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1 Forkortelser 
 
I planen her er det brukt en del forkortelser. Under her følger en oversikt over disse. Der det er brukt tittelforkortelser (som SP for sokneprest) 
følger oppgaven stillingen. Er det brukt initialer (GEH for Geir E. Holberg) er oppgaven lagt til personen og ikke stillingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AKH Anne-Kjersti Holberg  KL Klokker 
DK Diakon  KN Kirkens Nødhjelp 
FR Fellesrådet  KT Kirketjener 
FU  Fagutvalg  KU Kirkeutvalg 
FuD Fagutvalg for diakoni  KV Kirkeverge 
FuHI Historieutvalget  LTP  Langtidsplan 
FuIP Fagutvalg for informasjon og PR  MG Miljøgruppa 
FuM Fagutvalg for misjon  MM Menighetsmusiker 
FuMU Fagutvalg for musikk  MR Menighetsrådet 
FuTOL Fagutvalg for trosopplæring  MS Menighetssekretær 
GEH Geir E. Holberg  MUS Musikere, ansatte 
GG Gro Grøsland  PRE Prestetjenesten 
KAN Kantor  RJL  Runar J. Liodden 
KAP 1 og 2 Kapellan  SP Sokneprest 
KAT Kateket  TKK Temakveldkomiteen 
KG Kommunegartner  TOL Trosopplærer 
KH Kirsti Hole  VMS Vikersund Menighetssenter 
KJJ Knut J. Johnsen  ÅBG Åmot barnegospel 
KK Kirkekontor    
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2 Menighetsrådets virksomhetsområde 
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».  I staben er soknepresten ansvarlig for menighetsrådets arbeidsområder.  
 
Det er ca. 250 som er registrert med en frivillig tjeneste eller lederoppgave i Modum menighet.  
Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Frivillighets-
koordinator 
 

Se på mulighetene for å 
ha en egen 
«frivillighetskoordinator» 
i menigheten 

De frivillige En koordinator som i tett samarbeid kan ha 
ansvar for å følge opp de frivillige i forhold 
til for eksempel frivillighetskontrakt, 
taushetsplikt, politiattest, oppfølging, 
lederkurs (at det blir gitt tilbud). En 
frivillig har meldt at hun kan tenke seg 
funksjonen.    

SP Stab 2017/2018 

 
 
 

2.1 Gudstjenester og andre kirkelige handlinger 

2.1.1 Gudstjenester 
Menighetens aktiviteter er viktige, men det som konstituerer oss som menighet er at vi samles om Ordet og sakramentene. Det skjer i 
gudstjenesten. I vår menighet har vi en stor variasjon i gudstjenestetyper. Det tilstrebes å gjøre gudstjenestene stedegne og relevante, med en høy 
grad av involvering av frivillige. Det er også høy bevissthet omkring det å bruke eksterne musikkrefter og andre inn i gudstjenestene. 
Menighetens hovedsamling er søndager klokken 11.00. En visjon for gudstjenestelivet er at i gudstjenesten møtes de mange som er med i 
menighetens forskjellige aktiviteter i løpet av uka, dette på tvers av alder og interesser. I gudstjenesten er vi sammen som en storfamilie.  
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Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Gudstjeneste-
deltakelse 
 

Opprettholde 
deltakertallene fra 2016 

Alle Tilrettelegge gudstjenestene slik at 
folkekirkens brede kontaktflate i bygda 
holdes i hevd.  
Legge til rette for et levende 
gudstjenesteliv hvor hver enkelt kjenner 
seg inkludert.  

PRE 
MUS 

Menigheten 
Stab 

Kontinuerlig 

Frivillige 
medarbeidere i 
gudstjenesten  
 

Opprettholde antall 
frivillige som bidrar 
inn i gudstjenestene.  

Frivillige Frivillige som er med på å planlegge og å 
gjennomføre gudstjenestene, og involvere 
medarbeidere i større grad i planlegging 
og gjennomføring av gudstjenestene. 
Arrangere samling/kurs for kirkeverter 
samlet for alle kirkene. 

PRE 
MUS 

KU 
Stab 

Kontinuerlig 
 
 
 
I løpet av 
2018 

Introdusere 
nye til 
gudstjenester 

At medlemmer får 
frimodighet til å 
invitere med seg noen 
til gudstjenester 

Potensielle 
nye 
kirkegjengere 

Medlemmer tar initiativ til å invitere med, 
veilede og være sammen med nye 
gudstjenestedeltakere. Introduserer de nye 
for andre som er på gudstjenesten. 

Menigheten 
som helhet. 

Menigheten 
som helhet. 

Kontinuerlig 

Gudstjeneste-
frekvens 

Opprettholde 
biskopens forordning. 
Ca 170 gudstjenester 
pr. år 

Alle Sette opp plan i henhold til biskopens 
forordning og utfra lokale tradisjoner og 
egnet variasjon i gudstjenestelivet. Også 
geografisk spredning. 

SP Stab Halvårlig 

Gudstjeneste-
typer 

Opprettholde en stor 
bredde i 
gudstjenestetyper. Preg 
ut i fra kirkeår, 
spesifikke 
hovedmålgrupper 
(alder) og intensjon. 

Alle Variasjonen må være stor. Alt fra 
Myldre- gudstjenester til Allehelgensdag. 
Høytidsgudstjenester og 
friluftsgudstjenester. 
I følge liturgier vedtatt av menigheten har 
vi to typer hovedgudstjenester på 
søndager: gudstjenester og 
familiegudstjenester. 

SP Stab Halvårlig 
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2.1.2 Andre kirkelige handlinger 
Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Invitasjon til 
dåp 

Invitasjon til alle 
nyfødte med 
tiknytning til Dnk.  

Foreldre til 
nyfødte 

Invitere alle nyfødte i Modum, hvor minst 
en av foreldre er medlem av Dnk til dåp. 
Invitasjon sendes innen to uker etter at 
fødselsmelding er mottatt. 
Oppfølging av de som ikke har meldt inn 
dåp for å minne om muligheten for dåp. 

SP KK, TOL Kontinuerlig 
ved mottak av 
fødselsmelding 

Dåpssamtale Bli kjent med 
dåpsforeldrene og 
barnet, konfirmanten 
eller den voksne 
som skal døpes. 
Bli kjent med 
dåpsliturgien og 
reflektere sammen 
om hva dåpen betyr 
og hva som skjer i 
dåpen. 

Dåpsforeldre, 
dåpsbarn 
eller den som 
skal døpes. 

Informasjon om menighetens tilbud innen 
trosopplæring og aktiviteter samt 
oppmuntring til trosopplæring i hjemmet. 
Informasjonen skal være tilpasset 
aldersgruppen til den døpte.  
 
 
For mere utførlig beskrivelse rundt 
punktene om dåp, se egen plan for 
Trosopplæring i Modum. 
 

PRE 
KAT 

TOL I forkant av 
dåpen 

Dåp Flest mulig døpt / 
mål 90% av fødte 
hvor en av 
foreldrene tilhører 
DnK. 

Foresatte til 
dåpsbarn. 
Udøpte eldre 
barn, 
konfirmanter 
og voksne. 

Det legges til rette slik at det skal være 
enkelt, og oppleves som positivt, å bære 
sitt barn til dåpen. Det skal oppmuntres til 
dåp av eldre barn, konfirmanter og 
voksne. 

PRE   
KAT 

Stab, 
menigheten 

Kontinuerlig 

Vielser Utføre alle 
lovpålagte vigsler. 
Være åpen for 
utenbygds vigsler 

Alle som 
ønsker å 
inngå 
ekteskap 

Gjennomføres ifølge gjeldende liturgi. PRE 
 

MUS, KT  
 

Kontinuerlig 

Brudeparkveld Deltagelse fra alle 
som skal gifte seg.  

Alle som 
skal gifte seg 

Temakveld med hoved fokus på vielsen.  SP MUS En gang i året, 
ca. februar 
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Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
inneværende 
år 

Begravelser At pårørende skal 
oppleve Dnk som 
det naturlige valg 
ved gravferd for sine 
avdøde. 

Pårørende Gjennomføre gravferd på en profesjonell 
og verdig måte i henhold til gjeldende 
liturgier. 

PRE MUS 
KK  
 

Kontinuerlig 
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2.2 Kirkeutvalg 
I mandatet for kirkeutvalgene, vedtatt i menighetsrådet 26.04.2016 står det at målsettingen er: «Kirkeutvalgene skal stimulere til åndelig liv og 
engasjement med hovedfokus på sin geografiske del av menigheten og jobbe utfra visjonen til Modum menighet». 
 
Flere av områdene under kirkeutvalg innvirker på andre planområder, for eksempel gudstjenester.   
 
 

2.2.1 Snarum kirkeutvalg 
Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Grøtfest på Snarum 
grendehus 

Skape et inkluderende 
felleskap. 

Alle Grøtfest KU  Første 
søndag i 
advent 

Gullkonfirmant-
jubileum 

Feire 50 årsdagen for 
konfirmasjon 

50 års 
konfirmanter 

Jubileumsgudstjeneste med 
påfølgende 
jubileumsmiddag på 
Tyrifjord. 

KU KK 
PRE 

Høst 

Olsokfeiring Skape et inkluderende 
felleskap. 

