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

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.

1 Visjon og mål 

 

 

2 Organisering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighetsrådets oppgaver fremgår av § 9 i kirkeloven: ”Menighetsrådet skal ha sin 

oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig 

at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, 

barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet 

har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides i soknet.”  I 

staben er soknepresten ansvarlig for menighetsrådets arbeidsområder.  

 

Fellesrådet skal sørge for bygging, drift og vedlikehold av kirker, forvaltning av 

arbeidsgiveransvaret for stillinger under Modum kirkelige fellesråd, koordinering av 

budsjettarbeid og ivareta menighetens interesser i forhold til kommunen. I staben er 

kirkevergen ansvarlig for fellesrådets arbeidsområder. Jfr. kirkeloven §13. I Modum er drift 

av kirkegårdene delegert til kommunegartneren.  

 

Visjon: 

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

Kirkelig fellesråd har arbeidsgiveransvar for de stillingene som lønnes over fellesrådets 

budsjett. Menighetsrådet på sin side, har ansvaret for virksomheten i soknet; for barne- og 

ungdomsarbeid, diakoni, undervisning, trosopplæring og kirkemusikk. Relasjonen mellom de 

to organene gjør det nødvendig å avklare forholdet mellom kirkelig fellesråds 

arbeidsgiveransvar og menighetsrådets virksomhetsansvar. 

 

Det er behov for: 

 God kommunikasjon mellom MR og FR 

 Avklart rollefordeling 

 Respekt for hverandres ansvar og funksjoner 

 

Tiltak:  Beskrivelse/målgruppe: Stab: Tid: 

Struktur Skape tjenlige strukturer og ordninger 

som gjør menigheten i stand til å 

oppfylle vårt oppdrag og vår tjeneste. 

KV Kontinuerlig 

FR/MR-stab samling MR, storstab, pensjonister samles til 

felles kveldssamling. 

KV Desember 

Møte MR-stab Alle ansatte har et møte med MR per 

periode. 

KV En gang hvert 

4. år 

Møte MR-kirkeutvalg Alle kirkeutvalg har et møte i sin kirke 

samt et felles møte med alle 

kirkeutvalg og MR i hver MR periode. 

SP En gang hvert 

4. år 

 

2.1.1.1 Utvalgsstruktur: 

I menigheten er det ulike utvalg. Disse rapporterer enten til MR eller FR gjennom hhv 

kirkeverge og sokneprest som nærmeste overordnede. Dette uavhengig av om ansatte 

representanten i utvalget er FR ansatt eller prest. På enkeltområder kan rapporteringsrutinene 

fravike fra dette, men da er det angitt i instruksen for det enkelte utvalg.  I hver gruppe eller 

utvalg er målet at det skal det sitte minst en representant fra MR/FR eller en representant 

oppnevnt av MR/FR.  

 
  

FELLESRÅD

Kirkeverge

•Administrasjons-
utvalg

•Økonomiutvalg

•Bygningsutvalg

MENIGHETSRÅD

Sokneprest

•Gudstjenesteutvalg

• Kirkeutvalg

• Fagutvalg

•VMS
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Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    
 

 

2.1.1.2 Arbeidsgiverlinjer: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fellesråd Kirkeverge

Merkantil

Menighetssekretær

Kirketjenere

Klokkere

Vaktmester/renhold

"Utøvende"

Diakon

Kateket

Trosopplærer

Organister

Bispedømmeråd Biskop Prost Sokneprest

Kapellan

Seniorprest

Arbeidsgiver. 
Praktiske og 

administrative 

forhold 

In
n
h
o
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g
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v
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Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    
 

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.

 

3 Fellesrådets virksomhetsområde 

3.1 Administrasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.”  

 

Tiltak:  Beskrivelse/målgruppe: Stab: Tid: 

Stabsdag Faglig og sosialt innhold. 

For alle ansatte i over 30% 

stilling. 

