Midnattskonsert med Geithus musikkorps og 

Anita Skorgan. 

 

5.3.3.2 Sport 

5.3.3.2.1 Rullatormila 

Rullatormila ble arrangert for femte gang og er blitt en fast tradisjon andre onsdagen i juni. Vi 

opprettholdt den høye deltakelsen fra tidligere år (ca.150 deltakere + ledsagere). Dette er et 

gøyalt arrangement hvor nesten hele staben deltar, blant annet med drikkestasjon, taffelmusikk og 

quiz på kirketorget. Det var god stemning med grillmat, bløtkake og musikk ved Modum 

toraderlag etter målgang. Oppmuntrende at ordføreren verdsetter tiltaket og foretok 

premieutdeling også i år! Rosthaug videregående skole stilte med et titalls elever fra 

Helse- og oppvekstfag som ledsaget mange av de eldre rundt trasée. Bårudåsen barnehage sto 

på parkeringsplassen til Åmot kirke og var heiagjeng med norske flagg. Runar Liodden holdt 

en kort andakt i forbindelse med arrangementet og lyste velsignelsen til slutt. Tiltaket har styrket 

forholdet mellom kirken og andre offentlige institusjoner i Modum, men Modumheimen i 

særdeleshet. I tillegg får arrangementet god pressedekning av radio, TV og aviser som synliggjør 

kirken som en levende kirke. 

 

5.3.3.2.2 KRIK 

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

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

KRIK Modum hadde medlemmer på både  

ARENA 2012(Nasjonal sommerleir for KRIK) og på  

EXPLORE 2012(Nasjonal vinterleir for KRIK).  

 

Antall betalende medlemmer 2012: 40 

 

Ledere/styret: Birk Gjermundbo, Sondre Gravbråthen, Jagoda Dulinske Krol 

 

Aktiviteter: KRIK Modum er del av KRIK sentralt. Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, 

inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. KRIK Modum er et 

tilbud for elever på ungdoms- og videregående skole. Aktivitetene varierer fra ballspill og 

lagidrett som fotball og basketball til diverse leker. Vi arrangerer også uteaktiviteter som 

aking og båltur. Vanlige samlinger består av 1 ½ times trening, der vi samles rundt en andakt 

på 5-10 minutter som ungdommene i all hovedsak står for selv.  
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5.3.3.2.3 Holy Robic 

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

mandag er det Zumba og styrkemix.  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. 

 

5.3.3.2.4 Holy Robic 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 fleste opp på kirketorget og har ca. en times sosialt 

samvær. Her går det i kaffe, vafler og gode samtaler.  Vafler og kaffe koster 25 kroner, som 

går rett i kassen til kirketorget.  Alderen er fra ca 65 til ca. 85 år. Det er en fast gjeng på 14 – 

15 stykker. Alle møter ikke hver gang, så antallet per gang er noe varierende.   Det er trening 

hver uke, unntatt i sommerferien, påsken og jula. Onsdag 13. juni deltok vi på Rullatormila, 

og vi stilte opp med røde t-skjorter med Holy Robic Senior påtrykt. I slutten av juni ble 

vårsemesteret for 2012 ble avsluttet med pølsefest på Elgtjern, hvor vi var 14 stykker. Til jul 

avslutter de spreke damene året med julemiddag på Modumstua.  Her ble også de som hadde 

sluttet i løpet av året invitert, så det var totalt 19 stykker som deltok på julebordet. Trimmen 

koster 25 kr. per gang, og pengene går til sosialt samvær. Blir det overskudd går dette til 

kirken.   

 

5.3.3.2.5 Barseltrim 

Trim hver onsdag i ungdomsstua i Åmot kirke for mødre i barselpermisjon. Trener er Lisabeth 

Viljugrein. 
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5.3.3.2.6 Champions leauge 

Også i 2012 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.  