Alle Olsok feiring med 
gudstjeneste og så 
rømmegrøt på kirkebakken. 

KU KK 
PRE 

29. juli 

Blomster til 80 
åringer 

Gi en god oppmerksomhet. Alle som sokner 
til Snarum 

Besøke de som fyller 80 år 
og gi de en blomst. 

KU KK Jevnlig 

Kirkekaffe Skape et inkluderende 
felleskap med god 
bevertning etter 
gudstjenesten. 

De som har 
deltatt i 
gudstjenester 

 KU  I etterkant av 
enkelte 
gudstjenester 

Gudstjenester Se under punktet med 
gudstjenester. 

Alle Ønsker mere sang og 
musikk-krefter inn i 
gudstjenestene. Vil arbeide 
for bedre oppslutning om 
Snarum kirke 

KU 
prestene  
MU 

MR Kontinuerlig 



 
 

10 
 

Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Kirkelig kulturkveld Skape et inkluderende 

felleskap. 
Alle i Modum 
og andre bygder 

 KU KK Mars 

Fasteaksjonen Få nok folk til å gå alle 
roder i området som er 
tildelt Snarum. 

Alle i området Organisere utsending og 
mottak av bøsser 

DK 
KU 

KAT, KAP 1 
og 2, 
Konfirmanter 
og andre 
frivillige 

Tirsdag før 
palmesøndag 

 
 

2.2.2 Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Julegrantenning 
på Åmot-senteret 

Skape bevissthet om 
advent og julehøytida i 
lokalmiljøet. Bli kjent med 
julesanger 

Barn, tenåringer 
og voksne i 
Åmot 

Musikk, solosang, 
appell, gang rundt 
juletreet, utdeling av 
godteposer 

KU  Åmot Horn, 
handelstanden i 
Åmot 
MUS 

1.søndag 
advent 

Temakvelder Formidle den kristne tro 
gjennom dialog og møter 
med aktuelle mennesker 
og temaer i vår tid 

Voksne Foredrag, sang, 
spørsmål og samtale, 
ost & kjeks 

TKK 
KU 

Foredragsholdere. 
Musikere 
 

4 ganger årlig 

Julemorgen i 
Nykirke 

Feire Jesu fødsel i rammen 
av en særpreget 
gudstjeneste med stor 
involvering 

Alle Grytidlig gudstjeneste, 
med gratis 
busstransport, tente 
fakler opp 
kirkebakkene, god 
musikk, bevertning ved 
ankomst 

KU  
Frivillige 
PRE 
MUS 

Liens turistbusser 
 

1.juledag 

Nattverdutdeler-
tjeneste i Åmot 
kirke 

Involvere mennesker i 
menigheten til å dele ut 
nattverdens sakrament 

KL og egnede 
voksne 

Deler ut nattverd i én 
eller to stasjoner i 
gudstjenester i Åmot 
kirke 

RJL 
KU 

Frivillige 
KL 

Kontinuerlig 
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Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Kirkeverttjeneste 
i Nykirke og Åmot 
kirke 

Ønske mennesker 
velkommen gjennom et 
godt blikk og håndtrykk og 
legge til rette for en trygg 
og god deltakelse i 
gudstjenesten 

Egnede voksne 
og tenåringer 

Se mennesker som 
kommer til 
gudstjeneste, ønske 
velkommen, dele ut 
program og 
salmebøker, være 
tilgjengelig for 
spørsmål 

RJL 
KU 

KK Kontinuerlig 

Bønnesamling før 
11-gudstjenester i 
Åmot kirke 

Styrke og oppmuntre 
ansatte og frivillige 
personer til tjenesten i 
gudstjenesten.  
Be for syke 

Medarbeidere 
og personer 
med 
bønnebehov 

Presentasjon av 
gudstjenestens innhold 
og de ulike 
medarbeiderne, sang, 
bønn for medarbeidere 
og gudstjenesten.  
Bønn for syke 

RJL 
Frivillige 
KU 

 Kontinuerlig 
 
Samtale-
rommet i 
Åmot kirke 

Kirkekaffetjeneste 
i Åmot kirke 

Skape et inkluderende 
felleskap med god 
bevertning etter 
gudstjenesten 

Alle som er på 
gudstjenesten 

Organisere 
kjøkkenvakter. Sørge 
for bevertning i fast og 
flytende form. 
Se og inkludere barn, 
ungdommer og voksne 

KU 
Frivillige 

KK  
Konfirmant-
foreldre 

Kontinuerlig 

Kirkeverksted Oppmuntre medarbeidere i 
Nykirke- og Åmot kirke 
Drøfte hvordan vi kan bli 
et mer inkluderende 
fellesskap og iverksette 
tiltak for at flere kjenner 
seg hjemme i menigheten. 

Alle som har en 
tilhørighet til 
Nykirke- og 
Åmot kirke 

Foredrag, spørsmål og 
samtale, bevertning og 
sang. 

KU Foredragsholder 29.08.17 

Gullkonfirmanter Feire 50 årsdagen for 
konfirmasjon og minne 

50 års 
konfirmanter 

Jubileumsgudstjeneste 
med påfølgende 

KU PRE 
KK 

Høst 
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Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
dem på tilhørigheten til 
Jesus og menigheten 

jubileumsmiddag i 
Åmot kirke 

Fasteaksjonen Få nok folk til å gå alle 
roder i området som er 
tildelt Åmot. 

Alle i området Organisere utsending 
og mottak av bøsser 

DK 
KU 

KAT, KAP 1 og 2 
Konfirmanter og 
andre frivillige 

Tirsdag før 
palmesøndag 

 
 

2.2.3 Heggen kirkeutvalg 
Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Gullkonfirmanter Styrke tilhørigheten 

mellom menigheten og 
tidligere konfirmanter. 
Mer enn 50 % oppslutning 
av de inviterte 

50 års konfirmanter Gudstjeneste og 
festmiddag på 
Tyrifjord hotell, 
quiz, sang og 
mimring 

KU PRE 
KK 
 

September/ 
oktober 

Kirkeverttjeneste i 
Heggen kirke 

Ønske mennesker 
velkommen gjennom et 
godt blikk og håndtrykk og 
legge til rette for en trygg 
og god deltakelse i 
gudstjenesten 

Egnede voksne og 
tenåringer 

Se mennesker som 
kommer til 
gudstjeneste, ønske 
velkommen, dele 
ut program og 
salmebøker, være 
tilgjengelig for 
spørsmål 

KU PRE Kontinuerlig. Ved 
hver gudstjeneste 
i Heggen. 

St. Hans stevne – 
Vike kirkeruin 

Markere St. Hans ute i 
Guds skaperverk. 

Alle Legge til rette for å 
markere dagen. 

KU PRE 
MUS 

23.juni 

Gudstjeneste i 
Geithus – Delinga – 
friluft. 

Skape lokal tilhørighet til 
et historisk sted i bygda og 
at det er gudstjeneste i 
Geithus. 

Historieinteresserte Friluftsgudstjeneste 
ved den gamle 
fløterhytta på 
Delinga. 

KU Geithus 
musikkorps 
PRE 

Søndag når det er 
konfirmasjon for 
Vikersund- 
konfirmanter i 
Heggen. 
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Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Kirkekaffe ved 
Tårnagent 
gudstjenesten. 

Felleskap i kirkerommet 
og etter gudstjenesten. 

Alle på gudstjenesten Kaffe, saft og 
kaker 

KU TOL  Tårnagent-
gudstjenesten 
april 

Hopprenn i 
Vikersundbakken 

Tilstedeværelse og 
synliggjøring– åpen kirke 
så folk kan komme inn. 
Sportsgudstjeneste 

Tilreisende, frivillige 
og utøvere 

Åpen kirke, fakler 
som tennes, 
gudstjeneste 

KU SP 
MUS 

Ved 
internasjonale 
renn 

Fasteaksjonen Få nok folk til å gå alle 
roder i området som er 
tildelt Vikersund og 
Geithus 

Alle i området Organisere 
utsending og 
mottak av bøsser 

DK 
KU 

KAT, KAP 1 
og KAP 2 
Konfirmanter 
og andre 
frivillige 

Tirsdag før 
palmesøndag 

 
 

2.2.4 Gulsrud kirkeutvalg 
Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
2. pinsedag Skape et inkluderende felleskap 

med god bevertning etter 
gudstjenesten. 

Gudstjeneste-
deltakerene 

Kirkekaffe ute KU  2. pinsedag 

Blomster Pynte rundt kirken Alle som ser kirken Pynte med blomster i 
urner ute  

KU  Vår og høst 

Juletre Markere julehøytiden Alle som ser kirken Juletre ute og inne KU  Advent 
Fasteaksjonen Få nok folk til å gå alle roder i 

området som er tildelt Øst-
Modum. 

Alle i området Organisere utsending 
og mottak av bøsser 

DK 
KU 

KAT, KAP 1 
og KAP 2 
Konfirmanter 
og andre 
frivillige 

Tirsdag før 
palmesøndag 
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2.2.5 Rud kirkeutvalg 
Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Kirkekaffe Felleskap i kirkerommet og 

etter gudstjenesten. 
Alle på 
gudstjenesten 

Kaffe, saft og kaker KU  Noen 
gudstjenester 

Bygdas 
kirkekveld 

Samle bygdefolket i kirken Alle Kulturkveld i kirken ca. 
på dato for 100 års 
jubileet 

KU Stab September 
2017 

Fasteaksjonen Få nok folk til å gå alle roder 
i området som er tildelt Rud. 