KV og SP Årlig vår og 

høst 

Medarbeidersamtaler Med alle fast ansatte i 

stilling over 30%. 

KV November 

årlig 

Kompetanse Legge til rette for 

kompetanseheving 

KV og SP Jevnlig 

HMS Anskaffet Stamina som 

HMS system 

Oppdatere HMS systemet 

KV 2014  

 

2015 

IA Vurdere å bli en IA bedrift KV 2015 

Sykefravær Arbeidsrelatert sykefravær 

=0 

KV og SP Kontinuerlig 

Kriminalomsorg i 

frihet 

Legg til rette, i den grad 

det er mulig, for å ta inn 

domfelte i arbeidssoning 

KV Ved 

etterspørsel 

Ansette ny kateket Kateketen går av med 

pensjon 01.09.2016 

 Våren 2016 

Oppstart 

01.09.2016 
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Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    
 

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.

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.

3.2 Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiltak:  Beskrivelse/målgruppe: Stab: Tid: 

Økonomiutvalg Opprette 

Utarbeide instruks 
KV 

KV 
2013 

2015 

Samarbeidsmøte med kommunen Rådmann, økonomisjef KV Halvårlig 
Presentere økonomiske behov i forbindelse med Heggen Formannskapet KV 2013 

Søke om midler Følge med på og søke der 

det er mulig for å få 

midler til prosjekter eller 

aktiviteter. 

KV Kontinuerlig 

3.3 Bygninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygningsutvalg har et spesielt ansvar for å påse at vedlikehold av kirkene er på et 

tilfredsstillende nivå i henhold til målsetningen. De oppdaterer årlig vedlikeholdsplanen for 

kirkene.  

 

Tiltak:  Beskrivelse/målgruppe: Ansvarlig: Tid: 

Bygningsbefaring Til alle kirkene KV Årlig 

Plan for vedlikehold For alle kirkene KV Årlig 

Investeringsbudsjett 4 års plan for investeringer KV Årlig 

Brannvern Gå igjennom systemene KV 2015 
ENØK tiltak Logge og foreslå tiltak KV 2012-2014 

 

3.3.1.1 De enkelte bygningene 

Det har, i samarbeid med Castor kompetanse, vært en gjennomgang av alle kirkene i forhold 

til fremtidig vedlikehold høsten 2011. Innspill fra kirkeutvalgene og andre underveis i 

planprosessen med LTP er lagt inn i «Plan for vedlikehold» og samkjøres med utredningen fra 

Castor. Dette er et eget vedlegg til LTP og danner grunnlag for investeringsbudsjettet.  
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Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    
 

 

3.3.1.2 Store prosjekter 

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

 Totalrehabilitering av Heggen kirke 

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

 

I 2013 ble det i kommunestyret bevilget 20.000.000,- fordelt over 10 år med start i 2014 til 

rehabilitering av Heggen kirke. Rehabiliteringen er i startet og følger oppsatt plan.  

 

Arbeidet med taket i Åmot kirke har et budsjett og en bevilgning på 2.500.000,-. Arbeidet ble 

satt i gang i 2013 og videreført i 2014. Gitt at det ikke blir oppdaget flere lekkasjer, blir 

arbeidet sluttført i 2015. 

 

4 Menighetsrådets virksomhetsområde 

4.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger 

 
Mye av menighetens virksomhet er viktig, men det som konstituerer oss som menighet er at vi 

samles om Ordet og sakramentene. Det skjer i gudstjenesten. I vår menighet har vi en stor 

variasjon i gudstjenestetyper. Det tilstrebes å gjøre gudstjenestene stedegne og relevante med 

en høy grad av involvering av frivillig. Det er også høy bevissthet omkring det å bruke 

eksterne musikkrefter og andre inn i gudstjenestene. Menighetens hovedsamling er søndager 

klokken 11.00. En visjon for gudstjenestelivet er at i gudstjenesten møtes de mange som er 

med i menighetens forskjellige aktiviteter i løpet av uka, dette på tvers av alder og interesser. I 

gudstjenesten er vi sammen som en storfamilie.  

