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Årsmeldingen er skrevet av de som har ansvar for de enkelte aktivitetene og utvalgene og 
deretter samlet, organisert og gjennomgått av kirkevergen.  

Takk til alle som har bidratt med innspill, bilder, korrekturlesing og kommentarer! 
 

Året har i stor grad vært preget av Covid 19 pandemien. Det bærer og denne årsmeldingen 
preg av, og kommer frem på ulikt vis fra de forskjellige bidragsyterne her.  

 
Årsmelding for Modum sokn 2020 er lagt frem fra Modum menighetsråd og  

Modum kirkelige fellesråd til menighetens årsmøte. Årsregnskapet er revidert og godkjent av 
revisor. 
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2 MODUM	MENIGHET	–	EN	KIRKE	FOR	ALLE	
 
Året vi har lagt bak oss har vært preget av pandemi. Tidlig på året var vi usikre på 
hva som ville skje. Vi hørte om koronaviruset i andre land, men visste ikke hvordan det ville 
påvirke oss. Fra regjeringens pressekonferanse 12. mars, da myndigheten valgte å iverksette 
«de mest inngripende tiltakene i fredstid», og resten av 2020 har vi alle levd i en slags 
unntakstilstand.  
 
De med stort nettverk, tett program og mye reisevirksomhet har truffet færre mennesker, hatt 
mindre program og har dermed ikke hatt det så travelt. De som derimot har mindre nettverk 
og pleier å være en del alene, har kanskje ikke merket endringene i like stor grad. De er 
kanskje mer vant til å tåle stillhet og til å møte dager uten mye program. Dette har vært året 
hvor «travle» mennesker har fått muligheten til å stoppe opp litt, og kanskje lære noe av dem 
som har mer ro i livet. Pandemien har påvirket liv og helse, skapt utrygghet, mange har blitt 
permitterte og mistet jobbene sine. 2020 var et år med mye alvor.  
 
I Modum menighet har ingen ansatte vært permitterte. Det er vi takknemlige for. De har 
jobbet på nye måter og de har funnet kreative løsninger på utfordringene som pandemien har 
gitt. De har også fått mulighet til å gjøre de oppgavene som alltid blir utsatt på grunn av alle 
aktivitetene. I denne årsrapporten kan du lese om menighetsarbeid i smitteverntiltakenes tid - 
om babysang på videomøte, korøvelser uten sosial kontakt og om gjennomføring av 
begravelser, dåp og gudstjenester med tilstrekkelig avstand og få til stede. I 2020 hadde vi 
mange samlinger i mindre grupper og i digitale kanaler.  
 
På høsten startet vi opp med et digitaliseringsprosjekt. Bakgrunnen var en gave som ga oss 
mulighet til å satse. Menigheten opprettet derfor tvkirke.no hvor vi har delt en 
adventskalender, julesending, konsert og gudstjenester. Når vi ikke har kunnet møtes i en av 
våre kirker, har vi laget innhold som kan komme hjem til alle via nettet. Vivian Fleischer 
Nyborg har ledet satsingen og vi har fått god drahjelp fra John Ove Andresen i TV-Modum, 
Øyvind Christensen, leder for kultur og kino i Modum kommune, Bernt Åge Fleischer 
Nyborg i «Himmelsk lyd» og mange flere.  At frivillige stiller opp med sin kompetanse og 
godvilje er veldig flott. Takk til alle som har bidratt! Vi har lært mye underveis og vi har 
fortsatt veldig mye å lære.  
 
Menighetsrådet fikk mindre tid sammen enn vi hadde ønsket i 2020, men rådets saker har blitt 
løst på best mulig måte. I høst hadde vi en strategisamling preget av avstand, håndvask og 
gode dialoger. Vi er i gang med å forberede neste langtidsplan. I og med at vi har en 
treningsinstruktør i rådet, sto også trim på agendaen. I menighetsrådet er vi opptatt av hele 
mennesket! 
  
Jeg vil gjerne takke alle som bidrar i menighetsarbeidet, både frivillige og ansatte. I et år hvor 
det har vært vanskelig å planlegge aktiviteter, ønsker jeg på en spesiell måte å takke 
kirkevergen og soknepresten, som har ledet den daglige driften. De har lagt ned mye arbeid i å 
virkeliggjøre menighetens mål om å være en kirke for alle, også i vanskelige og uforutsigbare 
tider.  
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Mange har i pandemien tegnet regnbuer og skrevet: Alt blir bra. Jeg har stusset litt over det, 
for alt blir vel ikke bra? Mye kan bli bedre, men å si at alt blir bra, er ikke det i overkant? Vi 
vil fortsatt leve med mer eller mindre uforutsigbarhet, sykdom, ensomhet, sorg og ulike 
vanskeligheter.  
Men i et evighetsperspektiv er det dekning for å si at alt blir bra.  
Det er vårt håp.     
 
 
 
  
 
Trine Gjermundbo 
Menighets- og fellesrådsleder       
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3 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 
kultur, undervisning, diakoni, trosopplæring, misjon og vedlikehold av kirker. I 2016 var det 
en stor og bred prosess for å utarbeide langtidsplanen med mål og strategier. Målene for 2017-
2021 ble vedtatt på årsmøtet i 2017. Hovedmålet for Modum menighet ble vedtatt å være 
«Kirken for alle».  Menighetsrådet vedtar, etter innspill fra kirkeutvalg, fagutvalg og ansatte, 
årlige handlingsplaner utfra mål og strategier i langtidsplanen. 

Denne årsmeldingen er laget i samsvar med handlingsplan for 2020, og kapitlene her er 
skrevet ut fra årets aktivitet sett i relasjon til planen. 
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4 MENIGHETSRÅDETS	VIRKSOMHETSOMRÅDE		
Annerledesåret, koronaåret 2020, har også i stor grad preget menighetens liv. Det har vært 
svært krevende. Det har vært veldig mye usikkerhet, mange endringer, utsettelser og 
avlysninger. 

Vi har fått gjennomført alle ønskede gravferdshandlinger på verdig vis. Noen av disse har 
foregått ute og noen med svært få til stede. Det har også vært mange ekstra dåpsgudstjenester, 
slik at alle som har ønsket dåp har fått det gjennomført. Alle vårens konfirmasjoner måtte 
utsettes. Heldigvis klarte vi å få gjennomført alle disse høsten 2020. En meget stor takk til alle 
som var fleksible og som gjorde en stor jobb for å legge til rette for dette. Særskilt må 
kirkevergens innsats fremheves. 

Vi har også gjort mange forsøk på å være menighet digitalt. Det er vanskelig å måle hvordan 
dette oppleves eller hvor mange vi når, men menigheten har ønsket å være kirke også på nett. 
Vi har fått flere hyggelige meldinger om at folk har satt pris på dette. Eksempelvis ble alle 
konfirmasjonsgudstjenestene strømmet. 

Så har vi også så langt det har vært mulig forsøkt å holde en slags gudstjenestefeiring i gang. 
Dette håper vi har vært med på å opprettholde en viss normalitet i en usikker tid. 
Gudstjenestene har nesten uten unntak vært uten nattverd, men det er blitt feiret gudstjenester, 
kirkeklokkene har ringt og det har blitt bedt for folk og land. 

Så får vi håpe og be om at vi snart kommer tilbake til en tid, da vi igjen kan gi hverandre en 
klem, gi hverandre et godt håndtrykk og fylle kirkene til Guds ære og til menighetens glede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åmot horn spiller på Vike kirkeruin St. Hans 
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4.1 GUDSTJENESTER	OG	KIRKELIGE	HANDLINGER			
Gudstjenestene og de kirkelige handlinger er menighetens jevne pulsslag. Gudstjenestene er 
menighetens ukentlige hovedsamling. Her tilhører vi en 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 gravferdshandlingene. De gode kristne tradisjoner, samholdet og 
trofastheten omkring livsritene har en solid og naturlig plass i våre bygdelag.2020 ble veldig 
annerledes, og selv om vi hadde et høyt antall 
gudstjenester, så var det vesentlig færre 
gudstjenestedeltakere. De fleste vielser er 
blitt utsatt, men det er gjennomført mange 
dåp, alle konfirmanter er konfirmert og de 
døde gravlagt.  
 
Menighetens målsetting om å være «kirke for 
alle» har det siste året ført til at vi har hatt 
mange digitale gudstjenester. 
 
I 2020 har vi gjennomført arbeidet med 
justering av gudstjenesteordningen i Modum 
menighet. Et gudstjenesteutvalg, med Eli 
Landro som leder, har hatt hånd om 
prosessen. Menighetsmøtet har kommet med 
sin uttalelse og saken ble forberedt til MR. 
MR vedtok justeringene i sitt møte i januar 
2021, og saken er sendt til biskopen for 
godkjenning. 
 
Tallene i statistikken nedenfor vil naturlig 
nok være svært annerledes enn i et normalår, 
men vi velger likevel å ta med det vi kan. I 
statistikken nedenfor har vi ikke med det som 
har skjedd digitalt. 

 

4.1.1 Gudstjenester		

4.1.1.1 Gudstjenester	2020	
2020 ble, også for gudstjenestedeltakelsen, sterkt preget av Covid-19 pandemien. Det var 
store begrensninger på lovlig antall til stede. Varierte fra avlysninger til maks 200 personer. 
Alle gudstjenester for skole-elever og besøk fra skoler avlyst. De aller fleste gudstjenester i 
forbindelse med trosopplæringstiltak også avlyst. 
 
 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 tallene under. 
Det har vært tilnærmet totalt fravær av konserter i kirkene i 2020. Men med godt over 100 
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kirkelige handlinger (gravferd og vigsel), har en del fått høre Guds ord. Tallene for dette har 
også vært vesentlig redusert, men vi har fått gjennomført alle gravferder og mange dåp. 
Høsten 2020 fikk vi også gjennomført forbønnshandlingen for alle 120 konfirmantene. 
 
I Gulsrud kirke har Norges unge katolikker gjennomført 6 andre gudstjenester med totalt 294 
personer til stede (dette tallet er ikke med i vår egen statistikk). Heggen kirke har vært stengt i 
to lange perioder i 2020. Dette er også en årsak til de store avvik for Heggen kirke. Andre 
kirker i soknet har da vært benyttet. 
 
De digitale gudstjenester er ført inn som gudstjenester i den kirke de er holdt i. Vi vet ikke 
hvor mange deltakere vi har hatt på nett og TV sendingene. Det er ikke foretatt målinger på 
dette. Vi vet at mange av gudstjenestene på nett er sett av folk både i Modum og andre steder i 
verden. 
 

4.1.1.2 Gudstjenester	med	billettbestilling	
Etter full nedstengning i perioder og ulike restriksjoner i forhold til antall og avstand, var vi 
spente på hvordan vi kunne vi gjennomføre noe i jula. 
 
Et godt samarbeid med kulturhuset ble etablert, slik at det ble mulig å melde seg på til 
gudstjenester i jula. På julaften gjennomførte vi 10 gudstjenester, på 1. juledag to 
høytidsgudstjenester, og også på 2. og 3. juledag var det gudstjenester i menigheten. 
I alle bygdas kirker ble det jula 2020 feiret gudstjenester, og fra alle kirketårnene ble jula ringt 
inn på julaften fra kl.17-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsanger gruppe og band fra Åmot barnegospel, julaften. 
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For de som fikk være med å gjennomføre disse gudstjenestene, så opplevdes det meningsfullt 
selv om det ikke kunne være så mange til stede i kirkene. Alle måtte sitte med minst 2 meters 
avstand i alle retninger, unntatt dem som var i samme husstand, så det ble ganske glissent i 
kirkene. Maks antallet var satt til 50.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familien Holberg sang i Heggen kirke 1. juledag 

4.1.1.3 Statistikk	gudstjenester		
Utvikling de siste årene 
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Detaljert per kirke 
Tallene i tabellen under viser detaljert per kirke.  
 
Tall fra 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019 i parentes. Institusjoner med 
fra 2015. 

Kirke Antall 
gudstj på 
søn- og 
Helligd 

Antall til 
stede 

Snitt Ant 
gudstj 

utenom 
søn- og 
Helligd 

Antall til 
stede 

Snitt Antall 
gudstj 
med 

nattv. 

Antall 
deltakere 

Snitt 
nattv 

gjester 

Heggen 28 
(33/36/ 
36/ 35/ 
34/35/ 

39/36/35/34) 

1580 
(4840/4911/ 
4557/4954/ 
3854/4390/ 
5192/4865/ 
4145/4936) 

56 
(146/136/
127/142/
113/125/
133/135/
118/145) 

2 
(5/7/ 
8/3/ 
9/4/ 

3/6/5/5) 

45 
(760/817/ 
495/393/ 

1207/535/ 
331/1039/ 
904/1124) 

23 
(152/117/
62/131/ 
134/89/ 
110/173/
181/225) 

2 
(9/9/ 

15/11/12/ 
13/10/18/ 

17/17) 

42 
(246/392/ 
625/532/ 
455/492/ 
409/810/ 
601/601) 

21 
(27/44/ 

42/48/38/ 
38/40/45/ 

35/35) 

Åmot 40 
(31/37/ 

37/42/42/41/4
3/44/41/38) 

2206 
(4249/4817/ 
3742/4458/ 
4249/3898/ 
4315/3967/ 
4178/3462) 

54 
(137/130/
101/106/
101/95/1
00/90/ 

102/91) 

0 
(17/9/ 

6/3/4/2/8/
2/4/8) 

0 
(917/667/ 

880/439/847/
427/710/438/

479/980) 

0 
(54/74/ 

147/146/
212/214/
89/219/ 

120/123) 

8 
(36/32/ 

30/30/30/ 
28/34/32/ 

30/29) 

333 
(1995/2059
/1888/1620/
1551/1415/
1608/1435/
1169/1181) 

42 
(55/64 

/63/54/52/5
1/47/45/ 
39/41) 

Rud 11 
(7/7/8/ 

8/8/11/9/9/ 
8/8) 

413 
(529/398/ 

446/532/4717
73/880/772/5

52/556) 

38 
(75/57/ 

56/67/59/
70/98/86/

65/70) 

9 
(1/2/  

3/1/1/0/1/
1/0/9) 

110 
(50/210/ 

125/54/85/0/8
/149/0/58) 

12 
(50/105/ 
42/54/85/
0/8/149/ 

0/6) 

1 
(1/1/ 

1/2/0/0/1/4/
3/2) 

15 
(51/37/ 

36/36/0/0/1
8/163/ 

105/26) 

15 
(51/37/ 

36/36/0/0/1
8/41/35/13) 
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Kirke Antall 
gudstj på 
søn- og 
Helligd 

Antall til 
stede 

Snitt Ant 
gudstj 

utenom 
søn- og 
Helligd 

Antall til 
stede 

Snitt Antall 
gudstj 
med 

nattv. 

Antall 
deltakere 

Snitt 
nattv 

gjester 

Snarum 14 
(15/16/ 

16/16/14/16/1
5/14/14/12) 

885 
(1110/1088/ 
1104/1136/ 
1045/1191/ 
1390/900/ 
988/1140) 

63 
(74/68/ 
69/71/ 
75/74/ 
93/64/ 
71/95) 

2 
(0/0 / 

0/0/3/2/1/
0/0/3) 

90 
(0/0/ 

0/0/218/267/8
/0/0/296) 

45 
(0/0/0/0/7

3/133/ 
8/0/0/99) 

6 
(3/1/  

6/3/3/5/5/6/
4/7) 

127 
(54/35/ 

149/50/61/9
5/145/128/ 

76/240) 

21 
(18/35/ 

25/17/20/ 
19/29/21/ 

19/34) 

Nykirke 18 
(17/17/ 

18/18/14/17/ 
15/18/19/13) 

1417 
(1930/2248/ 
1662/1916/ 
1234/1729/ 
1687/1740/ 
1774/1752) 

79 
(113/132/
92/106/8
8/102/ 
112/97/ 
93/135) 

0 
(2/1/  

2/1/2/1/1/
1/1/3) 

0 
(211/207/ 

458/208/302/
147/165/152/

152/331) 

0 
(105/207/
229/208/
151/147/
165/152/
152/110) 

2 
(3/5/   

6/8/2/5/2/7/
7/4) 

105 
(108/295/ 
186/285/ 
52/176/ 
114/177/ 
223/116) 

53 
(59/36/ 

31/36/26/ 
35/57/25/ 

32/29) 

Viker-
sund 
menigh. 
senter 

6 
(9/10/ 

9/9/10/11/9/9/
10/8) 

220 
(610/549/ 

530/431/476/
618/486/436/

518/314) 

37 
(68/55/ 

59/48/48/
56/54/48/

52/39) 

2 
(14/11/ 

13/13/5/7
/7/6/6/7) 

25 
(558/906/ 

820/854/256/
414/389/264/

262/280) 

13 
(40/82/ 
63/66/ 
51/59/ 
55/44/ 
44/40) 

5 
(7/7/ 

7/6/7/9/7/1
2/10/7) 

94 
(233/366/ 
388/191/ 
307/394/ 
280/472/ 
361/255) 

19 
(33/52/ 

56/32/44/ 
44/40/39/ 

36/36) 

Vestre 
Spone 

4 
(5/8/ 

5/6/4/5/5/5/6/
6) 

161 
(393/294/ 

217/243/273/
244/395/266/

369/375) 

40 
(79/37/ 
49/41/ 
68/48/ 
79/53/ 
62/63) 

0 
(2/1/  

1/1/1/0/0/
0/2/1) 

0 
(132/12/ 

35/208/80/0/0
/0/231/98) 

0 
(66/12/ 
15/208/ 

80/0/0/0/
116/98) 

0 
(1/0/ 

0/0/1/0/0/2/
1/1) 

0 
(5/0/ 

0/0/18/0/ 
0/30/12/39) 

0 
(5/0 

/0/0/18/0/0/
15/12/39) 

Gulsrud 3 
(3/4/ 

4/4/6/5/3/3/4/
7) 

129 
(158/309/ 

217/255/387/
423/215/201/

219/373) 

43 
(52/77/ 

54/64/64/
85/72/67/

55/53) 

0 
(3/1/  

1/3/4/1/1/
1/4/0) 

0 
(212/51/ 

76/211/319/ 
99/76/80/ 
285/196) 

0 
(70/51/ 

76/70/80/
99/76/80/

71/65) 

0 
(3/2/ 

1/1/3/2/1/3/
5/6) 

0 
(126/126/ 

54/20/260/1
54/76/127/2

85/314) 

0 
(42/63/ 

54/20/87/ 
77/76/42/ 

57/52) 

Institu- 

sjoner 

0 
(0/0/2/2) 

0 
(0/0/64/64) 

0 
(0/0/32/ 

32) 

0 
(3/2/2/2) 

0 
(57/43/49/60) 

0 
(19/21/ 
25/30) 

0 
(3/2/2/2) 

0 
(36/33/33/ 

33) 

0 
(12/16/17/ 

17) 

Totalt 
 
Inkl. 
noen 
ekstra 
tjenester 
i 
perioden 
2010-
2019 

124 
2019(135) 
2018(139) 
2017(140) 
2016(138) 
2015(141) 
2014(132) 
2013(138) 
2012(133) 
2011(135) 
2010(120) 
2009(141) 

7011 
(13101) 
(12777) 
(13211) 
(14560) 
(13266) 
(11989) 
(13925) 
(12475) 
(14614) 
(13819) 
(13640) 

57 
(97) 
(92) 
(94) 

(106) 
(94) 
(91) 

(101) 
(94) 

(108) 
(115) 
(97) 

15 
(32) 
(24) 
(19) 
(24) 
(20) 
(29) 
(25) 
(34) 
(32) 
(44) 
(34) 

270 
(3276) 
(2373) 
(2171) 
(1730) 
(1914) 
(3314) 
(2367) 
(2869) 
(2870) 
(2840) 
(3243) 

18 
(102) 
(99) 

(114) 
(72) 
(93) 

(114) 
(95) 
(84) 
(90) 
(64) 
(95) 

24 
(77) 
(79) 
(86) 
(62) 
(65) 
(58) 
(61) 
(66) 
(57) 
(63) 
(77) 

716 
(2917) 
(2865) 
(3375) 
(2683) 
(2762) 
(2704) 
(2769) 
(3326) 
(3310) 
(2818) 
(3341) 

30 
(38) 
(36) 
(39) 
(43) 
(42) 
(47) 
(45) 
(50) 
(58) 
(45) 
(43) 

 
 

 

 

 



14  

Kirken for alle! 