Alle i området Organisere utsending og 
mottak av bøsser 

DK 
KU 

KAT, KAP 1 
og KAP 2 
Konfirmanter 
og andre 
frivillige 

Tirsdag før 
palmesøndag 

 

2.2.6 Vestre Spone kirkeutvalg 
Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Kirkeutvalget Utvalget bidrar til 

gjennomføring av:  
3 faste gudstjenester i året 
(de har et ønske om å slå 
sammen presentasjons-
gudstjenesten og utdeling 
av 4-års boken).  
 
 

Tilhørende Vestre 
Spone kirke og 
Modum menighet. 

Vi har ønske om å gjennomføre de tre 
faste gudstjenestene presentasjons-
gudstjeneste med utdeling av 4-års 
bok, julaftens-gudstjeneste og 
konfirmasjons-gudstjeneste. På hver 
av de tre store gudstjenestene vil vi 
som kirkeutvalg stille med kirkekaffe. 
Planlegge oppstart av salme- og 
sangkveld.  

KU  
KAT 

MUS  

Julegrantenning 
1. søndag i 
advent på Gimle 

 Tilhørende Vestre 
Spone kirke og 
Modum menighet. 

Bli med på julegrantenning 1. søndag i 
advent på Gimle. 
 

KU   
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Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Kirkevert 
tjeneste 

Stille med kirkeverter på 
alle gudstjenestene, også 
ønskegudstjenestene. 

Egnede voksne og 
tenåringer 

Starte ordning med kirkeverter på alle 
gudstjenester, også 
ønskegudstjenestene. 

KU   

Salme og 
sangkveld 

Opprette en salme- og 
sangkveld mellom nyttår 
og påske. 

 Legge opp til en salme- og sangkveld 
hvor det også vil bli servert kirkekaffe. 

KU  2018 

Fasteaksjonen Få nok folk til å gå alle 
roder i området som er 
tildelt Vestre Spone. 

Alle i området Organisere utsending og mottak av 
bøsser 

DK 
KU 

KAT, 
KAP 1 og 
KAP 2 
Konfir-
manter og 
andre 
frivillige 

Tirsdag før 
palme-
søndag 

 

2.2.7 Vikersund menighetssenter 
Mål: 
Menighetssenteret med sin sentrale beliggenhet ønsker å være et kirkelig fyrtårn og dagligstue for alle – fra de minste til de eldste. 

Vikersund menighetssenter er en stiftelse hvor styret består av representanter fra Vikersund Normisjon og Modum menighet.  
 
Menighetssenteret har stor aktivitet med tilbud til mange grupper fra spebarn til de eldste. Dette skjer i form av:  

• Korøvelser 
• Temakvelder 
• Lørdagskaffe 
• Selskaper, minnesamvær 
• Kurs ol 
• Andre aktiviteter i regi av menigheten 

Dette er flettet inn i planen.  



 
 

16 
 

2.3 Fagutvalg 

2.3.1 Fagutvalg for undervisning 
Fagutvalg for undervisning ledes av kateket.  
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Fagutvalg for undervisning   Vurdere å opprette eget utvalg eller slå sammen 

med FuTOL 
KAT  Høst 2018 

 
 
   

2.3.1.1 Samarbeid barnehage-skole-kirke 
Menigheten ønsker å skape gode rammer for besøk av barnehager og skoleklasser i kirkene og aktivt tilby barnehager og skoler besøk og 
undervisning ved våre ansatte og i henhold til vedtatte læreplaner.  
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Barnehage -
kirke samarbeid 

Menigheten vil skape gode 
rammer for besøk av barnehager i 
kirkene.  
 
Menigheten vil aktivt tilby alle 
barnehager i Modum besøk og 
undervisning ved våre ansatte og i 
henhold til vedtatte læreplaner.  

0-6 år Besøke/få besøk av alle 
barnehager i Modum.  
Komme inn i alle 
barnehager til jul og 
påske, og fortelle om de 
to viktigste hendelsene 
fra vår tro. 

KAT Barnehager, 
kanskje en 
musikant 

Desember for 
juleevangeliet, 2 
uker før og 1 uke 
etter påskeferien 
for 
påskebudskapet. 

Skole - kirke 
samarbeid 

Menigheten vil skape gode 
rammer for besøk av skoler i 
kirkene.  
 
Menigheten vil aktivt tilby alle 
skolene i Modum besøk og 
undervisning ved våre ansatte og i 
henhold til vedtatte læreplaner.  
 

6-16 år Besøke skoler eller få 
besøk av skoler i 
sammenheng med de to 
store høgtidene våre, jul 
og påske. 
 
Arrangere 
skolegudstjenester til jul, 
og påskevandring for 2. 

KAT 
PRE 

Stab Skolegudstjenester 
i desember, og 
påskevandring i de 
2 ukene før og 
uken etter 
påskeferien. 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
og 6. trinn på 
barneskoler. 
 
Arrangere vandring 
gjennom bibelen for 5. 
klasse.  
 
Være tilgjengelig for 
kirkebesøk fra 
skoleklasser 

 
 

2.3.1.2 Barn og unge 
Menigheten har et eget fagutvalg for trosopplæring, se kapittel 2.3.2. 
 
I menigheten har vi mange aktiviteter for barn og unge. Korene er beskrevet under fagutvalg for musikk og kultur, kapittel 2.3.4. 
 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Søndagsskole  Å gi Jesus til barna –  

Lære dem bibelfortellinger og 
kristne barnesanger. Snakke 
sammen og gi plass for 
undring og spørsmål. Hjelp til 
å leve ut troen sin. 
 
Det er et mål for 2017 å få 
med flere på Søndagsskolen  
 

Barn i alderen 
2-12 år 

Vi har sang, bønn, andakt og 
ulike aktiviteter. 
Varighet: 30-45 min. 
Det er 10-12 årlige samlinger. 
Tiltak for å få med flere: Lage 
plakat/flyere, være aktive på 
muntlig  
personlige invitasjoner, 
informere på barnegospelen,  
via facebook og på  menighetens 
nettside. 
 

Frivillige Barna i 
søndagsskol
en hjelper til 
med 
konkrete 
oppgaver. 

Under 
gudstjenest
er i Åmot 
kirke 



 
 

18 
 

Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
I tillegg har Søndagsskolen 
ansvaret for den årlige 
Allehelgensfesten for 
barnefamilier. 

KRIK Modum Skape et godt kristent 
ungdomsarbeid basert på 
idrett. Målsetting 15-20 aktive 
hver uke. 

Ungdom 13-20 
år 

Ukentlige samlinger, 
idrettsaktiviteter med kake og 
andakt, uten prestasjonskrav. 
Deltakelse på nasjonale leire 

Styret i 
KRIK 
Modum.  
GEH 

 Ukentlig 
hele året 
(ikke i 
skolens 
ferier) 

Modum KFUK-
KFUM speidere 

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

Et tilbud til 
hele familien 
uten 
aldersbegrens-
ninger. 

Familiespeiding med samling 
ute søndager kl. 14 på ulike 
steder i bygda. En leir på våren 
og juleverksted før jul.  

Frivillige  En søndag 
i måneden 

 
 

2.3.1.3 Konfirmasjon 
Plandokumentet som ligger til grunn er «Kirke for 18-30; Kirkemøtet 2010». 
Konfirmasjon er et breddetiltak under trosopplæringen, og i Modum er konfirmasjonsarbeidet ledet av kateketen. 
Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Konfirmasjon 
 

Konfirmere over 90% av de 
døpte i menigheten. 
Gi en helhetlig oversikt over og 
et møte med den kristne troens 
innhold og praksis.  
Gi rom for utvikling av egen tro 
og tilhørighet til Gud og 
menigheten.  
Konfirmantene skal bli sett og 
verdsatt som den de er.  

Ungdommer 
på 9. trinn. 

Undervisning gjennom 
hele året og en leir på 
høsten. Avsluttes med 
konfirmasjonsgudstjeneste 
på våren. 

KAT  
KAP 

Stab 
Frivillige, 
Foredrags-
holdere  

Årlig  
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Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Informasjon  Rekruttere over 90% av de døpte 

til konfirmanttid, samt motivere 
tilhørende og andre tenåringer til 
å velge kirkelig konfirmasjon 

9.klassinger Besøke alle 8.klassene på 
våren og presentere 
konfirmantopplegget 

KAT 
KAP 

 Vår 

Konfirmant-
foreldrekvelder  

Informere og involvere 
foreldre/foresatte til samarbeid 
om konfirmanttida 

Foreldre og 
foresatte til 
9.klassinger 

Tre kvelder med 
informasjon, konkurranse, 
samtale, sang og servering 

KAT 
KAP 

Stab 
Frivillige 

3 kvelder 
årlig 

Bønnefadder Omslutte konfirmanttida i bønn. 
Engasjere menigheten i 
konfirmantarbeidet 

Voksne og 
familier som 
vil be 

Ber for den tildelte 
konfirmant og gir en gave 
og et kort på 
konfirmasjonsdagen 
(søndre). 

