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2 TAKK  
 
Enda et år et omme og det er tid for å oppsummere. Vi kan se tilbake på nok et 
innholdsrikt år. De fleste aktivitetene blomstrer, Heggen gospel opprettholder sin 
gode oppslutning, Modum Soul Children har nesten doblet medlemsmassen, KRIK har flere 
deltakere enn tidligere, eldres hyggestund rundt om i bygda har god deltakelse, bare for å 
nevne noe.  
 
Hovedlederen i Åmot barnegospel, Nina Brokhaug Røvang, ble i starten av 2017 hedret med 
Modum Kommunes kulturpris for 2016. Dette er veldig velfortjent! Det er lagt ned en 
fantastisk innsats gjennom mange år, og kulturprisen forteller oss mye om hvor stor pris det 
settes på det frivillige arbeidet som legges ned i menigheten og hva det betyr for hele bygda! 
Gratulerer Nina! 
 
I januar fikk vi være med på en høytidsstemt seremoni i Heggen kirke med vigsling av vår 
nye kantor, Hanna Louise Husøien. Det var flott å få være med blant annet prost Erik 
Haualand, biskop Per Arne Dahl og ordfører Ståle Versland. Sistnevnte talte under middagen 
og fremhevet Hanna Louise som et strålende eksempel på moinger som reiser ut av bygda for 
så å komme tilbake, ferdig utdannet, for å virke og bo i kommunen. Hun har også tatt med seg 
sin mann, Vidar Husøien, som er vår nye kateket. Vi er utrolig glade for å ha disse to her! 
 
Det har vært et innholdsrikt år. Menigheten har tatt avskjed med flere gode medarbeidere som 
har tjent i mange år. Vi håper vi har klart å sette ord på takknemligheten vi føler for alt dere 
har gjort, og alt dere har vært igjennom så mange år. Vi har også ønsket nye medarbeidere 
velkommen, og vi er svært fornøyd med sammensetning og harmonien som råder i staben!  
 
Menighetsrådet har gått bredt ut for å få innspill og bidrag til ny langtidsplan. Det har vært 
holdt workshops i menighetsrådet, spørreundersøkelser på nett, menighetsmøter, etc for å 
kunne få flest mulig innspill til dette arbeidet. Det har vært en spennende prosess som har 
engasjert, og vi håper at det har bidratt til å forankre våre mål og visjoner i hele bygda.  
 
I høst var biskop Per Arne Dahl på bispevisitas med en ny vri. Han besøkte alle menighetene i 
prostiet over 2 uker. Her var han med på blant annet stabssamlinger, felles møte med 
menighetsråd og samlinger for de enkelte yrkesgruppene. Disse samlingene og møtene ble 
holdt rundt i de ulike menigheten i prostiet.  Vi har en flott biskop som er inspirerende og 
engasjert. Per Arne og Anne Dahl er flyttet tilbake til Skinstad og jeg ønsker å benytte 
anledningen til å ønske de begge velkommen hjem til Modum! 
 
Det er tøffere tider i både Modum kommune og Modum kirkelige fellesråd. Fellesrådet har 
fått ytterligere kutt i overføringer fra kommunen, og det vil gi oss store utfordringer å komme 
i havn med budsjettene våre. Prestene har fått innstramminger i forhold til arbeidstids-
bestemmelser og vi har et minimumsbelegg med lovpålagte stillinger i staben. Vi ser at vi har 
en utfordring med å kommunisere ut til politikerne hvordan stabssammensetningen fungerer i 
de to arbeidsgiverlinjene og om hvem som lønnes av bispedømme og hvem som finansieres 
gjennom overføringer fra kommunen. 
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Like fullt er det gledelig at det oppleves som om vi ekspanderer; for det gjør vi!! 
· Vi gjør det gjennom økt gudstjenestedeltakelser med hele 7,3%!  
· Vi gjør det gjennom økning i frivillighetskorpset på 11,4% 
· Vi gjør det gjennom stor deltakelse på alle de ulike aktivitetene mellom alle 

gudstjenestene.  
 
Alt dette klarer vi med reduserte overføring og uten økning i antall stillinger, godt jobbet 
folkens! 
 
Eirik Roness 
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. Planen er ment 
å bli årlig evaluert og rullert av kirkeutvalg, fagutvalg og menighetsråd/fellesråd. I 2012 ble 
ny Langtidsplan for 2012-16 vedtatt og den ble revidert i menighetsrådet i sak 2013/28 M 
19.06.2013 og i sak 2015/17 M 28.04.2015.  Hovedmålet for Modum menighet ble vedtatt i 
2012 til å være:  

 
Denne årsmeldingen er laget i samsvar med Plan for kirken i Modum 2012-2016.  De nye 
målene er tatt med i årsmeldingen, og kapitlene her er skrevet ut fra årets aktivitet sett i 
relasjon til planen. 

  

Visjon for Den norske kirke: 
 

Mer himmel på jord! 
 
Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være 

· bekjennende 
Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide 
kirken. 

· åpen 
Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. 

· tjenende 
Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. 

· misjonerende 
Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.  

 

Hovedmål, Modum menighet: 
 

Synliggjøre Jesus i bygda vår! 
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Mål, bygninger:
Ta vare på kirkens 

eiendom i tråd med 
kirkens interesser,  

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

Mål, økonomi:
Arbeide for å bevisstgjøre 
bevilgende myndigheter 

på deres ansvar.
Det skal være nøktern 

drift og økonomistyring 
etter de vedtatte 

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

Mål, 
administrasjon:

Sikre arbeidsmiljøet 
og skape en trygg 

arbeidsplass preget 
av trivsel, 

kompetanse og 
motivasjon.

Mål, 
organisering:

Den norske kirke i 
Modum skal ha 
en organisering 

som er best mulig 
tjenlig i forhold til 

våre mål.

 

4 ORGANISERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 FELLESRÅDET OG MENIGHETSRÅDET 

4.1.1 Ansvarsområder 
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. 
 I Modum er ansvaret for drift av kirkegårder delegert til kommunen.  
 
Menighetsrådets oppgaver fremgår av § 9 i kirkeloven: ”Menighetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig 
at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, 
barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet 
har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides i soknet.”  
 
Fellesrådet skal sørge for bygging, drift og vedlikehold av kirker, forvaltning av 
arbeidsgiveransvaret for stillinger under Modum kirkelige fellesråd, koordinering av 
budsjettarbeid og ivareta menighetens interesser i forhold til kommunen. Dette i henhold til 
§14 i kirkeloven 
 
 

4.1.2 Fellesrådet og menighetsrådets sammensetning 
Faste representanter: 
Eirik Roness, leder 
Trine Gjermundbo, nestleder 
Åse Berit Hoffart 
Bendik Holberg (permisjon skoleåret 2016/2017) 
Nina Hagen 
Ola Ingvoldstad 
Jan Erik Ingesen 
Helle Myrvik 
Helge Haavik 
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Anne Katrin Håskjold 
Geir E. Holberg, sokneprest 

Vararepresentanter: 
Petrine Indresæter (fast inne skoleåret 2016/2017) 
Dag Johan Stensby 
Laila Sortland Halås 
Torill Korsvik 
Aina Sørlie Grimnes 
 
Kommunens representant i kirkelig fellesråd:  
Elin Kopstad  
Gudveig Aadland Gunnerød(vara).   
 
Andre møtende og rådets sekretær: 
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang 
 

4.1.3 Møter og type saker 
Rådet hadde 7 ordinære møter i 2016 i tillegg til årsmøtet. Det behandlet 42 
menighetsrådssaker og 39 fellesrådssaker i tillegg til referater.  
 
Menighetsrådet deltok på et kurs på Haug menighetssenter for nye menighetsråd i regi av 
bispedømmet, og deler av fellesrådet deltok på kurs for fellesråd i regi av KA i Drammen. 
Begge på nyåret. Det ble arrangert en adventssamling for menighetsrådet og storstaben i 
Åmot kirke i desember.  
 
En av de store sakene rådet har jobbet med i 2016 er strategiplan for 2017-2021. Det var 
ønske om å involvere flest mulig i prosessen. Det ble laget en spørreundersøkelse som gikk 
åpent ut til alle hvor man ba om innspill til hva langtidsplanen kunne inneholde.  
Menighetsrådet hadde en egen strategidag i Vingen i september og inviterte alle i Modum til 
en åpen storsamling i Åmot kirke i oktober.  
 
Type saker MR/FR har behandlet i 2016: 

· Regnskap og budsjett 
· Orienteringer, referater, oppnevninger 
· Frivillighetsprisen 
· Rehabilitering av Heggen Kirke 
· Taket i Åmot kirke 
· Leieavtale Biblioteket 
· Vigsling av kantor Hanna Louise Husøien 
· Ansettelse av ny kateket 
· Langtidsplan 2017-2021 
· Revidering av plan for Trosopplæring 
· Nytt flygel i Åmot kirke 
· Mandat for kirkeutvalg 
· Åmot kirke 20 år 
· Avskjedsgudstjeneste og markering for kateket Arild Løvik 
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· Forberedelser og gjennomføring av bispevisitas i november 
· Rapport fra bygningsbevaring 
· Utlån av katekismetavle fra Snarum kirke og messehagel fra Nykirke kirke 
· Nytt lydanlegg Åmot kirke 
· Inkludering og like muligheter for homofile i Modum menighet 
· Ansettelse av ny prest etter seniorprest Tormod Moviken 
· Ønskegudstjenester for dåp 
· Rutiner for saksforberedelser 
· Offerlista 

 

4.1.4 Bispevisitas 
I perioden 15.-25.11 var det bispevisitas i Eiker prosti. Det var et stort og omfattende 
program, og biskopen besøkte blant annet stabene, kommuneadministrasjon, ulike aktiviteter 
og menighetsrådene.  

Utdrag fra visitasforedraget, den delen som spesifikt omfattet Modum: 
«Modum er ett stort sogn med flere kirker. Det er her vi finner det mest omfangsrike 
menighetsarbeidet totalt sett og hvor man ser mulighetene det gir å være en større enhet. Det 
er gjort et målrettet arbeid for å øke antall dåp som har båret frukt og deltakelsen i de 
kontinuerlige tiltakene og de punktuelle trosopplæringstiltakene er solide. Jeg må også 
berømme det gode arbeidet med ny strategi som er nedlagt siste året av stab og menighetsråd, 
og det trofaste engasjementet fra svært mange frivillige. Dette er et resultat av et langsiktig 
rekrutterings- og koordineringsarbeid som menigheten nå høster gode frukter av. 
Det er viktig at de gode planer for menighetsutvikling også er realistiske i forhold til hva 
frivillige og ansatte kan rekke over. Det er mange steder i prostiet det er naturlig å minne om 
at det er viktig at både ansatte og frivillige finner en god balanse mellom arbeid og hvile». 

 

  

Biskopen i møte med ordfører og rådmann 
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Mål, bygninger:
Ta vare på kirkens 

eiendom i tråd med 
kirkens interesser,  

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

Mål, økonomi:
Arbeide for å bevisstgjøre 
bevilgende myndigheter 

på deres ansvar.
Det skal være nøktern 

drift og økonomistyring 
etter de vedtatte 

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

Mål, 
administrasjon:

Sikre arbeidsmiljøet 
og skape en trygg 

arbeidsplass preget 
av trivsel, 

kompetanse og 
motivasjon.

Mål, 
organisering:

Den norske kirke i 
Modum skal ha 
en organisering 

som er best mulig 
tjenlig i forhold til 

våre mål.

5 FELLESRÅDETS VIRKSOMHETSOMRÅDE 

5.1 ADMINISTRASJON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Administrasjonsutvalget 
Administrasjonsutvalget har egen instruks vedtatt i kirkelig fellesråd 16.12.1996. 

“Kirkelig administrasjonsutvalg er kirkens hovedutvalg i personal-  og organisasjonssaker og 
har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kirkens arbeidsgiverfunksjon. 
Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet.”  

Administrasjonsutvalget har i 2016 bestått av: 
Eirik Roness og Trine Gjermundbo, 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 jobbet med ansettelse av ny kateket.  
I lønnsoppgjøret var det ikke lokale forhandlinger.     
 
Tiltak/arbeidsmiljø: 

· Staben var invitert til julelunsj hos kirkevergen i desember.   
· Medarbeidersamtalene og tjenestesamtalene ble avholdt i november og desember. 
· Arbeidsrelatert sykefravær har vært lik null. I 2016 har det vært en langtids 

sykemelding og to ansatte har vært på arbeidsavklaringspenger.   
· Det har vært en utplassert fra NAV som har arbeidet med vedlikehold og renhold i 

Åmot kirke. 
· Verneombudet har ikke behandlet noen saker i 2016.  
· Arbeidet med å montere nytt ventilasjonsanlegg i kontorfløyen i Åmot kirke ble 

avsluttet i 2016. 
· I forbindelse med skifte av kateket, ble det gjort omrokkeringer på kontorene i Åmot 

kirke. Blant annet ble spisestuen tatt i bruk som kontor for musikerne. Dette skal 
evalueres i starten av 2017. 
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5.1.2 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 (arbeidsavklaring i 2016. Opprinnelig 40% stilling) 
Siv Anita Skatvedt (vikar i 20% og i ferier)   
Rine Brekke (100% hvorav 40% for ivaretakelse av koordineringsoppgaver med 
driften av Åmot kirke) 
 

Renholder (40%) / assistent (40%):  
Gro Grøsland. (arbeidsavklaring i ca 20%). 
Asbjørn Kleven har vaktmesteroppgaver, Knut J. Johnsen har assistentoppgaver og 
Sigdal Renhold går inn og tar renholdsoppgaver i resterende prosenter.  
 

Kateket (100% lønnet fra bispedømmet): 
Arild Løvik (tom 31.08.2016) 
Vidar Husøien (fom 01.08.2016) 
 

Diakon (100% hvorav 50% lønnet fra bispedømmet): 
Kirsti Hole 
 

Trosopplærer (80% statlig lønnet gjennom trosopplæringsmidler. 20% lønnet i menigheten): 
Anne-Kjersti Bakke Holberg (100%) 
 

Organist (160%): Hanna Louise Husøien (100% kantor) 
Helge Nysted (60% menighetsmusiker) 
Henriette Eide Skagen (fast vikar ca. hver tredje helg og i ferier) 

 Knut J. Johnsen (fast vikar) 
 
Kirketjener (100 %)  Ole Reidar Nærland 
Deltidskirketjenere (timer): Simen Kleiv, Gulsrud, tom 31.07.2016 
    Ikke fast besatt, Gulsrud, fom 01.08.2016 

Bendik Holberg, Heggen. Permisjon fom 01.08.2016 
Eivind Halås, Heggen. Vikariat i ½ del av jobben fom 
01.08.2016 
Arne Kristian Eide Skagen, Heggen. Vikariat i ½ del av jobben 
fom 01.08.2016  
Ole Henrik Bottolfs, Nykirke 
Martin Molberg Drolsum, Rud  
Asbjørn Kleven, Snarum og Vestre Spone   
Ole Henrik Bottolfs, Åmot  
Jostein Blegeberg, fast vikar 
 

Klokkere (timer): Simen Kleiv, Gulsrud tom 31.07.2016 
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Ikke fast besatt, Gulsrud, fom 01.08.2016 
Andrea Eide Skagen, Heggen 
Nicolay Grøtterud, Nykirke  
Linda Røed, Rud  
Ikke fast besatt, Snarum 
Ikke fast besatt, Vestre Spone 

     Nicolay Grøtterud, Åmot  
 
Klokker/kirketjener på Vikersund menighetssenter gjøres på dugnad til inntekt for 
menighetssenteret. 
    