 

5.3.3.2.7 Familiespeider 

Antall samlinger: 

10 (5 i vårsemesteret og 5 i høstsemesteret) 

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

- 11.03.       Deltok på menighetens skidag ved Heggen kirke 

- 15.04.       Ute på Engersetra ved Åmot        

- 06.05.       Gårdsbesøk hos Wiger i Vikerkleiva 

- 16.-17.06. Overnattingstur i telt ved speiderhytta i Holleia 

- 26.08.       Turorientering på Øya i Vikersund 

- 09.09.       Kanopadling på Sysletjern 

- 21.10.       Lavvo'n i Flannumsmarka         

- 11.11.       Opptagelse av nye familiespeidere på Speiderhytta i Holleia 

- 02.12.       Juleverksted med julegrøt i Åmot kirke 

 

Antall medlemmer: 34 betalende. 10-60 på samlingene i alderen 0-80 år 

 

Hovedleder: Odd Arne Røvang 

 

Aktiviteter: 

Familiespeiding i regi av Modum menighet og KFUK-KFUM speiderne drives ut fra Vaaraan 

i Geithus. Dette er likevel et tilbud til hele Modum, og de fleste samlingene er utendørs på 

ulike steder i kommunen. 

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

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

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

familien.  

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

Mat/middag som vi lager sammen vil være en naturlig del hver gang. 
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5.3.3.2.8 NSF speider 

Antall samlinger: 17 

Antall medlemmer: 30 medlemmer spredt på alderstrinn fra 2. til 7. klasse. 

Ansvaret ved forskjellige oppgaver, deles på følgende ledere: Yngve Martinsen, Jon André 

Thomsen, Venke Aase, Britt Hellandsvik, Line Ellingsen og Trude Rosenlund. 

1.Åmot speidertropp gjennomførte i løpet av 2012 17 møter med variert innhold. Friluftsliv 

og mestring er sentralt for oss. Ski og aking, måneskitur, spillkveld. Skyting med 

miniatyrgevær på SMU. Og som alltid terping på knuter og knivregler med spikking. De fikk 

lage fuglekasser fra bunnen av og laget værstasjon.Vi hadde også i år 17. mai oppgaver i 

Åmot kirke, gikk først i toget i år, da politiet ikke kunne stille! Stor stas!  

 

25.01 Sundbybakken med ski og  aking med bål og bålmat 

08.02 Måneskitur i Poppelveien/Trollheggveien. Speiderlederne ordnet ostesmørbrød denne 

kvelden. 

22.02 Spill-kveld på klubbhuset i  Åmot. 

07.03 Ski og aking på Landbruksskolen 

21.03 Knuter, spikking og bål på Speiderhytta 

18.04 Skyting på Søndre Modum  Ungdomsskole – Avlyst, men skjøt med luftgevær på 

skaugen istedenfor. 

02.05 Forberedelse i Åmot kirke til 17. mai. Grilling av pølser og utdeling av merker ute. 

17. mai Flaggheising på Enger skole og oppgaver under gudstjenesten  i  Åmot kirke. 

Flaggborg, lesing av speiderbønnen og tekster. 

06.06 Sommeravslutning med foresatte på Verputten. 

24-26.08 Sommerleir i Tredalen på Hvaler. 

26.09 Knuter, spikking, bli kjent på Speiderhytta. 

10.10 Lagde værstasjon. Termometer, vindpølse m.m. 

24.10 Lagde fuglekasser og plukket høstblad til tørking på Speiderhytta 

07.11 Fortsatte med fuglekassene, og malte dem. 

21.11 Skyting ved Søndre Modum Ungdomsskole  v/Harald Tandberg og Gjermund Semmen. 

02.12 1. søndag i advent, oppgaver under gudstjenesten i Åmot kirke. Lystenning og 

tekstlesing. 

05.12 Juleavslutning med grøt på Speiderhytta. Runar Liodden var invitert! 

 

 

5.3.3.2.9 Menighetens skidag 

Det ble arrangert i etterkant av en gudstjeneste i Heggen kirke ute i hoppanlegget. Samarbeid 

mellom KRIK og familiespeideren.  