KAP 
KAT 

 Kontinuerlig 
Innføre for 
nordre 
høsten 2018 

Samarbeid med 
hjemmene 

Konfirmantens familie utrustes 
til samlinger hjemme rundt 
temaene fra undervisningen. 

Konfirmantens 
familie 

Et utkast til en samling 
med spørsmål, kahoot, 
bibelvers, en handling og 
Herrens bønn og 
velsignelsen sendes ut på 
mail i etterkant av 
samlingene (søndre). 
Hver måned får 
konfirmantene i 
samarbeid med foreldre 
ansvaret for å lære noe 
utenat som står sentralt i 
den kristne tro. Eks: De ti 
bud, den lille bibel. 

KAP  Kontinuerlig 

Samkjøring av 
konfirmant-
arbeidet 

Menighetsrådet ønsker et 
enhetlig konfirmantopplegg for 
hele menigheten innarbeidet i 
neste langtidsplan periode. 

Konfir-
mantene 

Samarbeid mellom 
kateket og kapellan. 
Presenteres for MR 

MR KAP 
KAT 

Vår 2018 
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2.3.1.4 Undervisning for voksne 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Tilbud til voksne Menigheten ønsker at voksne skal erfare at 

Bibelen er relevant, livsnær og tilgjengelig.  
Voksne 
 

Hva har 
menigheten 
tilbud om og 
hva ønsker vi å 
tilby? Hva med 
aldersgruppen 
18-30 år?  

SP 
KAT 

Stab Oppstart 
stabsdag  
2018 

Husfellesskap Styrke tilhørigheten til Gud og hverandre. Øke 
antall husfellesskap til 20. 

Tenåringer 
og voksne 

«Siden sist»-
runde, samtale 
rundt et egnet 
opplegg, bønn, 
sang 

SP 
Avklares 
2018 

 Kontinuerlig 

Temakvelder Se kap. 2.2.2, Nykirke og Åmot kirkeutvalg      
Kurskvelder på 
VMS 

Se kap. 2.3.3.1, diakoni og nestekjærlighet      
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2.3.2 Fagutvalg for trosopplæring 
Plandokument som ligger til grunn: “Plan for trosopplæring; Kirkemøtet 2009”. 
 
For mere utfyllende på hvert punkt, se den vedtatte planen for Trosopplæring i Modum.  
 
Fagutvalget for trosopplæring har alle døpte i Modum som hovedmålgruppe. Noe av det som er spesielt med trosopplæringen i forhold til mye av 
det andre, er at det har et statlig mandat utfra trosopplæringsreformen og her egne føringer og reguleringer som må følges.  
Dåp og konfirmasjon er en del av den godkjente planen for trosopplæring; men det står omtalt andre steder i planen her.  
 
 

 
 
 
Tiltak: 0-18 Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Babysang kurs, 
VMS 

Samarbeide med hjemmet om 
trosopplæring allerede fra 
barnets første leveår samt skape 
en inkluderende møteplass 
mellom foreldre og menighet.  

0-1 år Babysang kurs. TOL FuTOL Torsdager i 
skoleåret 

Babysang, Åmot 
kirke 

Samarbeide med hjemmet om 
trosopplæring allerede fra 
barnets første leveår samt skape 

0-1 år «Drop in» TOL FuTOL 
Frivillige 

Annenhver 
onsdag i 
skoleåret  

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 Modum menighet som tar 
sikte på å tilby alle døpte i alderen 0-18 år en grundig, attraktiv 
og engasjerende trosopplæring. 
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Tiltak: 0-18 Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
en inkluderende møteplass 
mellom foreldre og menighet. 

1, 2 og 3 års 
dåpshilsen 

Motivere og hjelpe 
foreldre/foresatte til 
trosopplæring i hjemmet; 
kveldsbønn, bordbønn, synge 
og lede bibelfortellinger.  
Invitere til trosopplæring i 
kirken.  

1, 2 og 3 år Sender ut 
menighetens 
egenproduserte 
dåpshilsen. 

TOL  
KJJ 

FuTOL Ved 1,2 og 3 
års dåpsdag 

4 i kirken: 4 års 
bok; samlinger og 
utdeling 

Hjelpe 4-åringene (og foreldre) 
å bli kjent med den treenige 
Gud og med den lokale kirken 
sin. Oppleve at Jesus er en 
venn. Invitere til menighetens 
aktiviteter for 4-åringer.  

4 åringer Tre samlinger + 
gudstjeneste. 

TOL 
PRE 
MUS 

FuTOL 
Frivillige 

Høst.  

1. klasses 
Åmot kirke, VMS. 

Markere skolestart som en 
viktig fase i barnets liv. 
Barna skal få høre 
bibelfortellinger og få mulighet 
til å reflektere og undre seg 
over disse.  
De skal få kunnskap om 
sakramentene; dåp og nattverd.  
De skal få innføring i påsken 
som en kristen høytid. 
De skal oppleve å bli sett og 
hørt. 

For 1. trinn 4 samlinger à 3 
timer i SFO tiden 
+ 
skolestartgudstjene
ste. 

TOL  
PRE 
MUS 

FuTOL 
Frivillige 

Høst og 
januar/februar 

Tårnagenter Gjennom bibelfortellinger og 
utforsking av kirkehus og 
klokketårn skal deltakerne løse 
oppdrag og mysterier.  

For 3. trinn En lørdag + 
gudstjeneste 

TOL 
PRE 
MUS 

FuTOL 
Frivillige 

April 



 
 

23 
 

Tiltak: 0-18 Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Lære om kirkens symboler. 
Trekke linjen fra påske via 
Kristi himmelfart til pinse.  

Fri i kirka Oppleve Bibelfortellinger og 
aktualisering.  
Oppleve fellesskap og kjenne 
seg trygg sammen med andre.  

For 5.-7. 
trinn 

3 dager den siste 
uka før skolestart 
2017 for en 
testgruppe, Utvide 
mere i 2018? 
Kirkeverge, 
sokneprest og 
trosopplærer 
drøfter om det lar 
seg gjøre å sette 
planene ut i livet i 
2018. 

TOL FuTOL 
Frivillige 
FuD 
FuM 

Drøfte i januar 
2018. 
 
 
August 

Lys våken Erfare at kirken er mitt hus. 
Oppleve kirkens nyttårsnatt. 
Oppleve felleskap og trygghet 
og oppleve å bli sett og hørt. 
Lære om dåp og bønn.  

For 6. trinn Samling i kirken 
med overnatting 
lørdag til søndag 
som avslutter med 
gudstjeneste. 

TOL  
PRE 
MUS 

FuTOL 
Frivillige 

1.søndag i 
advent.  

Lederkurs for 
ungdom 
Explore 

 For 
tenåringer 
som er 
konfirmert. 

 TOL 
KAT 

FuTOL 3 samlinger 
samt en 
lederweekend 
og en eller flere 
praksisoppgav-
er i barne- og 
ungdomsarbeid
et i menigheten. 

Reunion Møtes igjen etter 
konfirmanttiden. Invitere til 

Fjorårskonfi
rmanter.  
10. trinn 

Fest for fjorårs-
konfirmanter. 

TOL  
KA  
Prest 

FuTOL 
Samarbeid 
med 
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Tiltak: 0-18 Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
menighetens aktiviteter for 16-
18 åringer.  

KRIK og 
Heggen 
gospel 

Myndighetsfest Markere at ungdommene er 
myndige. 
Gi mot og inspirasjon til å ta 
egne valg og til å ha Jesus med 
gjennom livet.  

18 åringer Festmiddag, taler, 
work shops, 
musikk.  

TOL FuTOL 
Frivillige 

Oppstart 2018 
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2.3.3 Fagutvalg for diakoni 
Diakoni er menighetens omsorgstjeneste. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.  
Kjærligheten uttrykkes gjennom:  

• Nestekjærlighet 
• Inkluderende fellesskap 
• Vern om skaperverket 
• Kamp for rettferdighet 

 
Plandokumenter som ligger til grunn: 
Plan for diakoni; Kirkemøtet i 2007 
Bærekraftreformen; Kirkemøtet 2008  
 

2.3.3.1 Nestekjærlighet 
Menigheten har omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer og inspirerer til et liv i nestekjærlighet. 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Kontakt med 
institusjoner 

Gi beboere på institusjon 
tilgang til menighetens 
tjenester og fellesskap 
gjennom besøk og andakter. 
Styrke samarbeid mellom 
menighet og institusjon. 

Beboere på 
institusjon 

Andakter på jevnlig 
basis, sosialt samvær, 
tilbud om samtaler, 
forbønn, skriftemål, 
sykesalving og nattverd. 
Nattverd på minst en 
andakt i året. 

DK  
PRE 

Frivillige 
herolder. 
Frivillige 
andaktsholde
re som 
vikarer. 

Hele året. Andakter 
annenhver tirsdag 
og torsdag. (På 3 
institusjoner) 
 
En tirsdag i mai 
utgår andakter og vi 
arrangerer «Syng 
med oss» i Åmot 
kirke. 

Bønnegruppe Bønn for menigheten, 
bygda, verden, etc, i et 
bønnefellesskap som er 
åpent for alle. 

Alle Lesing av bibeltekstene 
for førstkommende 
søndag. Samtale om 
bønne- og takkeemner. 