 

I forbindelse med den nye gudstjenestereformen er det opprettet et nytt gudstjenesteutvalg. 

 

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

Tiltak:  Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 
Gudstjenesteutvalg Er opprettet i MR 2011, lage instruks. SP SP 2012. Gjennomført. 

Gudstjenestereformen Utarbeide og innføre en ny lokal 

grunnordning for gudstjenestene i 

menigheten. 

SP, OR, utvalget SP Innføres 1. søndag i 

advent 2012. 

Oppfølging i 2013 
Gjennomført.  

Evaluering av 

gudstjenestereformen 

Stab, kirkeutvalg, 

fagutvalg, MR 

SP SP Mai 2015 

Gudstjenestefrekvens Alle. 

I henhold til biskopens 

forordning. 

SP SP Jevnlig 

Gudstjenesteverksted  I forbindelse med liturgireformen. For 

alle kirkeutvalgene. 

Utvalget SP Våren 2012. 

Gjennomført. 

Frivillige Øke antall ulønnede 

medarbeidere som er 

med på å planlegge og å 

gjennomføre 

gudstjenestene, og 

involvere medarbeidere i 

større grad i planlegging 

og gjennomføring av 

gudstjenestene.  

Stab SP Jevnlig 

Inkludere nye i 

gudstjenestene 

Arbeide med 

spørsmålene:  

Hvordan blir nye møtt, 

når de kommer til kirka, 

blir de hilst velkommen, 

og er det noen som 

snakker med de etter 

gudstjenesten? 

Hvordan legges det til 

rette for at nye kan forstå 

det som skjer underveis i 

gudstjenesten?  

KU PR, 

KA 

Jevnlig 

Dåp Alle som ikke er døpt. PR, KA SP Kontinuerlig 

Vielser Alle som ønsker å inngå 

ekteskap. 

PR, KA SP Kontinuerlig 

Begravelser Alle som dør PR SP Kontinuerlig 

Samarbeidsmøter om 

begravelser 

Stab, byrå, 

kirkegårdsarbeidere 

KV/KG KV November 

Kurs for kirketjenere og 

klokkere 

Kurs i brannvern og 

oppgaver i gudstjenesten.  

KV/SP KV September 

annethvert år 

Flyttet fra kapittel 4.3.1.6:     

Økumenisk gudstjeneste Åmot kirke SP SP Såmannssøndag 

Sammen i bønn for Modum VMS Frivillige  Siste torsdag i 

måneden 
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Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    
 

4.2 Kirkeutvalg 

 
Dette er de områdene de enkelte kirkeutvalgene har ansvar for. Det innvirker og på andre 

planområder, som for eksempel gudstjenester.  

Tiltak: Snarum  Beskrivelse/målgruppe: Ansvarlig: Stab: Tid: 

Grøtfest  Alle KU  Første 

søndag i 

advent 

Gullkonfirmantfest 50 års konfirmanter KU TM Høst 

Olsokfeiring Alle KU TM Olsok 

Blomster til 80 

åringer 

Utdeling av blomst til alle 

i denne delen av bygda 

som fyller 80 år 

KU DK Jevnlig 

Kirkekaffe For de som har deltatt på 

gudstjenesten. 

KU PR I etterkant av 

enkelte 

gudstjenester 

Gudstjeneste Ønske om mere sang og 

musikk-krefter i 

gudstjenesten.  

Har et mål om å øke 

oppslutningen om Snarum 

kirke. 

KU, PR SP Kontinuerlig 

Kirkelig kulturkveld Alle KU TM Vår 

 

 

Tiltak: Nykirke og Åmot Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Gullkonfirmantfest 50 års konfirmanter KU RJL Høst 

Julegrantenning, Åmot Alle KU RJL Lørdag før 

første søndag 
i advent 

1. juledag i Nykirke Morgengudstjeneste med 

busstransport, fakler og 

lett bevertning 

KU PR 25. des 

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

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

Mål, gudstjenester og kirkelige handlinger

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

Mål, kirkeutvalg
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Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    
 

Tiltak: Nykirke og Åmot Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Temakvelder En ny arbeidsgruppe 

som jobber med 

temakvelder er startet 

opp. 