Prosjektmedarbeider i investeringsprosjektet for Heggen kirke:  
    Jan Marcussen (timer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.01 ble menighetsmusiker Hanna Louise Husøien vigslet til kantor i Heggen kirke med en 
stor påfølgende vigslingsfest i Åmot kirke. En stor dag for familie, kollegaer og menigheten! 
 
 

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

Sokneprest:       Geir E. Holberg               100 % 
Kapellan:           Runar J. Liodden            100 % 
Seniorprest:       Tormod Moviken            100 % 
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Mål, bygninger:
Ta vare på kirkens 

eiendom i tråd med 
kirkens interesser,  

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

Mål, økonomi:
Arbeide for å bevisstgjøre 
bevilgende myndigheter 

på deres ansvar.
Det skal være nøktern 

drift og økonomistyring 
etter de vedtatte 

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

Mål, 
administrasjon:

Sikre arbeidsmiljøet 
og skape en trygg 

arbeidsplass preget 
av trivsel, 

kompetanse og 
motivasjon.

Mål, 
organisering:

Den norske kirke i 
Modum skal ha 
en organisering 

som er best mulig 
tjenlig i forhold til 

våre mål.

5.2 ØKONOMI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 Økonomiutvalget  
Økonomiutvalget er en rådgivende gruppe for kirkevergen i økonomisaker.  

Medlemmer i utvalget: 
Eirik Roness og Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge.  
 
Utvalget har ikke hatt noen formelle møter i 2016. Det er foreløpig ingen i det nye fellesrådet 
som har meldt at de ønsker å sitte i utvalget, så dermed er det litt på vent.  
 
 

5.2.2 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.  
 

Regnskapet for Modum sokn har et samlet netto driftsresultat på 37.119,- og et resultat etter 
avsetninger på -3.435,-. Fellesrådets resultat disponeres i 2017, mens menighetsrådet og 
trosopplæringen disponeres i 2016. Budsjettet ble revidert høsten 2016. 

 2016 Fellesrådet Menighetsrådet Trosopplæring SUM 
Driftsinntekter 8.646.825,- 1.527.358,- 735.250,- 10.909.434,- 
Driftsutgifter -8.650.527,- -1.471.927,- -795.792,- -10.918.246,- 
Brutto driftsresultat -3.702,- 55.431,- -60.541,- -8.812,- 
Netto finansposter 10.115,- 34.760,- 1.056,- 45.932,- 
Netto driftsresultat 6.414,- 90.191,- -59.485,- 37.119,- 
Netto avsetninger -9.848 -90.191,- 59.485,- -40.554,- 
Mer/mindreforbruk -3.435,- 0,- 0,- -3.435,- 
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5.2.3 Driftsresultat fellesrådet; Kirkelig administrasjon avd 1 og Kirker avd 2 
Modum kirkelige fellesråd hadde for årene 2012-2009 et udekket underskudd på til sammen  
-400.389,-. Dette er nå fullt og helt dekket inn. Mer-forbruket for 2016 på 3.435,- dekkes av 
fellesrådets disposisjonsfond. 
 
For høsten 2015 ble det satt i gang sparetiltak i Modum kommune. Dette innebar et kutt i de 
oppsatte overføringene til kirkelig fellesråd på til sammen 200.000,-. Den samme 
innsparingen ble videreført for 2016. I tillegg sa kommunen opp leieavtalen om lokaler i 
Åmot kirke med virkning fra 01.07.2016 for arealer til bruk for biblioteket. Dette var en 
leieavtale som hadde som intensjon å være permanent. I tapte leieinntekter og økte faste 
utgifter tilsvarer dette 300.000,- i året.  

 

5.2.3.1 Kirkelig administrasjon avd 1 
Kirkelig administrasjon hadde et budsjettert netto driftsresultat på 137.000,- og endte med et 
netto driftsresultat på 261.162,-.   

Differansen på inntekter 
Samlet er differansen på inntektene 7.198,- bedre enn budsjett.   

Differansen på utgifter 
Samlet er differansen på utgifter 124.162,- bedre enn budsjettert.  De største 
differansene/endringene er på: 

144.422,- Lønn og sosiale utgifter. Innsparing på lønn.  
 
I det reviderte budsjettet var det lagt inn en økning i utgifter til ekstern regnskapsføring på 
90.000,- fra 260.000,- til 350.000,-.  Totalkostnaden for tjenesten er foreløpig ikke avklart, og 
kostnaden på 356.808,- har en stipulert andel som det forhandles om. Dette vil bli avklart i 
2017 og synliggjøres i regnskapet da. 
 

5.2.3.2 Kirker avd 2 
Kirker har samlet et netto driftsresultat på -254.749,- mot budsjettert netto driftsresultat på 
 -272.500.  
 
Differanse på inntekter 
Differansen på faste leieinntekter på 155.777,-  fra 2015 til 2016 skyldes i all hovedsak at 
leieavtalen i forhold til biblioteket i Åmot kirke ble sagt opp og avsluttet sommeren 2016. 
 
Differanse på utgifter 
Driftsutgiftene for Kirker endte omtrent på det reviderte budsjettet med en differanse på et 
mindreforbruk på 17.778,-. 

Tabellen under gir en oversikt over strømkostnadene i kr i den enkelte kirke. Tabellen viser 
tall fra desember-desember.  
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Elektrisk 
energi/ 
Kirke 

 2011  2012 
 

 2013 2014 
Uten konsesjonskraft 

2015 
Uten kon.kraft 

2016 
Uten kon.kraft 

Heggen 83 892 75 321 70 309 95 299 66 437 98 247 
Gulsrud 17 602 22 464 10 776 10 502 11 343 14 991 
Rud 17 356 18 698 15 815 21 097 16 360 23 806 
Snarum 45 622 46 458 32 209 37 948 43 380 47 945 
Vestre Spone 17 560 19 049 15 969 19 333 18 363 24 525 
Nykirke 49 349 41 018 35 955 38 637 48 835 46 554 
Åmot 159 118 168 101 88 644 156 419 121 852 166 507 
Ikke 
spesifisert 

35 281    601 1 275 

SUM 425 780 391 109 269 677 379 235 327 170 423 850 
 
 

5.2.3.3 Investeringer 
Det ble i 2013 bevilget 2.500.000,- fra kommunen til skifte av tak i Åmot kirke. Prosjektet 
kunne ikke avsluttes før taket var testet og ventilasjon i taket gjennomgått. Prosjektet ble 
sluttført i mars 2016 med en totalkostnad på 421.291,- under den bevilgede summen. Det ble 
søkt kommunen om å få overføre disse midlene til oppgradering av Åmot kirke etter at 
biblioteket ble flyttet ut. Denne søknaden ble avslått.  
 
Det bevilges 500.000,- årlig til investeringer fra kommunen. For 2016 ble det avsluttet 
prosjekter som har stått på vent, blant annet lydanlegg i Åmot kirke. Investeringsmidlene som 
var avsatt ble overført fra kommunen slik at man nå er ajour når det gjelder etterslpet på 
investeringsmidler og overføringer fra kommunen til dette.  
 
Det er bevilget til sammen 20.000.000,- fordelt på 10 år til rehabilitering av Heggen kirke. 
Regnskapet hittil i prosjektet viser:  

 Totalt 2016 2015 2014 2013 
Investering eks moms -6 671 616 -2 956 212 -2 849 289 -697 367 -174 601 
Overført fra 
kommunen 

6 000 000 1 800 000 3 200 000 800 000 200 000 

Resultat -672 203 -672 203 350 711 102 633 25 399 
Fond 0 484 009 478 743 128 032 25 399 

 

5.2.3.4 Bevilgning fra kommunen 
Det er et vedtak i kommunestyret om at fellesrådet fremover skal få dekket økte 
lønnskostnader som følge av lønnsoppgjørene.  

I kommunestyret i desember 2015 ble det vedtatt å videreføre kuttene fra 2015 på 200.00,- inn 
i budsjettet for 2016. I tillegg sa kommunen opp avtalen om leie av lokaler til bibliotek. Dette 
var en leieavtale som har vært i 20 år og som hadde som intensjon å være permanent. Dette 
frigjør ca. 230 kvm lokale samtidig som det gir en reduksjon i inntektene på ca. 300.000 per 
år. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tilskudd fra 
kommunen 

 4 150 000   4 950 000  5 090 000 5 576 000 5 880 000 6 020 000 6 199 000 

Ekstra bevilgning Dekke for 
negativt fond         
164 000 

      

Regnskapsføring  150 000 180 000 200 000 240 000 240 000 260 000 

 

5.2.4 Driftsresultat; Annen kirkelig virksomhet avd 4  og  Trosopplæring avd 5 
Netto driftsresultat for Annen kirkelig virksomhet er på 90.191,-. I regnskapet for avdeling 4 
ligger resultatene for de ulike aktivitetene samlet. En del av disse skal gjøres opp mot fond. 
Dette er spesifisert i årsregnskapets i egen note. Etter at regnskapet for de ulike aktivitetene er 
gjort opp mot fond, var det et overskudd på 54.634,- som ble tilført menighetsrådets fond. 
 
For trosopplæringen var netto driftsresultatet -59.486,- mot budsjettert -47.631,-.  
 

5.2.4.1 Menighetsrådet; Annen kirkelig virksomhet avd 4 
Driftsinntektene for Annen kirkelig virksomhet var på 1.527.358,-, 30.858,- bedre enn 
budsjettert. Differansen her skyldes inntekter fra Heggen gospel som en finner igjen 
tilsvarende post på utgiftssiden.  

På utgiftssiden for Annen kirkelig virksomhet har det vært et mindre forbruk i forhold til 
budsjett på 6.073-. 

 

5.2.4.2 Givertjeneste og gaver 
Til sammen fikk menighetsarbeidet og trosopplæringen 310.118,- i gaver og fast 
givertjeneste. I tillegg ble det gitt 167.540,- i kollekt til menighetsarbeidet i gudstjenester. På 
kirketorget i Åmot kirke gjøres det en stor frivillig innsats. Driften av kirketorget gir hvert år 
et betydelig tilskudd til arbeidet i menigheten både i form av overskudd i penger og i det 
miljøskapende arbeidet. Menigheten er takknemlig for alle som gir av sin tid og som gir 
gaver, både fast og sporadisk. Dette er med på å gjøre det store arbeidet i menigheten mulig!  

 

Givertjeneste/gaver  
Menighetsarbeidet 21 382 
Menighetens barne og ungdomsarbeid 14 250 
Menighetens arbeid for voksne og seniorer 1 700 
Trosopplæring 18 000 
Åmot kirke 72 433 
Menighetsbladet 112 559 
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Mål, bygninger:
Ta vare på kirkens 

eiendom i tråd med 
kirkens interesser,  

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

Mål, økonomi:
Arbeide for å bevisstgjøre 
bevilgende myndigheter 

på deres ansvar.
Det skal være nøktern 

drift og økonomistyring 
etter de vedtatte 

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

Mål, 
administrasjon:

Sikre arbeidsmiljøet 
og skape en trygg 

arbeidsplass preget 
av trivsel, 

kompetanse og 
motivasjon.

Mål, 
organisering:

Den norske kirke i 
Modum skal ha 
en organisering 

som er best mulig 
tjenlig i forhold til 

våre mål.

5.3  BYGNINGER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer i bygningsutvalget:  
Ole Reidar Nærland (kirketjener),  Knut Olav Thorset (teknisk etat), Tormod Moviken 
(ansatt), Ola Ingvoldstad (MR) og Nina Brokhaug Røvang (kirkeverge). 
 
Bygningsutvalget har et spesielt ansvar for å påse at vedlikehold av kirkene er på et 
tilfredsstillende nivå i henhold til målsetningen. Bygningsutvalget hadde befaring til alle 
kirkene i 30.05 og vedlikeholdsplanen ble oppdatert og vedtatt i FR i etterkant av denne.  

 

5.3.1 Kirker og vedlikehold 
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 vedlikehold av kirkene 
er viktig. Det var avsatt 500.000,- i investeringsbudsjettet til ordinært vedlikehold av kirkene 
utfra vedlikeholdsplanen for kirkene. I tillegg er det avsatt 2.000.000,- per år i en 10 års 
periode for totalrehabilitering av Heggen kirke. 

Kirkebyggene i Modum er noen av de eldste bygningene vi har i bygda vår. Det er derfor 
naturlig at de bærer preg av alder og slitasje etter generasjoners bruk. Det positive med dette 
er at det synes at Modums befolkning bruker kirken. Med et godt engasjement fra brukerne av 
kirkebyggene for å ivareta vedlikeholdet, har Modum den beste garanti for at de ikke vil 
forfalle. 

På grunn av innsparingene i kommunen og reduserte bevilgninger til drift i 2015 og 2016, ble 
en del av vedlikeholdsoppgavene satt på vent. Investeringsmidlene ble opprettholdt. 
 
Det er behov for oppgradering av brann-anlegg i flere av kirkene. 
 
I tillegg til løpende vedlikehold, er det utført følgende i 2016: 
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Kirke Hva 
Gulsrud Reparasjon vegg og takrenne  
Snarum Nye lufteluker/glugger utenfor kjeller, skifte av mønebånd tak og 

reparasjon av takrenner 
Heggen Totalrehabilitering 
Vestre Spone Fotocelle 
Nykirke Små reparasjoner møne sten og tårn. 
Rud Reparasjon råte vegg, nytt kjøkken 
Åmot Prosjektet med tak og ventilasjon ble avsluttet i mars 2016. Opp-pussing og 

rehabilitering i etterkant at biblioteket flyttet ut. Nytt lydanlegg i 
kirkerommet. 

 
 

5.3.2 Kirkegårder 
I Modum er ansvaret for drift av kirkegårder overdratt til kommunen. Menigheten har et svært 
godt samarbeid med kirkegårdskontoret i kommunen. Det ble i 2009 opprettet et muslimsk 
gravfelt på kirkegården ved Åmot kirke.  

I 2016 ble fellesmøte om begravelser med gravferdsetaten, begravelsesbyråene og kirken 
avhold i Åmot kirke. Møtet avholdes årlig, annet hvert år ledet av kommunegartneren og 
kirkevergen.  
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6 MENIGHETSRÅDETS VIRKSOMHETSOMRÅDE 

6.1 GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER 

 
Gudstjenestene og de kirkelige handlinger er menighetens jevne pulsslag. Gudstjenestene er 
menighetens ukentlige hovedsamling. I gudstjenesten er vi menighet. Hver eneste søndag 
feires gudstjenester til Herrens ære rundt om i soknets kirker. Som kirke gir vi livsrytme til 
samfunnet rundt oss. De nyfødte ønskes velkommen inn i menigheten i dåpens sakrament, de 
unge får oppleve å bli kjent med Jesus i konfirmasjonstiden. Par vies til ekteskap og familier 
tar avskjed med sine kjære i gravferdsseremoniene. De gode kristne tradisjoner, samholdet og 
trofastheten omkring livsritene har en solid og naturlig plass i våre bygdelag. Tallene for 2016 
viser at det har vært et aktivt arbeidsår. Det har vært en markert økning i antall mennesker 
som har vært til stede på gudstjenester. 
 