 

4.1.2 Kirkelige	handlinger	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana og Per har gitt hverandre sitt ja i Nykirke kirke. 

Fra kirkebøkene:  

 Antall 
2009 

Antall 
2010 

Antall 
2011 

Antall 
2012 

Antall 
2013 

Antall 
2014 

Antall 
2015 

Antall 
2016 

Antall 
2017 

Antall 
2018 

Antall 
2019 

Antall 
2020 

Innmeldte 8 1 9 4 7 6 10 7 4 8 6 9 

Utmeldte 24 7 12 10 8 25 26 85 26 24 36 20 

Døpte 110 127 117 108 116 118 109 100 76 88  106 88 

- herav fra 
soknet 

93 104 99 102 100 101 96 86 74 73 95 83 

Konfirmerte 109 96 121 100 108 118 102 111 98 105 118 115 

Vielser 39 37 25 26 33 27 25 26 25 21 12 (13) 15 

Begravelser 129 127 129 127 105 104 129 111 117 105 112 107 
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4.1.2.1 Dåpsprosjekt	
I menigheten har vi et stort fokus på dåp og et sterkt ønske om at flest mulig skal velge dåp 
for sine nyfødte eller for seg selv.  
 
Det ble i 2020 startet et nytt prosjekt i Tunsberg bispedømme rundt en bevisstgjøring av eget 
dåpssyn og praksis både personlig og som menighetsfellesskap. Modum menighet har fått 
mandat til å lage en digital ressurspakke, og Marie Ruud, vikar for diakon, er med som 
prosjektleder i dette. Anne-Kjersti Bakke Holberg, trosopplærer, er og med i prosjektgruppa 
og i den nasjonale gruppa som jobber med dåp. De ansatte i staben ellers bidrar på ulike måter 
inn i prosjektet.  
 
Prosjektet startet i desember 2020 og er planlagt avsluttet fra vår side i mars 2021. 

 

Dåp av konfirmant i forbindelse med konfirmantweekend for SMU. 
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4.2 	KIRKEUTVALG			
4.2.1 Snarum	kirkeutvalg		
 
Medlemmer:  
Åse Lien, Britt Tuft, Anne Turid Gudbrandsen, Aina 
Svendsby og Ola Ingvoldstad (leder), 
og Vivian Fleischer Nyborg (prest)  
 

MRK! Covid 19 viruset har også preget den kirkelige 
aktiviteten rundt Snarum kirke. For kirkeutvalgets del så er 
flere fysiske møter blitt avlyst, noen av de planlagte 
kirkekaffeserveringene er det heller ikke blitt noe av. En 
planlagt kulturkveld med fokus på Sjømannskirken måtte 
også utgå. 
Den tradisjonsrike adventsamlingen på Grendehuset 
søndag 29.11., ble det heller ikke noe av. 
 
Antall møter i 2020:   4 
Saker behandlet:      37 
 

Noen av sakene som er behandlet: 
 Menighetsråds og fellesråds saker 
 Evaluering av Snarum kirkes 150 års jubileumsfeiring 
 Økonomi/budsjett/årsmelding 2019 
 Blomster til 80 åringer som sokner til Snarum kirke og som er medlemmer i kirken 
 Gullkonfirmant jubileet 20. september 

 
Aktiviteter: 

 I påskeuken ble det pyntet med blomster utenfor kirken                  
 Pynting ved kirken til 17. mai 
 Olsok feiring i Snarum kirke m/rømmegrøt 29. juli. 

Rømmegrøten ble servert inne i kirken etter 
gudstjenesten. Fokus på smittevern!  

 Utdeling av roser til konfirmantene lørdag 15. og 
søndag 16. august 

 Gullkonfirmantjubileum for Heggen og Snarum på 
Tyrifjord Hotell 20. september  

 Pynting av juletreet i kirken til julens gudstjenester 21. 
desember 

 Ordnet til kirkekaffe ved noen av gudstjenestene i kirken 
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Gullkonfirmantene som ble konfirmert i Heggen og Snarum for 50 år siden,  
her utenfor Snarum kirke. 

 
 
 
4.2.2 Rud	kirkeutvalg	
Medlemmer:  
Marianne Svendsrud, Hege Næss, Linda 
Røed, Ingvill Moviken, Vivian Fleischer 
Nyborg (prest).  
 
Antall møter: Ingen fysiske møter, men 
kontakt på telefon og mail 
 
Arrangementer/saker:  

 Bygdas kirkekveld med kirkebingo 
 Utvalget har vært aktive med å 

markedsføre det som skjer i kirken 
via facebook. 

 Pyntet kirken til påske, konfirmasjon og jul. 
 Medlemmer av utvalget har bidratt med solosang, servering og som kirkeverter på 

ulike arrangementer i kirken.  
 Det har vært arrangert Stille time i Rud flere ganger i løpet av året.  
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Bingovert og prest Vivian passer på at 1 meteren blir holdt! 
 
 
4.2.3 Heggen	kirkeutvalg			
Medlemmer (ved årsskiftet): 
Sverre Følstad (leder), Jenny Müller, Eva Kristin 
Baustad, Helge Haavik (MR) og Geir E. Holberg 
(sokneprest).  
 
Av de ordinære møtene er bare ett gjennomført, 
men kirkeutvalget har året igjennom hatt kontakt 
om små og større spørsmål på andre måter. 
Kombinasjonen av delvis stengt kirke på grunn 
av renovering og pågående pandemi har 
allikevel satt sitt preg på året som er gått, ikke 
minst har en rekke planlagte arrangementer blitt 
avlyst.  
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Arrangementer og faste oppgaver: 

 Gudstjeneste på Delinga i juni (avlyst av smittevernhensyn) 
 Friluftsgudstjeneste på Vike (gjennomført) 
 Vertskap for 50 års-konfirmantjubileet (fast årlig, gjennomført) 
 Kirkekaffe i forbindelse med Tårnagentene (Tårnagenthelg avlyst av 

smittevernhensyn) 
 Kirkeverttjeneste i Heggen kirke (administreres av Jenny Müller) 
 Utendørs pynting til påske (blomster) og jul (fakler) 
 Innendørs pynting til høytider ved Bygdekvinnelaget (Torill Korsvik) 
 Blomsterdekorasjon til gudstjenester i Heggen kirke (administreres av Jenny Müller) 
 Medansvarlig for organisering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Vikersund og 

Geithus (gjennomført digitalt uten kirkeutvalgets bistand). 
 Profilering av Heggen kirke under World Cup i skiflygning (planlagt, men avlyst)  
 

 
Jan Marcussen er oppnevnt av Fellesrådet på vegne av Heggen kirkeutvalg som medlem av 
byggekomiteen vedr. total renovering av Heggen kirke. Leder Sverre Følstad og sokneprest 
Geir E. Holberg får referat fra møtene.  
 
I det Heggen kirke fremstår ferdig restaurert, ønsker vi å tilføre kirken et objekt som formidler 
den kristelige fortellingen, og det er blitt gjort noe arbeid i forhold til dette. Kirkeutvalgets 
leder purret på dette ved årets avslutning, og forventer løsning av saken. 
 
Kommentarer: 
Evaluering etter de faste årlige arrangementene viser at disse har god oppslutning og i 
hovedsak har funnet sin form. Idet kirken fremstår ferdig restaurert, bør vi forvente en 
ytterligere innsats for å levendegjøre Heggen. 
 
 
 
4.2.4 Gulsrud	kirkeutvalg		
Medlemmer: 
Sidsel Haug, Trine Lise Berg, Gro Rundbråten, 
Lise Rykkje og Vivian Fleischer Nyborg (prest).  
 
Antall møter:  
Utvalget har ikke hatt møter i 2020, men 
medlemmene har diskutert saker og planlagt når de 
treffes i diverse sammenhenger. 
 
Arrangementer: 

 Organisering av fasteaksjonen med 
konfirmantene på Øst-Modum ble digital. 

 Kirkekaffe 2. pinsedag kunne dessverre ikke gjennomføres som vanlig. 
 Gudstjenester i forbindelse med konfirmantpresentasjon, konfirmantleir, konfirmasjon 

og julaften.  



20  

Kirken for alle! 

 

 Pyntet med blomster i krukker påske, vår/sommer og plantet høst/vinter. 
 Satt opp juletre ute og inne.  

 
Gulsrud kirke benyttes av grupper som leier Gulsrud leirsted. Sommeren 2020 ble det 
gjennomført flere katolske messer i forbindelse med leir.  
 
 
4.2.5 Nykirke	og	Åmot	kirkeutvalg		
Medlemmer:  
Runar J. Liodden (leder og prest), Per Ole Buxrud, 
Guri Jensen, Wencke Vooren Aase, Inger-Lise 
Granli, Martin Lillevold, Dag Christian Helskog, 
Anne-May Høibakk og Jorun Tandberg (MR) 
 
 
Antall møter:  
Utvalget har i 2020 kun hatt to møter på grunn av 
Covid-19-pandemien, men vi har arbeidet like fullt 
med fokus på oppdraget vårt: Stimulere til åndelig 
liv og engasjement i menigheten. 
 
Saker:  
Vi gleder oss over mange gode ting som skjer i 
Nykirke og Åmot kirke, vi har hatt fokus på 
følgende saker dette året:   

 Å bli bedre kjent med menighetens 
visjon og hovedmål gjennom ærlige 
samtaler og drøftinger. 

 Dele gode og glade erfaringer og 
opplevelser fra Åmot kirke og Nykirke  

 Drøfte tiltak for å være en synlig kirke i 
en tid med pandemi 

 Planlegging og evaluering av 
konfirmantjubileet i Nykirke. 

 Drøftet utfordringer i vår del av menigheten og kommet med viktige innspill til 
menighetsbladet, Ukas bønn, langtidsplanen og historietavler, kirkekaffetjenesten, 
budsjett, gudstjenesteplanleggingen, pr-strategi, vedlikehold og utstyr i Nykirke og 
Åmot kirke 

 Rekruttering av medarbeidere til ulike utvalg og arbeidsfellesskap 
 Vi har fått opprettet en jubileumskomite for Åmot kirke som er 25 år i 2021 og for 

Nykirke som er 175 år i 2022. Komiteen for Åmot kirke er i full sving med 
planleggingen, men komiteen for Nykirke har sitt første møte i januar 2021. 
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4.2.6 Vestre	Spone	kirkeutvalg		
Medlemmer: 
Gro L. Overn (leder), Gunhild Versland, Eva 
Borgersen, Petrine Indresæter (MR) og Vidar 
Husøien (kateket) 
   
Antall møter: 3 pluss deltagelse ved 
arrangementer. 
  
Saker: 
Planlegging av aktivitetene i Vestre Spone kirke 
og praktiske gjøremål angående kirkebygget, 
gravkapell og uteområdene. 
  
Aktiviteter: 

 Sang og salme kveld skulle arrangeres 25 mars, men ble dessverre avlyst pga korona 
 Audun Eriksen som har vært leder i kirkeutvalget i lang tid, valgte å trekke seg i år. 

Han fikk en karikatur tegning av seg selv, som Roger Moen har tegnet, som takk for 
flott innsats gjennom mange år.  

 Vi har hatt 4 gudstjenester, deri en konfirmasjonsgudstjeneste for 1 Vestre Spone 
konfirmant.. 

 Julaften pyntet vi juletre og det ble gudstjeneste med påmelding. 
 
Det har vært et spesielt år, trist at vi ikke fikk gjennomført sang og salmekveld som vi hadde 
gledet oss sånn til. 
 
Vi har ikke så mange aktiviteter i løpet av året, men det ser ut som om det tilbudet som er, 
passer bra for denne delen av bygda vår.  
 
 
4.2.7 	Vikersund	menighetssenter	
Se egen årsmelding bakerst i årsmeldingen her.  
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4.3 FAGUTVALG	
4.3.1 Fagutvalg	for	undervisning	
Fagutvalget for undervisning har vært et «sovende» utvalg de siste årene. Det lå i 
Handlingsplanen for 2019 at det skulle vurderes om det skulle startes opp igjen eller om det 
skulle slås sammen med fagutvalg for trosopplæring. I løpet av 2019 har det blitt bestemt at 
det blir et eget utvalg. Kateketen jobber med saken. 
 

4.3.1.1 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 i henhold til vedtatte 
læreplaner.  
 
Barnehagebesøk  
Før påsken ble dessverre alle arrangementer 
avlyst på grunn av Covid-19 pandemien. Men 
ønsket om å fortsette besøkene var veldig til 
stede. Derfor prøvde vi igjen til jul. Pandemien 
var fremdeles gjeldende, men kateketen fikk 
gjennomført 5 besøk til barnehager, og en 
barnehage kom til kirken julen 2020.  
 
Skolegudstjenester  
I 2020 ble dessverre alle skolegudstjenestene 
avlyst grunnet pandemien. Men alle er enige 
om at vi holder kontakten videre og prøver 
igjen i 2021.  
Det ble derimot gjennomført ett skolebesøk av 
kateketen for å treffe 2. trinn ved Sysle skole. 
Det ble to veldig koselige timer med 5. og 
2.trinn. 
 
Kirkebesøk 
Foruten det ene kirkebesøket fra en barnehage før julen 2020 var det ingen andre besøk 
grunnet pandemien. 
 
Vandring gjennom Bibelen for barn 
Vandring gjennom Bibelen for barn er et kursopplegg tilpasset av 
Bibelselskapet til KRLE-faget i grunnskolen.  
Kapellan Runar J. Liodden har våren 2020 gjennomført 4 x 45 
minutter undervisning for 5. trinn ved Sysle, Stalsberg og 
Buskerud skole.  
 
Med den nye læreplanen som ble implementert i høst er nå 
tilbudet gitt til 4.trinn ved alle barneskolene i Modum.  
Vikersund skole og Buskerud skole ønsket likevel at både 4. og 5. trinn fikk tilbudet slik at 
ingen årskull gikk glipp av opplegget.  

Koronaviruset malt av Arn Ruud Bjørndalen 9 år 
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På grunn av Covid-19 måtte avtalene om undervisning for flere av skolene utsettes til 
vårsemesteret 2021, men Runar fikk gjennomført opplegget på Vikersund skole og første 
omgang på Buskerud skole.  
 
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. 
 
Runar er for øvrig også blitt sertifisert til å utdanne nye kursholdere i Vandring gjennom 
Bibelen for barn og er en verdsatt ressursperson for Bibelselskapet i dette arbeidet.  
 
Påskevandring 
Dette er et opplegg for 2. og 6. klassetrinn som vi har holdt på med siden 1996 og som krever 
et samarbeid mellom oss ansatte og andre frivillige, hvor 4 av oss er med som skuespillere og 
fortellere hver gang. Dessverre ble alle påskevandringene for 2020 avlyst grunnet Covid-19 
pandemien. Etter gjennomført vandring i 2019 fikk vi en tilbakemelding med et lite ønske om 
en fornyelse. Dette vil bli sett på frem mot neste gang vandringen blir gjennomført, 
forhåpentligvis i 2021. 

 

4.3.1.2 4.3.1.2	Barn	og	unge		

4.3.1.2.1 Modum KFUK-KFUM speider, familiespeiding  
Antall samlinger: 
4 egne og 7 som deltakere/bidragsytere: 
  
 Grilling og leik ute og svømming 

inne på Furumo 
 Deltagelse på kretsens 

vandrerball 
 Deltagelse på kretsarrangementet 

«Jakten på den gylne 
melkesjokolade» i Mjøndalen 

 Deltagelse på 
karnevalsgudstjeneste med Åmot 
Barnegospel   

 Deltagelse på Tenkedagsfest på 
Menighetssenteret i Vikersund 
(se under) 

 Førstehjelp i Gapahuken til 
Enger Skole 

 Deltagelse på Påskeoppdraget i 
regi av Norges KFUK-KFUM-
Speidere 
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 Arrangerte påskesafari med poster utenfor alle kirkene i Modum 
 Deltagelse på Norsk Roland 
 Deltagelse på Ungdomsting 
 Bålmerke på Speiderhytta i Holleia 
 
Antall medlemmer: 27 betalende. 15-30 på egne samlinger i alderen 0-70 år. 

Hovedleder: Odd Arne Røvang.  

Aktiviteter:  
Familiespeiding i regi av KFUK-KFUM-
Speiderne og Modum menighet er et 
tilbud som retter seg mot hele familien 
uten aldersbegrensninger, hvor voksne 
og barn lærer, lager og leker sammen. De 
fleste samlingene vil være utendørs på 
ulike steder i kommunen. 
Med familie mener vi en eller flere 
voksne og barn sammen. De voksne kan 
være foreldre/foresatte, besteforeldre, 
tanter, onkler, faddere eller andre som 
barna har en trygg relasjon til.  
 
Hovedfokus for samlingene er å være ute i naturen sammen, uten et stramt program. Men 
mat/middag som vi lager sammen er en naturlig del på de fleste samlingene. Dette året har vi 
hatt mulighet til å ha samlinger i starten av året, før pandemien brøt ut. I forbindelse med 
påsken laget vi en påskesafari til/ved alle kirkene i Modum. Vi fikk og hatt en samling i 
oktober, før det kom strengere restriksjoner igjen. Gjennom året har vi lagt ut tips på 
Facebook gruppa vår og skrevet innlegg til menighetsbladet.  
 
De siste årene har vi tatt aktivitetsmerker på noen av samlingene. Dette gir morsomme og 
varierte utfordringer tilpasset ulike aldersgrupper, samtidig som speiderne får et håndfast bevis 
på hva de har lært og gjennomført. 
 
I tillegg til våre egne samlinger har noen av våre speidere i løpet av året deltatt på flere 
arrangement i regi av Buskerud krets og Norges KFUK-KFUM-Speidere på landsplan. Dette 
gir de eldste speiderne nye utfordringer og muligheter til å etablere nettverk på tvers av 
speidergrupper. 
 