Arbeidsgruppe RJL 4 kvelder per 

år 

Nattverdutdelertjeneste Involvere frivillige i 

gudstjenestefeiringen 

RJL KU 20-24 årlige 

gudstjenester 

i Åmot kirke 

Kirkeverttjeneste Involvere frivillige i 

gudstjenestefeiringen og 

gi mennesker en vennlig 

velkomst 

RJL KU Gudstjenester 
i Åmot kirke 

Bønnesamling Forberede og be for 

ansatte og frivillige 

medarbeidere til 

gudstjenesten. 

RJL og 

frivillig 

KU 11-

gudstjenester 
i Åmot kirke 

Kirkekaffetjeneste Involvere frivillige i 

gudstjenestefeiringen og 

skape et fellesskap etter 

gudstjenesten som 

styrker relasjonene i 

menigheten og 

inkluderer nye personer 

Frivillig KU 11-

gudstjenester 

i Åmot kirke 

 

 

Tiltak: Heggen  Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Friluftsgudstjeneste Viker 

kirkeruin 

Alle KU SP St. Hans 

Friluftsgudstjeneste Delinga Alle KU SP Sommer 

Gullkonfirmantfest 50 års konfirmanter KU GEH Høst 

Markere Heggen kirke under 

skiflygingsarrangementer 

Menigheten er en viktig 

og markert aktør under 

og rundt renn i 

Vikersundbakken.  

KU GEH Når det er 

arrangementer 

Kirkevertordning At det er 1-2 kirkeverter 

hver gudstjeneste  

KU GEH Kontinuerlig 

Blomsterordninger Se under dikakoni, 

diakontatet 

   

 

 

Tiltak: Gulsrud  Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Gudstjenester Øke deltagelsen på 

gudstjenestene. 

KU SP Jevnlig 

 

 

Tiltak: Rud  Beskrivelse/målgruppe: Ansvarlig: Stab: Tid: 

Bygdas 

kirkekveld 

Alle KU SP November 
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Tiltak: Rud  Beskrivelse/målgruppe: Ansvarlig: Stab: Tid: 

Gudstjenester Kirkeutvalget ønsker 

gudstjenester med 

utdeling av 4 års kirkebok 

og presentasjon av 

konfirmanter. 

PR, KA, TOL SP Høst 

Kirkekaffe I etterkant av 

gudstjenestene. I 

samarbeid med saniteten. 

KU PR Hver 

gudstjeneste 

 

 

Tiltak: Vestre 

Spone  

Beskrivelse/målgruppe: Ansvarlig: Stab: Tid: 

Utvalget bidrar til 

gjennomføring av de 

vanlige aktivitetene 

i kirken 

Alle KU, TM SP Jevnlig 

 

 

4.3 Fagutvalg 

4.3.1.1 Fagutvalg for undervisning og trosopplæring 

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

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

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

må mandatet sees på på nytt. Det foreslås at dette punktet med trosopplæring og undervisning 

tas opp på nytt igjen i etterkant av at planen for trosopplæring er vedtatt.  

 

Plandokument som ligger til grunn: “Plan for trosopplæring; Kirkemøtet 2009.” 