Det arbeides godt i forhold til menighetens hovedmål når det gjelder bred kontaktflate med 
Modums befolkning. Dette gjøres på mange felt, men samtaler i hjemmene kan særlig 
fremheves. Vi ønsker å prioriterer tid og ressurser slik at så mange av dåpssamtaler og 
sørgesamtaler som mulig foregår rundt i hjemmene i hele soknet. Dette er tidkrevende, men 
skaper gode relasjoner. Likevel ser vi dessverre at dette er såpass tidkrevende at vi har måttet 
redusere noe på mulighetene til å ta samtalene i hjemmene i 2016. 
 
Kirkens mål har til alle tider vært å kommunisere budskapet om Jesus Kristus inn i enhver ny 
tid. Ved å ha forskjellige typer gudstjenester håper og tror vi at det gis rom for forskjellige 
kommunikasjonsformer og uttrykksformer. Det frivillige engasjement rundt gudstjenestene er 
et felt det arbeides med, og vi håper og tror at dette er en god strategi for å involvere flere i 
gudstjenestene. Samtidig ser vi at involvering av flere frivillige medarbeidere er tidkrevende 
for de fast ansatte. Involvering tar mye tid!  
 
Spesielt har den nye gudstjenestereformen, som vi har jobbet grundig med i noen år, en 
intensjon om at stadig flere skal involveres i gudstjenestene. Nå har vi hatt vår nye liturgi for 
hovedgudstjenesten i Modum menighet i fire år. Den mest merkbare endring er kanskje nye 

Tilrettelegge gudstjenestene og 
kirkelige handlinger slik at folkekirkens 
brede kontaktflate i bygda holdes i 
hevd. 
Legge til rette for et levende 
gudstjenesteliv hvor hver enkelt 
kjenner seg inkludert og aktivt 
involvere flere i forberedelser og 
gjennomføring.

Mål, gudstjenester og kirkelige handlinger

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

Mål, kirkeutvalg
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melodier på flere av de liturgiske ledd, samt en endret innledning til gudstjenestene. Vi ser at 
det tar tid for menigheten å venne seg til endringene. Dette skaper utfordringer og flere har 
uttrykt at den liturgiske endring oppleves fremmedgjørende. Særskilt fremheves da at 
gjenkjennelsen i gudstjenesten forsvinner når en besøker andre menigheter med andre 
liturgier. Dette vil nok bli en utfordring for kirken fremover. Det kan synes viktig å skape en 
felles plattform for gudstjenestefeiringen innenfor Den norske kirke. Menigheten vil på tross 
av dette fortsatt arbeide videre med å tilby flere typer gudstjenester. Vi har de siste 4 årene 
vært tro mot vår nye liturgi, med musikkserien av Tore Aas. Den begynner nå å bli kjent i 
menigheten. Kanskje er denne bevisste satsingen på Gudstjenesten som menighetens 
ukentlige hovedsamling, en årsak til det økte besøkstallet? 
 

Det er fortsatt gledelig med en god dåps og konfirmasjonsprosent, og vi ser allerede at de nye 
trosopplæringstiltakene bidrar til at barn i mange aldersgrupper blir kjent med troen og med 
gudstjenestene. 

FORTSATT VIKTIG: I tiden fremover vil det være av avgjørende betydning at vi som 
menighet iherdig arbeider for å opprettholde den høye dåpsprosenten. Dåpen er inngangen til 
menigheten og gir oss som menighet mulighet til å ha en nær kontakt med det enkelte barn 
gjennom trosopplæringsarbeidet. Å få moinger døpt bør ha den høyeste prioritet. 

 

6.1.1 Gudstjenester  
Gudstjenester og oppslutning i 2016: 

(Tall fra 2010/2011/2012/2013/2014/2015 i parentes. Institusjoner med fra 2015) 

*Gudstjenester utenom søn- og Helligdager. 

Antall 
 
 

Kirke 

Gudstj på 
søn- og 
Helligd 

Til stede Snitt *  Til stede Snitt Gudstj 
med 

nattv. 

Deltaker
e 

Snitt 
nattv 

gjester 

Heggen 39 
(33/36/ 

36/ 35/ 34/35) 

5192 
(4840/4911/ 
4557/4954/ 
3854/4390) 

133 
(146/136/12
7/142/113/1

25) 

3 
(5/7/ 

8/3/9/4
) 

331 
(760/817/ 
495/393/ 

1207/535) 

110 
(152/117/62
/131/134/89

) 

10 
(9/9/ 

15/11/12
/ 13) 

409 
(246/392/ 
625/532/ 
455/492) 

40 
(27/44/ 

42/48/38/ 
38) 

Åmot 43 
(31/37/ 

37/42/42/41) 

4315 
(4249/4817/ 
3742/4458/ 
4249/3898) 

100 
(137/130/10
1/106/101/9

5) 

8 
(17/9/ 
6/3/4/2

) 

710 
(917/667/ 

880/439/847/
427) 

89 
(54/74/ 

147/146/21
2/214) 

34 
(36/32/ 

30/30/30
/ 

28) 

1608 
(1995/2059
/1888/1620/
1551/1415) 

47 
(55/64 

/63/54/52/5
1) 

Rud 9 
(7/7/8/ 
8/8/11) 

880 
(529/398/ 

446/532/4717
73) 

98 
(75/57/ 

56/67/59/70 

1 
(1/2/  

3/1/1/0
) 

8 
(50/210/ 

125/54/85/0) 

8 
(50/105/ 

42/54/85/0) 

1 
(1/1/ 

1/2/0/0) 

18 
(51/37/ 

36/36/0/0) 

18 
(51/37/ 

36/36/0/0) 

Snarum 15 
(15/16/ 

16/16/14/16) 

1390 
(1110/1088/ 
1104/1136/ 
1045/1191) 

93 
(74/68/ 
69/71/ 
75/74) 

1 
(0/0 / 

0/0/3/2
) 

8 
(0/0/ 

0/0/218/267) 

8 
(0/0/0/0/73/

133) 

5 
(3/1/  

6/3/3/5) 

145 
(54/35/ 

149/50/61/9
5) 

29 
(18/35/ 

25/17/20/ 
19) 

Nykirke 15 
(17/17/ 

18/18/14/17) 

1687 
(1930/2248/ 
1662/1916/ 
1234/1729) 

112 
(113/132/92
/106/88/102

) 

1 
(2/1/  

2/1/2/1
) 

165 
(211/207/ 

458/208/302/
147) 

165 
(105/207/22
9/208/151/1

47) 

2 
(3/5/   

6/8/2/5) 

114 
(108/295/ 
186/285/ 
52/176) 

57 
(59/36/ 

31/36/26/ 
35) 

Viker-
sund 
menigh. 
senter 

9 
(9/10/ 

9/9/10/11) 

486 
(610/549/ 

530/431/476/
618) 

54 
(68/55/ 

59/48/48/56
) 

7 
(14/11/ 
13/13/5

/7) 

389 
(558/906/ 

820/854/256/
414) 

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

7 
(7/7/ 

7/6/7/9) 

280 
(233/366/ 
388/191/ 
307/394) 

40 
(33/52/ 

56/32/44/ 
44) 
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Antall 
 
 

Kirke 

Gudstj på 
søn- og 
Helligd 

Til stede Snitt *  Til stede Snitt Gudstj 
med 

nattv. 

Deltaker
e 

Snitt 
nattv 

gjester 

Vestre 
Spone 

5 
(5/8/ 

5/6/4/5) 

395 
(393/294/ 

217/243/273/
244) 

79 
(79/37/ 
49/41/ 
68/48) 

0 
(2/1/  

1/1/1/0
) 

0 
(132/12/ 

35/208/80/0) 

0 
(66/12/ 
15/208/ 
80/0) 

0 
(1/0/ 

0/0/1/0) 

0 
(5/0/ 

0/0/18/0) 

0 
(5/0 

/0/0/18/0) 

Gulsrud 3 
(3/4/ 

4/4/6/5) 

215 
(158/309/ 

217/255/387/
423) 

72 
(52/77/ 

54/64/64/85
) 

1 
(3/1/  

1/3/4/1
) 

76 
(212/51/ 

76/211/319/ 
99) 

76 
(70/51/ 

76/70/80/99
) 

1 
(3/2/ 

1/1/3/2) 

76 
(126/126/ 

54/20/260/1
54) 

76 
(42/63/ 

54/20/87/ 
77) 

Institu- 
sjoner 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(3) 

43 
(57) 

21 
(19) 

2 
(3) 

33 
(36) 

16 
(12) 

Totalt 
 
Inkl. 
noen 
ekstra 
tjenest. i 
per. 
2009-
2011 

138 
2015(141) 
2014(132) 
2013(138) 
2012(133) 
2011(135) 
2010(120) 
2009(141) 

14560 
(13266) 
(11989) 
(13925) 
(12475) 
(14614) 
(13819) 
(13640) 

105 
(94) 
(91) 

(101) 
(94) 

(108) 
(115) 
(97) 

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

1730 
(1914) 
(3314) 
(2367) 
(2869) 
(2870) 
(2840) 
(3243) 

72 
(93) 

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

62 
(65) 
(58) 
(61) 
(66) 
(57) 
(63) 
(77) 

2683 
(2762) 
(2704) 
(2769) 
(3326) 
(3310) 
(2818) 
(3341) 

43 
(42) 
(47) 
(45) 
(50) 
(58) 
(45) 
(43) 

 
 
Totalt antall på gudstjenester i Modum sokn i 2016: 16290 
(2015: 15180, 2014: 15 522, 2013: 16 292, 2012: 15 344, 2011: 17484, 2010: 16 659, 2009: 
16 883, 2008: 17 893, 2007: 17 807, 2006: 20 767 personer). 
 
Totalt antall på gudstjenester i Modum sokn i 2016, inkludert Olavskirken på Modum Bad: 
19748  (2015: 19058  2014: 19 531 2013: 19 940, 2012: 19 414, 2011: 21835, 2010: 21 470 
personer.) 
 
 

 
Tallene ovenfor er kun tall for mennesker til stede på gudstjenester.  I Modum teller vi ikke 
antall mennesker som er til stede ved de kirkelige handlingene, vigsler og gravferd. Dette 
kommer i tillegg. Konserter eller andre arrangementer i kirkene er heller ikke med i disse 
tallene. Med 137 kirkelige handlinger (gravferd og vigsel), og mye annet som skjer i kirkene, 

12000

14000

16000

18000
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22000

24000
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så sier det seg selv at her ligger det også et stort antall mennesker som er brukere av kirkene 
og som får høre Guds ord. Anslag over deltakere ved kirkelige handlinger og andre 
arrangementer ligger i størrelsesorden 12-16000 for 2016. Kirkerommene er benyttet 299 
ganger til enten gudstjenester eller kirkelige handlinger i 2016. Gode medarbeidere sørger for 
at rommene alltid er presentable, rengjort og varme. 
 
Årets store glede er den tydelige positive trend i gudstjenestefremmøte det siste året. For 
mange av kirkestedene er det en markert økning, og noen av stedene ser vi de høyeste 
deltakertallene siden 2010. (Heggen, Rud, Snarum og Vestre Spone). Det er håp! For 
menigheten som helhet er økning på hele 7,3 %, noe som må kunne sies å være en markant 
økning. 
 
Arbeidet med gudstjenesten som menighetens hovedsamling på tvers av generasjonene er det 
viktig å holde fokus på. Det å skape den gode ramme for hver samling krever mye arbeid og 
en profesjonell holdning fra både ansatte og de mange frivillige krefter som bidrar. 
Gudstjenester gjør seg ikke selv! Takk til hver og en av som har deltatt og som har bidratt. 
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6.1.2 Gudstjenesteutvalget 
I forbindelse med innføring av ny gudstjenesteordning for Den norske kirke vedtok MR i 
februar 2012 å opprette et gudstjenesteutvalg. Utvalget leverte i 2013 sitt arbeid, og ny 
ordning for hovedgudstjeneste i Modum menighet ble tatt i bruk 1. søndag i advent 2012. 

Utvalgets mandat var å arbeide frem ny grunnordning for hovedgudstjenesten i Modum. Dette 
er utført og utvalget er i praksis ikke lenger i funksjon. 

Gudstjenestetallene våre er gledelige for 2016. Om vi tar på alvor at gudstjenesten er 
menighetens viktigste samlingssted, så kan det vurderes om det bør blåses liv i et nytt 
gudstjenesteutvalg i menigheten.  

 

6.1.3 Kirkelige handlinger 
Fra kirkebøkene:  
 2009 2010 2011 2012 2013  2014  2015 2016 
Innmeldte 8 1 9 4 7 6 10 7 
Utmeldte 24 7 12 10 8 25 26 85 
Døpte 110 127 117 108 116 118 109 100 
- herav fra soknet 93 104 99 102 100 101 96 86 
Konfirmerte 109 96 121 100 108 118 102 111 
Vielser 39 37 25 26 33 27 25 26 
Begravelser 129 127 129 127 105 104 129 111 

 

6.1.4 Økumenisk samarbeid 
Hensikten med det økumeniske arbeidet er å virkeliggjøre et bredere og dypere samarbeid 
mellom kirkesamfunnene i Modum. Enheten blant kristne er avgjørende for vår troverdighet i 
lokalsamfunnet. 
 
Fagutvalget for økumenikk ble lagt ned i 2014, men samarbeidet fortsetter blant annet 
gjennom Tro & Lys og Sammen i bønn for Modum som samles på Betlehem hver siste 
torsdag i måneden. Kjersti Silseth, Rolf Hamstad og Eli Gutuen leder dette viktige felles 
arbeidet. I januar arrangerte Nykirke og Åmot kirkeutvalg en felles inspirasjonshelg i Åmot 
kirke sammen med Betlehem som mange opplevde som trosstyrkende og inspirerende. 

 



25  
Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    

 

6.2 KIRKEUTVALG   

 

6.2.1 Snarum kirkeutvalg 
Medlemmer i utvalget: 
Asbjørn Kleven (leder frem til 20.04), Ola 
Ingvoldstad (MR, leder fra 21.04), Britt Tuft, Anne 
Turid Gudbrandsen, Åse Lien, Aina Kristin 
Svendsby, og Tormod Moviken (ansatt). 
 
Antall møter:  
Utvalget har hatt 5 møter i 2016. Møtene har vært 
holdt i sakristiet. Det er behandlet 51 saker. 
 