Tenkedagsfest  
Tenkedagen for alle speiderjenter er 22. februar og feires over hele verden. Det var ca 30 
aktive og tidligere KFUK speidere samlet på menighetssenteret lørdag 15. februar til 
Tenkedagsfest. Alderen var 13–90 år. Her var utstilling av bilder og gamle speidereffekter. 
Hver enkelt ble presentert, og noen fortalte fra sin speidertid. Landsleiren på Eidskog i 1947 
husket de eldste, og Rut Følstad fra Modum, 15 år, fortalte fra dagens speiding. 
 

Speidertreff i gapahuken til Enger skole, 
 Åmot, med Førstehjelp som tema 
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4.3.1.2.2 KRIK  
Antall samlinger:  
Trener hver torsdag fra 19:30-21:00 på NMU.  
Unntak er ferier.  

Antall betalende medlemmer 2020: 23  

Ledere/styret:  
Trygve Ingvoldstad (leder), Simen Asbjørnhus Berg og Felix Albrigtsen. 
Geir Holberg (voksenleder). 
 
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. Stikkord er Trosglede, 
Idrettsglede og Livsglede. 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, Gocart og båltur. Vanlige samlinger består 
av 1 ½ times trening, der vi samles rundt kake og en andakt på 5-10 minutter som avrunding 
på samlingene. Også for KRIK har 2020 vært et spesielt år, men på tross av situasjonen har 
det vært 26 samlinger. Det har 15-18 personer med hver gang. Dette er en økning fra tidligere. 
I år har det vært flere uteaktiviteter enn vanlig, og Frisbeegolf har vært noe av det nye. Stor 
takk til Trygve og Felix som står på og gjør en trofast innsats for KRIK Modum. 
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4.3.1.3 Konfirmasjon	
Målet for konfirmasjonstiden er: 

1. Gi en helhetlig oversikt over, og et møte med den kristne troens innhold og praksis.  
2. Gi rom for utvikling av egen tro og tilhørighet til kirken.  
3. Konfirmantene skal bli sett og verdsatt som den de er. 

 

Konfirmantundervisningen er i hovedsak fordelt mellom kateket og kapellan. For 
konfirmantåret 2020/21 underviser kapellanen 47 konfirmanter som går på Søndre Modum 
Ungdomsskole, mens kateketen underviser 72 konfirmanter som går på Søndre og Nordre 
Modum ungdomsskole. Konfirmantundervisningen består av ukentlige enkelttimer, rett etter 
skoletid i Åmot kirke, Vikersund menighetssenter, Rud kirke og Snarum kirke. Dessverre ble 
vår undervisning påvirket av Covid-19 pandemien som herjet dette året. Flere undervisninger 
ble avlyst og noe undervisning ble gjennomført over internettet.  

Konfirmantweekend for SMU på Gulsrud leirsted 

 

Som undervisningsbok brukes Konfirmantbibelen.  

Kateket og kapellan har hver tre temakvelder sammen med konfirmantforeldrene i løpet av 
konfirmanttida. I tillegg får alle konfirmantene være med på en konfirmantleir og deltar i 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Dessverre ble også dette sterkt preget av Covid-19 pandemien 
og noe av det vanlige opplegget falt bort. Blant annet måtte kateketen avlyse en av 
konfirmant- og foreldrekveldene sine på grunn av dette. Leirene ble gjennomført som 
weekender uten overnatting. Fasteaksjonen ble avholdt digitalt.  

Konfirmantene skal ha deltatt på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttida.  
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Kapellanen har organisert en bønnefaddertjeneste for alle konfirmantene i Modum, hvor 
personer i Modum ber for hver enkelt tenåring gjennom konfirmanttiden. Fadderne får et 
infoark om tenåringen, og tenåringen vet hvem som er fadderen sin. Bønnefadderne 
oppmuntres også til å gi konfirmanten en gave på den store dagen. I år har alle konfirmantene 
fått en bønnefadder. Hensikten med nettverket er at konfirmantarbeidet blir omsluttet av bønn 
og styrker relasjonen mellom menigheten og konfirmantene. Kapellanen har videre utviklet et 
tett samarbeid med hjemmene under konfirmanttida for å anerkjenne foreldrene som de 
viktigste personene i tenåringens liv og utruste dem til å følge opp løftet de ga ved 
døpefonten.  

 Ukentlig sender han ut et overkommelig og fleksibelt opplegg for en 10 minutters 
samling på hjemmebane for familien. Opplegget følger den samme strukturen hver 
gang, men innholdet er knyttet opp til tematikken fra undervisningen i menigheten. 
Foreldrene gir tilbakemelding på opplegget gjennom en anonym spørreundersøkelse 
midtveis i konfirmanttida. 

 Foreldrene har ansvaret for å lære tenåringen sin det grunnleggende stoffet i den 
kristne tro utenat: trosbekjennelsen, Herrens bønn, den lille bibel, den gylne regel osv. 

 Foreldrene baker en kake til kirkekaffen i løpet av året. 
 Foreldrene bidrar som bøssebærere og sjåfører under Kirkens Nødhjelps aksjon i 

fastetiden (gjelder både i Nordre og Søndre). 
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Om høsten møter alle konfirmantene Buskerud begravelsesbyrå til en samling om begravelse. 
Både kapellanen og kateketen har også trukket inn andre personer i undervisningen for å gi 
tenåringene et møte med troverdige forbilder med relevante vitnesbyrd og livshistorier.  

Selve konfirmasjonsgudstjenestene ble også sterkt preget av pandemien. De ble utsatt til 
høsten og gjennomført med strenge Covid-19 regler. 

 

4.3.1.4 4.3.1.4	Undervisning	for	voksne	
Menigheten ønsker at voksne skal erfare at Bibelen er relevant, livsnær og tilgjengelig.  
Det har kommet inn noen forslag til undervisning for voksne til fagutvalg for undervisning 
som de vil se nærmere på og vurdere hva som gjøres fremover. 
 

4.3.1.4.1 Kurskvelder på menighetssenteret 
Se årsmelding fra menighetssenteret bakerst i årsmeldingen her. 

  

4.3.1.4.2 Bibelgrupper/husfellesskap 
Kapellan Runar Liodden har hatt ansvaret for 9 husfelleskap/bibelgrupper i menigheten. Covid-
19-pandemien har bidratt til færre samlinger i husfellesskapene dette året. Dokumentet over 
operative grupper er oppdatert med kontaktinfo og antall medlemmer, samt medlemsnavn.  



29  

Kirken for alle! 

 

Liodden sender ut epost til alle gruppelederne ved starten av hvert semester for å gi en 
oppmuntring og holde kontakten. Som kontaktperson kan han gi tips om relevante bøker å bruke 
og minner lederne om å sende inn frammøteliste til K-Stud, slik at menigheten kan motta den 
offentlige støtten som er tilgjengelig.  

Antall grupper har dessverre vist en liten nedgang de siste årene. Planen er at kapellan Vivian 
Fleischer Nyborg overtar ansvaret på nyåret 2021. 

 

4.3.1.4.3 Temakvelder i Åmot kirke  
Komiteen er en undergruppe av Nykirke og Åmot kirkeutvalg.  
 
Medlemmer i temakveldkomiteen: Sissel Bache, Guro Helskog, Anne May Høibakk, Eystein 
Norborg og Tanja Tyberg Grøtterud. 
 
Komiteen møtes noen ganger i året og diskuterer hvilke temaer som kan være aktuelle, 
inspirerende, utfordrende og interessante for folk flest. 

Året ble naturlig nok preget av pandemien. Den planlagte temakvelden 29.mars med Per 
Anders Nordengen måtte avlyses. Han skulle snakket om «Ikke helt og fullt, men stykkevis 
og delt» - et kåseri med humor og alvor om det gode liv med lærdom fra Peer Gynt.  
 
Komiteen hadde et møte i oktober. Her snakket vi om hva vi ønsket å få til når 
smittevernsreglene igjen gjør det mulig å møtes fysisk. Vi har en mengde gode forslag på 
både temaer og foredragsholdere på blokka. Videre snakket vi om at vi gjerne vil utvide 
komiteen med en person eller to, og vi er glade for at Per Morten Vaagan har takket ja til å bli 
med i komiteen.  
 

4.3.1.4.4 Treffpunkt  
Treffpunkt er en annerledes kveldsgudstjeneste med et eget tema uavhengig av tekstrekkene.  
Kvelden har et variert program som kan bestå av sang og musikk, en person blir intervjuet om 
sitt liv og sin tro, en person synger eller spiller en utvalgt salme, kveldstanker, 
fotoframvisning med musikk til m.m.  
Etterpå serveres det gratis kaffe og kaker på Kirketorget. 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.  
 
Leder av Treffpunkt er Kari Elise Liodden, og mange gode medarbeidere bidrar med 
kjøkkentjeneste, PR, musikk og forbønnstjeneste.  
Det har vært mellom 45 og 70 til stede på de to Treffpunktsamlingene i 2020. To Treffpunkt 
er dessverre blitt avlyst på grunn av Covid-19.  
 
Lars-Kristian Bekken er leder i Kirkebandet som er blitt en fast musikkressurs på Treffpunkt. 
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4.3.2 Fagutvalg	for	trosopplæring	
Fagutvalget for trosopplæring har tidligere laget og fått godkjent plan for trosopplæring i 
Modum menighet. Utvalget skal jevnlig revidere planen for trosopplæring, samt være med i 
planlegging og gjennomføring av de enkelte breddetiltakene.  

Medlemmer, fagutvalg for trosopplæring:   
Victoria Skille Tangen, Sverre Følstad, Nina Hagen, Jan Erik Ingesen, Stina Wichmann 
Skaaden, Kirsti Sørumshagen, Karianne Stoveland Moe, Ingvild Røste Ødegård (MR), Anne-
Kjersti B. Holberg (ansatt trosopplærer). 
 
Dette året har vi pga koronarestriksjoner ikke hatt fysiske møter. Det første planlagte møtet 
skulle vært avholdt 24.mars. Trosopplærer har hatt møter med enkelte av utvalgsmedlemmene 
for planlegging og gjennomføring av breddetiltakene disse har medansvar for. 
  
Noen av medlemmene deltok på digital Trosopplæringskonferanse høsten 2020. 
Vi har hatt noe kommunikasjon via egen facebookside for TOL-utvalget. Her har trosopplærer 
informert om breddetiltakene. 
 

4.3.2.1 Trosopplæring	
Målet for trosopplæringen:  
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.  

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

 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.  

 
Utvalget har vanligvis minimum to felles møte i året. Utenom det har de ulike medlemmene 
møter med trosopplærer i forbindelse med breddetiltak de er med og gjennomfører. Hvert 
medlem har medansvar for ett breddetiltak gjennom året. 
 
Om trosopplæring:  
Våren 2009 fikk Eiker prosti tilsagn om trosopplærings- 
midler 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 
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trosopplæringen vår. Åmot barnegospel, 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 209 timer trosopplæring for gruppen 0-18 år.  

 

4.3.2.2 Breddetiltak		

4.3.2.2.1 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.  
 

4.3.2.2.2 Babysang 
Mål: 
Vi vil samarbeide med hjemmet om trosopplæring allerede fra barnets første leveår. Vi 
vil skape en inkluderende møteplass mellom foreldre og menighet. 

Godt smittevern på Babysang! 
 
Vi synger kjente og kjære sanger, men også mange nye. Vi har 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.  
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Vi har to tilbud innenfor Babysang i menigheten.  
På Vikersund menighetssenter er Babysang organisert som kurs over 8 torsdager.  
I Åmot kirke er Babysang organisert som ”drop in” uten påmelding, annenhver onsdag. 

Frivillige medarbeidere er fast med på Babysang både i Vikersund og i Åmot kirke. Dette er 
til stor hjelp for trosopplærer. De tar imot foreldrene og barna når de kommer, og er en viktig 
faktor for det sosiale aspektet under lunsjen. 
 
I år måtte vi avbryte de vanlige Babysang-samlingene i begynnelsen av mars, pga  
smitteverntiltak. F.o.m. 16.mars hadde vi Babysang på Zoom (digitalt møterom). I mangel av  
fysiske samlinger var dette et greit alternativ. Deltakerne fikk utstyrspakker til å ha Babysang  
hjemme, og det var fint å innimellom kunne se hverandre på skjerm når vi ikke kunne treffes.  
Fra 26.mai-23.juni kunne vi igjen samles til ukentlige samlinger i Åmot kirke, med påmelding  
og små grupper med god avstand mellom deltakerne. Ingen lunsj. På det meste hadde vi 3-4  
samlinger i uken. Vi fortsatte på samme måte om høsten, hadde en liten periode med Zoom- 
samlinger igjen mellom 17.nov-2.des, før vi hadde to uker med fysiske samlinger før jul. I alt  
var det 68 Babysang-samlinger med til sammen 92 deltakere i 2020. 

 
I juni hadde vi Babysang ute på Heggen prestegård 



33  

Kirken for alle! 

 

4.3.2.2.3 Knøttesang  
Knøttesang er en del av Åmot barnegospel, og er nå godkjent som en del av 
trosopplæringsplanen for aldersgruppen 2-3 år. Vi ser at dette er en god videreføring av 
Babysang. Vi bruker sanger og praksiser som barna og foreldrene kjenner herfra, og supplerer 
med flere. Barna er i følge med en eller flere voksne. På denne måten sikrer man at sanger, 
bønner og bibelfortellinger blir tatt med hjem. Vi starter i kirkerommet sammen med de store 
i Åmot barnegospel, før vi går ned i ungdomsstua og har en egen samling der. Til slutt spiser 
vi kveldsmat sammen på kirketorget. 
 
Barna skal få: 

 lære barnesanger med kristent innhold 
 høre bibelfortellinger 
 oppleve kristne praksiser 
 være med på å markere kristne høytider;  

advent, jul, faste og påske. 
 oppleve seg sett, verdifull og elsket. 
 kjenne at de hører til hos Gud  

og er hjemme i kirken. 
 oppleve vennskap og fellesskap. 
 kjenne trygghet og glede. 
 oppleve måltidsfellesskap 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2020 hadde vi 6 samlinger i januar-mars, før vi måtte avlyse pga. koronarestriksjoner. 
I høsthalvåret hadde vi 5 samlinger sammen med Åmot barnegospel, i den korte perioden det 
var lov å samle barn til kor-aktiviteter i kirka. I og med at mange med rette var svært 
forsiktige, var det få deltakere i forhold til det som er vanlig. 36 barn deltok på Knøttesang i 
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2020. To frivillige og trosopplærer leder samlingene. Fordi Knøttesang er en del av ÅBG, 
nyter vi godt av den gode strukturen og lederskapet her.  
 
 

4.3.2.2.4 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 bibel fortellinger.  
 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. Boken inneholder også sanger og bønner. 

Vanligvis blir 4-åringene invitert til gudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok, og to samlinger i tilknytning til denne. 
I år måtte vi kutte den ene samlingen pga smittevernhensyn, 
men gudstjenester og Kirkerotteteater ble gjennomført. 
Kirkerotteteateret ble lagt til en torsdag når Åmot 
barnegospel har øvelse, slik at disse også var med. Mange 
var med rette forsiktige med å være med på fysiske 
samlinger, så vi opplevde at deltakelsen på Kirkerotteteater 
var lavere enn de foregående årene. Hver 4-åring kunne av 
plasshensyn bare ha med 1 voksen, der vi vanligvis åpner for 
at hele familien kan være med. Det var likevel 52 barn, 38 voksne og 5 voksenledere som fikk 
med seg forestillingen. 

Vi har fått ny 4-årsbok i år; Kirkeboka mi (Sindre Skeie, IKO). I tillegg til den delte vi ut 
tilhørende aktivitetshefte. 

4 i kirka-generalene er fornøyde med ny 4-
årsbok! 

På gudstjenesten med utdeling av 4-årsbok 
ble alle invitert til den kirken de sokner til, 
og der møtte til sammen 46 4-åringer opp. 
Det utgjør 55% av alle døpte i årskullet. 18 
4-åringer deltok på Kirkerotteteater, 22 % 
av de døpte i årskullet.  
 
4-åringene ble invitert til å bli med på de 
kontinuerlige tiltakene vi har for 4-åringer; 
Familiespeider og Åmot Barnegospel.  
  

Marius Magnussen Tangerud 
får 4 års bok i Vestre Spone 
kirke 
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4.3.2.2.5 Førsteklasses	
Mål: 
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 kristen høytid. 

Som navnet tilsier er dette samlinger for de som går i 1.klasse. Vi inviterte til gudstjeneste 
søndagen før skolestart i august 2019. Der fikk barna utdelt boka «Tre i et tre».  Det var fint å 
kunne være sammen om å be for skoletiden deres. 18 barn møtte fram.  

I mars 2020 samlet vi førsteklassingene igjen. Vi hadde planlagt fire samlinger både på 
Vikersund menighetssenter og i Åmot kirke. Vi rakk så vidt å ha den første samlingen før 
landet ble «stengt ned». Totalt 34 barn deltok på samlingen (34% av døpte i årskullet). De 
fikk høre bibelfortellinger, lærte salmer og sanger, bønn, bordvers og velsignelse. Vi hadde 
også formingsaktiviteter, lek, kirkekino og dramatisering. Samlingen foregikk etter skoletid 
(kl.13-16) på en fredag. Fint for barna og familiene, en utfordring i forhold til å skaffe voksne 
ledere på dagtid. De som hadde behov, fikk tilbud om skyss fra skolene til samlingen. 4 
ansatte og 22 frivillige var med (eller skulle være med) på gjennomføringen av Førsteklasses. 
Som plaster på såret for tre tapte samlinger, kjørte vi rundt med pakker til alle deltakerne. Der 
lå det Kirkerottefilm, hobbymateriell og aktivitetsbøker med bibelfortellinger. 

Vivian prest deler ett av verdens viktigste budskap med førsteklassingene;  

Du er elsket av Gud! 
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4.3.2.2.6 Tårnagenter    
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, menighetens misjonsprosjekt 
 

Tårnagenthelg er et tiltak for 3.klassinger.  
I år måtte vi bite i det sure eplet og utsette selve Tårnagent-helgen med fysisk deltakelse til 
2021 (koronarestriksjoner). Årets kull blir da invitert sammen med neste års kull.  
 
Til årets Tårnagent-tiltak lagde vi en flott Tårnagent-film som ble lagt ut på nett i forbindelse 
med at alle potensielle Tårnagenter (hele kullet av døpte, samt noen tilhørige) fikk pakke i 
posten. Pakken inneholdt Tårnagentavis, Tårnagent-cd, invitasjon til neste års Tårnagent-helg 
og lenke til lokal Tårnagent-film.  
Så her kan vi registrere over 100% deltakelse! 
 
2 ansatte og 5 frivillige deltok i filmskaping og -innspilling, pakking og utkjøring av pakker. 

 
Skjermdump fra filmen «Tårnagentene og jakten på den forsvunne klokkeklangen».        