 

T = hentet fra trosopplæringsplanen. TOL har alle døpte i Modum som hovedmålgruppe. Noe 

av det som er spesielt med trosopplæringen i forhold til mye av det andre, er at det har et 

statlig mandat utfra trosopplæringsreformen og her egne føringer og reguleringer som må 

følges.  
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T = innenfor plan for trosopplæring i Modum 

 Tiltak: 0-18 Beskrivelse/ 

Målgruppe 

Utføre: Stab: Tid: 

T Invitasjon til dåp Alle som blir født i 

Modum 

TOL, KK KK Ved mottak av 
fødselsmelding 

T Dåpssamtale Dåpsforeldre og 

dåpsbarn 

Prester og 

kateket 

SP I forkant av dåpen 

T Dåp Dåpsbarn Prester og 

kateket 

SP I gudstjenesten 

T Babysang kurs, VMS 0-1 år TOL TOL Torsdager i skoleåret 

T Babysang, Åmot kirke 0-2 år TOL TOL Annenhver onsdag i 
skoleåret  

T Barnegudstjenester/ 

myldregudstjenester 

0-3 år Prest, 

frivillige, TOL 

TOL 4 søndager i året 

Mål, fagutvalg for undervisning og trosopplæring

Trosopplæring:

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

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

Barnehage/skole/
kirkesamarbeid:

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

Vi vil aktivt tilby barnehager og 
skoler besøk og undervisning 

ved våre ansatte og i henhold til 
vedtatte læreplaner. 

Undervisning voksne:

Voksne skal erfare at Bibelen er 
relevant, livsnær og tilgjengelig.

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

Delmål 2, TOL
•Vi vil ha en plan for trosopplæring i Modum menighet som tar 
sikte på å tilby alle døpte i alderen 0-18 år en grundig, attraktiv 
og engasjerende trosopplæring. 
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 Tiltak: 0-18 Beskrivelse/ 

Målgruppe 

Utføre: Stab: Tid: 

T 1,2 og 3 års dåpshilsen 1,2 og 3 år KJJ, TOL TOL Ved 1,2 og 3 års 

dåpsdag 

 Søndagsskole. Åmot kirke 0-12 år. Frivillige  RJL Ca. 9 søndager i 
semesteret i 

forbindelse med 

gudstjenester 

T 4 i kirken: 4 års bok; 

samlinger og utdeling 

4 åringer TOL, frivillige, 

prest, KK 

TOL Høst. 3 samlinger + 
gudstjeneste 

T 1. klasses 

Åmot kirke, VMS. 

6 åringer TOL, frivillige TOL 4 samlinger à 3 timer i 

SFO tiden + 
skolestartgudstjeneste.  

T Tårnagenter 8 åringer TOL, frivillige, 

PR 

TOL En lørdag + 

gudstjeneste 

T Bo-hjemme-leir 9-12 år TOL, frivillige, 

diakoniutvalget 

TOL 4 dager den siste uka 
før skolestart 

2016 

T Lys våken 11 åringer TOL, frivillige TOL 1.søndag i advent. 

Lørdag til søndag 

T Konfirmantundervisning 14 og 15 åringer. 

 

KA, PR SP Undervisning 
gjennom skoleåret 

 Konfirmantforeldrekvelder Konfirmanter og 

foreldre.  

KA, PR SP 3 kvelder i konf. 

tiden. Sept., jan/feb, 
april 

T Lederkurs for ungdom 

Explore 

For tenåringer som 

er konfirmert. 

KA KA 3 samlinger samt en 

lederweekend og en 

eller flere 
praksissoppgaver i 

barne- og 

ungdomsarbeidet i 
menigheten. 

T Reunion Fjorårskonfirmanter. 

16 år.  

TOL. 

Samarbeid 

med KRIK og 

Heggen gospel 

TOL Fest for 

fjorårskonfirmanter.  

T Leir 16-18 åringer og for 

13 åringer 

TOL, frivillige TOL Torsdag-søndag i 

sommerferien 2018 

T Myndighetsfest 18 åringer TOL, frivillige TOL 1 søndag.  2017 
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Tiltak: 

barnehage/skole –

kirke samarbeid 

Beskrivelse/ 

Målgruppe 

Utføre: Stab: Tid: 

Barnehage Invitere til 

undervisningsopplegg. 