 

 

5.3.3.3 Arrangementer 

I løpet av året har menigheten mange arrangementer som konfirmantjubileum, brudeparkveld, 

frivillighetsfest, lørdagskafe, åpent kirketorg,  tur for frivillige på kirketorget, juletrefest, 

allehelgensfest for familier, strikkekafe og syng med oss. Noen av disse omtales litt bredere 

her i årsmeldingen.  
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5.3.3.3.1 Frivillighetsfesten  

Frivillighetsfesten for arbeidsåret 2012 ble tradisjonen tro arrangert av 

staben på nyåret påfølgende år (februar 2013). Ca. 90 frivillige takket ja til 

invitasjonen. Notto Thelle bidro med sitt foredrag "Tro og biografi – rapport 

fra yrkeslivets sluttfase". Prisen for 2012 ble tildelt Kjellfrid og Kristoffer 

Trondsen. 

 

5.3.3.3.2 Allehelgensfest for barnefamilier 

Onsdag 31. oktober ble det arrangert Allehelgensfest i Åmot kirke, hvor 41 

barn og 36 voksne var påmeldt. Barna hadde lek og aktiviteter i ulike grupper. Det var 

servering av pølser, og vi koste oss med kaker og godterier. Det var også kirke-barnetv og en 

kort andakt i kirkerommet.  

 

5.3.3.3.3 Utstillinger 

I påsken hadde 2. og 6. klassinger ved Enger skole utstilling av påsketegninger i Åmot kirke. 

 

 

5.3.3.3.4 Åpne veikirker 

Heggen kirke var åpen veikirke i sommerferien. Det er første året det ikke har vært guide i 

Åmot kirke, men personalet har vært tilgjengelig i åpningstiden.  

 

5.3.3.3.5 Kirketorget 

Kirketorget er åpent på hverdager med mulighet til å kjøpe lunsj, vafler og drikke. De 

frivillige på kirketorget har og hatt ansvaret for flere minnesamvær som gir gode inntekter til 

menigheten.  

 

Som takk for innsatsen til de frivillige på kirketorget ble det arrangert sommertur til Hadeland 

Glassverk.  

 

 

5.3.4 Fagutvalget for misjon 

 

Mål: 

Styrke misjonsbevisstheten i menighetene i Modum. 

Utvalget har bestått av: Torill Korsvik, Jørgen Korsvik og Tormod Moviken (ansatt). 

 

Utvalget har hatt et møte der også trosopplærer Anne-Kjersti Holberg var til stede. Vi snakket 

om hvordan vi kunne knytte misjon og trosopplæring sammen slik at misjon blir en naturlig 

del av dette arbeidet. 

  

29. april var det misjonsgudstjeneste i Snarum der vi hadde innslag og bilder fra vårt 

misjonsprosjekt og det arbeidet som gjøres på Antsirabe, Madagaskar. 

Det planlegges en gudstjeneste med misjon i Åmot kirke i begynnelsen av januar 2013. 

Se ellers rapport fra Sosial innsats på Antsirabe annet sted i årsmeldingen. 
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5.3.5 Fagutvalg for Delta – tverrkirkelig forum i Modum 

Mål: 

Synliggjøre enheten mellom kristne i Modum. 

Utvikle slitesterkt samarbeid med andre kristne kirkesamfunn i Modum. 
Stimulere til bredere økumenisk forståelse av virksomheten til Den norske kirke i Modum. 

Hensikten med dette arbeidet er et ønske om et bredere og dypere samarbeid mellom 

kirkesamfunnene i Modum. Enheten blant kristne er avgjørende for vår troverdighet i 

lokalsamfunnet. 

 

Komiteen har bestått av: Halvor Gjøystdal og Oddbjørg Wergland fra Pinsevennene, 

Jan Marcussen fra Normisjon, Runar J. Liodden og Dagrunn N. Buxrud fra Den norske 

kirke. Henok Tsegai fra Den katolske kirke var med en kort periode. 