Finnes på facebooksiden Barn og unge i kirka i Modum. 
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PINSELØYPE 
Som et lite plaster på såret for avlyst Førsteklasses og utsatt Tårnagenthelg, lagde 
trosopplærer en post-løype rundt Heggen kirke i pinsehelga. Den besto av 8 poster med info 
og oppgaver med tema pinse.  
 

 

Pinseløype rundt Heggen kirke 
 

4.3.2.2.7  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 fellesskap 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. 

 
Pga koronarestriksjoner valgte vi å utsette Lys Våken til advent 2021. Årets kull blir invitert 
sammen med neste års kull. 
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4.3.2.2.8 ReUnion   
Mål:  
Møtes igjen etter konfirmanttiden. Invitere til menighetens aktiviteter for 16-18-åringer. 
Minne om at Jesus er med på veien videre. 
 
Vi inviterte fjorårskonfirmantene til ettårs- jubileum og fest i Åmot kirke (SMU) og på 
Vikersund menighetssenter (NMU). 
Det er verdifullt å kunne samle konfirmantene igjen etter forholdsvis kort tid, slik at de kan 
gjenoppleve gode ting fra konfirmanttida. Samlingen inneholdt kjente sanger, bildekavalkade 
fra konfirmantleir, leiker og konkurranser, møte med vgs-elever og samtale rundt valg av 
studieretning, god mat og drikke, bønn og velsignelse.  
 
66 fjorårskonfirmanter deltok på ReUnion, noe som utgjør 50% av fjorårs-konfirmantene. 3 
ansatte og 11 frivillige var med som ledere.  
 

 
ReUnion i Åmot kirke 

 

4.3.2.2.9 Konfirmasjon 
Se under fagutvalg for undervisning.  

 

4.3.2.2.10 Ledere 
Vi er veldig glad for en stor og flott gjeng ungdomsledere som gjør det mulig å gjennomføre 
trosopplæringstiltakene i Modum menighet.  Vi har også med mange større barn som 
medarbeidere på enkelte breddetiltak. I tillegg voksenledere og foreldre med og hjelper til. 
Sammen med Trosopplæringsutvalget og ansatte i menigheten blir dette et godt og  
solid arbeidslag.  
 
Menighetsrådet har gitt oss økonomisk støtte til å arrangere Lederhelg en gang i året. Her blir  
alle ungdomsledere f.o.m. 16 år invitert med på en tur som inneholder sosialt samvær,  
morsomme aktiviteter ute og inne ledertrening og åndelig påfyll. I år ble det ikke arrangert  
lederhelg pga koronarestriksjoner. 
 

I 2020 var noe færre frivillige med som ledere på Trosopplæringstiltak, pga avlyste/utsatte 
tiltak. Likevel anslår vi å ha rundt 80 ledere i alderen 9-75 år. Hipp hurra for alle sammen! 
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Dyktige barne- og ungdomsledere betjente pølsekøen under Førsteklasses i Åmot kirke. 

 

4.3.2.2.11 Explore; lederkurs for ungdom    
Explore er lederkurs for fjorårskonfirmanter. Etter Reunion i januar, meldte 14 unge seg på 
kurs, og har dette året fått lederopplæring og praksis i barne- og ungdomsarbeid i menigheten 
vår.  
 
Trosopplærer og kateket har stått for 5 ledertreningssamlinger, to fysiske og tre på Zoom. 
Som praksis har deltakerne vært ledere på konfirmantleir (planlegging og gjennomføring). 
Tidligere Explore-deltakere får mulighet til å bli med i Explore II, og blir invitert til to 
samlinger i løpet av året, i tillegg til lederhelg. Denne gruppa talte i 2020 36 deltakere. 
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Fysisk samling med pizzabaking i Åmot kirke 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Samling på Zoom hjemmefra 
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4.3.3 Fagutvalg	for	diakoni		
Diakoni er delt opp i fire arbeidsområder. Dette med utgangspunkt i delmålene i «Plan for 
diakoni i Den norske kirke» vedtatt på Kirkemøtet i 2007. 
 

4.3.3.1 Fagutvalg	for	diakoni	
Medlemmer:  
Wolfgang Müller (leder), Eli Gutuen, Åse-Berit Hoffart og Kirsti Hole/Marie Ruud (ansatte). 
 
Antall møter: 2 
 
Generelt: 
Det har vært et spesielt år på mange måter. Vår diakon, Kirsti, var sykmeldt frem til 1. mars, 
begynte da i 20 %. Ble igjen fullt sykmeldt i juni etter en akutt operasjon. Arbeidet 50 % fra 
medio august og 100 % fra 1. oktober. 
 
Det var vært en stor ressurs og glede å ha med seg diakonvikar Marie videre, som har kontrakt 
frem til sommer 2021. Vi har sammen vært på en to dagers diakonsamling og et dags-seminar. 
I tillegg har det vært noen web-møter/seminar fra diakonihold. Utover høsten har Marie også 
vært inne i kateketarbeidet, samt jobbet med egne prosjekter.  
 
Det mest spesielle ved året, er selvsagt at koronavirus-situasjonen gjorde at mange av våre 
vanlige tiltak måtte avlyses. Vi har vært nødt til å se på alternative løsninger, og i noen grad 
har dette kunnet erstatte det vanlige arbeidet. En fullgod erstatning for fysiske møter vil det 
uansett ikke bli. I perioder har det vært mulig å gjennomføre en del tiltak på en tilpasset måte i 
tråd med gjeldende smittevernregler. Vi ser frem til normale tilstander i samfunnet etter hvert. 
Samtidig tar vi med oss erkjennelsen av å ha gjort viktige erfaringer og lært nye ting i denne 
tiden som har krevd mange omstillinger. 
 
Også dette året har en egen komité jobbet med å planlegge og gjennomføre Godhetsfestival i 
Modum. Åse-Berit har vært bindeleddet inn mot diakoniutvalget. En korona-tilpasset festival 
ble gjennomført over noen dager i juni (se eget punkt i årsmeldingen). 
 
Det kom en ny diakoniplan høsten 2020. Diakonen har laget et notat om den til informasjon 
for MR. I desember og januar har diakonen vært praksisveileder for diakonistudent Helle 
Myrvik, og hun har også hatt kontakt med og oppgaver i samarbeid med andre i staben. 
 
Diakoniutvalget fortsetter å ha blikk på helheten og bredden i det diakonale arbeidet, og 
diakonen informerer om aktuelle ting innenfor feltet, samt søker råd i forbindelse med 
oppstart av nye tiltak. Modum menighets diakoni er som før forankret i diakoniplanen og i 
lokale behov i kommunen. 
 

4.3.3.2 Nestekjærlighet	
Menigheten driver omsorgsarbeid rettet mot lokale utfordringer og ønsker å inspirere til et liv 
i nestekjærlighet.  
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4.3.3.2.1 Kontakt med institusjonene 
Gjennom hele året avholdes det fast andakter annenhver uke på Vikersund bo- og dagsenter, 
Geithus bo- og dagsenter og på Modumheimen. Diakonen, prestene og enkelte frivillige 
holder andaktene og Knut J. Johnsen er med som musiker på de fleste andaktene. 
En tirsdag i mai arrangerer vi «Syng med oss» i Åmot kirke, som oftest med en innleid 
musikalsk gjest. Institusjonene i Modum blir spesielt invitert.  
 
Syng med oss ble avlyst i 2020. En god del av andaktene bortfalt. Andaktene på GBD bortfalt 
av andre årsaker enn korona, og vi beholdt kontakten med institusjonen gjennom besøk/gå 
turer med beboere etter behov og avtale. 
 
Diakon og diakonvikar har kontakt med institusjonene, og frivillige har hatt ulike oppgaver i 
forbindelse med andaktene og besøk/samtaler. To medhjelpere henter beboere som trenger 
følge til andaktene på Modumheimen. Denne oppgaven bortfalt mesteparten av året. 
 
Fra sommer -18 har diakonen vært en fast halv dag i uka på Modumheimen for besøk til 
beboere som ønsker det, etter avtale med virksomhetsleder for Modumheimen. Med dette 
søker vi å bringe noe av kirkens vesen og tilbud ut til den enkelte eldre/syke. Besøkene er 
både av sosial art og av sjelesorgkarakter. Ofte er forbønn aktuelt, lesing fra Bibelen m.m. Det 
hender også at nattverd eller sykesalving er ønsket. Bortsett fra ett besøk på en av avdelingene 
i juni, har det ikke vært åpning for å komme på besøk på MH. Men det er gledelig at ledelsen 
ved MH ønsker dette tiltaket velkommen tilbake når smittesituasjonen bedres slik at de igjen 
kan åpne dørene. VBD har hatt et besøksrom, hvor diakonen har fått hatt ett besøk med en 
beboer i høst. På GBD har diakonen vært på ett besøk hos beboer, og vikar for diakon har 
vært på flere ute-besøk for å gå tur med beboere. 
 

4.3.3.2.2 Bønnegruppe  
Hver fredag inviteres det til bønnegruppe i Åmot kirke. Der leses bibelteksten for 
førstkommende søndag, det er samtale om bønne- og takkeemner, samt bønn over frie og 
faste temaer og innkomne bønneønsker. Bønnegruppa har møttes i alle perioder hvor det har 
vært åpent for det. Vi har også minnet hverandre (og andre) om at selv når vi ikke kan møtes, 
kan vi sette av denne stunden og be hver for oss. 

Siste torsdag i måneden inviteres det til «Bønn for Modum», et økumenisk tiltak på Betlehem 
i Geithus, som og har vært gjennomført når det har vært mulig dette året. 
 

4.3.3.2.3 Kvinnenes internasjonale bønnedag  
Kvinnenes internasjonale bønnedag ble feiret den 6. mars på Betlehem, Geithus, med 
gudstjeneste og lunsj etterpå. Talen ble holdt av prest Vivian Fleischer Nyborg. Hanna 
Pedersen spilte piano og Emily Yttrie Ølstad sang under gudstjenesten. De er begge en del av 
ungdomsarbeidet i menigheten og elever ved musikk linja på Ringerike vgs. Markeringen er 
hvert år et samarbeid mellom Modum menighet ved diakonen og frivillige, Vikersund 
Normisjon og pinsemenigheten Betlehem.  
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4.3.3.2.4 Sorgtilbud   
Pårørende etter begravelser/bisettelser får tilsendt brev i posten med invitasjon til å ta kontakt 
om man ønsker samtale/oppfølging, eller melde interesse for å delta i sorggruppe. Disse 
brevene blir sendt ut i puljer med ca 2 mnd mellomrom. 
 
Vi ønsker å legge til rette for oppstart av sorggruppe etter allehelgenssøndag. Invitasjon til 
sorggruppe med en bestemt oppstartsdato blir sendt ut sammen med allehelgens-invitasjonene 
til pårørende. Sorggruppe-informasjon blir også sendt til kommunen, Rask psykisk helsehjelp 
og Frivilligsentralen. Sorggruppe-brosjyren ble revidert igjen i høst og skal ligge fremme i 
kirkene. Den er også sendt (som vedlegg til mail) til det begravelsesbyrået som benyttes mest. 
 
Det ble startet en sorggruppe høsten 2019 i Vestfossen/Åmot kirke som et samarbeid mellom 
menighetene. Diakonvikar Marie og prest i Vestfossen ledet denne. Gruppen hadde 5 møter i 
2020 på våren, og ble avsluttet i juni. Det var 7 deltakere. 
 
Sorggruppeledere for 2020/2021 er diakon Kirsti og prest Vivian. Det blir en heterogen 
gruppe med 6 deltagere. Den planlagte oppstarten ble utsatt, og gruppen venter fortsatt. Vi 
starter i 2021 når det er åpning for det. 
 
Middagen/sammenkomsten for pårørende etter allehelgensgudstjenesten, er en del av 
menighetens sorgtilbud. Fra staben deltar prester, musiker og diakon på dette arrangementet. 
Samlingen gir også en god anledning til å informere om sorgarbeid og sorggruppetilbud (se 
eget punkt). 
 
 

4.3.3.2.5 Samtaler/individuell oppfølging  
Noen fysiske besøk og samtaler har det blitt også i 2020. Men i perioder har telefonsamtaler 
vært det eneste vi har kunnet tilby, samt kontakt via sms, Messenger og epost. Turer ute, med 
koronavennlig avstand, har også vært gjennomført.  
 
Frivillige sjelesørgere har sporadisk eller jevnlig kontakt med enkelte. Mange besøker 
naboer/kjente og gjør tjenester på frivillig basis. Diakonen ønsker å være våken for å koble 
frivillige krefter opp mot behovene som mennesker melder. Noen få er registrert som 
potensielle frivillige besøkere. Noen henvendelser kommer spesielt til diakonen som sådan, 
og da tar jeg/vi det følgelig selv. De som vi vet om ønsker besøk av sosial/åndelig art, blir 
ivaretatt pr. i dag. 
 
 

4.3.3.2.6 Kirkens SOS  
Helle Myrvik er valgt som utsending til representantskaps- 
møte i Kirkens SOS fra menighetsrådet.  

 
 

4.3.3.2.7 Stillhetsarbeid  
I komiteen for stillhetsarbeid sitter Leif Gunnar Engedal, Vivian Fleischer Nyborg og Kirsti 
Hole/Marie Ruud. I 2020 ble det ingen vanlige retreater, men i juni arrangerte komiteen en 
pilegrims-retreat fra Vike kirkeruin til Heggen kirke, som ble avsluttet med pilegrimsmesse i 
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Heggen kirke ved prest Vivian. Jon Mamen var med og fortalte om historien bak Vike 
kirkeruin. 

 
 
«Stille time i Rud kirke» pågår hver første mandag i måneden kl. 19. (Alle måneder unntatt 
januar, juli og august). Dette året ble også januar brukt. Men Stille time ble korona-avlyst i 
desember. Vi bruker «pusteromsliturgi» hentet fra Korsvei-bevegelsen, med to 
stillhetsperioder underveis. Stillhetskomiteens medlemmer bytter på å lede Stille time. 
 

4.3.3.2.8 Godhetsfestivalen  
En egen frittstående komite, sett som et underutvalg av fagutvalg for diakoni, arbeidet med å 
planlegge og gjennomføre Godhetsfestivalen 2020. Godhetsfestivalen 2020 ble en festival 
preget av varme, velvillighet og viktig arbeid! 30 frivillige deltok i 14 gode oppdrag. Det ble 
snekret, vasket hus og biler, sunget for eldre og stelt hager med luking, klipping, planting! 
Spesielt fint i år var at mange av de som ønsket en hjelpende hånd kontaktet oss etter at 
ansatte i etater i Modum kommune hadde tipset dem om oss. Det setter vi stor pris på: det er 
jo nettopp de som trenger det mest vi ønsker å nå! Alle som deltok gav uttrykk for at dette 
betydde veldig mye - både de som gav hjelp og de som tok imot. Fantastisk fint å kunne 
arrangere noe som gir så mye glede og takknemlighet! 
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4.3.3.2.9 Andre prosjekter 
Temakveld om seksuelle overgrep 
Det var planlagt en temakveld om seksuelle overgrep “Fra skam til verdighet” sammen med 
frivillige i menigheten og to stykker fra kirkens ressurssenter for vold og overgrep. Alt var 
klart, men den ble avlyst pga. Covid-19 restriksjoner. Det var også tenkt å starte grupper på 
Vikersund menighetssenter i etterkant av dette. Der var og alt booket og klart, men måtte 
utsattes til det blir mulig å gjennomføre. 

 

Prosjekt med tema sårbarhet 
Marie Ruud, vikar for diakon, har vært en del av et prosjekt rundt tema sårbarhet dette året. 
Det skulle settes i gang våren 2020, men ble utsatt pga Covid 19 situasjonen. Vi fikk hatt et 
møte på bispedømmekontoret, en samling med overnatting i Stavern og et besøk hos en av de 
andre deltakerne i Stavern en halv dag. Prosjektet prøver å belyse sårbarhet fra ulike vinkler 
og at det er gjennom vår egen sårbarhet og våre egne erfaringer rundt det vi kan møte andre 
på en god måte. Målet er at det skal være noe som tilføres hver menighet gjennom prosjektet. 
Dette videreføres våren 2021. Planen videre er et møte i begynnelsen av februar i Åmot kirke. 
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4.3.3.3 Inkluderende	fellesskap	
Menigheten har et omsorgsarbeid som er rettet mot lokale utfordringer og ønsker å inspirere 
til et liv i nestekjærlighet. 
 

4.3.3.3.1 Allehelgens arrangement 
I 2020 var det allehelgensgudstjeneste i Åmot kirke, Snarum kirke og Rud kirke med samling 
i Åmot kirke i etterkant med bevertning og program. Inkludert 4 fra staben var det ca 15 
deltakere på arrangementet, færre enn vanlig, som forventet ut fra koronasituasjonen. 
 
Disse tre kirkene pluss Gulsrud kirke, ble også holdt åpne på lørdag, dagen før allehelgen, fra 
kl. 11-15. Kirkene var bemannet av diakon, diakonvikar og prest, samt frivillige 
medarbeidere. Alle kirkeutvalgene (unntatt Heggen, som da var stengt), fikk informasjon og 
mulighet til å bestemme seg for å holde “sin” kirke åpen - eller velge bort dette. De som kom i 
kirkene i dette tidsrommet, fikk mulighet til å tenne et lys, sette seg ned, eller slå av en prat 
med en kirkelig medarbeider. De kunne også få med seg et lys hjem satt inn i en “lysholder” 
med hilsen fra kirken. Det lå materiell fremme i form av sorggruppebrosjyre og brosjyren 
Førstehjelp i sorg. Det ble noen få besøk i tre av kirkene. 
 
 

4.3.3.3.2 Tro og Lys 
Samlinger: 
 På februar-samlingen i Tro og Lys ble 25-årsjubileet feiret med stor fest i storstua i Åmot 
kirke og avslutning i kirkerommet. Den kjente Tro og Lys-komponisten Tore Thomassen 
deltok med en flott konsert.  

 
Resten av vårens samlinger ble avlyst. I august og oktober ble det spesialtilpassete samlinger 
hvor vi kun tok i bruk kirkerommet. Samlingene var kortere og uten matservering. Det var 
også viktig å ta hensyn til den forordnede avstanden og unngå vandring i kirkerommet.  
 
Antall medlemmer: 40 
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Ledergruppe: Eli Landro, Lena Tuff, Mari Engedal, Marie Ruud og Kirsti Hole (ansatte), Kari 
Bottolfs Bekken (leder). Kari gikk av som leder etter lang og tro tjeneste (leder fra desember 
2014) til sommeren 2020. Kirsti tok etter det over som leder. 
 
Aktiviteter utenom vanlige søndagssamlinger: Ledergruppa var ment å delta på 
inspirasjonssamling i mars på Solsetra, Mjøndalen, men denne ble avlyst. Avlyst ble også 
friluftsgudstjeneste på Gruvetråkka på Skaperverkets dag, sommeravslutning på Furumo og 
sommersamling på Birkeland. 
 
Et av Tro og Lys-medlemmene, som hadde vært med fra starten, døde brått i april. Dessverre 
var det på det tidspunktet rimeligvis ikke mulig for alle som ønsket det å delta i begravelsen, 
men to representanter fra Tro og Lys var med på vegne av gruppen, og skrev også minneord 
som kom på trykk i Bygdeposten og Vårt Land. 
 