DK 
Deltakere 

 Hver fredag kl. 10-
11 i Åmot kirke. 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Frie bønner med 
utgangspunkt i ark med 
bønneemner og evt. 
innkomne bønneønsker. 

Kvinnenes 
internasjonale 
bønnedag 

Lokal gjennomføring av 
felleskirkelig bønne- og 
solidaritetsdag for kvinner 
verden over. 

Kvinner Gudstjeneste med lunch 
og sosialt samvær 
etterpå. 

En gruppe 
frivillige fra 
de 
involverte 

Pinse-
menigheten 
Betlehem, 
Normisjon/ 
VMS, Det 
norske 
Bibelselskap, 
Modum 
menighet, 
DK 

Årlig (første fredag 
i mars) 

Sorggrupper Gi alle som ønsker det 
tilbud om sorg/-delegruppe 
eller individuelle samtaler. 

Pårørende 
etter 
dødsfall og 
andre med 
sorg- og 
taps-
opplevelser. 

Samtalegrupper som 
møtes med jevne 
mellomrom. 

DK 
Frivillige 
sorg-
gruppe-
ledere 

Frivillig-
sentralen 
Rask psykisk 
helsehjelp. 

Jevnlig ved behov. 
 
Brev og brosjyre 
sendes ut til den 
som står oppført 
som nærmeste 
pårørende. Pr. i dag 
er det ingen 
sorggrupper i gang. 

Samtaler/ 
sjelesorg/ 
forbønn/ 
individuell 
oppfølging 

Yte omsorg og bistand til 
mennesker gjennom 
samtale/medvandring. 

Enkelt-
personer, 
par eller 
familier 
som trenger 
noen å 
snakke med 

Samtale m.m. DK Frivillige 
sjelesørgere 

Jevnlig 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
i sin 
livssituasjon 

Kontakt med 
Kirkens SOS 

Være bindeledd mellom 
Kirkens SOS og 
menigheten. 

Menigheten Markedsføre Kirkens 
SOS på nettsiden og i 
menighetsbladet. Sende 
en representant til 
representantskapsmøtet. 

DK Frivillig 
representant 
oppnevnt av 
MR. 

 

Kurskvelder på 
VMS 

Belyse forskjellige kristne 
temaer i et fellesskap. 

Alle Foredrag og samtaler i 
grupper, enkel 
bevertning. 

Vikersund 
Normisjon/
VMS 

Diakoniut-
valget og 
diakonen 
bidrar med 
kjøkken-
tjeneste og 
møteledelse 
ved behov. 

Hver høst 

Blomsterhilsen 
til jubilanter 

Gi en oppmerksomhet fra 
menigheten til jubilantene. 

80-åringer Et av utvalgets 
medlemmer drar på 
besøk og gir blomst. 

Snarum 
kirkeutvalg 
(se 2.2.1) 

 Snarum kirkeutvalg 
deler ut blomster til 
80-åringer som 
sokner til Snarum. 

Dagsretreat Lede mennesker til indre 
hvile og en dypere relasjon 
til den treenige Gud. 

Alle Stille dag med 
tidebønner, 
bibelmeditasjon, 
vandringer, måltid m.m. 
på Institutt for sjelesorg 

DK 
Stillhets-
komiteen 

 To ganger i året, vår 
og høst 

Stille time i Rud 
kirke 

Gi rom for stillhet, 
ettertanke og indre hvile 

Alle En time i kirkerommet 
hvor det brukes 
«pusteromsliturgi», 
bibelmeditasjon, salmer 
og stillhetsperioder. 

DK 
Stillhets-
komiteen 

 Hver første mandag 
i måneden. 

Åpne kirkedører 
i Snarum 

Gi mulighet til å bruke 
kirkerommet for enhver som 

Alle For den enkelte: Besøke 
kirkerommet, være i 

DK  Hver fredag kl. 14-
15. 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
ønsker en stund der, med 
diakonen tilgjengelig for 
samtale og bønnetjeneste. 

stillhet. Kunne oppsøke 
samtale med diakonen i 
tilbygget. 

 
Nytt fra feb.2017 

Besøkstjeneste Mulighet for å starte en 
besøkstjeneste med frivillige 
besøkere. 

De som 
ønsker 
besøk 

Starte besøkstjeneste DK Frivillige Utredes i 2017. 
Arbeides videre 
med i 2018. 

Nettverksarbeid Jobbe i forhold til mål 2 i 
strategiplanen 

Alle Tiltak for mennesker i en 
vanskelig livssituasjon. 
Det opprettes en komite -  
et underutvalg av 
diakoniutvalget, som vil 
arbeide nærmere med 
dette. 

Frivillige DK 2018 

 
 
 

2.3.3.2 Inkluderende fellesskap 
Menigheten har et omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer og inspirerer til et liv i nestekjærlighet. 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Lørdagskafe Sosialt lavterskel-

arrangement på VMS 
Alle Salg av kaffe og vafler 

og bokkafè. 
Vikersund 
Normisjon 

Frivillige De fleste 
lørdags 
formiddager 

Allehelgens-
arrangement 

Fellesskap på den søndagen 
i kirkeåret vi minnes dem 
som har gått bort. 

Pårørende 
til de døde 
siste år 

Gudstjenester og felles 
samling etterpå med 
bevertning og 
musikkinnslag m.m. 

DK 
PRE 
MUS 

Frivillige  
Sorg-
gruppeledere 

Allehelgens-
søndag 

Tro og Lys Sosialt og åndelig fellesskap 
av psykisk utviklings-
hemmende og deres familie 
og venner, tilknyttet den 

Psykisk 
utviklings-
hemmede, 

Samlinger med sosialt 
fellesskap, måltid og 
gudstjenester. Deltagelse 
på enkelte gudstjenester i 

Ledergruppa 
i Tro og Lys 
Frivillige 
DK 

Frivillige En søndag i 
måneden og 
andre årlige 
tidspunkt 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
internasjonale Tro og Lys-
bevegelsen. 

venner, 
familie. 

menigheten, samt 
juletrefest, årsfest, 
sommeravslutning, 
samling i smågrupper, 
o.a. 

Hyggetreff, 
hyggestund og 
formiddagstreff 

Sosialt og åndelig fellesskap 
for eldre 

Eldre, men 
åpent for 
andre 
interesserte 
også 

Tre typer treff med noe 
forskjellig profil men 
mye likt – 
musikk/allsang, andakt, 
måltid, besøk av noen 
som forteller om et tema 
o.a. 

Frivillige 
(Åmot), 
frivillige og 
DK 
(Holemoen), 
Normisjon 
(VMS) 

 En gang i 
måneden på 
hvert sted. 

Internasjonal 
lørdag 

Fremme integrering 
gjennom årlig fest i bygda 
med feiring av kommunens 
kulturelle mangfold. 

Nye og 
etablerte 
moinger fra 
alle land og 
kulturer 

Underholdning, 
smaksprøver på mat fra 
mange land m.m 

Et samarbeid 
mellom 
Flyktningetje
nesten, 
Frivillig-
sentralen og 
Modum 
menighet ved 
DK. 

Frivillige Hver høst 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Arbeid for 
flerkulturell 
forståelse og 
inkludering 

Fremme kontakt og 
forståelse på tvers av 
kulturbakgrunn. Inkludere 
kristne innvandrere i 
menighetens tilbud. 

Nye i bygda 
fra andre 
land/ 
kulturer 

Få organiserte tiltak, men 
mange frivillige bidrar 
med integrering på ulike 
måter i sitt nærmiljø. 
 
Leder for diakoniutvalget 
leder en bibelgruppe for 
menn (pr. i dag eritreere) 
i samarbeid med 
Flyktningetjenesten. 

Vil variere 
avhengig av 
tiltak. 
Frivillig 
innsats vil stå 
sentralt.  

Aktuelle 
samarbeids-
partnere er 
Flyktning-
etjenesten, 
Voksen-
opplæringen, 
Frivillig-
sentralen, 
KIA, m.fl. 

Jevnlig 

Holy robic 
senior 

Fysisk trening og sosialt 
samvær 

Eldre Trim i ungdomssalen i 
Åmot kirke, deretter 
samling om kaffe og 
vafler på kirketorget. 

GG Frivillige Hver torsdag 
formiddag 

Strikkekafe Sosialt fellesskap rundt 
håndarbeid. 

Alle Åpen strikkekafe i Åmot 
kirke med vafler og 
kaffe. 

Frivillige  Annenhver 
tirsdag 
ettermiddag. 

Barseltrim Fysisk trening og sosialt 
samvær 

Nybakte 
mødre 

Trening annenhver uke i 
forkant av babysang i 
Åmot kirke 

Frivillige  Annenhver 
onsdag 
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2.3.3.3 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. 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Skaperverkets dag Løfte frem skaperverket, 

forvalteransvaret og 
miljøperspektiv i kristen tro 

Alle Temagudstjeneste i 
friluft, med et 
opplegg fra 
miljøgruppa etter 
gudstjenesten (rettet 
mot barn/familier) 

DK 
PRE 
MUS 

Tro og Lys 
Familie-
speideren 
Miljøgruppa 
Geithus 
musikkorps 

Årlig, mai 

Miljøgruppa Miljøgruppa søker å være 
pådriver for miljøfokus i 
menighetens eksisterende 
tiltak. Følge opp «grønn 
menighet»- planen. 