Arrangementer/aktiviteter: 
· Fasteaksjon hvor tre fra utvalget deltok. Alle konfirmantene som skulle konfirmeres i 

Snarum kirke var med. 
· Kirkelig kulturkveld ble arrangert 06.03. Der fortalte Olav Sørensen og Arnt Berget 

skolehistorie fra grendeskolen som soknet til Snarum kirke. 55 tilstede i kirken. 
· Kirkekaffe. Kirkeutvalget har bidratt til kirkekaffe ved flere gudstjenester. 
· Konfirmasjon.22.05 var det konfirmasjon i Snarum kirke. Kirkeutvalget deltok med bl.a. 

utdeling av roser til konfirmantene. 
· Olsok. Det var utrygt vær denne søndagen, så kirkeutvalget serverte rømmegrøt i kirken 

etter gudstjenesten. 35 personer til stede. 
· Gullkonfirmantjubileum. Kirkekaffe og utdeling av 4-års bok. Etter gudstjenesten var det 

samling og festmiddag på Tyrifjord Hotell. 14 gullkonfirmanter deltok både i kirken og 
under festmiddagen. Flere medlemmer i kirkeutvalget deltok også under middagen. 

· Blomster til 80-åringer. 2 blomsterbuketter er delt ut i 2016. 
· Grøtfest 1. søndag i advent. Tradisjonen tro arrangerte kirkeutvalget grøtfest på Snarum 

Grendehus 27.11. Ca. 60 tilstede også i år. 
· Katekismustavla i Snarum kirke. Denne er utlånt til en nasjonal kirkeutstilling i 

forbindelse med Reformasjonsjubileet i 2017. 

Tilrettelegge gudstjenestene og 
kirkelige handlinger slik at 
folkekirkens brede kontaktflate i 
bygda holdes i hevd. 
Legge til rette for et levende 
gudstjenesteliv hvor hver enkelt 
kjenner seg inkludert og aktivt 
involvere flere i forbredelser og 
gjennomføring.

Mål, gudstjenester og kirkelige handlinger

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

Mål, kirkeutvalg



26  
Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    

 

· Bygningsbefaring av kirkene. 30.05 var det befaring bl.a. av Snarum kirke. Status: Bra 
vedlikeholdt, men vinduene må sjekkes. En vindusrute i kirkerommet må skiftes og det er 
også sprekker i andre vinduer.  

 
 

6.2.2 Rud kirkeutvalg 
Medlemmer (ved årsskiftet):  
Marianne Svendsrud, Hege Næss og Tormod 
Moviken (ansatt).  
 
Arrangementer:  
Gudstjenester (her har utvalget jobbet mye for å 
markedsføre spesielt via facebook): 
28.01, 25.03, 24.04, 05.06(konfirmasjon), 21.08, 
04.09, 16.10 (utdeling av fireårsbok og kirkekaffe), 
og 24.12 (julaften). 
 
Nytt er at det jevnlig arrangeres «Stille time» i Rud kirke hver første mandagskveld i 
måneden. Gjennomført 8 ganger i 2016. 
 
Utvalget gleder seg også over at det er blitt montert et lite kjøkken i dåpssakristiet. Det var 
lokal leverandør av kjøkkenet. 
 
Utvalget har hatt dugnad i kirken.  
 
 

6.2.3 Heggen kirkeutvalg  
Medlemmer (ved årsskiftet): 
Jan Marcussen (leder), Wermund Skyllingstad 
(sekretær), Jenny Müller, Eva Kristin Baustad og 
Geir E. Holberg (sokneprest).  
 
Antall møter: 3 møter og behandlet totalt 17 saker. 
 
Arrangementer: 

· St. Hans-stevne på kirkeruinene på Viker.  
· Gudstjeneste på Delinga i juni. 
· Gudstjeneste ved Vike kirkeruin 23.06. 
· Vertskap for 50 års-konfirmantjubileet. 
· Medansvarlig for organisering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Vikersund og 

Geithus. 
· Kirkekaffe i forbindelse med Tårnagentene. 
· Kirkeverttjeneste i Heggen (administreres av Jenny Müller). 
· Profilering av Heggen kirke under World Cup i skiflygning 12.-14.02. 
· Jazzgudstjeneste i mars 2016. 
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Evaluering etter de faste årlige arrangementene viser at disse samler god oppslutning og i 
hovedsak har funnet sin form. 
 
Saker: 

· Årlig befaring og rapport til kirkevergen om bygningsmessig status av Heggen kirke er også 
dette året erstattet av diverse innspill i forbindelse med totalrenoveringa. 

· Lysplan er behandlet særskilt. 
· Utvalget utarbeidet et betydelig endret alternativ til planen for servicebygg. 
· Utvalget har gjentatte ganger beklaget sen fremdrift i restaureringsarbeidet. 

 
Jan Marcussen er oppnevnt av Fellesrådet som medlem av byggekomiteen vedr. total 
renovering av Heggen kirke. 
 
 

6.2.4 Gulsrud kirkeutvalg  
Medlemmer: 
Sidsel Haug, Trine Lise Berg, Gro Rundbråten, Lise 
Rykkje, Lena Grøtterud og Tormod Moviken 
(ansatt).  
 
Antall møter:  
Utvalget har ikke hatt møter i 2016, men har 
diskutert saker og planlagt når de treffes i diverse 
sammenhenger. 
 
Arrangementer: 

· Organisering av fasteaksjonen med konfirmantene på Øst-Modum. 
· Kirkekaffe 2. pinsedag. 
· Pyntet med blomster i krukker vår/sommer og plantet høst/vinter. 
· Satt opp juletre ute og inne.  

 
 

6.2.5 Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
Medlemmer:  
Runar J. Liodden (ansatt), Per Ole Buxrud, Guri 
Jensen, Wencke Vooren Aase, Dag Christian Helskog, 
Stian Kristoffersen, Anne-May Høibakk, Jorun 
Tandberg og Nina Hagen (MR). 
Antall møter: 
Utvalget har i 2016 hatt 4 møter og arbeidet med 
fokus på oppdraget til kirkeutvalget: 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:  
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· Planlegging og evaluering av konfirmantjubileet 
i Nykirke.  

· Drøftet utfordringer i vår del av menigheten og 
kommet med viktige innspill til langtidsplanen, 
mandat for kirkeutvalgene, kirkeskyssordning, 
lovsangskvelder, budsjett, estetisk fornyelse av 
Åmot kirke, gudstjenestepl  anleggingen, pr-
strategi, vedlikehold og utstyr i Nykirke og Åmot 
kirke 

· Etablere kirkevertordning for Nykirke 
· Planlagt og gjennomført 20 årsjubileum for 

Åmot kirke 10.-12.juni. 
· Fornye lyd og lys-utstyr til Åmot kirke og Nykirke 
· Rekruttering av medarbeidere til ulike utvalg og arbeidsfellesskap 

 
Takk: 
Utvalget retter en stor takk til Temakveldkomitéen som er underlagt kirkeutvalget. Se eget 
avsnitt under «Undervisning for voksne».  
 
 

6.2.6 Vestre Spone kirkeutvalg 
Medlemmer:   
Audun Eriksen (leder), Synnøve Andersen, Gro L. Overn, 
Solveig Formo Eriksen og Arild Løvik (ansatt). 
 
Antall møter: 1  
 
Saker: 
Planlegging av aktivitetene i Vestre Spone kirke og  
praktiske spørsmål angående kirkebygget, gravkapell 
og uteområdene. 
  
Aktiviteter: 

· Kirkeutvalget pyntet kirken med markblomster konfirmasjonssøndagen.  
· Deltok i gjennomføringen av julegrantenningen på Gimle/Jelstad. Dette arrangementet 

er et samarbeid mellom de ulike foreningene i bygda.  
· Pyntet juletre og satte ut fakler julaften. Mange deltok på gudstjenesten julaften. 
· Klokker- og kirketjener oppgaver ved noen av gudstjenestene.  
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6.3 FAGUTVALG 

6.3.1 Fagutvalg for undervisning og trosopplæring 
Per i dag er det to utvalg som jobber innenfor disse områdene: 
· fagutvalg for undervisning hvor kateketen er med (hvilende utvalg)  
· fagutvalg for trosopplæring hvor trosopplærer er med.  
 
Fagutvalget for trosopplæring har tidligere laget og fått godkjent plan for trosopplæring i 
Modum menighetet.  

Medlemmer, fagutvalg for trosopplæring:   
Bente Holm, Victoria Skille Tangen, Sverre Følstad, Nina Hagen (MR), Per Buxrud, Tonje 
Marie Dalen, Marthe Moviken Hellerud, Jan Erik Ingesen (MR), Anne-Kjersti B. Holberg 
(ansatt trosopplærer). 
 
Antall møter: 2  
 
Saker: 

· Invitasjoner til breddetiltak 
· 4-årssamlingene, hvordan få opp deltakelse 
· Utvikling/utviding av ledertreningen vår 
· Planlegging av Fri i kirka (nytt tiltak, Bo-hjemme-leir i sommerferien) 

 
 

6.3.1.1 Trosopplæring 

 
 

 

Mål trosopplæring:
Vi vil at barn og unge skal bli kjent med den treenige Gud, kjenne tilhørighet til menigheten og 

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

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

Delmål 2, TOL
•Vi vil ha en plan for trosopplæring i Modum menighet som tar 
sikte på å tilby alle døpte i alderen 0-18 år en grundig, attraktiv 
og engasjerende trosopplæring. 
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Utvalget har minimum to felles møter i året. Utenom disse 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 
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 251 timer trosopplæring for gruppen 0-18 år.  

Utfordringen framover når det gjelder breddetiltakene i trosopplæringen er å få med flere 
voksne ledere. Ungdomslederne gjør en kjempejobb, uten dem hadde det ikke vært mulig å ha 
disse tiltakene. Men vi trenger også flere voksne som kan være med i forberedelser og 
gjennomføring. Og ikke minst å være med og støtte opp under ungdomslederne. 

 

6.3.1.2 Breddetiltak 
6.3.1.2.1 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.  
 
6.3.1.2.2 Babysang 
Mål: 
Vi vil samarbeide med hjemmet om trosopplæring allerede fra barnets førsteleveår. Vi 
vil skape en inkluderende møteplass mellom foreldre og menighet. 
 



31  
Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    

 

Vi synger kjente og kjære sanger, men også mange nye. Vi har også dans og lydopplevelser 
som del av samlingen. Det sosiale samværet er en viktig del av Babysang, så samlingene  
inneholder bevertning og samtale for de som har lyst og tid til å være med på det.  
 
Vi har to tilbud innenfor Babysang i menigheten.  
På Vikersund menighetssenter er det Babysang organisert som kurs over 8 torsdager.  
I Åmot kirke er Babysang organisert som ”drop in” uten påmelding, annenhver onsdag. 
Til sammen har disse to tilbudene hatt 65 deltakere i 2016, noe som utgjør 67 % av  
årskullet (døpte 0-1 år).  

En frivillig medarbeider er fast med på Babysang i Vikersund, noe som er til stor hjelp for 
trosopplærer. I Åmot kirke har vi to frivillige med den ærefulle tittelen «Oldemor på 
Babysang». De tar imot foreldrene og barna når de kommer, og er en viktig faktor for det 
sosiale aspektet under lunsjen. 
 
 
6.3.1.2.3 Myldregudstjeneste 
Mål:  
Lage gudstjenester som er tilrettelagt for familier med små barn (0-3 år). Barn og  
foreldre/foresatt skal få oppleve tilhørighet til den treenige Gud, kirken og menigheten. 
 

· Oppleve seg sett, verdifull og elsket.  
· Bli kjent med gudstjenesten 
· Å høre til hos Gud og være hjemme i kirken.  
· Vennskap og fellesskap, trygghet og glede.  

 
Vi hadde 4 Myldregudstjenester i 2016. Ett av medlemmene i TOL-utvalget har vært med å 
planlegge og gjennomføre samlingene. Babysang og Knøttesang har blitt spesielt invitert, og 
de førstnevnte har deltatt med innslag i en av gudstjenestene. 
 
 
6.3.1.2.4 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. 
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4-åringene ble invitert til gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok, og tre samlinger i tilknytning 
til denne (altså – 4 i kirka). Tilbudet ble gitt til alle 4-åringer i menigheten. Pga ressurser har 
vi ikke mulighet til å ha samlinger i alle kirkene, så noen av barna blir invitert til samlinger i 
en annen kirke enn den de naturlig sokner til. Samlingene ble holdt i Åmot kirke (for Åmot og 
Nykirke), Heggen kirke (for Vikersund, Geithus, Snarum, Rud, Vestre Spone og Øst-
Modum). Barna blir invitert til å bli med på Søndagsskolen, Familiespeideren og i Åmot 
Barnegospel.  

Boken vi deler ut heter Linda og den lille kirka. 

På gudstjenesten med utdeling av 4-årsbok ble alle invitert til den kirken de sokner til, og der 
møtte til sammen 50 4-åringer opp. Det utgjør 57% av alle døpte i årskullet. 26 barn møtte 
opp på 4-årssamlinger, og det er 30% av de døpte i årskullet.  
 
 
6.3.1.2.5 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. 

Dette er andre året vi har gjennomført 
Førsteklasses.  

Som navnet tilsier er det for de som går i 
første klasse. Vi inviterte til gudstjeneste 
søndagen før skolestart i august 2015. 
Der fikk barna utdelt boka «Tre i et tre».  
Det var fint å kunne være sammen om å 
be for skoletiden deres. 20 barn møtte 
fram.  

I februar/mars 2016 samlet vi 
førsteklassingene igjen, til fire samlinger 

på Vikersund menighetssenter og i Åmot kirke. Totalt 39 barn deltok på samlingen, og dette 
utgjør 37% av døpte i årskullet. De fikk høre bibelfortellinger, lærte salmer og sanger, bønn, 
bordvers og velsignelse. Vi hadde også formingsaktiviteter, lek, kirkekino og dramatisering. 
Samlingene foregikk etter skoletid (kl.13-16) på ukedager. Fint for barna og familiene, en 
utfordring i forhold til å skaffe ledere på dagtid. De som hadde behov fikk tilbud om skyss fra 
skolene til samlingene.  

2 ansatte og 17 frivillige var med på gjennomføringen av Førsteklasses. 
 
6.3.1.2.6 Tårnagenter  
Mål:   
Gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn skal deltakerne løse 
oppdrag og mysterier. 
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· 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. Dette var femte 
gang vi arrangerte Tårnagenthelg. 33 barn deltok, og det 
utgjør 31% av døpte i årskullet. 
Vi brukte to kirker under Tårnagenthelgen. Lørdag ettermiddag var vi i Åmot kirke, som 
passer bra når man trenger god plass til mye aktivitet. Søndag var vi i Heggen kirke, hvor vi 
lette etter symboler og gikk på tårnsafari. Helgen ble avsluttet med gudstjeneste og 
påfølgende kirkekaffe med stor og flott Tårnagentkake. 
 
3 ansatte og 17 frivillige deltok som ledere på Tårnagenthelgen. 
 
 
6.3.1.2.7 Fri i kirka 
Et nytt breddetiltak så dagens lys i år. Fri i kirka er en  
Bo-hjemme-leir i slutten av sommerferien, for barn fra 5.-7.klasse.  
De som er for store for SFO-tilbud før skolestart.  
 
Mål:  
Oppleve Bibelfortellinger og aktualisering 
Oppleve fellesskap og kjenne seg trygg sammen med andre.  