Siden vi ikke kunne samles, brente Kari Bekken (daværende leder) en CD med bilder av Tro 
og Lys over flere år (en power point som Terje Landro hadde laget), som flere av oss var med 
å levere ut til medlemmene i posten. 
 
I september fikk smågruppene ha møter, og brukte da ungdomsstua i Åmot kirke. I 
smågruppene spiser man et måltid sammen, har fellesskapsaktiviteter, avslutter gjerne med et 
ord og en bønn. Ledere for smågruppene er Sigfrid Bentzen, Lena Tuff og Mari Engedal. 
 
Gudstjenesten Tro og Lys skulle deltatt på i desember ble avlyst. Men vi fikk til en samling 
likevel, den ble utendørs ved VBD. Der sang vi for beboere ved to av avdelingene, hvorav en 
beboer er Tro og Lys-medlem. Hver som møtte opp, fikk en sjokolade. Marie filmet litt fra 
sangstunden, og klippet ble brukt i menighetens digitale julekalender.  
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To av medlemmene våre ble intervjuet på sitt arbeidssted i forbindelse med menighetens 
digitale adventskalender. Der fikk de fortelle litt om hva de syntes er fint med jula. 
 
På samlingene i mars og oktober pleier Tro og Lys å samle inn kollekt til Solidaritet i Tro og 
Lys. Pengene går da til Tro og Lys-grupper i verden som har dårlige kår. På samlingen i 
oktober samlet vi inn 5060 kr, og det er en så høy sum fra en såpass liten forsamling at det er 
verdt å nevne. Givergleden er tilstede!! 
 
Fjellsportsgruppa som er ledet av Britt Dahl og Marianne Blegeberg, har ikke kunnet ha turer 
dette året.  
 
 

4.3.3.3.3 Samling for eldre  
Ca en gang i måneden arrangeres det treff for eldre 3 steder i bygda vår. Disse ledes av egne 
komiteer. Treffene har litt ulik profil, men mye er likevel likt: musikk/allsang, andakt, måltid 
og gjerne besøk av noen som forteller om et tema. I Åmot kirke har de samarbeid med Enger 
skole hvor de forskjellige skoleklassene kommer og synger på samlingene.  

For formiddagstreffet på 
Vikersund Menighetssenter: 
Jørgen Korsvik (leder), Jan 
Marcussen, Torill Korsvik, 
Kjell Christiansen, Eigil Prydz, 
Berit Olstad, Magnhild Eggen, 
Borghild Kind, Randi 
Hardhaug, Anne Hæhre (fast 
pianist), Gunhild Solheim (fast 
vikar).  

For hyggestund i Åmot kirke: 
Berit Norborg, Jorunn 
Akselsen, Tove Disen, Mary 
Ann Skretteberg, Dagmar 
Kårmo, Elsa Thomsen, 
Dagrunn Buxrud, Sigfrid 
Bentzen, Annlaug Braathen, Aslaug Hovde og Inger Hartz Nilsen. 

For hyggetreff på Holemoen: Elsa Moen, Gunbjørg Saastad, Gerd Honerud, Gerd Marit 
Ingvoldstad, Inger Lise Øvereng, Aase Saastad og Kirsti Hole/Marie Ruud (ansatt).  

Treffene på Holemoen og i Åmot kirke valgte å ikke starte opp høsten 2020. VMS hadde to 
formiddagstreff på høsten. 
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4.3.3.3.4 Samarbeid med Flyktningetjenesten 
Etter at Internasjonal lørdag-arrangementet gikk av stabelen for siste gang i 2019, har vi på 
diakonisiden ønsket å fortsette å ha et samarbeid med Flyktningetjenesten. Alene som 
menighet ville det nok være vanskelig å arrangere noe for gruppen, men i samarbeid med 
Flyktningetjenesten kan vi bidra. Per Buxrud, vikar for diakon og diakon dannet en liten 
gruppe som møttes for å tenke høyt rundt dette, og diakon tok så kontakt med leder av FLY. 
FLY er positivt innstilt til samarbeid med Modum menighet.   
 
Det munnet ut i at vi i høst har deltatt på samarbeidsmøter med Flyktningetjenesten, sammen 
med flere aktører. De andre har vært Frisklivsentralen, DNT i Drammen og turklubben i 
Modum. I tenkeboksen/planleggingsfasen er en fritidskontakt-ordning for flyktninger, med 
utgangspunkt i kommunens mange aktiviteter. Også menighetens aktiviteter kan være 
aktuelle. Flyktningetjenesten arbeider med å utforme et skjema som frivillige kan melde seg 
på. Det kan være aktuelt å følge noen inn i en aktivitet, for eksempel. Hva som kan være 
aktuelt og hva det er behov for, må selvfølgelig målgruppen bestemme, og FLY har også hatt 
“høringer” med dem.  
 
Arbeidet med dette har rimeligvis vært påvirket og forsinket av at smittesituasjonen gjør at 
mye av det vi tenker på, ikke kan gjennomføres ennå. Det siste møtet var på Zoom. 
 
 

4.3.3.3.5 Holy Robic senior 
Dette er et trimtilbud for den eldre garde. Gruppa trener i ungdomsstua i Åmot kirke hver 
torsdag fra kl. 11.00 – 12.00. 
 
Etter trening går de fleste av 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 kassa til 
kirketorget. Treningen koster også 25.- Dette er penger som blir brukt til sosiale tilstelninger, 
blomstergaver osv. Eventuelt overskudd går til menighetens arbeid. 
 
Alderen er fra 65 til 95 år. Det er en fast gjeng på 16 stykker. Alle møter ikke hver gang, så 
antallet deltagere på hver trening kan variere noe. Det er trening hver uke, unntatt i 
sommerferien, påsken og jula. 
 
Torsdag 9 januar var årets første sammenkomst, og det var en ivrig gjeng som var klar for 
trim og sosialt samvær igjen. Gleden ble imidlertid ganske kortvarig, siden Korona- 
pandemien overtok samfunnet. Trimmen lagt på is fra 12. mars. 
 
Den 3. september fikk vi lov til å starte opp igjen, noe som var til STOR glede for gjengen. 
Men også her ble gleden ganske så kortvarig. Årets siste trening ble holdt 5. november. 
Det har hverken vært Rullatormila, sommeravslutning eller julebord i år. MEN, vi håper at 
2021 blir bedre for alle, og at vi på sikt kan møtes, både til trim og sosiale aktiviteter.  
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Etter trimmen er det pause med kaffe og en hyggelig prat – på avstand. Fra venstre: Grethe 
Skretteberg, Oddveig Hansen, Astrid Olsen, Gro Grøsland, Grethe Hølen, Anne Marie 
Haviken, Mary Ann Skretteberg 

 

4.3.3.3.6 Andre aktiviteter  
I løpet av uken er det flere andre aktiviteter som drives av frivillige, som strikkekafe og 
barseltrim i Åmot kirke og lørdagskafè på Vikersund menighetssenter.  
 
Vi hadde åpen kirke i mai tre onsdager. Det var lite besøk, så vi fortsatte derfor ikke med det 
videre utover 
 
 

4.3.3.4 Vern	om	skaperverket		
Menigheten arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og mennesker som en 
del av det.  
 

4.3.3.4.1 Miljøgruppe   
I miljøgruppa sitter Mari Engedal (leder), Leif Gunnar Engedal, Maren Wiger, Åse Kirsti 
Rognlien, Wencke Vorren Aase og Kirsti Hole/Marie Ruud (ansatt). Miljøgruppa ønsker å 
være en ressursgruppe som vil rette arbeidet inn mot menighetens allerede eksisterende 
aktiviteter, og følge opp den vedtatte planen for «Grønn menighet». Vi jobber for å skape 
bevissthet og gode holdninger når det gjelder å ta vare på skaperverket. Miljøgruppa deltar på 
Skaperverkets dag som blir markert med friluftsgudstjeneste på Gruvetråkka i mai, med 
forbønn og natursti eller lignende etter gudstjenesten. Miljøgruppa deltar også på 
Høsttakkefest hvis dette holdes. Ingen av disse ble avholdt i 2020.  
 
I menighetsbladet er det en fast spalte under vignetten «Grønn klode – levende liv» som blir 
skrevet av medlemmer i miljøgruppa eller andre med engasjement for saken. 
 

4.3.3.4.2 Kamp for rettferdighet 
Menigheten engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser. Menigheten ønsker å stå 
opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket eller sin trosfrihet innskrenket. Søndag 
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8. november markerte vi «Søndag for de forfulgte» i Åmot kirke, med besøk av representant 
fra Stefanusalliansen som holdt preken. Kollekten denne dagen går til Stefanusalliansen. 

Menighetens misjonsprosjekt, HimalPartner, kan også nevnes under kamp for rettferdighet. Se 
årsmelding for misjon.   

 

4.3.3.4.3 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon   
Diakon, kateket og kapellan samarbeider med 
andre ansatte og frivillige i kirkeutvalg o.a. om 
gjennomføring av Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. Konfirmantene og deres foreldre 
gjør hoveddelen av innsamlingen. Vi savner 
fortsatt en frivillig KN-kontakt.  

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å 
samle inn penger til dem som trenger det mest, 
og å forandre årsaker til nød gjennom 
beslutningspåvirkning. For Modum ble det for 
2020 registrert samlet inn kr. 97 675. 
Fasteaksjonen foregikk kun digitalt over hele 
landet i 2020. Konfirmantene ble utfordret til å 
oppfordre sine kjente til å gi. Og Helge Nysted, 
vår organist, arrangerte en digital 
innsamlingskonsert. 
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4.3.4 Fagutvalg	for	musikk	og	kultur	
Medlemmer: 
Oskar Fidjestøl, Anne Kat Håskjold (MR), Lars-Ole Gjermundbo, Helge Nysted 
(menighetsmusiker) og Hanna Louise Husøien (kantor). 
 
Antall møter: 0 
 
Aktiviteter:  
Aktiviteten til Fagutvalg for musikk var i 2020 preget av koronasituasjonen, og det ble ikke 
arrangert noen møter i utvalget dette året. Det har foregått mye i menigheten på det 
musikalske området også i året som har gått, men situasjonen ble vurdert å være for 
uforutsigbar til å sette i gang med større konsertprosjekter som involverer mange mennesker. 
Dette er noe vi heller vil komme tilbake til når sitasjonen er mer normalisert igjen.  
 

4.3.4.1 Musikk		
Modum menighet har et rikt og aktivt musikkliv. Dette kommer til syne blant annet i 
gudstjenestene hvor kantor og menighetsmusikere ofte samarbeider med frivillige lokale 
musikere og sangere. Ved flere anledninger blir dessuten profesjonelle musikere leid inn, som 
regel i samspill med de frivillige. Dette skaper god bredde i menighetens musikalske uttrykk 
og gir inspirasjon til de medvirkende og menigheten for øvrig. Frivillige og profesjonelle 
musikere har også bidratt inn i menighetens digitale julekalender, julaftensending og SNØ-
konsert. 
 

4.3.4.1.1 Konserter og andre arrangementer  
2020 har vært et spesielt år også på den musikalske siden på grunn av korona. Det er et fåtall 
av konserter som har vært mulig å gjennomføre. Før de første koronatiltakene ble satt inn, ble 
det gjennomført Gospelnight i Åmot kirke.  
 
I desember arrangerte menigheten “Snø”-konserten. Dette ble opprinnelig planlagt å være en 
live-konsert i Åmot kirke, men etter hvert ble det klart at det ikke kunne la seg gjøre grunnet 
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smittesituasjonen. I stedet ble “Snø” en digital konsert, innspilt i Åmot kirke og sendt på 
tvkirke.no og TV Modum.  
 
Konserten var bygget rundt repertoaret fra CDen “Snø” med trompetisten Arne Hiorth og 
pianisten Helge Nysted. I tillegg bidro flere aktører fra menigheten. Blant annet var Hanna 
Louse Husøien med som vokalist, Marie Ruud danset og Geir Holberg ledet konserten. Den 
digitale konsertproduksjonen innebar to lydteknikere med ansvar for henholdsvis lyden i 
rommet og på innspillingen, en tekniker til bildeproduksjonen og en tekniker med ansvar for 
lys. I tillegg hadde menigheten smitteansvarlige på plass for å sikre at gjennomføringen ble 
gjort forskriftsmessig.  
 
Kantor, menighetsmusikere, frivillige musikere og profesjonelle musikere har deltatt på 
gudstjenester, digitale gudstjenester, digital Fasteaksjonskonsert, Scenen er din (bilder under), 
sommerbandskole, innspilling av musikkvideo med Åmot barnegospel, Modum menighets 
digitale julekalender og Modum menighets julaftensending. Digitale gudstjenester og 
Julaftensending har vært sendt på tvkirke.no og TV Modum.  
 

 
  

4.3.4.1.2 Babysang  
Se under fagutvalg for trosopplæring. 
  

4.3.4.1.3 Knøttesang og Åmot barnegospel 
Øvelser: 
Øvelse hver torsdag i skoleåret frem til og med 5. mars. Pause frem til oppstart 10. september 
og øvelser til og med 29. oktober før det ble stopp igjen. 
 
Arrangementer: 

 Karnevalsgudstjeneste med påfølgende karneval 9. februar. 
 Gospel night 8. mars i samarbeid med Scenen er din.  
 Bandet og de blå, grønne og lilla ungdomsledere deltok på sommerbandskole i regi av 

menigheten 2. uka av sommerferien.  
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 Siden ikke hele koret kunne delta samtidig av 
hensyn til smittevernet, stilte vi med grupper 
som var med og sang på fireårsbokutdelingen 
i Åmot, Rud, Vestre Spone, Nykirke og på 
Vikersund menighetssenter.  

 Innspilling av musikkvideo til «Herre Gud 
ditt dyre navn og ære» i og utenfor Heggen 
kirke lørdag 17. oktober. Denne er blant 
annet å finne på YouTube. 

 Kirkerotte teater sammen med 4. i kirka 
torsdag 22. oktober 

 Adventssamling utenfor Heggen kirke og i 
prestegårdshagen. Sangene utenfor kirken ble 
filmet, og innslag vist på TV-Modum og i 
adventskalenderen til tvkirke.no. I 
prestegårdshagen hadde Runar, barnegospel presten vår, en andakt, jule-evangeliet ble 
lest av ulike i barnegospelen/foreldre/søsken/besteforeldre og vi avsluttet med å synge 
julesanger sammen.  

 En gruppe fra Åmot barnegospel sang i de to gudstjenestene i Åmot kirke på julaften. 
Vikar dirigent Eva Brokhaug Persson.  
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Antall medlemmer: ca. 110 fordelt på begge semestrene. 65 barn i snitt på øvelsene på våren. 
Høsten 2020 var det 58 barn som var med 1 eller flere ganger og 35 som var med i snitt på 
hver øvelse.   
 
Ledere:  
Hele året: Nina Brokhaug Røvang (hovedleder), Helge Nysted (bandleder), Elin Moe 
(kjøkken), Edel-Renate Malnes (kjøkken), Petrine Indresæter (dirigent), Aina Merete 
Kvernvik Waarhus (aktivitetsgruppa), Ingrid Mathea Bjørke Krogh (dans pluss 
solistoppfølger og med-dirigent), Mari Engedal (Knøttesang), Anne-Kjersti Bakke Holberg 
(Knøttesang), Karianne Stoveland Moe (Knøttesang), Runar Liodden (barnegospel prest), 
Petter Moe Løken (band), Åshild Brokhaug Røvang (dans).  
 
Lederaspiranter vår (blå)/ledere høst (grønne): Nora Eline Bekken, Tina Johansen, Clara 
Korsvik Pinney, Silje Malnes Løkkeberg, Målfrid Brokhaug Røvang.  Susann Aase (høst). 
 
Vår: Zereit Habtay (kjøkken), Viktoria Moe Løken (dans), Haylee Åkerman (aktivitet), 
Emma Bæra Rekdal (aktivitet), Elise Runhovde (aktivitet), Helene Wassend (leder aspirant) 
 
Lederaspiranter (blå) høst: Birk Gulbrandsen, Thea Myhre, Christiane Skov Jørgensen 
Moen, Emilie Nærland, Alma Tandberg, Frida Marie Grønli Åsheim 
 
Medhjelpere/vikarer:  Øyunn Brokhaug Røvang og Caroline Myrmel (innspillingen og 
ekstra hjelper), Charlotte Skov Jørgensen, Mariann Grønli Åsheim.  
 
T-skjorter: Koret og Knøttesang har turkise, leder aspirantene blå, ledere i barnegospel alder 
grønne og leder fra 8. klasse og oppover - lilla.  

 
Adventssamling i prestegårdshagen. 
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Band: Petter Moe Løken(slagverk), Birk Gulbrandsen (slagverk), Håkon Johan Bekken 
(slagverk), Sondre Bratsberg Skretteberg (slagverk), Nora Eline Bekken (tangent), Målfrid 
Brokhaug Røvang (tangent), Eivind Wichmann Skaaden (bass), Gisle Skaaden (medhjelper, 
bass), Helge Nysted (bandleder)   
 
Streaming: Framtidshåpet: 4.579 streaminger og Kom bli med: 15.175 streaminger i 2020. 
 
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.  
 
Målgruppen for selve barnegospelen er barn i alderen 4 år til og med 7. klasse. På øvelsene 
har det vært sangøvelse, grupper og kveldsmat. Aktivitetsgruppa har valgt å være en gruppe 
som har delt seg av og til i aldersgrupper. Dansegruppa har vært åpen for de fra 1. klasse og 
oppover. I tillegg har barnegospelen et band, se over.  
 
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.  
 
Frem til barnegospelen måtte ha «koronapause» var dette malen.  
 
Før påske kjørte noen av lederne rundt og leverte «påskepakker» til alle barna i barnegospelen 
med formingsmateriell fra aktivitetsgruppa. Dette var populære hjemmeaktiviteter og vi fikk 
mange rapporter fra kreative barn.  
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De få øvelsene vi fikk hatt høsten 2020 så programmet sånn ut:  
 17.30-18.00: øvelse for de som ikke har begynt på skolen eller de som har begynt på 

skolen og som ønsker å ha med en voksen (alle på denne øvelsen må ha med seg en 
voksen). 

 18.00-18.30: egen bandøvelse, klargjøring av kirkerommet til neste gruppe 
 18.30-19.00: øvelse for de som går på skolen og som kan være med uten en voksen. 

Her må de voksne vente utenfor kirkebygget. 
 

Lederne møttes til ledermøte og middag en time før øvelsen. Der ble smittevernrutinene og 
gått gjennom og oppgaver i forhold til det fordelt. Kirkerommet, men ikke trabulantene, ble 
brukt ved øvelsene. Alle må sitte/stå på sin stol under hele øvelsen. De i første gruppe satt 
sammen med den voksne de kom med. Selv om det ble litt annerledes øvelser denne høsten 
opplevde vi masse sang og musikk glede! Og, ikke minst unge ledere som virkelig tok ansvar 
i forhold til smittevern.  