I løpet av perioden gikk Oddbjørg Wergland og Runar J. Liodden ut av komiteen. 

Turid Haslene ble meldt inn som ny representant i stedet for Oddbjørg Wergland. 

Kjell Hovde overtok plassen etter Runar J. Liodden. Komiteen har hatt tre møter. 

 

Arrangementer: 

Økumeniske gudstjeneste i Åmot kirke 5. februar. Taler var H. P. Martinsen. Modum 

Menighetskor deltok. 

Sammen i lovsang på Betlehem 28. mai. Sangvitnesbyrd ved en fra Normisjon og en 

fra Den norske kirke. 

Sammen i Guds nærhet på Vikersund Menighetssenter 10. oktober. Jørgen Korsvik 

hadde følgende tema: Et møte med Bibelen er et møte med Jesus. 

Komiteen hadde ønsket at enda flere fra de forskjellige menighetene hadde deltatt på 

de forskjellige arrangementene. Dette er et aktuelt bønneemne. 

 

Bønn for Modum er et tverrkirkelig  tiltak.. Vi har møter hver siste torsdag i mnd. på 

Vaaraan, Geithus. Det er en trofast flokk som kommer, med noen slengere innimellom. Vi har 

faste bønneemner som blir fornyet hvert halvår, men det er også åpenhet for spontane bønner.  

Bønneemner våren 2012: Industri og næringsliv i Modum. Barn som sliter. Politikerne i 

bygda vår. Komme ditt rike på jorden som i himmelen. Eldreomsorgen i Modum. Kunst og 

kultur i bygda.  Bønneemner høsten 2012: Journalister i Modum. Rådmannen og rådmannens 

ledergruppe. Menighetsledere i Modum.  Hvordan legge til rette for at ungdom kan fullføre 

videregående skole?  Styringsgruppe/ledere er Kjersti Silseth og Eli Gutuen fra Den norske 

kirke og Rolf Hamstad fra Pinsemenigheten. 

 

Andre økumeniske tiltak: 

■ Tro og Lys-gruppa 

■ Kvinnenes internasjonale bønnedag 

■ Radio Modum 

 

 

5.3.6 Fagutvalg for informasjon og PR 

 

Mål: 
Modum menighet ønsker å være en synlig og tilgjengelig menighet. 

Det er ikke opprettet et fagutvalg for informasjon og PR i løpet av 2012. Dette er foreslått inn 

som et nytt fagutvalg i LTP perioden.  
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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. 

 

Menigheten 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. 

 

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

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

2012 arbeides aktivt for å få dette til. 

 

En ansatt, Vigdis Buhagen, har ansvar for hjemmesidene til menigheten. Det kommer en del 

tilbakemeldinger på at dette er en god, oppdatert og brukervennlig hjemmeside. 

 

Flere fra staben deltok på yrkesmessen som ble arrangert på Søndre Modum Ungdomsskole. 

 

5.4 Vaaraan og Vikersund menighetssenter 

5.4.1 Husstyret for Vaaraan 

Mål: 
Øke aktivitetene på Vaaraan. Skaffe inntekter ved forskjellige aktiviteter for barn og voksne. 

Mål å komme opp mot 45.000,- per år i inntekter. 

Medlemmer:  

Mariann Tandberg, Ragnhild Tandberg, Marit Johansen, Bjørg Reiersøl, Odd Heiland og Gro 

Grøsland (ansatt). 

 

Vaaraan husstyre ble opprettet i september 2008. Vår oppgave er å holde orden på ute 

området, utføre mindre vedlikeholds oppgaver på bygningen og inventar, avholde 

arrangementer og prøve å skaffe inntekter til Vaaraan.  

 

Antall møter: 8 

 

Aktiviteter i 2012: 

Juletrefest: 35 personer deltok på juletrefesten som ble arrangert 8. januar.  

Karneval: Vi arrangerte karneval for barn den 12. februar. 30 personer var til stede.  