Alle Fast: Miljøgruppa 
bidrar med spalte i 
menighetsbladet og 
deltar i planlegging 
og gjennomføring av 
Skaperverkets dag. 
Andre tiltak kan 
variere fra år til år og 
i samarbeid med 
ulike aktører. 

DK 
MG 

Ledere for 
andre 
aktiviteter i 
menigheten. 

Jevnlig/knyttet 
til diverse 
tiltak. 
 
Samarbeid 
med TOL på 
tiltaket «Fri i 
kirka» 

Pilegrimstur Arrangere en årlig, lokal 
pilegrimstur på varierende 
steder i et samarbeid mellom 
diakonene i prostiet og prosten 

Alle Pilegrimstur med 
pilegrimsgudstjeneste 
etterpå 

Diakonene i 
prostiet 
Prosten 

Frivillige Hvert år i 
august 

Høst-takkefest Starte opp igjen i 2017   DK   
Klesbyttedag/gratis 
klesbutikk 

Bidra til miljøvennlig og etisk 
tankegang rundt klesforbruk 
og –produksjon gjennom 
gjenbruk. Gi en håndsrekning 
til den enkeltes og familiers 
økonomi gjennom mulighet 
for å få klær o.l. gratis. 

Alle Klesbyttedag 
inspirert av 
Naturvernforbundets 
opplegg, men uten 
byttelappordning. 
(Fritt for å enten gi, 
få eller begge deler). 

DK Frivillige Årlig, nytt fra 
2017 
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2.3.3.4 Kamp for rettferdighet 
Menigheten engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser. Menigheten står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket eller 
sin trosfrihet innskrenket. 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Kirkens 
Nødhjelps 
fasteaksjon 

Støtte opp om Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 
lokalt og gjennom det 
bidra til å styrke KN’s 
arbeid blant fattige, 
nødstilte og sårbare. 

Folk i 
Modum. Det 
er et mål å 
nå alle 
husstander 
med 
bøssebærere. 

Gjøre kjent, planlegge 
og gjennomføre 
fasteaksjonen lokalt i 
samarbeid med 
konfirmanter, deres 
foreldre og andre 
frivillige. 

KN-kontakt i 
menigheten 
oppnevnt av 
MR 
DK 
 

KAT, KAP 1 og 2. 
Konfirmanter og 
konfirmantforeldre 
Kirkeutvalgene (se 
plan på de enkelte 
KU) 
Andre frivillige 

Hvert år i 
fasten 

Solidaritetsarbeid Arbeid for en mer 
rettferdig verden – 
hovedsaklig knyttet opp 
mot KN, Åpne Dører og 
Stefanusalliansen. 

Alle Temakvelder, 
bevisstgjøringsarbeid, 
innlemme fokus på 
menneskeverd og 
trosfrihet i gudstjenester 
(gjennom forbønn, 
forkynnelse, kollekt) og 
andre arenaer/tiltak. 

DK 
KN-kontakt 
PRE 

Frivillige Jevnlig 

Søndag for de 
forfulgte 

Fremme solidaritet med 
og nestekjærlighet til 
trossøsken i land med 
forfølgelse og mangel på 
trosfrihet. 

Alle Temagudstjeneste DK 
PRE 

Evt. representant 
fra 
Stefanusalliansen 
eller Åpne Dører. 

Årlig på 
høsten 
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2.3.4 Fagutvalg for musikk og kultur 
Fagutvalg for musikk og kultur ledes av kantor. Fagutvalget jobber for å inkludere, involvere og aktivisere alle som ønsker det gjennom 
musikalsk og kulturell aktivitet. 
 
Plandokumenter som ligger til grunn: 
Plan for kirkemusikk; Kirkemøtet 2008 
Kunsten å være kirke – kulturmelding; Kirkemøtet 2005 
 

2.3.4.1 Musikk 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Konserter Etablere en egen konsertserie med 

profesjonelle musikere. Avholde 
minst to konserter i denne serien i 
2018. Mål om at serien kan være 
til inspirasjon for frivillige 
musikere i bygda. En slik 
konsertserie kan også være et 
lavterskeltilbud som bidrar til 
mangfoldig bruk av kirkerommet. 

Alle Konserter som benytter 
våre kirker. 
Menighetsmusiker 
inviterer og spiller 
sammen med innleide 
musikere/artister.  

MUS FuMU 
Frivillige 
medarbeidere 

Kontinuerlig 
(oppstart 
tidligst høsten 
2017) 

Musikk i 
gudstjenesten 

Menigheten skal få stor glede av å 
kunne delta og være tilhørende på 
en god musikalsk arena. 
Gi unge og voksne musikalsk 
opplæring og mulighet til å utfolde 
seg og utvikle sine evner. 
 

 Samarbeide med lokale 
og eksterne 
musikkrefter for en 
musikalsk bredde i 
gudstjenesten.  

MUS Korene våre 
Frivillige 
musikere 
Prestene 

Kontinuerlig i 
hver 
gudstjeneste. 

Babysang Se trosopplæring      
Knøttesang og 
Åmot barnegospel 

Åpent tilbud som gir barn 
mulighet til å bli kjent med kirken 
og vår tro gjennom sang og andre 
aktiviteter. 

1 år – 7. 
trinn.  
 

Kor, band, 
dansegruppe,  
aktiviteter og 
kveldsmat. Delt opp i 

Frivillige MM 
RJL 

Torsdager i 
skoleåret, 7 
gudstjenester, 
konserter, 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Knøttesang (1-4) og 
barnegospel. 
Markedsføres på alle 
skoler og barnehager i 
Modum ved skolestart. 

karnevalsfest, 
overnattingstur. 

Modum Soul 
Children 

Være en god og trygg musikalsk 
arena for deltakerne. Inspirere til 
sangglede. Involvering i 
gudstjeneste som også gir 
trosopplæring. 
 

Barn fra 
4.kl. – 7. 
trinn 

Øvelse ca en lørdag i 
måneden. Sang, lek og 
mat. Deltakelse på Soul 
Children Festival. 
Deltakelse på 
gudstjenester.  
 

Frivillige 
KAN 

Foreldre 7-8 lørdager og 
søndager 
inkludert 
gudstjeneste og 
overnattingstur. 

Heggen gospel 
 
 
 

Lavterskeltilbud for tenåringer og 
unge voksne i Modum som liker å 
synge. 
 
Bandet og teknikergruppen skal 
opparbeide seg kompetanse for å 
være en god støtte for koret 
gjennom musikk og lyd. 
 

Fra 8. trinn Øving hver fredag kl. 
19-22 (foruten 
skoleferier). 
Øving frem mot en årlig 
turné til Tyskland. 
Opptredener i Modum 
og omegn gjennom året, 
enten ved 
ungdomsgudstjeneste, 
konserter eller 
Gospelnight. 
Ungdommene kan være 
en del av koret, bandet 
eller teknikergruppen. 
 
Deltar på: 

- Turné 

KAT 
KAN 

Frivillige 
organisert 
gjennom 
Voksenteamet 
og styret. Av 
ungdom for 
ungdom. 

Fredager kl. 
19-22 gjennom 
skoleåret 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
- To ungdoms-

gudstjenester i 
Åmot kirke 

- Intimkonsert før 
jul 

- Gospelnight 
- Andre oppdrag 

Gospelkoret Et kor for voksne som er glade i å 
synge gospel. Lav terskel, men 
høyt nivå i et inkluderende 
fellesskap. 

Voksne Øvelse ca en gang i 
måneden. Fortrinnsvis 
gospelrepertoar. 
Framføring ca en gang i 
semesteret, ved konsert 
og/eller gudstjeneste. 

Frivillige 
Styret 

MM 
 

Øvelse i Åmot 
kirke en gang i 
måneden, 
torsdag kveld 
etter 
barnegospelen. 

Samarbeid mellom 
korene 

Skape en naturlig forbindelse og 
overgang mellom de ulike korene, 
sånn at terskelen for å starte i et 
nytt kor er lav. 

Primært 
barn og 
unge, og 
unge 
voksne. 

Bygge opp samarbeid 
mellom korene våre. 
Arrangere konserter og 
arrangementer hvor 
flere kor deltar. 

MUS 
 

Korene Ved konserter 
og andre 
aktuelle 
anledninger 

Kor for voksne Etablere et kor for voksne. Over 18 år Koret skal delta ved 
gudstjenester, 
fortrinnsvis som 
forsangere og etter 
hvert med egne 
musikkinnslag. 
Eventuelt delta på 
konserter. 

KAN FuMU 
Frivillige 

Oppstart høsten  
2018. Mål om 
øvelser 
annenhver uke. 

Forsangertjeneste Forsangergrupper leder 
menighetssangen på flere av 
menighetens gudstjenester. 

Alle Systematisere 
forsangertjeneste slik at 
det blir mer kontinuitet 
i dette. Få oversikt over 

MUS Frivillige 
sangere 

Kontinuerlig. 
Oppstart våren 
2018 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
hvem som har lyst til å 
bidra.  