 
Musikkvideo 
Vi søkte Sparebank1Modum om prosjektmidler og var heldige å få støtte. Det er ekstra stas å 
ha dette prosjektet akkurat nå i disse korona tider hvor mye er litt annerledes, og det er godt å 
ha noe spesielt å jobbe sammen om.  
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En kald lørdag i oktober møttes barnegospelen opp på jordet nedenfor Heggen kirke. «Herre 
Gud ditt dyre navn og ære» runget over bygda mens barna sang og danset til koreografien 
laget av Marie Ruud.   

 

4.3.4.1.4 Modum Soul Children   
Hovedleder: Ingvild Torstensen Bekken 
 
Musikalske ledere: Hanna Louise Husøien/Karianne Stoveland Moe(pianist), Ingrid Mathea 
Bjørke Krogh(dirigent) 
 
Antall betalende medlemmer i 2020: 5 (14 registrert som medlemmer til sammen) 
 

 18/19 januar. Øvelse på VMS lørdag fra 13-17. 16 barn og 5 voksne. Mat: Pølser i 
brød/lomper. Frukt til pausen. Sang i Snarum kirke søndag. 

 15/16 februar. Øvelse i Åmot kirke fra 13-17. 13 barn og 5 voksne. Mat: gryterett med 
kjøttdeig, ris, loff og salat. Frukt til pausen. Sang i Nykirke søndag.  

 Pga corona restriksjoner ble de to resterende samlingene denne våren avlyst.  
 12/13 sept. Øvelse på VMS. 6 barn. 4 voksne. Mat: Pølser og lompe m.m. Sang på 

VMS søndag.  
 17/18 okt. Øvelse på VMS. 11 barn, 4 voksne. Sang på gudstj i Snarum kirke søndag.  
 Siste øvelse i nov. ble avlyst pga corona restriksjoner.   
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Det var planlagt to ekstra sosiale sammenkomster dette året, for å styrke det sosiale 
fellesskapet. Barna går på forskjellige skoler, og da vi bare samles 3-4 ganger i halvåret ser vi 
det som viktig å ha fokus på dette.  Våren 2020 skulle vi ha pizza og spillekveld en lørdag på 
menighetssenteret, muligens med overnatting. På høsten skulle vi en søndag vært i 
klatreparken ”Høyt og Lavt”. Begge ble dessverre avlyst pga koronasituasjonen.  

Modum Soul Children synger i Snarum kirke. 
 

4.3.4.1.5 Heggen gospel  
Betalende medlemmer i 2020: 69 
 
Deltakere Tysklandsturné (med bussjåfører): Ikke gjennomført 
 
Styremedlemmer 2020/2021: 
Leder:   Felix Albrigtsen          
N.leder:  Ida Kristine Paulsen  
Kasserer:  Emily Yttrie Ølstad 
Sekretær:  Trygve Ingvoldstad 
Sosial ansv.:  Erlend Skretteberg Dukefos 
  Ashlee Louise Andersen  
PR:   Gina Raaen 
  Ronja Borgersen Kvia 
Band rep:  Isabell Evelin Bjørlo 
  Hannah Hovland Pedersen   
Dirigent:  Sara Torp Christensen 
  Thea Marlene Halvorsen Moen 
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Voksenledere 2020/21: 
Hanna Louise Husøien, Vidar Husøien, Espen Andreas Bottolfs, Jan Erik Ingesen, Daniel 
Schou, Silje Elise Karlsen, Erik Berg, Sigmund Thomas Skretteberg Amble, Netta Marie 
Skretteberg Amble, Karoline Myro, Malin Myklebost, Marina Alexandra Jensen, Sine Kleiv, 
Risam Tekie, m.fl. 
 
Øvelser i 2020/2021: 
Heggen Gospel har hatt øvelser hver 
fredag, med unntak av skoleferier, 
på Vikersund Menighetssenteret, i 
Åmot kirke eller på Zoom fra 
klokken 19:00 til 22:00. 
 
Eldstegjengen, alle som går på vgs 
og oppover, samles ca. hver tredje 
uke og enten spiller spill eller ser på 
film og lager mat sammen!  
Dessverre har dette året gjort det 
vanskelig å møte som normalt og 
mye har da skjedd over nett. Nesten 
hver fredag har vi møttes på Zoom 
og snakket og spilt. 
 
Noen høydepunkter fra året som gikk: 
Vanligvis er 
Tysklandsturnéen 
høydepunktet i et 
Heggen Gospel-år. I 
2020 måtte vi 
dessverre avlyse 
turnéen grunnet 
koronapandemien. 
Med strenge 
smittevernsregler og 
ved å øve i Åmot kirke, 
har vi vært heldige 
med å kunne ha 
korøvelser i store deler 
av året til tross for 
pandemien. Med 
mange hyggelige 
øvelser og to 
ungdomsgudstjenester i 
Åmot har vi fått gjennomført et flott kor-år. Vi avsluttet det hele med en magisk 
juleavslutning utendørs i selveste Vikersundbakken med bål, julesang, gløgg og grøt.  
 
 



61  

Kirken for alle! 

 

Fra Scenen er din, 8. mars og rett før nedstengningen.. 
 
 

4.3.4.1.6 Sommerbandskole 
Midt i koronatiden, i andre uka av sommerferien, tok vi skikkelig sats og arrangerte Sommer-
bandskole for korene våre. En fersk smittevernveileder åpnet opp for å ha skolelignende 
aktivitet for barn og unge, og vi sto klare til å invitere. Alt ble selvfølgelig planlagt og 
gjennomført veldig grundig og trygt, og med kirkevergen som smittevernansvarlig.  

Vi har mange dyktige musikere i Modum menighet, både ansatte og frivillige. For å sikre 
tilveksten, og for å utvikle de som allerede spiller i ett av bandene våre, var det fint å kunne 
tilby en Bandskole i starten av sommerferien. Deltakerne fikk instruksjon i samspill samt 
individuell opplæring på sitt instrument. I tillegg kjørte vi kurs for danseledere, barneledere, 
solistinstruktører og styremedlemmer i Heggen Gospel. 24 barn og unge i alderen 8-19 år 
deltok, og sammen med ledere var vi en gjeng på 34.  

Solide lederkrefter 
Vi er heldige som kan hente supre lederressurser fra egne rekker: 
Menighetsmusikeren vår, Helge Nysted, var musikalsk ansvarlig og instruktør på tangenter og 
gitar. Ole Henrik Bottolfs (instruktør slagverk) og Arne Kristian Eide Skagen (instruktør 
bass),  sentrale aktører i planlegging og gjennomføring av Sommer-bandskolen, startet begge 
sin musikk-karriere i Åmot barnegospel. De har i senere år vært aktive i Modum Soul 
Children- og Heggen Gospel-bandet, samt spilt i utallige gudstjenester til glede for 
menigheten. Begge tar utdanning med tanke på en profesjonell musikk-karriere.  
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Henriette Viktoria Eide Skagen 
(instruktør tangenter), nyutdannet 
kantor fra Norges musikkhøyskole, 
var også med. Hun har gledet oss 
med orgel- og pianospill hjemme i 
Modum-kirkene i mange år, i tillegg 
til å være pianist i Åmot 
barnegospel. 
Ruth Synøve Aamodt Sørensen 
(instruktør dans) og Bendik Holberg 
(instruktør for solistoppfølgere og 
ansvarlig for fellessamlinger med 
musikkleik) har begge vært aktivt 
med i korarbeid i henholdsvis 
Hønefoss og Modum. De tok i 
tillegg hånd om leik og aktiviteter 
mellom «timene», og sørget for 
utetid, mosjon og god stemning i 
samme slengen.  
 
En av våre gode 
kjøkkensjefer i Åmot 
barnegospel, Edel-Renate 
Malnes, brukte den første 
ferieuka si til å lage mat til 
hele gjengen, og det er vi 
kjempe-takknemlige for!  
Kateket Vidar Husøien holdt 
styrekurs for styret i Heggen 
gospel, kirkeverge Nina 
Brokhaug Røvang var 
smittevernansvarlig og 
«potet», og trosopplærer 
Anne-Kjersti Bakke Holberg 
fikk lov til å være leirsjef. 

Sommerbandskolen startet 
tirsdag 23.juni og ble 
avsluttet med konsert for 
familie og venner fredag 
3.juli. Vi var 
kjempeimponert over hva deltakere og instruktører hadde fått til i løpet av fire dager. Det ble 
felt mange stolthets- og gledestårer i benkene. 

En varm takk til Sparebankstiftelsen DNB som støttet prosjektet med Sommer-bandskolen 
økonomisk! Og selvfølgelig en stor takk og applaus til alle barn og unge som deltok. Takk for 
innsatsen deres og øvingstiden dere legger ned for at vi skal få oppleve god musikk i kirka. 
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4.3.4.2 4.3.4.2	Kultur	og	arrangementer			
I løpet av året har menigheten hatt arrangementer som konfirmantjubileer, Frivillighetsfest, 
kirkerotteteater, bygdas kirkekveld i Rud kirke, Lørdagskafé (VMS), åpent kirketorg, 
karnevalsfest og allehelgenssamling for pårørende til de som gikk bort året som var og 
Strikkekafé. Lørdagskafè (VMS), åpent kirketorg og Strikkekafe har vært gjennomført færre 
ganger enn vanlig på grunn av koronarestriksjoner. Noen av arrangementene omtales litt 
bredere her i årsmeldingen.  
 
 

4.3.4.2.1 Rullatormila 
Rullatormila® skulle gått av av stabelen onsdag 11.juni, men på grunn av 
Covid-19 måtte vi for første gang siden starten i 2008 avlyse arrangementet. 
Vi håper å være tilbake onsdag 9.juni 2021!  

 

4.3.4.2.2   Champions League 
Lørdag 30.mai var planen å vise årets Champions League-finale på storskjerm i Åmot kirke. 
Grunnet Covid-19 ble finalen utsatt til søndag 23.august. Da var menigheten opptatt av å 
gjennomføre alle konfirmasjonsgudstjenestene, og vi valgte derfor ikke å invitere til en 
finalekveld i 2020. 
 
 
4.3.4.2.3 Frivillighetsfesten 
Frivillighetsfesten for 2019 ble tradisjonen tro arrangert av staben på nyåret påfølgende år 
(11.02.20). Frivillighetskoordinator Trine Gjermundbo holdt et inspirerende minifordrag, Fri 
og villig, om det å være frivillig i kirka.  
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Modum menighets frivillighetspris for 2019 gikk – til stor applaus - til Åse Bekken og hennes 
trofaste innsats på kirketorget helt siden Åmot kirke var ganske ny. I tillegg til faste ukentlige 
vakter har hun stilt opp ved utallige minnesamvær og andre store og små arrangementer.   
 
Følgende utmerkelser ble delt ut:  
Årets nyvalgte: Ronja Borgersen Kvia og Gina Tandberg, PR-ansvarlige i Heggen gospel. 
Årets potet: Mari Engedal, Knøttesangleder og med i flere trosopplæringstiltak.   
Årets dekoratør: Sigfrid Bentzen, for hekling av en mengde brikker til kirketorget.   
Årets jubileumsgeneral: Ola Ingvoldstad, for stor innsats i forbindelse med Snarum kirkes 
150-årsjubileum. 
Årets album: Lederne i Åmot barnegospel, for stor innsats i forbindelse med utgivelse av ny 
cd. 

 

4.3.4.2.4 Åpne veikirker  
Heggen kirke var åpen veikirke i sommerferien med guide til stede.  Det var ikke guide i 
Åmot kirke, men personalet har vært tilgjengelig i åpningstiden for guiding ved forespørsel.   
 

4.3.4.2.5 Kirketorget 
Kirketorget var åpent med vanlig drift fram til 12. mars, men har etter det for det meste vært 
stengt for besøk utenfra. Vi har ikke hatt frivillige damer på kjøkkenet, og det har ikke vært 
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noen felles lunsj for staben. Vi har kun hatt fire minnesamvær her i år. Etter 12. mars har vi av 
smittevernhensyn ikke tatt på oss dette.  
 
Det har ikke vært avholdt noen dugnader i år, men fire frivillige, Trinelise Ruud Vaagan, Per 
Morten Vaagan, Ane-May Høibakk og Arne Høibakk, satte opp julekrybba til advent. De 
samme fire pyntet juletreet og høstet det etter jul. 
 
Risam Tekie og Elisabeth Liodden har vært ansatt noen timer i høst for å gjøre en del av de 
oppgavene dugnadsgjengen pleier å ha.  
 
P.g.a. korona ble det dessverre ingen sommertur for de frivillige i Åmot kirke i 2020. 
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4.3.5 Fagutvalg	for	misjon		
Mål: Styrke misjonsbevisstheten i menigheten i Modum. Bidra til å styrke økonomien til vår 
samarbeidspartner HimalPartner. 
 
Utvalget har bestått av: Jørgen Korsvik, Brit Bjørke og Kirsti Hole/Marie Ruud (ansatt). 
 
Antall møter: 1 
 
Aktiviteter:  
Menigheten har hatt avtale med HimalPartner om misjonsprosjekt i Nepal siden 01.01.14. 
Menigheten støtter HimalPartners arbeid generelt, som har fokus på mental helse, sjelesorg, 
utdanning og næringsutvikling. 
 
Misjonsutvalgets medlemmer deltar, så sant det er mulig, på gudstjenestene hvor det er ofring 
til misjonsprosjektet med informasjon i forbindelse med kunngjøringene. Når det gjelder 
ofringene på Treffpunkt, gir ansvarlig prest en kort informasjon. 
 
Vi samarbeider med prestetjenesten om at misjonsprosjektet og HimalPartner huskes jevnlig 
på i gudstjenesteforbønnen.  
 
21. juni var det gudstjeneste i Heggen med besøk av Line 
Konstali, informasjons- og innsamlingsleder i HimalPartner. 
Hun hadde dialogpreken sammen med sokneprest, og kom inn 
på utfordringene i Nepal og utfordringer for misjonen. 
Misjonsutvalget hadde bidratt med forbønnen til gudstjenesten. 
Brit var med og leste forbønn. De andre medlemmene av 
misjonsutvalget var forhindret fra å delta denne dagen. 
 
I juni støttet menigheten HP i den digitale innsamlingsaksjonen 
“Sammen som kirke i hele verden” på Facebook. 
 
I september hadde misjonsutvalget møte for å planlegge 
gudstjenesten med misjonspreg den 22. november. Planen var å 
(i tillegg til bidrag i gudstjenesten), satse på salg av kaker og 
gjenstander til inntekt for HP, slik som forrige år. Line K. skulle 
delta fra HP. Denne gudstjenesten ble avlyst da den kom i den 
andre nedstengingsperioden av året.Men vi “rakk” å ha besøk 
av Line Konstali og ny generalsekretær i  HP Tor Kristian 
Birkeland, det skjedde den 21. oktober. De besøkte da staben 
etter stabsmøte, og misjonsutvalgets medlemmer var med. HP 
har ingen egne utsendinger i Himalaya-regionen nå, men er 
inne med støtte og oppfølgning til mange prosjekter. 
 
Brit har strikket “Kamalas engler” + en del sokker og solgt før 
jul til inntekt for HP. (Disse var tenkt solgt etter gudstjenesten 
den 22. nov.) Line Konstali har sendt oss armbånd laget i 
Nepal for å selge. Vi anser det best å vente med salget til 
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smittefaren er mindre i samfunnet og det igjen er åpne dører i Åmot kirke.  
 
Den 1. desember opprettet HimalPartner innsamlingsaksjonen Giving Tuesday, digitalt. Vi 
gjorde vårt beste for å spre denne videre i staben og på facebook. 
 
Vi har også vært i jevnlig kontakt med Oddny Aspenes i Himalayareiser gjennom året. Det 
var tenkt å sende noen av menighetens ungdommer til Nepal i påsken 2021. Reisen i 2021 er 
avlyst, men blir antakelig nye muligheter i påsken 2022. 
 
Misjonsutvalget er et lite utvalg, og vi ønsker oss fortsatt flere medlemmer. 
 
Det er registrert totalt 18.920,- fra Modum menighet til prosjektet som støttes herfra i 2020. 

For å lese mer om HimalPartner og arbeidet i Nepal, gå inn på www.himalpartner.no. 
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4.3.6 Fagutvalg	for	informasjon	og	PR		
Utvalget består av: Helge Haavik, Alexandra Brauchle, Torill Korsvik, Trine Gjermundbo og 
Geir E. Holberg. 

Utvalget har i 2020 har fokus på digitalisering, og MR har opprettet et eget underutvalg under 
fagutvalg for informasjon og PR. En privat gave på 100.000 (fordelt på 2020 og 2021) til 
digitaliseringsarbeidet har gitt rom for innkjøp av utstyr. Digitaliseringsutvalget har gjort en 
stor jobb med å formidle menighetens kjerneverdier ut på nettet. Dette har vært gjort gjennom 
gudstjenester, adventskalender, innspilling av Jostein Gaarders Julemysteriet, julesendinger 
og jevnlig bruk av hjemmeside og Facebook. Det har vært et nært samarbeid med TV-Modum 
i 2020. 

Digitalt overført gudstjeneste fra Heggen kirke 17. mai. 

 

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 og de 
frivillige 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.  
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Menighetsbladet deles ut til alle husstander i soknet, samt sendes til enkeltpersoner etter 
ønske. Bladet kom ut med 4 utgaver i 2020. Vi opplever at bladet blir tatt svært vel imot og at 
det leses av mange av Modums innbyggere. Bladet er vår viktigste måte å få gitt ut 
informasjon til bredden av moinger. Redaktør i 2020 er Torill Korsvik, som gjør en flott jobb 
med bladet. Jørgen Korsvik har vært annonse ansvarlig i 2020. Takk til alle våre annonsører.  

En ansatt har ansvar for hjemmesidene til menigheten. Det kommer en del tilbakemeldinger 
på at dette er en god, oppdatert og brukervennlig hjemmeside. En god hjemmeside blir en 
stadig viktigere informasjonskanal for oss. Den nye siden ble lansert i 2016 med samme 
formgivning som for kirken.no. Dette er et tidkrevende arbeid og ikke alltid like enkelt å 
holde helt oppdatert. 

Den årlige yrkesmessen ble arrangert på Søndre Modum Ungdomsskole i regi av Rotary i 
januar 2020. Staben stilte mannsterkt opp, og elever fikk blant annet prøve diakon, kantor og 
preste-utstyr.  
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5 FELLESRÅDETS	VIRKSOMHETSOMRÅDE		

5.1 ORGANISERING		
Fellesrådet sørger for bygging, drift og vedlikehold av kirker, forvaltning av 
arbeidsgiveransvaret for stillinger under Modum kirkelige fellesråd, koordinering av 
budsjettarbeid og ivaretar 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. 
 

5.1.1 Menighetsråd	og	fellesråd		
I Modum kommune var det tidligere 3 menigheter: Nykirke, Snarum og Heggen. Disse ble i 
2002 slått sammen til en menighet: Modum menighet. Menighetsrådet består nå av 10 valgte 
representanter og 5 vara samt sokneprest. Disse, sammen med en valgt representant fra 
kommunen med vararepresentant, utgjør og Modum kirkelige fellesråd. 
 