Våropprydding: Vi hadde dugnad med våropprydding på uteområdet.  

Lørdagskaffe: Lørdag 28.april hadde vi lørdagskaffe. Det ble annonsert både ved oppslag i 

nærområdet, annonser på Modum radio  samt ca. 100 plakater i postkasser. 

Frammøte var skuffende.  

Geithusdagen:  Lørdag 2 juni hadde vi satt opp telt i Stasjonsevja. Vi solgte litt lopper og 

delte ut Vaaraan-brosjyrer.  Vi hadde også et innlegg i Geithusavisen om Vaaraan. 
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Musikk-cafe: Fredag 8 juni prøvde vi med Musikk-cafe. Det var Vidars Music Orkester fra 

Spikkestad som underholdt. Det ble senere bestemt at Vidars Music orkester ville fortsette 

med dette på Folkevang i Geithus.   

Vaaraan dagen: Lørdag 25. 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.  

Julemesse: Lørdag 24 og søndag 25. november var det Julemesse på Vaaraan. Det er 

utstillere med jule produkter. Vi hadde også solgt lodder som gå overskudd.  

 

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 2013. Totalt har arbeidet 

Husstyret har utført innbrakt kr. 43.463,00.  

 

 

5.4.2 Styret for stiftelsen Vikersund menighetssenter 

Mål: 
Menighetssenteret med sin sentrale beliggenhet ønsker å være et kirkelig fyrtårn og dagligstue 

for alle – fra de minste til de eldste. 

 

5.4.2.1 Årsmelding for 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 drifte Vikersund 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.  

 

Regnskapsfører:: Ole Auen Wiger. Han har også ansvar for snømåking ved 

Menighetssenteret 
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Revisor: Revisorgruppen A/S, Drammen.  

Utleieansvarlig: Hroar Fossen 

 

Virksomheten 

Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet 36 saker 

 

Renholder. Daoud Askar har vært lønnet renholder i 2012  I tilegg har Afif  Twaq vært ekstra 

renholder. 

 

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

basis av styremedlemmene inntil videre. 

 

Loppemarked ble arrangert lørdag 21. 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 43 300,-- Stor takk til alle hjelpere, givere og kjøpere. 

 

Leietaker i 2. etasje. 

Leiligheten er leid ut i 2012 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i forhold til 

huset. 

 

Investeringer: 

Vi har kjøpt nytt kjøleskap til kjøkkenet og ny lysbryter med demping til storsalen. 

Høstdugnad av uteområdet for å kutte busker og lignende. Gjerde mot nord ble fjernet og nytt 

gjerde settes opp til våren. Skiftet knuste takstein 

Det har vært dugnad i forbindelse med storrengjøring av huset etter loppemarkedet. I den 

anledning serverte vi pizza til dugnandsfolket. 

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

Dette har vært en ordning som styret er fornøyd med.  

  

Bokcafeen: 

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

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

går til Menighetssenteret. 

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

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

I 2012 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 2012. Foruten alle arrangementer til 

Vikersund Normisjon (formiddagstreff, lørdagskaffe og temakvelder) og Menigheten 

(konfirmantundervisning, gudstjenester/skolegudstjenester, babysang, lekestue for barn (ble 

avviklet høsten 2012). 

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. 
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Normisjon har hatt 65 sammenkomster med i overkant av 1700 til stede.  

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 2012 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 20. januar 2013 

Styret for Vikersund Menighetssenter 

Jan Marcussen 

styreleder 

 

5.4.2.2 Årsmelding for Vikersund Normisjon 

Modum Indremisjon ble stiftet i 1872, så denne årsmeldingen er for det 140.virkeåret for 

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

Normisjon, så dette er årsmelding for Normisjons 12. år. 

Vikersund Normisjon er medeier i stiftelsen Vikersund Menighetssenter og de fleste av våre 

arrangementer har vært på Menighetsenteret. 