· Skaperdag 
· Pilegrimsdag 
· Midt i blinken 
· Ut i all verden       
  

 
Dette første året kjørte vi tiltaket som et prøveprosjekt, og  
inviterte derfor bare barn som allerede er med i menighetens  
kontinuerlige barnearbeid (kor og Familiespeider).  
Vi prøvde ut to av totalt fire leir-dager, med tema Skaperdag  
og Pilegrimsdag.  
 
Begge dager var vi mest ute, men startet og avsluttet i  
Åmot kirke. Forteller Valborg Sirnes ble engasjert til å lage  
og gjennomføre en pilegrimsvandring fra Vike kirkeruiner  
til Heggen kirke, med engasjerende bibelfortellinger og  
lokalhistorie underveis.  
 
På skaper-dagen holdt vi til ved Enger skole sin flotte gapahuk. 
Vi hadde sporleik, spikket pilegrimsstaver og spiste selvlaget 
grønnsakssuppe kokt på bål. 20 barn deltok, 4 ansatte og 6 
frivillige var ledere på Fri i kirka. 
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6.3.1.2.8 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. 

For åttende gang ble alle 11-åringer (6. klasse) i Modum menighet invitert til overnatting i 
kirka. Barn fra søndre del av bygda ble invitert til Åmot kirke, og barn fra nordre del ble 
invitert til Heggen kirke. 48 barn var med på Lys Våken (38% av de døpte i årskullet).  
 
5 ansatte og 36 frivillige var med på gjennomføringen av LysVåken. 
 

 
 
6.3.1.2.9 Reunion 
Mål:  
Møtes igjen etter konfirmanttiden. Invitere til menighetens aktiviteter for 16-18-åringer. 
Minne om at Jesus er med på veien videre. 
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Reunion ble i år arrangert for tredje gang. 
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, 
god mat og drikke, bønn og velsignelse.  
 

48 fjorårskonfirmanter deltok på Reunion. 3 ansatte og 10 frivillige var med som ledere.  

 

6.3.1.2.10 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 2016/17 underviser kapellanen 36 konfirmanter som går på Søndre Modum 
Ungdomsskole, mens kateketen underviser 63 konfirmanter som går på Søndre og Nordre 
Modum ungdomsskole. Konfirmantundervisningen består av ukentlige enkelttimer, rett etter 
skoletid i Åmot kirke, Vikersund menighetssenter og Snarum kirke. Som undervisningsbok 
brukes Konfirmantbibelen.  
 
Kateketen har i tillegg hatt spesielt tilrettelagt undervisning for konfirmanter med særskilte 
behov.  
 
Begge har 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. Konfirmantene skal ha deltatt på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttida.  
 
Kapellanen har organisert en bønnefaddertjeneste for alle konfirmantene han følger opp, 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 er 65 personer 
involvert i å be for 48 konfirmanter. 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. 
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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. 
 
Om høsten møter alle konfirmantene Buskerud begravelsesbyrå til en samling om begravelse 
om høsten. 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. Kapellanen har brukt Nina Brokhaug Røvang som snakker om sin 
vei til tro, Tone Ellefsrud forteller om sitt arbeid blant fattige i Tanzania, Kathrine Breivik 
deler fra sine erfaringer fra bilulykken og tida videre i rullestol, mens Ketil Jonstad fra 
Marita-stiftelsen forteller om sine erfaringer fra rusmiljøet og om å ha mot til å gjøre gode 
valg. Kateketen har brukt Morten Oterholt til å holde foredrag om rusmisbruk og vold. 
 

6.3.1.2.11 Ledere 
Vi er veldig fornøyd med en stor og flott 
gjeng på ca. 25-30 ungdomsledere som gjør 
det mulig å gjennomføre 
trosopplæringstiltakene i Modum menighet.  
Vi har også med større barn som 
medarbeidere på enkelte breddetiltak. I 
tillegg er foreldre og andre  
voksenledere med og hjelper til.  
Sammen medTrosopplæringsutvalge og  
ansatte i menigheten blir dette et godt og  
solid arbeidslag.  

I 2016 var totalt 86 frivillige med som ledere på Trosopplæringstiltak. Hipp hurra for alle 
sammen! 

 

6.3.1.2.12 Explore; lederkurs for ungdom 
I år som i fjor, inviterte vi til Explore; lederkurs for fjorårskonfirmanter. Etter Reunion i 
januar, meldte 7 unge seg på kurs, og har dette 
året fått opplæring og praksis i barne- og 
ungdomsarbeid i menigheten vår. 
Trosopplærer har stått for 
ledertreningssamling ca. en kveld i måneden, 
og praksisen har vært utført på div. 
trosopplæringstiltak og konfirmantleir. I 2016 
har vi altså hatt to Explore-grupper, og kaller dem Explore I og Explore II. 
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6.3.1.2.13 Søndagsskole 
Antall samlinger:  11 (+ allehelgensfesten) 
 
Antall medlemmer: 8 

Antall fremmøtte. I gjennomsnitt var det 9 barn per samling.  

Ledere: Kari Elise Liodden og Ingvild Torstensen Bekken. 

Aktiviteter: Under samlingene formidles det bibelhistorier på en måte som er tilpasset barna, 
for eksempel gjennom drama eller dukketeater. Vi synger også kristne sanger, ber sammen og 
har ulike aktiviteter. Klistremerker på frammøtekort og utdeling av Barnas blad hører også 
med. Visjonen til søndagsskolen er: «Gi Jesus til barna»! 

Se punkt under arrangementer om allehegensfesten som søndagsskolen er arrangør for.  

Søndagsskolen kjøpte inn et fotballspill til bruk i Åmot kirke. En populær aktivitet! 
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6.3.1.3 Barnehage/skole/kirkesamarbeid  

 
Påskevandring – en gjennomgang av påsken: et opplegg for 2. og 6. klassetrinn ble 
gjennomført også i 2016.  Dette er et opplegg som vi har holdt på med siden 1996 og som 
krever et samarbeid mellom oss ansatte, hvor 4 av oss er med som skuespillere og fortellere 
hver gang.      

Vandring gjennom Bibelen for barn er et kursopplegg tilpasset 
av Bibelselskapet til KRLE-faget i grunnskolen. Runar 
Liodden har i 2016 gjennomført 4 x 45 minutter undervisning i 
alle 5.klassene ved Buskerud, Sysle, Enger, Vikersund og 
Stalsberg 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. 

Skolegudstjenester: Vi gjennomførte skolegudstjenester for Buskerud, Enger, Stalsberg og 
begge ungdomsskolene før jul. Kateketen og kantoren var innom i alle skoleklassene på 
Buskerud og Stalsberg, og øvde på sangene som skulle synges. Sysle skole har 
skolegudstjeneste annet hvert år. Vikersund skole valgte i år å ikke ha skolegudstjeneste, så 
foreldrene laget til en gudstjeneste etter siste skoledag i samarbeid med menigheten. 
 
Kirkebesøk: Kateketen hadde besøk av klasser i noen av kirkene. Fra Vikersund barneskole 
møttes de ved Vike kirkeruin og gikk opp til Heggen kirke. Fra Sysle barneskole tok de turen 
til Snarum kirke og fikk lære om denne. 
Barnehagebesøk: Før jul og påske er kateketen innom de fleste barnehagene og forteller 
hvorfor vi feirer disse høytidene.  Kapellanen inviterte Mælumenga, Bårudåsen og 
Gustadmoen barnehage til bursdagsfest i Åmot kirke i forbindelse med 20 års jubileet til 
kirken.    

 

6.3.1.4 Undervisning, voksne 

 

Mål barnehage/skole/kirkesamarbeid:
Vi vil skape gode rammer for besøk av barnehager og skoleklasser i kirkene. 

Vi vil aktivt tilby barnehager og skoler besøk og undervisning ved våre ansatte og i henhold til 
vedtatte læreplaner. 

Mål undervisning voksne:
Voksne skal erfare at Bibelen er relevant, livsnær og tilgjengelig.
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6.3.1.4.1 Bibelgrupper/husfellesskap 
I menigheten finnes det flere husfellesskap og bibelgrupper. Menigheten er kjent med dette, 
men av kapasitetshensyn i staben er det for tiden ingen konkret oppfølging av disse. En følge 
av det er også at vi ikke har oversikt over eksakt antall på hvor mange grupper som finnes. 

 

6.3.1.4.2 Treffpunkt  
Treffpunkt er en annerledes kveldsgudstjeneste med et eget tema uavhengig av tekstrekkene. 
Kvelden har et variert program som består 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, mens Helle og Kurt Myrvik leder en bønn- og 
lovsangstund for medarbeiderne i forkant. Det har vært mellom 40 og 90 til stede på 
samlingene. Responsen er meget positiv, både fra faste kirkegjengere, og fra folk som ikke 
går så mye i kirken til vanlig. Treffpunkt har blitt en arena som har gitt mange ulike 
mennesker muligheten til å bidra til fellesskap, både som faste medarbeidere, men også som 
bidragsytere de enkelte kveldene. 

 

6.3.1.4.3 Temakvelder  
Medlemmer i temakveldkomiteen:  
Sissel Bache, Guro Helskog, AnneMay Høibak, 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. 
 
Temakvelder i Åmot kirke: 
17.01 med tema Kunsten å forsones.  Jens Jonathan Wilhelmsen, kristen, oppvokst i Norge. 
Han har viet sitt liv til organisasjonen « Initiativ of Change». I de siste tiårene har han 
arbeidet med forståelse mellom øst- og vest Europa og mellom muslimer og 
flertallsbefolkningen hjemme. Kebba Secka er muslim og opprinnelig fra Gambia som han 
forlot i 1973. Han er lærer med erfaring fra arbeid mot ungdomsvold. Han har tidligere vært 
leder av Muslimsk råd i Norge og har bidratt til religionsdialog mellom muslimske 
minoritetsmiljøene og majoriteten i Norge. 
 
08.05 med tema «Ekstraordinære erfaringer». Anne Austad er teolog og førsteamanuensis ved 
VID der hun forsker og underviser innenfor temaområdene sjelesorg, religionspsykologi, 
spiritualitet og nyreligiøsitet. Hennes doktorgradsarbeid har tittelen « Passing Away-Passing 
Buy.  Beate Wagemann Keita har arbeidet som klarsynt livsveileder og kunstner i mange år. 
Hun har vokst opp i Tyskland som datter av en prest og har dype røtter i kristen tradisjon. 
 
09.10 med tema « Jesus som healer». Jan Olav Henriksen er professor med to doktorgrader. I 
forbindelse med at han arbeidet med boka «Uventet og ubedt-paranormale erfaringer i møte 
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med tradisjonell tro» fikk han selv varme hender. Han har også kommet ut med en bok med 
tittelen « Jesus as Healer. A gospel for the Body». 
 
 
6.3.1.4.4 Modum menighets historieutvalg 
Medlemmer: 
Vidar Brekke, Jon Mamen, Wermund Skyllingstad (sekretær), Gunnar Stenbro og Andreas 
Johan Øhren, 
 
Saker: 
Utvalget har dette året kun hatt ett oppsummerende møte. Det er gjennom de 3 åra utvalget 
har vært i arbeid meldt en del innspill til kirkevergen som det foreløpig ikke foreligger noen 
avklaringer på: 
 
· Bekymring for oppbevaring av messehagelen fra 1764 i Heggen kirke. 
· Behov for oppgradering av de gamle familiegravstedene ved Nykirke (kommunegartner). 
· Behov for oppgradering av et par minnesmerker ved Snarum kirke (kommunegartner). 
· Oppretting av et «museum light» til oppbevaring av eldre gjenstander som ikke lenger i 

bruk i kirkene- kanskje i gravkapellet på Heggen. 
 
Utvalget foreslo i et oppsummeringsmøte 19.01 at det videre arbeidet med kirkebrosjyre og 
informasjonstavle knyttes til Rud kirkes 100-årsjubileum i 2017. 
 
"Historiespalten" har etter forslag fra historieutvalget blitt godt etablert i menighetsbladet. 
Vidar har tatt ansvar for å levere stoff til spalten. Normalt består spalten av en artikkel om et 
utvalgt tema, i tillegg mindre snutter hentet fra eldre menighetsblader, aviser eller andre 
kilder. Eksempelvis var det i første nummer 2016 en artikkel om at det var 85 år siden 
menighetsbladet først kom ut. 
 
Jon har representert historieutvalget med en presentasjon av kirkene i Modum, èn kirke per 
utgave av menighetsbladet. 
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6.3.2 Fagutvalg for diakoni 
 

 
 
Delmålene for de fire arbeidsområdene har sitt utgangspunkt i delmålene i «Plan for diakoni i 
Den norske kirke» vedtatt på Kirkemøtet i 2007. 
 

 
 

Mål, diakoni:

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

Delmål, diakoni:

Kjærligheten uttrykkes gjennom:
- nestekjærlighet, 
- inkluderende fellesskap 
- vern om skaperverket 
- kamp for rettferdighet

Nestekjærlighet:
Menigheten har et 

omsorgsabeid rettet mot 
lokale utfodringer og 

inspirerer til et liv i 
nestekjærlighet.

Inkluderende 
fellesskap:

Menighetens fellessakp er 
åpen og inkluderende. 

Menigheten deltar aktivt med 
å styrke fellesskap og nettverk 

generelt i lokalsamfunnet. 

Vern om 
skaperverket:

Menigheten arbeider med den 
bibelske forståelsen av Guds 

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

som fremmer balanse og 
helhet. 

Kamp for 
rettferdighet:

Menigheten engasjerer seg i 
rettferdig fordeling av verdens 

ressurser. Menigheten står 
opp for mennesker som får sitt 

menneskeverd krenket. 
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6.3.2.1 Fagutvalg for diakoni  
Medlemmer:  
Wolfgang Müller, Eli Gutuen, Jorun Krogh og Kirsti Hole (ansatt) 
 
Antall møter: 5 
 
Saker:  
Fagutvalget behandlet 16 saker. Dette året brukte vi en del tid på å planlegge et lørdags 
formiddag-arrangement på VMS som skulle være en introduksjon til menigheten, med 
arbeidstittelen «Modum menighet – noe for deg?» Av forskjellige grunner valgte vi å legge 
dette på is. Det ville blitt arbeidskrevende å gjennomføre, ville krevd involvering fra flere i 
stab, og det var også et spørsmål om vi ville oppnå å treffe målgruppen(e) gjennom et slikt 
tiltak. 
 
Vi har også reflektert over utvalgets mandat/oppgaver og kommet til at utvalget først og 
fremst må ha en overordnet støttefunksjon for diakonien og diakonen, ikke igangsette for 
mange tiltak på egenhånd. Vi er bare fire, og det er begrenset hva den enkelte kan ta på seg. 
To personer har blitt spurt om å sitte i utvalget og har takket nei. Vi har også ønsket å få med 
et medlem fra menighetsrådet. Utvalget 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. Dette året gjaldt det tiltaket «Åpne kirkedører i 
Snarum» som blir gjennomført fra feb. -17.  En annen ting vi har drøftet, er muligheten for å 
ta på oss oppgaven med blomsterutdeling til 80- og 90-åringer, men ser at vi da ville trenge 
langt flere blomsterutdelere enn utvalgets medlemmer. Modum menighets diakoni er som før 
forankret i diakoniplanen og i lokale behov i kommunen. 
 