 
 
 

2.3.4.2 Kultur og arrangementer 
Menigheten ønsker å skape gode relasjoner mellom mennesker i lokalmiljøet gjennom en variert bredde av arrangementer. Vi ønsker og å 
formidle det kristne budskapet i rammen av fysisk aktivitet og fellesskap hvor det legges til rette for forskjellige aldersgrupper og funksjonsnivå. 
I regi av andre grupper og aktiviteter arrangeres feks leire, turer og konserter. De står nevnt under plan som gjelder disse. 
 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Konfirmantjubileum/ 
gullkonfirmanter 

Se under 
kirkeutvalgene. 

50-
årskonfirmanter 

    

Allehelgensfest for 
barnefamilier 

Se under 
søndagsskolen 

    31. oktober 

Karnevalsfest Lage en artig 
karnevalsfest 
med mye liv og 
røre. 

Barnefamilier Servering, 
utkledning, lek og 
piñata. 

ÅBG  Søndag i februar i 
forbindelse med 
karnevalsgudstjenesten 

Frivillighetsfest Takke alle de 
frivillige og 
inspirere til 
videre innsats 

Alle som gjør en 
frivillig innsats i 
Modum inkl. de 
som har sluttet 
p.g.a. høy alder. 

Fest med 
inspirasjonsforedrag, 
quiz og servering av 
pølser og 
marsipankake 

MR og stab Inviterte 
foredragsholdere. 

Kl. 18-21 en tirsdag i 
februar 

Lørdagskafe   Åpen kafe på 
lørdager på VMS. 
Se under diakoni. 

   

Kirketorget Ønsker at det 
skal være en 

Alle Åpent kirketorg i 
Åmot kirke på 
hverdager for lunsj, 

KK 
 

Frivillige 
(Er behov for 
flere frivillige) 

Hverdager kl. 11 – 14. 
Ønsker å holde åpent 
til  
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
åpen kirke for 
alle. 

vafler, avislesing og 
en prat. 

kl 17, hvis mulig 

Sosial tur for de 
frivillige 

Takk for 
innsatsen og 
inspirasjon til 
videre arbeid 

De frivillige på 
kirketorget/ 
vaktmestergruppa 

Sosial tur som takk 
for alt frivillig 
arbeid på kirketorget 
gjennom året. Tur til 
et interessant sted og 
et godt måltid 

KK  Kl. 10 – 15 en dag i 
juni 

Syng med oss En hyggelig og 
musikalsk stund 
i Åmot kirke for 
godt voksne. 

Beboere på 
institusjoner og 
andre seniorer. 

Institusjonene og 
eldres hyggetreff 
inviteres. 

DK 
MUS 

Inviterte 
musikere/artist 

En gang i året. 

Rullatormila Hedre eldre i 
Modum. 
Synliggjøre 
menigheten som 
en kreativ og 
positiv 
kulturformidler. 

Eldre som bor 
hjemme eller på 
institusjon 

Trimløp for eldre 
med ledsagere, 
heiagjeng underveis, 
drikkestasjon og 
quiz, premieutdeling 
ved ordfører, 
grillmat og 
bløtekake, appell og 
velsignelse 

RJL  
Staben 

Modumheimen, 
ordfører, 
Mælumenga og 
Bårudåsen 
barnehager, 
Enger skole, 
Rosthaug 
videregående 
skole 

Onsdag i juni 

Champions League i 
Åmot kirke 

Styrke 
tilhørigheten 
mellom 
menigheten og 
idrettsklubbene 
i Modum. 
Over 100 
deltakere 

Alle Ser Champions 
League-finalen på 
storskjerm. Quiz og 
konkurranser med 
premier. Pølsebod 

RJL  
GEH 

Haugfoss IF 
Åmot IF 
Modum Kabel-
TV 
Nordbohus, 
Hadsel 

Mai/juni 
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2.3.5 Fagutvalget for misjon 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Fagutvalg for misjon Følge opp og 

fremme 
menighetens 
misjonsprosjekt, 
inspirere 
menigheten til 
engasjement og 
givertjeneste. 

Alle Forskjellige tiltak: Bidra med stoff til 
menighetsbladet, forbønner under 
gudstjeneste, info under kunngjøringer, 
deltagelse eller innspill til andre av 
menighetens arrangementer, egne 
misjonskvelder o.a. 

FuMI 
DK 

Andre i 
stab 
frivillige 

Jevnlig 
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2.3.6 Fagutvalg for informasjon og PR 
Fagutvalget vil jobbe med handlingsplanen for aktivitetene her og som vil bli tatt inn ved revisjon av handlingsplanen.  
 
Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Fagutvalget for 
informasjon og 
PR 

Alle i Modum skal 
vite at de er 
velkomne til 
gudstjenester, til å 
være frivillige 
medarbeidere og til å 
delta i menighetens 
grupper og 
aktiviteter. 

Alle i Modum. Gjøre tilbudene kjent og 
tilgjengelig gjennom kanaler vi har 
til rådighet (dirkete invitasjon, 
hjemmesider, Menighetsblad, 
flyer/plakater, annonser, omtale i 
lokale aviser, radio og TV, sosiale 
medier, messer og arrangementer jf. 
tidligere handlingsplan) 
Videreutvikle 
kommunikasjonstiltakene (kan for 
eksempel skje ved å arrangere 
workshops, jobbe mer med målbare 
mål, finne flere ressurser blant 
frivillige osv) 

FuIP Frivillige 
Ledere i ulike 
grupper  
Stab 

Kontinuerlig 

Menighetsbladet Syngliggjøre 
menigheten og 
arbeidet der så alle 
skal vite at de er 
velkomne og har en 
tilhørighet om de 
ønsker 

Modums 
befolkning 

Blad som leveres i alle postkassene 
i Modum 

Redaktør Stab 4 ganger årlig 

Hjemmeside Syngliggjøre 
menigheten og 
arbeidet der så alle 
skal vite at de er 
velkomne og har en 
tilhørighet om de 
ønsker 

Alle  KK Stab 
Frivillige 
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Gruppe/aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Retningslinjer 
sosiale medier 

 Stab, frivillige Sikre bruken av sosiale medier KV MR/FR Våren 2018 

Brosjyrer Syngliggjøre 
menigheten og 
arbeidet der så alle 
skal vite at de er 
velkomne og har en 
tilhørighet om de 
ønsker 

Alle Felles brosjyrer laget for 
menigheten for de ulike 
aldersgruppene. 
Brosjyrer/flyers for de enkelte 
aktivitetene. 

TOL 
 
 
Frivillige 

Stab Jevnlig 

Yrkesmesse Synliggjøre kirken 
som en aktuell 
arbeidsplass 

10. klassinger Stand på yrkesmessen Rotary Stab Årlig, oktober 

Annonsering Formidle hva som 
skjer kommende uke 

Alle Bygdeposten 
 

KK Stab  

Pressemeldinger Legge til rette for 
god omtale. 

Alle Bygdeposten, Radio Modum, TV 
Modum 

De som 
har 
arrangem
enter 
KK 

Stab  

Informasjon 
mellom 
aktiviteter 

Skape en helhet og 
kontinuitet i arbeidet 

De som er med 
på aktiviteter 

Gjøre de som er med på en aktivitet 
oppmerksom på andre tilbud, eks 
en som er med i Soul Children bli 
informert om at Heggen gospel er 
et tilbud som følger i alder etter 
Soul Children 

Stab 
Frivillige 

 På 
arrangementer/ 
aktiviteter 
Fast sak på 
stabsmøtet 
hver onsdag 
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3 Fellesrådets virksomhetsområde 

3.1 Organisering 
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. I staben er kirkevergen ansvarlig for 
fellesrådets arbeidsområder. Jfr. kirkeloven §13. I Modum er drift av kirkegårdene delegert til kommunegartneren.  
 
Kirkelig fellesråd har arbeidsgiveransvar for de stillingene som lønnes over fellesrådets budsjett. Menighetsrådet på sin side, 
har ansvaret for virksomheten i soknet; for barne- og ungdomsarbeid, diakoni, undervisning, trosopplæring og 
kirkemusikk. Relasjonen mellom de to organene gjør det nødvendig å avklare forholdet mellom kirkelig fellesråds 
arbeidsgiveransvar og menighetsrådets virksomhetsansvar. 
 

3.1.1 Utvalgsstruktur 
I menigheten er det ulike utvalg. Disse rapporterer enten til MR eller FR gjennom hhv kirkeverge og sokneprest 
som nærmeste overordnede. Dette uavhengig av om ansatte representanten i utvalget er FR ansatt eller prest. På 
enkeltområder kan rapporteringsrutinene fravike fra dette, men da er det angitt i instruksen for det enkelte utvalg.  I 
hver gruppe eller utvalg er målet at det skal det sitte minst en representant fra MR/FR eller en representant 
oppnevnt av MR/FR.  
 

Aktivitet Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Struktur Se beskrivelse. MR/FR 

Utvalg 
Skape tjenlige strukturer og ordninger som gjør 
menigheten i stand til å oppfylle sitt oppdrag og 
tjeneste. 

KV MR/FR Jevnlig 

MR/FR Et engasjert og 
involvert MR/FR. 

MR/FR Gode rutiner for saksforberedelser og møter. 
MR/FR representanter velges inn i de ulike 
kirkeutvalgene/fagutvalgene.  
Alle ansatte har et møte med MR per periode. 
 
Alle kirkeutvalg har et møte i sin kirke samt et felles 
møte med alle kirkeutvalg og MR i hver MR periode. 