 
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 (egen årsmelding) har vært arrangert på Menighetssenteret. Ansvarlige: 

Marry Bjørndalen og Jan Marcussen. Lørdagskaffeen begynte i januar 2001.  

 

Ansvar for bevertning på onsdagssamlingene: 

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

Eli Gutuen, Ingrid Marcussen m.fl. 
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Blomsterkasse (til utdeling av blomster): Ingrid Marcussen (valgt i 2012) 

 

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 3 styremøte og behandlet 23 saker. Årsmøtet ble avholdt søndag 29. 

januar med 18 fremmøtte. Bjørge Olsen holdt andakt og Hanne Moen leste dikt. 

Programkomiteen har tatt seg av alle saker i forbindelse med møter og arrangementer. 

Det ble et spennende program også i 2012. 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/Jørgen Korsvik og en v/Kjell Christiansen 

VANDRING GJENNOM SKAPERVERK OG EVANGELIUM v/Anne-Grethe  

og Jan Petter Bratsberg 

ANSIKT TIL ANSIKT. Om Gudstro og selverkjennelse. v/Notto Thelle –  

Spørsmål og samtale etter foredraget. 
KONSERT v/Lina Holberg 

TURIST ELLER PILEGRIM. Om de lange linjene og avgjørende øyeblikk.  

v/Per Arne Dahl – Sang og musikk av Gla´gjengen fra Sigdal 

HVA ER ONDSKAP ? v/Leif Gunnar Engedal, sang av Terje Landro 

BIBEL OG POESI v/Oskar Stein Bjørlykke, sang av Helle Myrvik 

ISRAELMISJONSKVELD.  v/Heidi Vego og Morten Kravik. Heidi viste bilder  

og fortalte fra sitt år som volontør for Israelsmisjonen i Jerusalem. 

VI SYNGER SAMMEN v/Kjell Christiansen m.fl. 

17. MAI FEST v/Torill Korsvik og tale av Wermund Skyllingstad  

GRILLFEST hos Torill og Jørgen Korsvik – Andakt v/Kjell Christiansen 

LINA SANDELLS LIV OG SANGER v/Anne Grete Listrøm, Eli Landro spilte 

BIBELFORTELLINGER UTEN DIKKEDARER v/Kristin Gunleiksrud, sang av  

Tone Martha Eriksen 

FRIHETENS BUDSKAP I FENGESELv/Rolf Martin Synnes, sang og musikk av  

Olav Soltun og Gudmund Rambekk 

”VI SYNGER JULEN INN” v/Sysle bl. kor og Helge Gutuen 

JULETREFESTGUDSTJENESTE – Geir  og Anne Kjersti Holberg, Knut Johnsen og Jørgen 

Korsvik 

 

I tillegg har vi sammen med Modum menighet arrangert KURS  

Kursets tittel: ”Å TRO DET ER Å….” Trosopplæring for voksne 

Kurset gikk over fire onsdagskvelder.  

Temaer/forelesere har vært:  
HVOR GÅR VI? Veien som bilde på troens liv v/Hans Kvalbein  

HVOR STÅR VI? Troens kilder og grunnvoll v/Torleif Austad 

FRIKJØPT OG KALT TIL TJENESTE/ETTERFØLGELSE v/Torleif Austad 

ANSVAR FOR MEG SELV OG MIN NESTE v/Lars Østnor 

Inkludert i kursavgiften (kr 400,-) var boken ”Troens ABC” av Austad, Kvalbein, Østnor 

Det var 25 faste deltakere på kurset. Kurset var også åpent for deltakelse på enkeltkvelder,  

og i alt var 40 innom. 
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140 års jubileum. 

Modum Indremisjon, nå Vikersund Normisjon, ble stiftet 4. november 1872 og vi kunne i år 

feire 140 års jubileum Det ble markert med jubileumsgudstjeneste på Vikersund 

Menighetssenter og påfølgende fest søndag 14. oktober. Seniorprest Tormod Moviken 

innledet gudstjenesten med å rose misjonsvennenes utrettelige arbeid for at Guds ord skulle 

lyde i bygda. Han lovpriste den iver, trofasthet og glede som har fulgt gjerningene gjennom 

alle år i misjonen så vel som i lokale aktiviteter.  