Andre aktiviteter: Utvalget deltok på kurset på VMS om Fadervår ved Leif Gunnar Engedal. 
Vi bidro med kjøkkentjeneste pluss ledelse av en kveld (diakonen.) Utvalgets medlemmer er 
ellers engasjert i ulike typer diakonalt arbeid. 

 

6.3.2.2 Tiltak og aktiviteter 
Organiserte tiltak som foregår med jevne mellomrom gjennom året har vært:  
Tre møteplasser for eldre (hyggetreff på Holemoen, Vikersund og Åmot), Tro og Lys-
samlinger (se eget punkt), bønnegruppa, andakter og besøk på Modumheimen, Vikersund bo 
og dagsenter og Geithus bo og dagsenter, blomsterutdeling til jubilanter (Heggen diakonat, 
avsluttet des. 16, og Snarum kirkeutvalg). I tillegg er det strikkekafe i Åmot kirke, 
lørdagskafe på VMS i regi av frivillige og Holy Robics senior i Åmot kirke ved Gro Grøsland. 
 
 
6.3.2.2.1 Samling for eldre 
De som satt i komiteen for hyggetreff på Holemoen i 2016 var: Elsa Moen, Gunbjørg Saastad, 
Gerd Honerud, Gerd Marit Ingvoldstad, Inger Lise Øvereng, Gunnar Hellerud, Aase Saastad, 
Aase Weum og Kirsti Hole (ansatt).  
 
For formiddagstreffet på Vikersund Menighetssenter: Helge Gutuen (leder), Kjell 
Christiansen, Gunnar Hellerud, Olav Finsrud, Ellen Olsen, Berit Olstad, Magnhild Eggen, 
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Borghild Kind og Anne Hæhre (fast pianist).  
 
For hyggestund i Åmot kirke: Jorunn Akselsen, Brit Bjørke, Tove Disen, Mary Ann 
Skretteberg, Ingvor Sønju, Dagmar Kårmo, Elsa Thomsen, Berit Norborg, Elisabeth Daae og 
Dagrunn Buxrud. 
 

 
 
6.3.2.2.2 Internasjonal lørdag  
Den 22. oktober ble arrangementet feiret for 7. gang i et samarbeid mellom 
Flyktningetjenesten, Frivilligsentralen og Modum menighet ved diakonen. Oppmøtet var på 
nærmere 450. Underholdningsinnslagene var sang og dans av Åmot barnegospel, en 
thailandsk dans (eneste utenbygds innslag), to eritreiske gutter bidro med sang og dans, 
dessuten to spontane sang- og danseinnslag. Varaordføreren holdt en tale. To av 
barneskolenes femteklasser og en integreringsklasse hadde bidratt med tegninger som pyntet 
veggene. Det var to kunstutstillinger, og mulighet for hårfletning. Mat fra mange land var 
representert, og disse smaksprøvene blir av mange rangert som et høydepunkt. Det gjøres en 
stor jobb på forhånd av alle som bidrar med mat. Til neste års arrangement er det viktig å få 
søkt om mer støtte utenfra, det er behov for økonomisk tilskudd.  
 
6.3.2.2.3 Samtaler/individuell oppfølging 
20 personer har benyttet seg av diakonens tilbud om samtale/sjelesorg på kontoret eller ved at 
diakonen kommer på hjemmebesøk. Flertallet av hjemmebesøkene er til beboere på 
institusjon. I dette tallet er iberegnet de som bare har hatt en eller to samtaler, men for de 
fleste sitt vedkommende er det snakk om kontakt over tid. Hjemmetjenesten og alle 
behandlingsinstitusjoner som diakonen har oversikt over i Modum har fått utdelt et skriv i 
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form av et laminert ark med overskriften «Besøk fra diakon eller prester i Modum menighet». 
Med dette minner vi personalet om at de kan ta kontakt for beboere/pasienter som ønsker 
samtale, og beskriver tilbudet/tjenestene kort. Hensikten er å bevisstgjøre på åndelige behov 
og å senke terskelen for å ta kontakt. Det har da også medført noen henvendelser. I tillegg 
finnes det også frivillige sjelesørgere som har sporadisk eller jevnlig kontakt med enkelte. 
Sjelesørgere møttes som gruppe sammen med diakonen en gang i 2016. Disse er Inger Tørto, 
Kari Bekken og Brit Bjørke.  
 
6.3.2.2.4 Stillhetsarbeid 
I komiteen for stillhetsarbeid sitter Jorun Krogh (leder), Inger Tørto, Leif Gunnar Engedal, 
Helge Gutuen og Kirsti Hole (ansatt). Vi arrangerte dagsretreat på Institutt for sjelesorg i april 
og oktober. Fra og med februar iverksatte vi tiltaket «Stille time i Rud kirke», hver første 
mandag i måneden kl. 19. (Alle måneder unntatt januar, juli og august). Vi bruker 
«pusteromsliturgi» hentet fra Korsvei-bevegelsen, med to stillhetsperioder underveis. I snitt 
har det vært 11 deltagere pr. gang. Stillhetskomiteens medlemmer bytter på å lede Stille time. 
Medlemmene deltok også på kurset om Fadervår på VMS med Leif Gunnar Engedal som 
kursholder. 
 
6.3.2.2.5 Sorgtilbud 
Pårørende får tilsendt brev og brosjyre i posten, hvor vi tilbyr å starte sorggrupper for dem 
som ønsker, eller gi individuelle samtaler. To personer har fått oppfølging fra to frivillige som 
selv har gjennomgått samme type sorg. (Prestenes oppfølging til sørgende er utenfor 
diakonens registrering).  
 
Middagen/sammenkomsten for pårørende etter allehelgensgudstjenesten, er også en del av 
menighetens sorgtilbud. En frivillig har i 2016 gjennomgått grunnkurs i sjelesorg + 
sorggruppeleder-kurs på Institutt for sjelesorg. 13.06 holdt vi et seminar i Åmot kirke med 
fokus på sorg. Målgruppen var bred - både de som selv sliter med sorg, frivillige 
sjelesørgere/sorggruppeledere og helsepersonell. Det var ca 8 deltagere, de to første gruppene 
var representert. Kursholder var Eli Landro fra Institutt for sjelesorg. Potensielle frivillige 
sorggruppeledere pr. i dag er Inger Tørto, Brit Bjørke, Aase Marie Bråten, Sissel Øvereng og 
Ellen-Marie Berg. 
 
6.3.2.2.6 Kvinnenes internasjonale bønnedag 
Ble avholdt fredag 4. mars på Vikersund menighetssenter, i et samarbeid mellom diakonen, 
frivillige i vår menighet, Vikersund Normisjon og pinsemenigheten Betlehem. I komiteen for 
Kvinnenes internasjonale bønnedag satt i 2016: Renate Grendalen, Reidun Nærland, Berit 
Gundhus, Kari Bekken, Helga Utne, Ingrid Marcussen, Torill Korsvik og Kirsti Hole (ansatt).  
 
6.3.2.2.7 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon  
Diakonen har samarbeidet med Kirkens Nødhjelp-kontakten, kirkeutvalgene, andre ansatte og  
frivillige om gjennomføring av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene og deres 
foreldre gjør hoveddelen av innsamlingen. Foreldrekontakter var involvert i forkant av 
fasteaksjonen. Det har vært en god erfaring som blant annet har medført at flere roder ble 
dekket opp. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til dem som trenger det mest, 
og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. I 2016 ble det samlet inn 
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97.329,-. Dette var siste året Ole Wiger var KN-kontakt for Modum menighet. Det har hittil 
ikke meldt seg noen som kunne tenke seg å ta over oppgaven. Menighetsrådet er forespurt. Vi 
bringer muligheten ut i menighetsbladet, og fortsetter å se etter frivillige som vil samarbeide 
med diakon og kateket om dette. 

 
6.3.2.2.8 Miljøgruppa  
I miljøgruppa sitter Maren Wiger, Mari Engedal, Leif Gunnar Engedal, Åse Kirsti Rognlien, 
Wenche Aase og Kirsti Hole (ansatt). Leder har vært Maren Wiger, som ble avløst av Mari 
Engedal før jul. 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 deltok på Skaperverkets dag som ble markert med 
friluftsgudstjeneste på Gruvetråkka, med forbønn og innslag/aktivitet etter gudstjenesten (for 
barn). I tillegg har miljøgruppa bedt om å få delta på et møte med prestene for å gi innspill om 
miljø/rettferdighetsperspektiv i forbindelse med gudstjenester og forkynnelse. Vi vil få delta 
på et slikt møte i 2017. Miljøgruppas medlemmer har skrevet noe til hvert nummer av 
menighetsbladet på omgang. Fra 2017 vil dette bli i form av en fast spalte hvor Leif Gunnar 
Engedal er fast skribent.  
 
6.3.2.2.9 Tro og Lys 
Antall samlinger:  
Det har vært 11 samlinger i Tro og Lys, hvorav 5 på søndag ettermiddag kl. 17-20.  
 
Antall medlemmer: ca. 40  
 
Ledergruppa:  
Kari Bekken (leder), Sigfrid Bentzen, Marianne Blegeberg (til sommer -16), Helga Utne (fra 
sommer -16) og Kirsti Hole (ansatt). 
 
Aktiviteter utenom vanlige søndags-samlinger:  
· Tro og Lys-gruppa deltok på juletrefesten til Modum Lokallag for utviklingshemmede 

med det tradisjonelle julespillet, dvs. fremføring av jule-evangeliet. 
· I januar var noen fra Tro og Lys i Modum på besøk hos Tro og Lys-gruppa i Nedre Eiker. 
· På samlingen i februar ble Kari Bekken innsatt som leder av Tro og Lys-gruppa i Modum. 

Vi hadde besøk av Helga Mosland Raen fra Tro og Lys Norge. 
· I mai deltok gruppa på Skaperverkets dag som ble markert med friluftsgudstjeneste på 

Gruvetråkka. Etterpå samling om «kirkekaffe» på Gruvekroa. 
· I juni var det sommeravslutning på Furumo med pølser, diverse leker, aktivitet og samling 

med sang og ord for dagen. 
· I september var det samlinger i smågruppene i Tro og Lys. 
· En lørdag i november var det årsfest med middag, sang og leker. 
· To representanter fra Tro og Lys i Modum deltok på jubileumsfesten til Nordstrand i 

oktober, holdt tale og overrakte gave. 
· 3. søndag i advent deltok gruppa på gudstjenesten kl. 11 i Åmot kirke sammen med SMK-

Viking og resten av menigheten. 
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Tro og Lys-gruppa er inndelt i tre smågrupper. Ledere for disse var i 2016 Britt Dahl, Kari 
Bekken og Sigfrid Bentzen. Innimellom de store fellessamlingene har smågruppene hatt 
møter i hjemmene eller annet egnet lokale for å utdype fellesskap og vennskap. Tro og Lys 
har fått knyttet til seg et par nye venner i løpet av året. 

 

6.3.2.2.10 Kontaktpersoner 
Helle Myrvik (MR) var valgt som utsending til representantskaps- 
møte i 2016 i Kirkens SOS.  

 
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp har vært Åse Berit Hoffart 
frem til høsten 2016. Det jobbes nå for å finne en ny person til 
denne oppgaven. 

 

 
 
 

 
 



47  
Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    

 

6.3.3 Fagutvalg for musikk og kultur 

 
 
 
Medlemmer: 
Utvalget har bestått av Oskar Fidjestøl, Anne Kat Håskjold (MR), Bendik Holberg (MR), 
Helge Nysted (menighetsmusiker) og Hanna Louise Husøien (kantor). I tillegg har vår faste 
organistvikar Henriette Viktoria Eide Skagen vært med ved leilighet. Utvalget har kun hatt 
møter i forbindelse med arrangementer.  
 
Aktiviteter:  
Det har blitt jobbet med søknader og lignende 
i forbindelse med anskaffelse av nytt flygel i 
Åmot kirke, som stod klart i mai 2016. Blant 
annet var fagutvalget med på å arrangere 
konserten til inntekt for nytt flygel. 
 
 

6.3.3.1 Musikk 
Fordi vi legger vekt på å skape en bredde i 
gudstjenesten, er det viktig for oss å bruke 
lokale krefter for å variere det musikalske 
uttrykket. Modum har mange dyktige solister 
og musikere som vi har gleden av å 
samarbeide med.  
 
2016 ble et begivenhetsrikt år for musikklivet 
i menigheten. Blant an net fikk 
menigheten/Åmot kirke på plass et nytt flygel 

Mål, fagutvalg for 
musikk og kultur:

Vi ønsker å synliggjøre 
kirken og vår tro 

gjennom musikk, fysisk 
aktivitet og andre ulike 

kulturelle uttrykk.

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

en god musikalsk 
arena.

Delmål 
arrangementer:

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

arrangementer.

Delmål sport: 
Formidle det kristne 

budskapet i rammen av 
fysisk aktivitet, 

friluftsliv og fellesskap 
hvor det legges til rette 

for forksjellige 
aldersgrupper og 

funksjonsnivå.
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i tide til gudstjenesten i anledning kirkens 20-årsjubileum. Flygelet ble skaffet med hjelp fra 
Sparebank 1 Modum, gaver, privatpersoner og en konsert hvor mer enn 100 musikere og 
sangere bidro. 
 
Menighetens tre kor mottok i 2016 en sjenerøs gave fra Sparebank 1 Modum på 500.000,-. 
Gaven går til kortrabulanter og lydutstyr. I tillegg gikk den til fire arrangmenter til inspirasjon 
for korene: ekstra buss til Heggen gospel sin Tysklandsturne, Soul Children festival, konsert 
med Jarle Waldemar og Åmot barnegospel og en tur for ungdomsbandet som spiller for 
korene til New York med mål å inspirere og motivere til videre aktivitet.  
  

6.3.3.1.1 Knøttesang og Åmot barnegospel 
Antall samlinger: Øvelse hver torsdag i skoleåret, deltagelse på 7 gudstjenester, sang på 
konsert til inntekt for flygelet i januar, arrangerte karnevalsfest i Åmot kirke etter karnevals 
gudstjenesten i februar, konsert på bankens gaveutdeling i april, overnattingstur i Åmot kirke i 
mai, sang og dans på Internasjonal lørdag i oktober, sang på «Scenen er din - Gospel night» i 
oktober. Høstens store prosjekt var forberedelser og gjennomføring av en stor adventskonsert 
sammen med artisten Jarle Waldemar i Åmot kirke. 90 sangere fra barnegospel og Knøttesang 
deltok med sang og skuespill. 
 