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. Dette i henhold til 
§14 i kirkeloven. 
 

5.1.1.1 5.1.1.1.	Rådets	sammensetning		
Faste representanter: 
Trine Gjermundbo, leder  
Helle Myrvik, nestleder  
Lars Sørumshagen 
Åse Berit Hoffart 
Gudmund Magnus Baustad 
Petrine Indresæter 
Helge Haavik 
Anne Katrin Håskjold 
Lisabeth Viljugrein 
Sigmund Thomas Skretteberg Amble 
Geir E. Holberg, sokneprest 
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Vararepresentanter: 
Daniel Skage Schou (permisjon høsten 2020) 
Karoline Opperud Myro 
Anne-Berit Langeland (permisjon 2020) 
Jorun Johannessen Tandberg 
Ingvild Røste Ødegård 
 
Kommunens representant i kirkelig fellesråd:  
Per Rune Grønhovd  
Gudveig Aadland Gunnerød(vara).   
 
Andre møtende og rådets sekretær: 
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang 
 

5.1.1.2 Møter	og	type	saker	
Rådet hadde 5 ordinære møter og 3 mailmøter i tillegg til årsmøtet og en strategidag.  Rådet 
behandlet 45 menighetsrådssaker og 35 fellesrådssaker i tillegg til referater.  
 
Den tradisjonelle adventssamlingen i desember for menighetsrådet og storstaben i Åmot kirke 
utgikk på grunn av korona restriksjoner. 
 
Type saker MR/FR har behandlet i 2020: 

 Regnskap, budsjett og handlingsplan 
 Orienteringer, referater, oppnevninger, konstituering av nytt råd 
 Årsmelding, årsplan og arbeidsmetoder 
 Råd og utvalg 
 Diverse høringer 
 Frivillighetsprisen  
 Rehabilitering av Heggen kirke  
 Eierskap til kirke og kirkegårder 
 Koronasitasjonen og beredskapsgruppas arbeid 
 Strategidag, planlegging, gjennomføring og oppfølging 
 Menighetens visjon «Kirken for alle» 
 Fokus på menighetenes mål 1-3 
 Branntilsyn 
 Gudstjenesten 
 Justering av grunnordning for gudstjenesten 
 Mulighet for nye midler til diakonale stillinger 
 Digitalisering 
 Internasjonal lørdag 
 Ny prest, Vivian Fleischer Nyborg fast ansatt 

11. mars i Tunsberg bispedømmeråd 
 Deltagelse på fellesrådskurs i regi av KA (se 

bildet)  
 
 



72  

Kirken for alle! 

 

Forsangere fra stab og menighetsråd i årsmøtegudstjenesten i Nykirke. 
 

5.1.1.3 	Arbeidsutvalg		
Medlemmer: Leder, nestleder, sokneprest og kirkeverge (som daglig leder av MR/FR).  
 
Formål: Drøfte og forberede saker for menighetsråd og fellesråd, samt oppfølging av saker på 
delegering gjennom vedtak i MR/FR i henhold til kirkelovens §8 og §13.  
 
Møter: I henhold til rutiner for saksforberedelser ca 1 ½ uke før hvert MR/FR møte. Møtene 
har vært avholdt fysisk i Åmot kirke eller på Teams.  
 

5.1.1.4 Beredskapsgruppa	
I forbindelse med korona-pandemien opprettet vi en beredskapsgruppe 11. mars bestående av 
Lars Sørumshagen fra FR/MR (er lege), sokneprest og kirkeverge. Disse har hatt jevnlige 
møter gjennom hele 2020 og jobbet på mandat fra MR/FR: 
 
Beredskapsgruppa i Modum menighet ved Lars Sørumshagen (MR/FR), sokneprest Geir E. 
Holberg (MR/FR) og kirkeverge Nina Brokhaug Røvang får fullmakt til å tre inn for 
menighets- og fellesrådet der de i henhold til veilederne har  «ansvar og 
avgjørelsesmyndighet» gitt i de til enhver tid gjeldende smittevernveiledere for Den norske 
kirke i forbindelse med korona pandemien. MR/FR skal fortløpende holdes orientert om 
beredskapsgruppas møter og beslutninger. 
 
Referatene fra møtene er sendt MR/FR, stab, prost og stiftsdirektør. I tillegg er 
kommunelegen i Modum blitt forløpende orientert og har vært en viktig støttespiller gjennom 
hele perioden med pandemi. 
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5.2 PERSONAL	OG	LEDELSE		
5.2.1 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 2020 bestått av: 
Trine Gjermundbo og Helle Myrvik, leder og nestleder fra fellesrådet,  
Anne-Kjersti B. Holberg, ansattes representant. 
 
Andre møtende: 
Sokneprest Geir E. Holberg har tale- og møterett, men ikke stemmerett. 
Nina Brokhaug Røvang er utvalgets sekretær.  
 
Saker: 
Administrasjonsutvalget har ikke behandlet noen saker i 2020. 

 
 
5.2.2 HMS		
Tiltak/arbeidsmiljø: 

 Mange av de ansatte har deltatt på fagdager 
og kurs, i all hovedsak digitalt. Alle har fått 
tilbud om å delta og ingen har fått avslag på 
det de har søkt om å delta på.  

 Arbeidsrelatert sykefravær har vært lik null. 
Men, det har vært flere ansatte som har hatt 
kortere fravær i forbindelse med karantene i 
forbindelse med korona tiltak.  

 Ansatte har i stor grad hatt hjemmekontor og 
det er forsøkt lagt til rette slik at man har 
kunnet få tilskudd til å tilrettelegge for gode 
arbeidsvilkår og hjemme.  

 I november hadde vi stabsdag i og ved 
Vingen. Dette viste seg å bli en spesiell viktig 
dag, for uken etter var vi tilbake på 
hjemmekontor igjen.  

 Fellesrådet har avtale om bedriftshelsetjeneste 
med Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste. 

 I 2020 har en av de ansatte vært sykmeldt 
over lengre tid med fysisk sykdom.  

 Det har vært feiring av to ansatte, en 60 års 
dag delvis digital og en 50 års dag hvor hele 
staben var samlet i Åmot kirke.  
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 På tross av pandemi og endrede arbeidsoppgaver har det ikke vært noen permitteringer 
eller oppsigelser blant de ansatte.  

 Det har på mange måter vært et krevende år, også som arbeidsfellesskap, hvor møtene 
siden mars i all hovedsak har vært digitale. Det er imponerende hvordan hver enkelt 
har stått på, vært kreative, invitert til digitale «Heia møter», vært lojale til 
smittevernveiledere og tiltak og vært 
ærlige på hvordan de har opplevd dette 
spesielle året.  

 
Avlysninger som følge av Covid-19 situasjonen: 

 Det ble ikke avholdt adventssamling for 
MR/FR og storstab en kveld i desember. 

 Staben fikk ikke hatt julelunsj hos 
kirkevergen i desember.  d    

 Medarbeidersamtalene og 
tjenestesamtalene ble startet avholdt i 
høst, men måtte i all hovedsak utsettes 
pga ny nedstengning.  

Båltennekonkurranse på stabsdagen.  
 

 
5.2.3 Ansatte,	kirkelig	fellesråd		
Antall ansatte/årsverk: 20 / ca. 1000% inkl menighetsrådets ansatte, TOL og deltids 
kirketjenere og klokkere på timebasis.  

Daglig leder/kirkeverge (100%):                                              
Nina Brokhaug Røvang 

 
Menighetssekretær (140%):  

Vigdis Hartberg Buhagen (Opprinnelig 40% stilling, ansatt i 13,3% i 2020) 
Siv Anita Skatvedt (13,3% og i ferier)  
Resten av stillingene dekkes inn via andre stillinger i staben  
Rine Brekke (100% hvorav 40% for ivaretakelse av koordineringsoppgaver med 
driften av Åmot kirke) 
 

Renholder (40%) / assistent (40%):  
Gro Grøsland (40%). 
Elisabeth Liodden og Risam Tekie har hatt vaktmesteroppgaver på timebasis, Knut J. 
Johnsen har assistentoppgaver på frivillighetskontrakt, og Sigdal Renhold går inn og 
tar renholdsoppgaver  
 

Kateket (100% lønnet fra bispedømmet): 
Vidar Husøien  
 

Diakon (100% hvorav 50% lønnet fra bispedømmet): 
Kirsti Hole (sykmeldt helt eller delvis frem til oktober) 

 Marie Ruud (vikar) 
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Trosopplærer (80% statlig lønnet gjennom trosopplæringsmidler. 20% lønnet i fellesrådet): 

Anne-Kjersti Bakke Holberg (100%) 
 

Organist (200%): Hanna Louise Husøien (100% kantor, foreldrepermisjon fra mai) 
Helge Nysted (60% menighetsmusiker) 
Karianne Stoveland Moe (30% menighetsmusiker, 80% fra 
august) 
Ellen Jepsen, Audun Ringkjøb og andre vikarer (10%) 

 
Kirketjener (100 %)  Ole Reidar Nærland 
Deltidskirketjenere (timer): Martin Molberg Drolsum, Gulsrud, Rud og Vestre Spone  

Arne Kristian Eide Skagen, Heggen vår og vikar som 
heltidskirketjener sommer 
Lars Øvereng Hovde, Snarum vår og Heggen høst 
Mia Voraberger Aronsen, Nykirke  
Andreas Liodden, Åmot  
 
Gunnar Stenbro, fast vikar for heltidskirketjener 
 

Klokkere (timer): Ikke fast besatt, Gulsrud  
Viktoria Skinstad, Snarum  

 Malin Myklebost, Vestre Spone  
 Malin Myklebost, Heggen  
 Sara Torp Christensen, Heggen  

Viktoria Skinstad, Nykirke 
Linda Røed, Rud  
Karoline Myro, Åmot  

 
Klokker/kirketjener på Vikersund menighetssenter gjøres på dugnad til inntekt for 
menighetssenteret. 
    
Prosjektmedarbeidere i investeringsprosjektet for Heggen kirke: Jan Marcussen  
 
 
 
5.2.4 Ansatte,	statlig		
Antall ansatte/årsverk: 3/ 300 % 

Sokneprest:      Geir E. Holberg          100 % 
Kapellan:          Runar J. Liodden              100 % 
Kapellan:    Arnstein Bleiktvedt til juli 2019         100 % 
   Vivian Fleischer Nyborg vikar høst    100% 
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5.3 ØKONOMI		
5.3.1 Økonomiutvalget		
Økonomiutvalget er ment å være en rådgivende gruppe for kirkevergen i økonomisaker.  

Medlemmer i utvalget: 
Nina Brokhaug Røvang (kirkeverge), Per Rune Grønhovd (FR) 
 
Utvalget har i 2020 jobbet med høringer, budsjett og oppfølging av bevilgninger til Heggen 
kirke. Møtene har vært digitale.  
 
5.3.2 Resultat	samlet			
Regnskapet er delt opp i følgende: 

 Fellesrådets regnskap: «Avd 1 Kirkelig administrasjon» og «Avd 2 Kirker», i 
hovedsak finansiert via overføringer fra kommunen. 

 Menighetsrådets regnskap: «Avd 4 Annen kirkelig virksomhet», finansiert via gaver 
og støtte. 

 Trosopplæring: «Avd 5 Trosopplæring», finansiert via overføringer fra bispedømmet 
og gaver/støtte.  

 Investering: finansiert via overføringer fra kommunen og diverse støtteordninger 
 

Merforbruket i driftsregnskapet var i 2019 på 200.364,-. 119.870,- av disse ble dekket inn i 
2020. Rest av merforbruket fra 2019 til inndekning er nå 80.494,-. 
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket merforbruk på 0,-. 
 
Regnskapet er blitt ført av økonomiavdelingen i Modum kommune.  
 
5.3.3 Driftsresultat	fellesrådet;	Kirkelig	administrasjon	avd	1	og		

Kirker	avd	2		
Regnskapsåret 2020 har, på lik linje med de siste årene, vært krevende med stramme rammer. 
I budsjettet til kommunen ligger det vedtak på at det skal gis kompensasjon for lønn og 
pensjonsutgifter som følge av årsoppgjøret utfra de reelle kostnadene etter oppgjøret. Dette gir 
en god trygghet for at lønnsoppgjøret blir kompensert på en riktig måte. Samtidig er det ingen 
økning i overføringene som følge av prisstigning, noe som i realiteten er en nedgang i 
rammene. Budsjettet ble revidert gjennom vedtak gjort i løpet av året og vedtatt samlet av 
MR/FR. 
 
Resultat 
Fellesrådet hadde et samlet, udekket underskudd fra 2019 på 200.364,-. Gjennom regnskapet 
for 2020 klarte man å dekke inn 119.870- av dette. Det resterende som står til inndekning er 
nå 80.494,- som må legges inn i revidert budsjett for 2021. 
 
Det har i 2020 vært økte driftsutgifter som følge av korona tiltak. Dette gjelder blant annet 
smittevernutstyr, renholdsartikler og ekstra bemanning med smittevernansvarlige i forbindelse 
med gudstjenestere og arrangementer. Nettoutgiften for fellesrådet for 2020, etter en raus 
koronastøtte fra Sparebank1Modum som ble fordelt på ulike koronarelaterte tiltak, er på 
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107.248,-. I tillegg til dette kommer utgiftene til digitalisering på 160.361,- (etter 
fondsavsettning). Disse er i sin helhet dekket inn gjennom støtte fra ulike aktører; Kulturrådet, 
Kirkerådet og en privat giver.  
 
Avsetninger i fond til vedlikehold på investeringer ble benyttet i henhold til budsjett.  

Fond 2019  Tilført  Anvendt  2020 

Disp fond fellesrådet  53 347      53 347 

Investering:         

Vedlikehold kirker generelt  526 570    99 118  427 452 

Vedlikehold totalrehab Heggen kirke  3 520 722    3 520 722  0 

 
Strøm:  
Tabellen under gir en oversikt over strømkostnadene i kr i den enkelte kirke.  Kirken har 
samme avtale som Modum kommune i forhold til fastprisavtale med Midtkraft.  

  2012 
 

 2013 2014* 
 

2015 
 

2016 
 

2017** 2018 2019 2020 

Heggen*** 75 321 70 309 95 299 66 437 98 247 114 674 57 238 28 463 29 961 

Gulsrud 22 464 10 776 10 502 11 343 14 991 17 724 17 124 19 384 10 603 

Rud 18 698 15 815 21 097 16 360 23 806 30 372 25 383 27 607 23 321 

Snarum 46 458 32 209 37 948 43 380 47 945 65 064 49 495 66 937 53 608 

Vestre Spone 19 049 15 969 19 333 18 363 24 525 33 446 30 125 30 075 23 985 

Nykirke 41 018 35 955 38 637 48 835 46 554 39 674 50 045 52 670 38 592 

Åmot 168 101 88 644 156 419 121 852 166 507 206 134 211 806 261 452 186 930 

 
*Første året uten konsesjonskraft. 
** Skifte at regnskapsperiode. Dermed viser 2017 hele året pluss desember 2016. 
I Heggen kirke har det i 2019 vært jobbet mye med rehabiliteringsarbeid inne som har ført til 
kostnader knyttet til det prosjektet på strøm. Dette er dermed ført på investering. I tillegg er 
det en egen byggestrøm-måler som går direkte på arbeidet som gjøres utenfor kirken.  
*** I de periodene Heggen kirke har vært stengt eller det har vært oppvarmet i lengre perioder 
på grunn av rehabiliteringen, har strømkostnadene blitt fordelt mellom drift og investering.  
 
Tilskudd fra kommunen:  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Tilskudd fra 
kommunen 

-5 090 000 -5 576 000 -5 880 000 -6 020 000 -6 199 000 -6 088 500 -6 573 000 -6 745 906 -6 879 437 

Ekstra bevilgning      -200 000    
Regnskapsføring -180 000 -200 000 -240 000 -240 000 -260 000 -260 000    

Kalkulert tj.gj.       -350 000 -360 000 -370 000 

 
Investering 
Det bevilges 500.000,- årlig til investeringer fra kommunen.  
 
Det er bevilget til sammen 20.000.000,- fordelt på 10 år til oppgradering av Heggen kirke. I 
kommunestyret i desember ble denne rammen økt med til sammen 5.500.000,-  fordelt på 
2021 og 2022. Det er og søkt og innvilget støtte fra Riksatikvaren, Uni, KA og KNIF. Disse 
støtteordningene er avhengig av ferdigstillelse av delprosjekter.  
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5.3.4 Driftsresultat;	Annen	kirkelig	virksomhet	avd	4		og		
Trosopplæring	avd	5		

I regnskapet for avdeling 4 ligger resultatene for de ulike aktivitetene samlet. En del av disse 
skal gjøres opp mot fond, se tabellen under. Etter at resultatet var gjort opp mot fondene, var 
det et samlet overskudd for menighetsrådet på 76.349,- som ble overført menighetsrådets 
fond.  For trosopplæringen ble fondet tilført 56.391,-. 
 

Bundne fond 2019  Tilført  Anvendt  2020 

E. Utrimarks gave  150 980  2 023    153 003 

Ole C. Rypaas gave  173 092  2 319    175 411 

KRIK  71 937  15 612    87 549 

Åmot barnegospel  10 927  36 310    47 237 

Søndagsskole  50 126  672    50 798 

Åmot kirke  19 778  265    20 043 

Trosopplæring  108 328  109 986  53 595  164 719 

Lydfond  41 915  302  19 379  22 838 

Tro og lys  139 448  1 743  9 387  131 804 

Modum Soul Children  46 042  8 320    54 362 

Menighetsråd  1 355 919  76 349    1 432 268 

Heggen kirkeutvalg  56 325  755    57 080 

Snarum kirkeutvalg  34 518  463    34 981 

Vestre Spone kirkeutvalg  25 778  345    26 123 

Nykirke og Åmot kirkeutvalg  72 743  975    73 718 

Internasjonal lørdag  14 036  114  5500  8 650 

Vaaraan  1 687 627  22 554  4 521  1 705 660 

Felles de tre korene  66 022  25 662  3 350  88 334 

Heggen gospel  102 563  60 814    163 377 

Godhetsfestivalen  27 768  32 029    59 797 

Digitalisering    106 170    106 170 

SUM  4 255 872  503 782  95 732  4 663 992 

Dispfond menighetsrådet  22 000  0  0  22 000 

 
 
Modum menighet ønsker å være «Kirken for alle». Noe av det som gjør oss til det, er alle 
gavene som blir gitt. Disse er med på at vi blant annet kan tilby aktiviteter for barn og unge til 
lav medlemspris, invitere til gratis arrangementer, dele ut menighetsbladet gratis til alle i 
Modum, invitere til gratis eller rimelige konserter med våre kor og invitere til diakonale 
treffpunkt slik at alle er velkomne uavhengig av personlig økonomi. Takk til alle dere som 
gjennom deres gaver og støtte, er med på at menighetens mål og visjoner kan virkeliggjøres! 