KV 
MR/FR 

Stab Jevnlig 

FELLESRÅD

Kirkeverge

• Administrasjons-
utvalg

• Økonomiutvalg

• Bygningsutvalg

MENIGHETSRÅD

Sokneprest

• Kirkeutvalg

• Fagutvalg

• VMS
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3.1.2 Arbeidsgiverlinjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fellesråd Kirkeverge

Merkantil

Menighetssekretær

Kirketjenere

Klokkere

Vaktmester/renhold

"Utøvende"

Diakon

Kateket

Trosopplærer

Organister

Bispedømmeråd Biskop Prost Sokneprest

Kapellan

Kapellan
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3.2 Personal og ledelse 
Administrasjonsutvalget har en egen instruks vedtatt av 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». 
 

Aktivitet/tiltak: Mål: Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Kirkeverge Være en tydelig, 

engasjert, 
tilstedeværende og 
motiverende leder 

Staben Arbeide utfra 
målbeskrivelsen. 

KV FR leder Kontinuerlig 

Stabsdag Øke den tverrfaglige 
kompetansen i 
staben og styrke 
stabsfellesskapet. 

Stabsmøtedeltagere 
og kirketjener i 
100% stilling. 

Faglig stabsdag, høst. 
Annenhvert år med en 
overnatting og over to 
dager.  

KV 
SP 

Stab Høst 

Sosiale tiltak for 
staben 

Være med på å 
skape en 
arbeidsplass preget 
av trivsel. 

Alle ansatte i over 
30% stilling. 

Sosial stabsdag 
Julelunsj  

KV 
SP 

Stab Juni 
Desember 

Adventssamling  Alle ansatte, 
pensjonister og 
MR/FR 

Adventssamling med 
fellesskap, program og 
mat. 

KV Stab, MR/FR Advent 

Medarbeidersamtaler En formell samtale 
mellom leder og 
medarbeider som 
setter fokus på den 
enkelte ansatte, 
dennes 
arbeidsoppgaver, 
mål og 
arbeidsforhold. 

Alle ansatte i over 
30% stilling. 

Soknepresten har 
medarbeidersamtale med 
prestene, kirkevergen med 
de merkantil ansatte.  
Kateket, diakon, 
trosopplærer og organister 
har todelt 
medarbeidersamtale. I 
etterkant av samtalene 
koordinerer sokneprest og 
kirkeverge saker som er 

KV 
SP 

Stab November 
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Aktivitet/tiltak: Mål: Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
kommet opp i samtalene 
og som berører begge 
arbeidsgiverlinjene.  

Kompetanse Holde staben faglig 
oppdatert. 

Staben Legge til rette for at de 
ansatte kan delta på kurs 
og fagdager i regi av 
bispedømmet.  
Oppmuntre til andre 
kompetansehevende tiltak 
en ser muligheter for. 

KV 
Stab 

 Kontinuerlig 

Kurs for kirketjenere 
og klokkere 

Faglig oppdatering, 
synliggjøre verdien 
av oppgaven 

Kirketjenere, 
klokkere 

Kurs for kirketjenere og 
klokkere i hva tjenesten 
går ut på. Brannøvelse på 
annenhver av kursene. 

KV 
SP 

Kirketjenere 
Klokkere 

Annenhvert år.  

HMS Sikre arbeidsmiljøet 
og skape en trygg 
arbeidsplass. 

Alle ansatte Jobbe frem et godt system. KV Stab Kontinuerlig 

Arbeidslys Sikre godt 
arbeidslys 

Ansatte med 
kontorplass 

Foreta en undersøkelse av 
lysforholdene ved alle 
kontorene og legge opp en 
lysplan utfra det. 

KV Ekstern 
Stab 

Implementering 
2018 

Arbeidsplassvurdering Hindre slitasje eller 
skader pga feil 
arbeidsstilling 

Ansatte med 
kontorplass 

Foreta en 
arbeidsplassvurdering ved 
alle kontorene og 
gjennomføre nødvendige 
tiltak som for eksempel 
bytte til hev/senk pult ved 
behov. 

KV Ekstern 
Stab 

Implementering 
2018 

Vernerunde Sikre at tiltak blir 
fulgt opp og at de 
blir fremmet. 

Alle ansatte Gå vernerunde med 
fellesrådets og prestene 

KV 
Prost 

Verneombud Vår 
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Aktivitet/tiltak: Mål: Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
sine verneombud, 
kirkeverge og prost 

Sykefravær Arbeidsrelatert 
sykefravær = 0 

Alle ansatte Dette er noe det må jobbes 
kontinuerlig med, blant 
annet gjennom tiltakene 
over.  

KV 
SP 

Alle ansatte Kontinuerlig 

Kriminalomsorg i 
frihet 

Legge til rette, i den 
grad det er mulig, 
for å ta inn domfelte 
i arbeidssoning 

Domfelte Se mål. KV KT Ved 
etterspørsel 

IKT Ha et IKT system 
som fyller de krav 
som ligger i forhold 
til blant annet 
dokumenthåndtering 
og personal 
opplysninger 

Alle ansatte Vurdere IKT Kirkepartner 
sitt system 

KV  Våren 2018 
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3.3 Økonomi 
 Aktivitet/tiltak: Mål: Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Økonomiutvalg Gjenopprette 

økonomiutvalget 
FR Utarbeide instruks 

og gjenopprette 
utvalget 

KV FR 2018 

Kontakt med 
kommunen 

Arbeide for å 
bevisstgjøre 
bevilgende 
myndigheter på 
deres ansvar. 

Rådmann, leder i 
sentraladministrasjonen, 
økonomisjef og 
kommunepolitikere 

Halvårlige møter 
med kommune 
administrasjonen, 
jevnlig kontakt 
med politikere 

KV FR leder Jevnlig 

Budsjett Nøktern drift og 
økonomistyring 
etter vedtatte 
budsjetter.  

Alle  Utarbeide 
realistiske 
budsjetter i 
samarbeid med 
alle involverte 
etter en 
forutsigbar 
budsjettplan. 

KV Stab 
MR/FR  
FU 
KU 

Årlig 

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

Alle Jobbe videre for 
en sikker, 
økonomisk drift 

KV Stab MR/FR 
FU 
KU 

Kontinuerlig 
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3.4 Bygninger 

3.4.1 Vedlikehold og utleie 
 Aktivitet/tiltak: Mål: Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Bygningsbefaring Få oversikt over 

vedlikeholdsbehov 
Bevilgende 
myndighet 
KV  
KT 

Befaring til alle kirkene KV Bygnings-
utvalget 

Mai 

Plan for vedlikehold Prioritere vedlikehold 
utfra behov og 
økonomiske rammer 

Bevilgende 
myndighet 
KV  
KT 

Oppdatere plan for vedlikehold i 
etterkant av bygningsbefaringen. 
Gjennomføre vedlikehold i 
henhold til planen.  

KV FR Juni 

Investeringsbudsjett Synliggjøre 
vedlikeholdsbehov, 
styringsdokument 

Bevilgende 
myndighet 
KV  
 

4 års plan for investeringer KV FR 
Kommune- 
styret 

Høsten  

Brannvern Ha et forsvarlig 
brannsikkerhets 
system for kirkene 

Kirkene Gå gjennom systemene i henhold 
til tilsyn 

KV FR Kontinuerlig 

Brannøvelse Sikre de ansattes 
kompetanse i tilfelle 
brann 

Ansatte Avholde brannøvelse KV Stab Høst  

Utleie av kirkene Tilby kirkene for 
utleie til ulike 
arrangementer 
innenfor de rammer et 
kirkebygg setter 

Alle Gi et godt tilbud og øke 
inntektene. 
 
 

KV 
KK 

 Kontinuerlig 
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3.4.2 Historieutvalget 
Historieutvalget arbeider for å ivareta og formidle menigheten og kirkens historie i samarbeid med menighetens ansatte og frivillige. De har 
fokus på årsmarkeringer av kirkene, kirkelige markeringer og nasjonale jubileer. Utvalget har ansvar for at det er artikler i menighetsbladet som 
handler om historiske interessante temaer fra menigheten og kirkene.  
 
Hva Mål Målgruppe Beskrivelse Ansvar Involverte Tidspunkt 
Messehakel 
Heggen kirke 

Ta vare på uerstattelig verdi Modums 
befolkning 

Sikre tilfredsstillende oppbevaring 
av messehakelen fra 1764 i 
Heggen kirke 

FuHI KV 2017 

Museum Tilgjengeliggjøre kirkegods 
for allmennheten 

Modums 
befolkning 

Oppretting av et «museum light» 
til oppbevaring av gjenstander 
som ikke lenger er i bruk i 
kirkene. 

FuHI KV 2019-2021 

Formidle 
kirkehistorie 

Videreformidle 
kirkehistorien 

Modums 
befolkning 

Levere historisk stoff til 
menighetsbladet. 

FuHI KV Kontinuerlig 

Ivareta verdier Ta vare på uerstattelige 
verdier 

Modums 
befolkning 

Kartlegging av gamle gjenstander 
i kirker og gravkapell til et 
fremtidig museum.  

FuHI KV 2017-2018 

Den enkelte 
kirkes historie 

Formidle kirkens historie Modums 
befolkning 

Informasjonsskiltr ved alle kirkene 
i Modum 

FuHI KV 2018-2021 

 
 
 