Antall medlemmer: ca. 120 
 
Ledere:  
Hele året: Nina Brokhaug Røvang (hovedleder), Helge Nysted (bandleder), Elin Moe 
(kjøkken), Edel-Renate Malnes (kjøkken), Ole Henrik Bottolfs (trommer), Arne Kristian Eide 
Skagen (bass), Hanne B. Hansen (aktivitetsgruppa), Nina Gundersen (aktivitetsgruppa), Sara 
Kristensen (aktivitetsgruppa), Øyunn Brokhaug Røvang (aktivitetsgruppa 2.-5. kl), Viktoria 
Moe Løken (aktivitetsgruppa 2.-5. kl), Charlotte Skov Jørgensen (medleder), Elisabeth 
Liodden (dans), Caroline Myrmel (dans), Ingrid Mathea Bjørke Krogh (dans), Runar Liodden 
(medleder), og Nils Tørto (støtteperson på logistikk), Håvard Magnes (støtteperson på 
logistikk). 
 
Vår: Vidar Husøien (dirigent), Renate Bjørnerud (Knøttesang/medleder), Mariann Grønli 
Åsheim (aktivitetsgruppa), Natty Mulue Keleta (aktivitetsgruppa 2.-5. klasse), Inger Maaleng 
Moviken (knøttesang) 
 
Høst: Sarah Plomås Strandbråten (dirigent), Petrine Indresæter (knøttesang).  
 
Aktiviteter: 
Knøttesang har primærmålgruppe 1-4 år. De er med på første sangen sammen med 
barnegospelen og deltar og på kveldsmaten. I mellom dette har de et eget opplegg med sanger 
og lesestund.  
 
Målgruppen for selve barnegospelen er barn i alderen 4 år til og med 7. klasse. På øvelsene 
har det vært sangøvelse, aldersinndelte grupper og kveldsmat. Aktivitetsgruppa har også 
denne høsten vært så stor at det er blitt gitt eget tilbud til de som går i 2.-7. klasse. 
Dansegruppa har vært åpen for de fra 1. klasse og oppover. I tillegg har barnegospelen et band 
bestående av piano, trommer og bass. Dansegruppa og aktivitetsgruppa for 2.-7. klasse ledes 
av ledere i 5./6./7. klasse. 
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Foreldre/foresatte er med som ”tilskuere” og dugnadsfolk under øvelsene/kveldsmaten. I 
gudstjenestene deltar barna aktivt gjennom kor, solister, dans, band og deltagelse i ulike ledd i 
liturgien som prosesjon, forbønn, nådehilsen og kollekt. Barnegospelen har fortsatt et godt 
lederteam med veldefinerte oppgaver. Lederteamet ønsker at barn skal bli kjent med Jesus, 
glad i sang, musikk og dans og skal kjenne seg hjemme i menigheten og kirkelivet.  

 
6.3.3.1.2 Modum Soul Children 
Ledere: 
Therese Baardseth (kontaktperson og leder for koret),Vidar Husøien (dirigent), Jenny Elida 
Eidsmoen Haugen (ungdomsleder/dirigent), Hanna Louise Husøien (pianist) Arne Kristian 
Skagen (bass). I tillegg stiller foreldre med kjøkkentjeneste og praktiske oppgaver. 
 
Antall medlemmer:  
I slutten av 2016 var medlemstallet på 21 barn.  
 
Antall samlinger 
Modum Soul Children hadde totalt 8 øvelser og deltok på 8 gudstjenester i 2016.  
Vårsemestret ble avsluttet med en overnatting i Åmot kirke 14.-15.05. 
I tillegg deltok koret på Soul Children Festival i Oslo 14.-16.10. Dette var årets høydepunkt 
og en god opplevelse for koret. Grunnet gave fra Sparebank1 Modum ble hovedparten av 
kostnaden dekket for medlemmene.  
 
MSC deltok også på Gospel night i Åmot kirke 29.10 både alene og sammen med Åmot 
barnegospel og Heggen Gospel.  
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En liten gruppe av medlemmene i koret var med og sang på julegrantenning i Åmot.  
 
Øvelsene holdes på lørdager fra kl. 13-17, slik at det er god tid til øving, lek, middag og 
felleskap. Koret øver vanligvis på Vikersund menighetssenter og er for barn fra 4-7 klasse. 
 
Samlingene var fordelt slik: 

· Øvelse lørdag 09.01. Gudstjeneste søndag 10.01 i Snarum kirke. 
· Øvelse lørdag 30.01. Gudstjeneste søndag 31.01 på VMS. 
· Øvelse lørdag 20.02. Gudstjeneste søndag 21.02 i Nykirke kirke. 
· Øvelse lørdag 16.04. Gudstjeneste søndag 17.04 i Heggen kirke. 
· Overnattingshelg 14.-15.05 i Åmot kirke. 
· Øvelse lørdag 17.09. Gudstjeneste søndag 18.09 i Nykirke kirke. 
· 14.-16.10. Soul Children Festival i Oslo Spektrum med overnatting.  
· Øvelse lørdag 29.10, deretter medvirket vi på «Scenen er din – Gospel night!» 

Gudstjeneste søndag 30.10 i Åmot kirke. 
· Øvelse lørdag 03.12 i Åmot kirke. Gudstjeneste 18.12 på VMS. 

 
 
6.3.3.1.3 Heggen gospel 
Betalende medlemmer i 2016: 75 
 
Deltakere Tysklandsturné (med bussjåfører): 72 
 
Styremedlemmer 2016/2017: 
Nicolay Grøtterud (dirigent), Jenny Elida Haugen (dirigent), Ingvild Bekkeseth (styreleder), 
Erik Berg (nestleder), Daniel Schou (kasserer), Amalie Kopland (sekretær), Karoline Myro 
(PR-ansvarlig), Risam Tekie (PR-ansvarlig), Ole Henrik Bottolfs (bandrepresentant), Oscar 
Bondø (styremedlem), Andre Boucher (styremedlem), Karoline Bendigtsen (styremedlem). 
 
Voksenledere 2016: 
Hanna Louise Husøien, Vidar Husøien, Anne-Marthe Eilertsen, Vegard Berget, Espen 
Andreas Bottolfs, Jan Erik Ingesen, Analin Eidås Askerud. 
 
Øvelser i 2016: Heggen Gospel har hatt øvelser hver fredag (utenom ferier) på 
Menighetssenteret fra kl 19.00 – 22.00 
 
Oppdrag i 2016:  
I alt 16 oppdrag i løpet av 2016: 

· Ungdomsgudstjeneste i Åmot (vår) 
· 2 ”Før-vi-drar-på-turné”-konserter i Vikersund 
· 8 konserter på turné i Tyskland 
· Ungdomsgudstjeneste i Åmot (høst)  
· 2 julegudstjenester på Heggen 
· 1 Intimkonsert 
· 1 Gospelnight m/Scenen er din 
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Andre hendelser i løpet av 2016: 
· Arrangerte en nattcup, i januar 2016, med tema «ville vesten» med mekanisk okse og 

luftgeværskyting 
· Nattcup på Tyristrand, 30 deltakere var med fra Heggen Gospel 

 
 

6.3.3.1.4 Konserter 
Menigheten arrangerte 19 konserter i 2016. Det er verdt å nevne konsert til inntekt for nytt 
flygel, 27.01, og Gospelnight 22.10 i Åmot kirke. Sistnevnte var et samarbeidsprosjekt 
mellom Scenen er din og menigheten. Våre tre kor var alle med, i tillegg til en rekke andre 
musikere. Konserten ble meget vellykket og flere uttrykte glede over å gjennomføre en 
konsert på tvers av kor og grupper. 
 

Heggen gospel holdt 10 konserter på sin 
Tyskland-turné, inkludert to «Før-vi-drar-på-
turné-konserter» i Modum kulturhus og 
intimkonsert på Vikersund menighetssenter før 
jul. 
  
Åmot barnegospel holdt konsert i Åmot kirke i 
samarbeid med Jarle Waldemar.  
I tillegg til disse konsertene har det vært 
arrangert «Syng med oss» og Lovsangskveld i 
Åmot kirke og kirkelig Kulturkveld i Snarum 
kirke.  
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6.3.3.2 Sport 
6.3.3.2.1 Rullatormila  
Rullatormila ble arrangert for niende gang og er blitt en fast 
tradisjon andre onsdagen i juni. I år deltok 161 personer i 
målgruppen, i tillegg til ledsagere. Dette er et gøyalt 
arrangement hvor nesten hele staben deltar, blant annet med 
drikkestasjon, taffelmusikk og quiz på kirketorget. Det var god 
stemning med grillmat, bløtkake. I år deltok tidligere 
statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Astrid 
Nøklebye Heiberg, og holdt en inspirerende appell om eldre 
som en ressurs for lokalsamfunnet. Vår nye ordfører, Ståle 
Versland overtok stafettpinnen fra Terje Braathen og delte ut 
medaljer. I tillegg stilte Rosthaug videregående skole med et 
titalls elever fra Helse- og oppvekstfag som ledsaget mange av 
de eldre rundt traséen. Bårudåsen barnehage, Mælumenga barnehage og Enger skole sto langs 
løypa og var heiagjeng med norske flagg. Runar Liodden holdt en kort andakt i forbindelse 
med arrangementet og lyste velsignelsen til slutt. Tiltaket synliggjør det nære forholdet 
mellom kirken og andre offentlige institusjoner i Modum, men Modumheimen i særdeleshet. I 
tillegg får arrangementet god pressedekning av radio, TV og aviser som synliggjør kirken som 
en levende kirke i lokalsamfunnet. 
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6.3.3.2.2 KRIK  
Antall samlinger:  
Trener hver torsdag fra 19:30-21:00 på NMU.  
Unntak er ferier.  
KRIK Modum hadde 2 medlemmer på  
Explore 2016 (Nasjonal snyttårsleir for KRIK) 

Antall betalende medlemmer 2016: 37 (2015:32, 2014:32) 

Ledere/styret:  
Arne Kristian Eide Skagen – leder, Risam Tekie, Håvard Holen, Eivind Halås 
Geir E. Holberg er 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. 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 dager med aktiviteter andre steder. 
Bowling i Hønefoss, Svømming på Furumo eller uteaktiviteter. Vanlige samlinger består av 1 
½ times trening, der vi samles rundt kake og en andakt på 5-10 minutter som avrunding på 
samlingene. 2016 har vært en morsomt år med stadig flere som er med Styret har gjort en fin 
jobb med å inkludere nye medlemmer. Antall på samlingene er mellom 10 og 20. 
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6.3.3.2.3 Holy Robic senior 
Dette er et trimtilbud for den eldre garde. Vi trener i ungdomsstua i Åmot kirke hver torsdag 
fra kl. 11.00 – 11.45. Etterpå går de fleste av oss 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 vi bruker til 
sosiale tilstelninger, blomstergaver osv. Eventuelt overskudd går til menighetens arbeid. 
Alderen er fra 65 til 93 år. Det er en fast gjeng på 14 – 16 stykker. Alle møter ikke hver gang, 
så antallet på hver trening kan variere noe.   Det er trening hver uke, unntatt i sommerferien, 
påsken og jula. Onsdag 08.06 deltok vi på Rullatormila, og vi stilte opp med røde t-skjorter 
med Holy Robic Senior påtrykt. Vi var 13 stykker som deltok her.  Den 30.06 ble 
Vårsemesteret for 2016 avsluttet med pølsefest hjemme hos Kari Hansen, hvor vi var 12 
stykker. Til jul avslutter den spreke gjengen året med julemiddag på Modumstua.   Her var vi 
12 stykker. I tradisjon tro. og til stor glede for oss alle, kom Runar Liodden innom 
Modumstua og tok seg god tid til en prat og andakt. Til slutt lyste han velsignelsen over oss 
alle, noe som var en perfekt avslutning på året.  
   

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

 

6.3.3.2.5 Champions League 
Lørdag 28.05 ble det også Champions League-finalekveld i kirkerommet i Åmot kirke med 12 
kvadratmeter skjerm i samarbeid med Haugfoss og Åmot idrettsforeninger. Vi har fortsatt et 
godt samarbeid med Viasat og Modum Kabel-TV, slik at vi får vist kampen.  

I 2016 var det Real Madrid – Atletico Madrid, (5-3 etter straffekonk.). 

 
6.3.3.2.6 Familiespeider 
Antall samlinger: 
10 (6 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret) 
· 10.01. Skøyter og bading på Furumo 
· 21.02. Skitur og aking ved Sponevollen 
· 13.03. Skitur til Breilihytta  
· 01.05.  Vår på gården til Maren og Ole Wiger i 

Vikerkleiva 
· 22.05.  Friluftsgudstjeneste på Gruvetråkka 
· 10-12.06. Overnattingstur i telt ved Sørli i Holleia 
· 21.08. Tur i Trillemarka med omvisning i Horga kraftverk 
· 25.09. Kanopadling på Sysletjern 
· 30.10. Grønnsakssuppe og barkebåtrace ved speiderhytta i 

Holleia 
· 27.11. Juleverksted med julegrøt i Åmot kirke 
 

Antall medlemmer: 30 betalende. 10-150 på samlingene i alderen 0-85 år. 
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Hovedleder: Odd Arne Røvang.  

Aktiviteter:  
Familiespeiding i regi av Modum menighet og KFUK-KFUM speiderne er et tilbud til hele 
Modum, og de fleste samlingene er utendørs på ulike steder i kommunen.  

Familiespeiding er et tilbud til hele familien uten aldersbegrensninger. Voksne og barn skal 
lære, lage og leke sammen. Rammen om det hele er friluftsliv og et møte med Gud. 
Familiespeiding skiller seg fra tradisjonelt speiderarbeid ved at opplegget er rettet mot hele 
familien.  

Hovedfokus for samlingene er å være ute i naturen sammen, uten et stramt program. 
Mat/middag som vi lager sammen er en naturlig del hver gang. 

 
 

6.3.3.3 Arrangementer 
I løpet av året har menigheten mange arrangementer som konfirmantjubileum, brudeparkveld, 
frivillighetsfest, lørdagskafé (VMS), åpent kirketorg, tur for de frivillige på kirketorget, 
juletrefest, Allehelgensfest for familier, Allehelgensamling for pårørende til de som gikk bort 
i 2016, Strikkekafé og Syng med oss. Noen av disse omtales litt bredere her i årsmeldingen.  
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6.3.3.3.1 Frivillighetsfesten  
Frivillighetsfesten for arbeidsåret 2016 ble tradisjonen tro arrangert av staben på nyåret 
påfølgende år (07.02.2017). 115 frivillige i alderen 7-90 år deltok på festen.  

Sverre Følstad holdt et flott inspirasjonsforedrag som vakte stor begeistring. 
Frivillighetsprisen gikk til Torill og Jørgen Korsvik for deres mangeårige innsats i Modum 
menighet. 

 

6.3.3.3.2 Allehelgensfest for barnefamilier 
Lørdag 31. oktober arrangerte søndagsskolen Allehelgensfest i Åmot kirke. Innholdet i 
kvelden var pølsefest, aktiviteter i aldersinndelte grupper, andakt og kirkekino. Søndagsskolen 
i Modum menighet var arrangør. 
 
 
6.3.3.3.3 Utstillinger 
I tida før og etter påske hadde 2. og 6. klassinger ved Enger skole utstilling av påsketegninger 
i Åmot kirke.  

 

6.3.3.3.4 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.   
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6.3.3.3.5 Kirketorget 
Kirketorget er åpent på hverdager med mulighet til å kjøpe lunsj, vafler og drikke. De 
frivillige på kirketorget har og hatt ansvaret for flere minnesamvær som sammen med de 
andre inntektene fra kirketorget gir et godt tilskudd til menigheten og er en viktig støtte for 
blant annet arbeidet blant barn og unge. 
 