Generalsekretær i Normisjon Rolf Kjøde snakket om den gang det var gylne tider og hvor 

mange kom til tro.  Den oppvoksende generasjon kjenner ikke innholdet i den kristne tro i 

dag. Vi må styrke familien til å være barnets første menighet, sa Kjøde.  Visjonen til 

Normisjon er: ”Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.” Vi må gå i tro med vår visjon. 

Det var fin sang og musikk av Hallvard Alstad og Olav Soltun (som også sang på festen 

etterpå) og søndagsskolen sang et par sanger. Gudstjenesten ble avslutet med nattverd.  

Etter gudstjenesten var det ”kirkemiddag” (lapskaus og bløtkake) til alle. Festmøtet ble ledet 

av leder i Vikersund Normisjon  Jan Marcussen. Helge Gutuen hadde et interessant historisk 

tilbakeblikk med bl a  referat fra Bygdeposten da Indremisjonen i Modum var 90 år. 

Det var hilsener fra Modum Pinsemenighet, Tyristrand  Normisjon og Modum Menighet.  

Vi opplevde at det var en perfekt ramme rundt jubileet i vår ”lille” forening med den store 

aktiviteten. 

 

Møteverter: I 2012 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 2012 arrangert 65 ulike sammenkomster 

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

65 sammenkomstene var det til sammen 1731 til stede. (snitt 27) 

 

Statistikk over fremmøte på de forskjellige arrangementene: 

Onsdagssamlinger/temakvelder (medregnet kurs, 17. maifest, juletrefest og jubileum) 25  

samlinger.  I alt var det 895 til stede.  (gjennomsnittlig 36)  

(Av dette temakvelder og kurs: 14 samlinger med i alt 585 deltakere (gj.snitt 42) 

Formiddagstreff (medregnet turen): 10 ganger med til sammen 404 deltakere  

(gjennomsnittlig 40) 

Lørdagskafé: 30 ganger med til sammen 440 besøkende (gjennomsnitt 15) 

 

Programansvarlig for 2012 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.  
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Det har vært arrangert økumenisk gudstjeneste i Åmot Kirke, ”Sammen i lovsang” på 

Betlehem, Geithus og ”Sammen i Guds nærhet” på Vikersund Menighetssenter 

 

Andre engasjement 

Helge Gutuen og Jan Marcusen deltok på årsmøte 17. mars for regionen Vestfold og 

Buskerud. Ingrid og Jan Marcussen var utsendinger til Normisjons generalforsamling i 

Stavanger 6. til 10. juli. 

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 2012 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 får også lov til å tro at det arbeid 

som vi gjør i Vikersund Normisjon har evighetsverdi. 

 

 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.” 

 

Vikersund Normisjon, 13. januar 2013 

Jan Marcussen                        

leder av styret  
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6 Statistikk 
 

 Antall 
2008 

Antall 
2009 

Antall 
2010 

Antall 
2011 

Antall 
2012 

Kirkebok 82 78 65 66 79 
Besøk av barnehager 7         2 4 5 8 
Besøk i barnehager 16 16 21 19 15 
Besøk av skoleklasser 8 10 15 17 19 
Besøk i skoleklasser 55 38 46 45 39 
Fest for konfirmanter 5 12 12 12 12 
Informasjonskveld for de som skal vies 1 1 1 1 1 
Bibelgrupper / husfellesskap 10 12 12 12 14 
Antall innmeldinger 3 8 1 9 4 

Antall utmeldinger 14 24 7 12 10 

Antall dåpshandlinger 130 110 127 117 102 

Antall konfirmerte 98 109 96 121 100 

Antall vielser 32 37 37 25 26 

Antall gravferder 134 129 127 129 127 

 

 

 

 

 