I tillegg til små og store gaver fra privatpersoner, annonsører i menighetsbladet og sponsorer 
til Heggen gospel, har vi i 2020 fått støtte fra Sparebank1Modum, Anders Jahre, Tunsberg 
bispedømme, Sparebankstiftelsen DnB, kulturkontoret og Kristelig studieforbund. 
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Offer, gaver og givertjeneste: 
Offer, gaver og givertjeneste er en utrolig viktig del av inntektene for å kunne drive alle de 
flotte aktivitetene i menigheten. Fra 2016 til 2017 gikk offer dramatisk ned. For 2018 har 
dette snudd! Dette fortsatte videre inn i 2019. Så kom pandemien og redusert aktivitet og 
dermed og redusert antall gudstjenester med kollekt og kun bruk av Vipps, ikke kontanter. 
Det gledelige er at det er blitt gitt gode kollekter via Vipps på de TV overførte gudstjenestene. 
Reduksjonen av gaver er i stor grad og aktivitetsbasert, deri at kirketorget har vært stengt fra 
midten av mars. 
  

2018  2019  2020 

Offer innsamlet til andre  ‐243 907  ‐224 263  ‐210 378 

Offer innsamlet til egen virksomhet  ‐206 543  ‐265 932  ‐151 608 

Gaver   ‐164 759  ‐262 251  ‐155 318 

Givertjeneste  ‐83 096  ‐79 500  ‐67 050 

 
Støtte fra bank/fond: 
Totalt fikk menigheten 361.242,- (mot 290.197,- i 2018 og 445.809,- i 2019)  i gaver fra bank 
og fond. I tillegg til dette kom støtten gitt i forbindelse med koronatiltak og digitalisering ført 
under fellesrådets regnskap. Menighetsrådet er takknemlig for alle gavene som gir mulighet 
for å sette i gang prosjekter samt som gir tilskudd til de ukentlige aktivitetene. Dette, sammen 
med andre gaver, betyr utrolig mye for arbeidet! 

Kirketorget: 
Kirketorget hadde et samlet overskudd på 47.922,- (mot 121.643,- i 2019). De rakk å 
arrangere noen minnesamvær før nedstengningen i mars. Takk til alle de frivillige 
«kirketorgdamene» som på denne måten er med å bidra til menighetsarbeidet på en utrolig 
flott måte! Vi håper å kunne ønske dere velkommen tilbake i løpet av 2021 
 
Menighetsbladet: 
Menighetsbladet gis ut 4 ganger i året og deles ut til alle husstander i Modum samt at det 
sendes ut til enkeltpersoner utover Modum. Bladet finansieres gjennom gaver og annonser i 
tillegg til at menighetsrådet i 2020 dekket det gjenstående på 90.989,-. 
 
Vaaraan fondet: 
Fondet er tilført 22.554,- i renter.  Det var, som nevnt tidligere i årsmeldingen,  ingen 
skolegudstjenester i 2020 på grunn av pandemien, og det ble dermed ikke gitt støtte til buss til 
skolegudstjenester fra Vaaraan fondet.  Det ble gitt støtte til trosopplæringstiltaket «4 i 
kriken» og teaterforestillingen «Kirkerottene» på 4.521,- fra fondet. 
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5.4 BYGNINGER		
5.4.1 Bygningsutvalget		
Medlemmer i bygningsutvalget:  
Ole Reidar Nærland (kirketjener), Knut Olav Thorset (teknisk etat), Ola Ingvoldstad (MR) og 
Nina Brokhaug Røvang (kirkeverge). 
 
Bygningsutvalget har et spesielt ansvar for å påse at vedlikehold/oppgradering av kirkene er 
på et tilfredsstillende nivå i henhold til målsetningen. I 2020 ble det den planlagte 
bygningsbefaringen stoppet med bakgrunn i Covid 19 restriksjoner.  

 

5.4.2 Kirker:	vedlikehold	og	oppgradering		
Kirkelig fellesråd har ansvar for vedlikeholdet av Heggen, Vestre Spone, Nykirke, Gulsrud, 
Snarum, Rud og Åmot kirke. Det er en stor utfordring å ta vare på disse byggene.  

I Modum er vi så heldige å ha en kommune som er positivt innstilt til at vedlikehold av 
kirkene er viktig. Det var avsatt 500.000,- i investeringsbudsjettet til oppgradering av kirkene 
utfra planen for kirkene. I tillegg er det avsatt 20.000.000,-  over en 10 års periode for Heggen 
kirke. 

Det har vært jobbet mye i forhold til rehabiliteringen av Heggen kirke, som i to lengre 
perioder dette året har vært stengt på grunn av innvendig vedlikehold. Samtidig har det vært 
noen utfordringer med prosjektledelsen. Christian Brauchle fra Nordbohus ble innleid til 
prosjektet vinteren 2020 og overtok for den eksterne prosjektlederen sommeren 2020.  

Det bygges nytt servicebygg utenfor Heggen kirke og innvending er vegger og tak restaurert. 

Kirkebyggene i Modum er 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 disse, har Modum den beste garanti for at de ikke vil forfalle. 

I tillegg til løpende vedlikehold, er det utført oppgraderinger i henhold til vedtatt plan for 
dette.  
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Snarum kirke fikk oppgradert sitt kjøkken som jubileumsgave i 2019.                                  
Dette ble ferdigstilt i 2020. 

5.4.3 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.  

I 2019 var fellesmøte om begravelser med gravferdsetaten, begravelsesbyråene og kirken 
planlagt avholdt i Åmot kirke. Dette måtte utsettes pga korona restriksjoner. Møtet avholdes 
årlig, annet hvert år ledet av kommunegartneren og kirkevergen.  

 

5.4.4 Modum	menighets	historieutvalg		
Medlemmer: 
Jon Mamen, Gunnar Stenbro og Vidar Brekke.   

Møteaktivitet: 
Utvalget har hatt en rekke møter i 2020. Disse møtene har sammenheng med utarbeidelse av 
informasjonstavler ved kirkene. Tidligere utarbeidet handlingsplan for 2017-2021 ligger 
fortsatt til grunn for utvalgets arbeid.  
 
Informasjonstavler ved alle kirkene i Modum 
Det ble i 2018 mottatt en gave på kr 200 000 fra Sparebankstiftelsen DNB til etablering av 
informasjonstavler ved alle kirkene i Modum. Arbeidet med tekst til tavlene ble påbegynt 
våren 2019 og har fortsatt i 2020.  De fleste møtene er ledet av kirkevergen.  
 
Vidar har hatt ansvar for å komme med forslag til tekst. I dette arbeidet har 
«Kirkebyggdatabasen», «Norges kirker», besøk i kirkene med påfølgende oppdateringer og 
registreringer, samt innspill fra kirkeutvalgene og privatpersoner - vært sentrale kilder. Jon 
har gjort en formidabel jobb med å kvalitetssikre det som er skrevet. Han har også bidratt med 
en betydelig mengde stoff. Gunnar har vært uunnværlig med sin enorme lokalkunnskap og 
kjennskap til kirkebyggene.   
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Alexandra Brauchle og Miriam Follesø har vært sentrale i arbeidet med utplukk av tekst og 
design av tavlene. Bergan Smie og verksted skal lage tavlene, mens Modum glassindustri skal 
levere glass til tavlene. Arbeidet med stoff, bilder og design er ved utgangen av 2020 i sin 
avslutningsfase. 
 
Tilbakeføring av katekismustavlen fra 1591 fra Norsk folkemuseum til Heggen kirke 
Det skulle i utgangspunktet vært avholdt møte med Norsk folkemuseum om tilbakeføring av 
den gamle katekismustavlen fra 1591 til Heggen kirke høsten 2019. Møte er ikke avholdt, 
men vil ventelig bli gjennomført i 2021. Katekismustavlen har vært oppbevart i Norsk 
folkemuseum siden 1915.  
 
Modum menighetsblad – innbinding av alle utgaver fra 1931 - 2019 
Vidar har fortsatt arbeidet med innbindingen. I utgangspunktet manglet en del utgaver. Disse 
er nå på plass, takket være god hjelp fra menighetsbladets lesere. Noen utgaver er også mottatt 
fra Nasjonalbiblioteket. Ved utgangen av 2020 er alle utgaver fra 1931–1963 og 1998-2019 
ferdig innbundet. 
 
Modum menighetsblad på nett 
Arbeidet med å legge ut alle utgaver av menighetsbladet på hjemmesiden til Modum menighet 
har pågått gjennom hele 2020. Dette er et møysommelig arbeid, da alle utgaver må skannes 
før de blir lagt ut. Her har kirkekontoret gjort en veldig god jobb.  
 
Ved utgangen av 2020 er det lagt inn utgaver fra 1982-2020. Noen av disse årgangene er 
foreløpig ikke komplette.   

Modum menighetsblad – «Historiespalten» 
Vidar har levert stoff til «Historiespalten» i alle utgaver av menighetsbladet i 2020. Noen 
artikler har han skrevet selv. Det kan nevnes; «Margrethe Christensen – rektor og 
speiderleder» og «Alle kan gjøre feil» - nr. 1/2020, «Dagfinn Hauge 1906-2007» - nr. 2/2020, 
«Aslaksby bedehus» og «Prest og snekker» nr. 3/2020 og «Granstad kvinneforening» og 
«Johannes Roli» - nr. 4/2020. I tillegg kommer stoff hentet fra tidligere menighetsblader, 
aviser mv.  
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6 VIKERSUND	MENIGHETSSENTER	OG	VIKERSUND	NORMISJON		

6.1 AKTIVITETSMELDING	FRA	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 ble i 2006 registrert i Brønnøysundregistrene. 
 
Styresammensetning: 
Jan Marcussen, leder – Menighetsrådet  
Jørgen Korsvik, sekretær – Menighetsrådet  
Lars Sørumshagen, medlem – Menighetsrådet 
Hroar Fossen, medlem – Normisjon 
Kjell Christiansen, medlem – Normisjon 
Eli Gutuen, medlem – Normisjon 
Solveig Berg Vego, varamedlem – Normisjon 
Anne Kath Håskjold, varamedlem - Menighetsrådet  
 
Regnskapsfører: Ole Auen Wiger.. 
Revisor: Revisorgruppen A/S, Drammen.  
Utleie ansvarlig: Hroar Fossen 
Det har vært avholdt 3 styremøter og behandlet 19 saker 
 
Virksomheten 
Renholder: Daoud Askar har vært lønnet renholdere. Han tar rengjøring på torsdag morgener 
 
Vaktmesterfunksjon: Styre har vært enige om at denne funksjonen kan ivaretas på frivillig 
basis av styremedlemmene inntil videre. Ole Auen Wiger har ansvar for snømåking 
 
Vikersund Menighetssenter 40 år 
Dette ble markert med en festgudstjeneste 27 september. Sokneprest Geir Holberg ledet 
gudstjenesten, og det var nydelig sang av Modum Kammerkor. Etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe med deilig bløtkake. Jan Marcussen hadde et historisk tilbakeblikk der han viste 
bilder fra og fortale om rivningen av det gamle kapell og bygging av nytt menighetssenter.  
Det var ikke få dugnadstimer som ble lagt ned. Et nytt og tjenlig hus stod ferdig i 1980.   
 
Økonomi 
Loppemarked  
Styret oppfordret noen personer til å ta ansvar for Loppemarkedet 2020, og de tok oppdraget. 
Det ble Lars Sørumshagen (leder), Liv Sandaker Høgmoen (sekretær), Gudveig Gunnerød, 
John Arthur Innerdal og Robert Pinney. De hadde flere møter for å forberede loppemarked i 
april, men på grunn av Korona ble det avlyst. Vi håper det kan bli engang i 2021. 
 
Gave:  
I forbindelse med at våre leieinntekter ble kraftig redusert, søkte vi Modum Sparebank1 om 
tilskudd. Vi mottok kr. 50 000,-- 
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Utleie av leilighet i 2. etasje. 
Leiligheten er leid ut i 2020 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i forhold til 
huset. 
 
Investeringer/vedlikehold. 
Det er montert utvendig stikkontakt ved handicapinngangen. 
Ny lyskaster over hovedinngangen er montert.  
Flere råtne bord på Sørveggen er skiftet.  
Vårdugnad og storrengjøring på Menighetssenteret. Vi serverte baguetter til dugnadsfolket.  
Høstdugnad hvor vi rydda utvendig og skar ned busker osv.  
Hoved trappa var reparert med kalkholdig sement Den ble malt i høst.  
Plenklipping har vært ivaretatt av skoleungdom mot en godtgjørelse.  
 
     
Årsoppgjøret for Menighetssenteret er avsluttet med et årsunderskudd på kr 10.195,-.  Det er 
imidlertid en god bedring i likviditet i og med at f.eks forsikring ble betalt før nyttår i 2019.   
 
Utleievirksomhet: 
Det har vært et unormalt år 2020. Det har vært liten aktivitet for de faste leietakerne, f.eks. 
Heggen Gospel, Modum kammerkor, Modum Soul Children, konfirmant undervisning,  
forskjellig selskaper, babysang, gudstjenester og aktivitetene til Vikersund Normision. 
 
Vi tror at Menighetssenteret med sine forskjellige tiltak er en viktig funksjon for mennesker i 
hele Modumområdet og håper vi kan gjenoppta utleievirksomhetene i 2021. 
 
TAKK Bak all denne virksomheten som er nevnt for året 2020 ligger en betydelig innsats fra 
styremedlemmene og ikke minst fra mange frivillige medarbeidere. En hjertelig takk til alle. 

 
Vikersund 15. januar 2020  
Styret for Vikersund Menighetssenter 
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6.2 ÅRSMELDING	FOR	VIKERSUND	NORMISJON		
 
Dette er årsmeldingen er for det 148. virkeåret i Vikersund Normisjon. Vi har 26 medlemmer. 
Vikersund Normisjon stiller 3 medlemmer til styret i stiftelsen Vikersund Menighetssenter. 
De fleste av våre arrangement har vært på Menighetssenteret. 
 
Styresammensetning: 
Leder: Jan Marcussen (valgt som styremedlem i 2001 og leder fra 2004) 
Styremedlemmer: 
Petra Moen, (valgt i 2004) 
Marit Maaleng (valgt i 2012) 
Torill Korsvik (valgt 2012) 
Varamedlem: Eli Gutuen (valgt i 2013) 
Kasserer: Jørgen Korsvik (Valgt i 2017) 
Revisor: Solveig Berg Vego (valgt i 2008) 
 
Normisjon’s representanter i styret for Vikersund Menighetssenter: 
Eli Gutuen     valgt i 2010 
Kjell Christiansen   valgt i 2013   
Hroar Fossen     valgt i 2010  
Solveig Berg Vego, vara  valgt i 2010  
 
Programkomité: Torill Korsvik (leder), Geir Holberg og Jan Marcussen. 
 
Ansvar for bevertning på onsdagssamlingene: 
Petra Moen har vært ansvarlig med god hjelp av Magnhild Eggen, Eli Gutuen, Ingrid 
Marcussen m.fl. 
 
Blomsterkasse (til utdeling av blomster): Ingrid Marcussen (valgt i 2012) 
 
VIRKSOMHETEN har i 2020 blitt en del redusert som følge av koronapandemien. 
 
Årsmøtet for 2019 ble avholdt 27. mai 2020 med 10 fremmøte. Jan ønsket velkommen og 
innledet med bønn, Jørgen Korsvik holdt andakt.. Det har ikke vært avholdt styremøte, da 
programkomiteen har tatt seg av saker i forbindelse med møter og arrangementer.  
 
I tillegg har vi hatt: 
1 VANDREGUDSTJENESTE v/Jørgen Korsvik og Kirsti Hole 
1 VANDREGUDSTJENESTE v/Jørgen Korsvik og Marie Ruud 
TEMAKVELD: GRØNNE LØFTER FOR ISRAEL v/Wolfgang Myller 
TEMAKVELD: ER JEG MIN BRORS VOKTER? v/Liv Therkelsen og Britt Dahl 
PEISKVELD med samtale over en åpen bibel v/Vivian Fleischer Nyborg 
PEISKVELD med samtale over en åpen bibel v/Runar Liodden 
 
Andre arrangement  
Mange av våre tradisjonelle arrangement måtte avlyses slik som 17. maifest, grillfest, vi 
synger julen inn, julemarked og juletrefest. 
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Lørdagskafé: 
Det ble bare 13 lørdagskaféer med 174 besøkende. Vi takker de 10 personene som har vekslet 
med å være verter og for at de har hatt med seg vaffelrøre. Prisen er kr 30,- for kaffe og 
vafler; gratis påfyll. Lørdagskaféen er et populært sosialt tiltak med mange gode samtaler. Vi 
begynte med lørdagskafé 28.10.2000. Jan Marcussen har hatt ansvaret for lørdagskaféen i 
2019. Vi annonserer i Bygdeposten sammen med Normisjon som betaler regningene. 
Overskuddet kr 5.233,- overføres til Vikersund Normisjons regnskap. 
 
Formiddagstreff: 
Komitéen for formiddagstreffet har bestått av Jørgen Korsvik (leder), Kjell Christiansen, Jan 
Marcussen og Torill Korsvik. Praktisk komité har vært Borghild Kind, Berit Olstad, Magnhild 
Eggen og Randi Hardhaug. Gunhild Solheim har vært med som vikar. Jan Marcussen har 
sammen med Kjell Christiansen og Eigil Prydz hatt ansvar for salen. Ledelsen har gått på 
omgang. 
 
Det har vært følgende samlinger: 
7.01. Juletrefest med gang rundt treet. Lauritz Braathen deltok med andakt, sang og musikk 
11.02.  Olav Werner: Hans liv og sang v/Ingar Hellerud 
10.03. På tur til Houston i Texas v/Torill og Jørgen Korsvik 
15.09.  Om Rud kirke v/Odd Flattum 
13.10.  Livet i Finnemarka - sett fra år 2020 v/Hans Johan Skretteberg  
 
Annet: 
Modum Soul Children er med i ACTA som er Normisjon’s arbeid blant barn og unge. 
Normisjon’s medlemmer har vært engasjert i Kvinnenes internasjonale bønnedag som ble 
arrangert på Betlehem, Geithus i 2020. 
 
TAKK 
I løpet av 2020 har tre av våre medlemmer gått bort, Hanne Moen, Johan Solberg og Edith 
Christiansen. Vi takker for trofast tjeneste gjennom mange år. 
 
Bak all den virksomheten som er nevnt for året 2020 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. En spesiell takk til ansvarlige for 
bevertning og Anne Hæhre for trofast spilling. Vi vil også takke de som har vært engasjert i 
styret for Vikersund Menighetssenter, de som har vært frivillige vaktmestere og deltatt på 
storrengjøring av Menighetssenteret. 
 
Vi håper og tror at vi kan samles mer i 2021, og vi tar med oss ordene fra Hebr. 10: «La oss 
ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.  
 
Vikersund, 12. januar 2021 
 
Styret for Vikersund Normisjon 
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7 VEDLEGG	

7.1 MODUM	KIRKELIG	FELLESRÅD,	REGNSKAP	MED	NOTER	2020	
Regnskapet er sendt til revisjon og behandlet i MR/FR i deres møte 16. mars sendt til revisjon 
Etter at det er ferdig revidert og signert vil det bli oppdatert her.   
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