Som vanlig ble det gjennomført dugnader før 17. mai og til jul, med pizza på kirketorget som 
takk for innsatsen. 
 
Årets sommertur for de frivillige gikk til Villa Fridheim, der vi fikk hyggelig omvisning samt 
servering av spekemat og eplekake. 
 
 

6.3.4 Fagutvalg for misjon  
Mål: 
Styrke misjonsbevisstheten i menigheten i Modum. Bidra til å styrke økonomien til 
menighetens samarbeidspartner HimalPartner 

 
Utvalget har bestått av: Jørgen Korsvik, Brit Bjørke og Kirsti Hole (ansatt). 
 
Antall møter: 4 
 
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. 
 
I 2016 har misjonsutvalgets medlemmer deltatt på de gudstjenestene hvor det har vært ofring 
til misjonsprosjektet, med informasjon i forbindelse med kunngjøringene. Når det gjelder 
ofringene på Treffpunkt, har prest Runar Liodden påtatt seg å gi en kort informasjon. 
 
To fra utvalget har utarbeidet et forslag til bønner og kunngjøringstekst som prestene kan 
bruke i forbønnen under gudstjenesten. Dette er spesielt aktuelt når det er offer til 
misjonsprosjektet, men vi ønsker at misjonsprosjektet og Himalpartner huskes på i 
gudstjenestene også ellers. Vi har et godt samarbeid med med prestetjenesten om innlemmelse 
av slike bønner i alterboka. Kunngjøringsteksten vil bli revidert igjen i 2017. 
 
Utvalget har hatt kontakt med trosopplærer og leder av Åmot barnegospel med tanke på å få 
aktualisert misjonsprosjektet inn i noen av tiltakene for barn. Det jobber med å skaffe 
materiell og sang fra Nepal som vil passe inn i aktuelle tiltak. 
 
Utvalget har også sørget for at det tas inn stoff fra Himalpartner i hvert nummer av 
menighetsbladet. 
 
Det er registrert totalt kr. 27 422,40 fra Modum menighet til prosjektet som støttes herfra i 
2016. 

For å lese mer om Himalpartner og arbeidet i Nepal, gå inn på www.himalpartner.no. 

http://www.himalpartner.no
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6.3.5 Fagutvalg for informasjon og PR  
Mål: 
Modum menighet ønsker å være en synlig og tilgjengelig menighet. 

Det er ikke opprettet et fagutvalg for informasjon og PR i løpet av 2016, men det er oppnevnt 
2 fra MR som skal være med å starte opp utvalget i 2017.  

Facebook har vært aktivt brukt for å markedsføre og rekruttere til aktiviteter i menigheten. 
Menigheten har sin egen side, og flere av gruppene/aktivitetene har egne sider, både åpne og 
lukkede.  

Det annonseres fast i Bygdeposten når det gjelder gudstjenester. Utover det brukes 
Bygdeposten til annonsering av arrangementer i regi av soknet. Flere av de ansatte er i tillegg 
gode til å skrive og få inn pressemeldinger i avisene om ulike arrangementer. Dette krever tid 
og vi ser at pressemeldinger og kontakt med media lett kan bli en salderingspost i en travel 
arbeidshverdag. 

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. 

Menighetsbladet deles ut til alle husstander i soknet, samt sendes til enkeltpersoner etter 
ønske. Bladet kom ut med 4 utgaver i 2016. 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 2016 er Torill Korsvik. 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 
design som for kirken.no.  

Flere fra staben deltok på yrkesmessen som ble arrangert på Søndre Modum Ungdomsskole i 
regi av Rotary i januar 2016. 
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6.4 VIKERSUND MENIGHETSSENTER OG VIKERSUND NORMISJON  

6.4.1 Årsmelding 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  
Gunnar Hellerud, medlem – Menighetsrådet 
Hroar Fossen, medlem – Normisjon 
Kjell Christiansen, medlem – Normisjon 
Eli Gutuen, medlem – Normisjon 
Solveig Berg Vego, varamedlem – Normisjon 
Eirik Roness, varamedlem - Menighetsrådet  
 
Regnskapsfører: Ole Auen Wiger. Han har også ansvar for snømåking. 
Revisor: Revisorgruppen A/S, Drammen.  
Utleieansvarlig: Hroar Fossen 
 
Virksomheten 
Det har vært avholdt 4 (4 )styremøter og behandlet 31 (38) saker 
 
Renholder. Daoud Askar har vært lønnet renholder 3 timer pr uke i 2016. I tilegg har Zewdi 
Fesshaye vært ekstra renholder. 
 
Vaktmesterfunksjonen. Styret har vært enig at denne funksjonen kan ivaretas på frivillig basis 
av styremedlemmene inntil videre. 
 
Økonomi 
Styret bestemte nye leiesatser for 2016. 
Loppemarked ble arrangert lørdag 23. april. Vi ryddet og gjorde klart på onsdag. Torsdag og 
fredag var det muligheter for å levere ”lopper”. I tillegg ble det hentet lopper på fredag 
ettermiddag. Denne ordningen ble vellykket . Resultatet ble utrolige kr 50 901,- som vi var 
meget fornøyd med. Stor takk til alle hjelpere, givere og kjøpere. 
Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på kr 3 680,-, etter avskrivninger. 
 
Leietaker i 2. etasje. 
Leiligheten er leid ut i 2016 på vanlige husleievilkår, uten noen forpliktelser i forhold til 
huset. 
 
Investeringer/vedlikehold. 
Vedlikeholdskomite. Styret oppnevnte en vedlikeholdskomite og følgende er utført i året som 
er gått: 
Det er innstallert nytt lysarmatur i tak i peisestua.  
Nye blomsterkasser ved inngangspartiet.  
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Nye vinduer i peisestua og kjøkken. 
Etter vannlekkasje i peisestua er taket reparert. 
Det er kjøpt nytt kjøleskap (lillesalen) til gjestebruk 
Det har vært registert over tid at innganspartiet har sunket. Det ble reparert ved at det ble 
gravd opp foran og rundt trappa og fylt med pukk/grus og asfalt i håp om at inngangspartiet 
ikke synker mer. 
 
Menighetssenteret fremtid: Styret har konstatert at egne medlemmer blir eldre og at det stadig 
blir vanskeligere å finne yngre, nye medlemmer som er villige til å ta på seg krevende verv.  
Styret ba formann og sekretær om å ta kontakt med kirkevergen for en dialog om 
Menighetssenteret fremtid. 
Høstdugnad i uteområdet for å kutte busker og lignende.  
Kirkeringen har kjøpt glass, håndkl og juleduker til Menighetssenteret 
Det har vært dugnad i forbindelse med storrengjøring av huset etter loppemarkedet. I den 
anledning serverte vi pizza til dugnadsfolket. 
Plenklipping vår/sommer og høst har vært ivaretatt av en skoleungdom mot en godtgjørelse.  
 
Bokcafeen: 
Styret besluttet i 2010 å opprette en bokkafe med overskuddsbøker fra loppemarkedet.  
til inntekt for Menighetssenteret. Det er salg etter selvbetjeningsprinsippet.  Penger legges i en 
kasse. Åpningstider er parallelt med at det foregår andre aktiviteter på senteret. 
I 2016 har Jorun Krogh og Helge Gutuen hatt ansvar for rydding og etterfylling av bøker. De 
har også hatt ansvaret for å tømme pengekassa og sette pengene inn på konto til 
Menighetssenteret. 
 
Aktiviteter: 
Det har vært normal aktivitet for utleie av huset i 2016. Det var vært arrangementene til 
Vikersund Normisjon (formiddagstreff, lørdagskaffe, kurskvelder, julemarked og 
temakvelder) og  til Modum Menighet (konfirmantundervisning, 
gudstjenester/skolegudstjenester, babysang, 1 klasses samlinger) 
Heggen Gospel, Modum Kammerkor og Modum Soul Children har korøvelser på 
Menighetssenteret. Mandagskvelder har vært leid ut til Åmot og Vikersund kristne fellesskap. 
Huset leies ut til minnesamvær, selskaper (bursdager, konfirmasjoner, dåpsselskap osv)  
I 2016 har det vært 8 ordinære gudstjenester, 1 askeonsdags gudstjeneste, 2 
forbønnsgudstjenester og 4 skolegudstjenester.  
Normisjon har hatt 72 sammenkomster med omtrent 1600 tilstede.  
Gjennomsnittlig brukes lokalene av 210 til 230 forskjellige personer pr uke i månedene 
 august til juni.  
Vi tror at Menighetssenetret med sine forskjellige tiltak har vært  en viktig funksjon for 
mennesker i 
Modumområdet.  
 
TAKK Bak all denne virksomheten som er nevnt for året 2016 ligger en betydelig innsats fra 
styremedlemmene og ikke minst fra mange frivillige medarbeidere. En hjertelig takk til  alle. 
 
Vikersund 9. februar 2017 
Styret for Vikersund Menighetssenter 
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6.4.2 Årsmelding for Vikersund Normisjon  
Modum Indremisjon ble stiftet i 1872, så denne årsmeldingen er for det 144.virkeåret for 
Indremisjon/ Normisjon i Modum. Fra 1. januar 2001 har foreningens navn vært Vikersund 
Normisjon, så dette er årsmelding for Normisjon’s 16. år. Vi fikk 1 nytt medlem i fjor og ved 
årsskiftet er vi 33. 
 
Vikersund Normisjon stiller 3 medlemmer til styret i stiftelsen Vikersund Menighetssenter.  
De fleste av våre arrangementer 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: Lisa Wiger (valgt i 2008) 
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, varamedlem valgt i 2010  
 
Programkomité: Torill Korsvik (leder), Geir Holberg, Jan Marcussen, Åse Kirsti Rognlien.  
Komiteen har satt opp et allsidig program og sørget for PR i forskjellige medier + plakater 
m.m. 
 
Formiddagstreff:  (egen årsmelding) Helge Gutuen, leder 
 
Lørdagskafé (egen årsmelding). Ansvarlig: Jan Marcussen. Lørdagskaféen begynte 28. 
oktober 2000.  
 
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 
Årsmøtet for 2015 var 30. januar 2016 med 17 fremmøte. Britt Dahl holdt andakt, Jan leste 
dikt av Rita Aasen. Det har ikke vært avholdt styremøte, da programkomiteen har tatt seg av 
saker i forbindelse med møter og arrangementer.  
 
Programmet for onsdagskveldene har vært slik: 
1 FORBØNNSGUDSTJENESTE v/Jørgen Korsvik. 
1 FORBØNNSGUDSTJENESTE v Jørgen Korsvik og Kirsti Hole 
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ET TRYGDT OG SIKKERT STED I SLUMMEN I BANKOK v/Reidun Andersen Weberg. 
Sang/Musikk av Jan T Hansen og Hallvard Alstad 
VANDRING I LEVD LIV. Samtale, dikt og sanger v/Helge Gutuen, Leif Gunnar Engedal og 
Terje Landro 
VI FEIRET JØDISK PÅSKEMÅLTID  v/Jenny og Wolfgang Muller 
DET BEGYNNER Å LIGNE ET LIV  Samtale med Jorun Krogh om boken hun har skrevet. 
HIMMEL OG HELVETE - HVA SKAL JEG TRO PÅ v/Notto Thelle 
GUD GIR ÅNDEN I FULLT MÅL v/Renate Grendal, Sang av Hokksund Felleskor 
ISRAELSMISJONEN v/Morten Kravik, Salg av varer fra Israel 
PÅ TUR TIL JAPAN MED TORILL OG JØRGEN. Billedkåseri, sang og japansk snacks 
GJENNOMGANG AV NESTE SØNDAGS TEKST v/Geir Holberg 
SYNG MED OSS v/Olav Soltun og Hallvard Alstad. Andakt Jørgen Korsvik 
KONSERT MED FRELSESARMEENS HORNORKESTER FRA DRAMMEN, Musikk, 
sang og vitnesbyrd 
DIKTEREN MED DEN GRØNNE PENNEN. Sanger av Trygve Bjerkrheim v/Eli og Terje 
Landro 
VI FLETTER JULEKURVER v/Beate Lindseth 
Andre arrangementer  
17. MAI FEST Tale for dagen v/Jon Mamen 
GRILLFEST hos Petra Moen. Andakt v/Britt Dahl 
«VI SYNGER JULEN INN» med Sysle Bl Kor, Adventstanker v/Eli Landro 
JULETREFEST v/Jan Erik Ingesen, Eli Landro, Elise Korsvik Pinney, Torill og Jørgen 
Korsvik. 
MIDDAG OG FELLESSKAP ble videreført med 6 samlinger. Det ble servert middag med 
påfølgende kaffe, og vi avsluttet med en kort kveldsbønn. Det var gjennomsnittlig 25 
deltakere på samlingene.  
LØRDAGSKAFÉ MED JULEMARKED. Vi videreførte julemarked fra i fjor, men solgte 
ikke grøt. Inntekten gikk til sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Vi var fornøyd med resultatet 
kr 23.200. G PÅ HJEMMEBANE 
I tillegg har vi sammen med Modum menighet arrangert KURS. 
Kursets tittel: ”FADERVÅR»  Hva er bønn, hvorfor be, hvordan be, om bønnens 
betydning i troslivet. 
Det var 3 undervisningskvelder v/Leif Gunnar Engedal  
Temaene var: 
Å KOMME TIL SANS OG SAMLING. Kort innledning til Fadervår  
FADERVÅR - BØNNEN OG DET KRISTNE GUDSBILDE 
FADERVÅR - BØNNEN OG DET KRISTNE LIVET 
Kursavgiften var kr 50,- pr. kveld 
Det var 18 faste deltakere. Kurset var også åpent for deltakelse på enkeltkvelder, og i alt var 
48 innom. 
 
Statistikk:  
Det har i løpet av 2016 vært arrangert 72 (68) ulike sammenkomster og ca 40 frivillige 
personer har vært engasjert til de ulike aktivitetene.  
Onsdagssamlinger/temakvelder (medregnet årsmøte, 17. maifest, kurs, og juletrefest) 36 
samlinger.  I alt var det 926 til stede (gj.nitt 27).  
Formiddagstreff 10 ganger med tilsammen 363 deltakere (gj.snitt 36) 
Lørdagskafé: 26 ganger med til sammen 370 besøkende (gj.snitt 14). 
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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.  
 
TAKK 
Bak all den virksomheten som er nevnt for året 2016 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 møteverter, 
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, 
vært engasjert på loppemarkedet og deltatt i storrengjøring av hele Menighetssenteret. 
Vi får også lov til å tro at det arbeid som vi gjør i Vikersund Normisjon har evighetsverdi.  
 
Vi vil med frimodighet gå inn i det nye året med ordene fra Hebr. 10, 23,24: « La oss holde 
fast ved bekjennelsen av håpet, for Han som gav oss løftet, er trofast. La oss ha omtanke for 
hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» 
 
 
Vikersund 18. januar 2017 
Styret for Vikersund Normisjon 
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NOTATER 