Være tilgjengelig når 

barnehage ber om 

samarbeid rundt 

temaer.   

KA, PR KA Minimum 

påske og 

advent 

Skole Invitere til 

undervisningsopplegg.  

Være tilgjengelig når 

skolene ber om 

samarbeid rundt 

temaer.   

KA, PR KA Minimum 

påske og 

advent 

Skolegudstjeneste Barne- og 

ungdomsskolene. 
Feire den kristne julehøytiden 

gjennom en fullverdig 
gudstjeneste med livsnær 

forkynnelse, julesanger og bønn. 

Styrke samarbeidet mellom kirke 
og skole. 

KA, PR KA Jul 

Påske 

Vandring gjennom 

Bibelen 

5. klasse. 
Gir kunnskap om Bibelen ved at 

elevene på en fortellende og 

delvis dramatiserende måte får 
møte 

sentrale fortellinger i Bibelen. 

(GT og NT) 

RJL RJL Høsten/våren 

Mål, fagutvalg for undervisning og trosopplæring

Trosopplæring:

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

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

Barnehage/skole/
kirkesamarbeid:

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

Vi vil aktivt tilby barnehager og 
skoler besøk og undervisning 

ved våre ansatte og i henhold til 
vedtatte læreplaner. 

Undervisning voksne:

Voksne skal erfare at Bibelen er 
relevant, livsnær og tilgjengelig.
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Tiltak: 

barnehage/skole –

kirke samarbeid 

Beskrivelse/ 

Målgruppe 

Utføre: Stab: Tid: 

Kurset lar elevene få oppdage 

hovedlinjene i Bibelen og blir 
kjent med noen av 

hovedpersonene. 

Elevene får elementær 
geografikunnskap om de bibelske 

land. 

Påskevandring 2. og 6. klasse. Alle 

skolene bortsett fra 

Enger. 

KA KA Før påske 

Påskeutstilling 2. og 6. klasse Enger RJL RJL Før påske 

 

 
 

Plandokument som ligger til grunn: “Kirke for 18-30; Kirkemøtet 2010” 

 

 

Mål, fagutvalg for undervisning og trosopplæring

Trosopplæring:

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

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

Barnehage/skole/
kirkesamarbeid:

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

Vi vil aktivt tilby barnehager og 
skoler besøk og undervisning 

ved våre ansatte og i henhold til 
vedtatte læreplaner. 

Undervisning voksne:

Voksne skal erfare at Bibelen er 
relevant, livsnær og tilgjengelig.

Tiltak: voksen Beskrivelse/målgruppe Ansvarlig: Stab: Tid: 

Bibelgrupper, 

husfellesskap, alfagrupper 

Følge opp, oppmuntre og 

inkludere nye i gruppene. 

Selvdrevne RJL Jevnlig 

Onsdagskvelder på VMS Alle Normisjon SP Onsdager 

Prep kurs Se 4.3.1.2, diakoni    

Temakvelder Voksne. Kan det vurderes 

nytt Alpha kurs i LTP 

perioden? 

Nykirke og 

Åmot KU 

RJL  

Historie Opprette et «Historieutvalg» som 

arbeider for å ivareta og formidle 

menigheten og kirkenes historie.  

Frivillige KV 2013. 

Gjennomført 
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4.3.1.2 Fagutvalg for diakoni 

 

 
 

Plandokumenter som ligger til grunn: 

Plan for diakoni; Kirkemøtet i 2007 

Bærekraftreformen; Kirkemøtet 2008  

 

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. 



18  
Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår!  Synliggjøre Jesus i bygda vår! Synliggjøre Jesus i bygda vår!    
 

Tiltak: Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Kontakt med 

institusjoner 

Modumheimen, Vikersund 

bo og dagsenter, Geithus 

bo og dagsenter. 

Tilbud om samtaler, 

forbønn, skriftemål og 

nattverd.  

Årlig samarbeidsmøte. 

 

Andakt 

Sosialt samvær 

DK 

 

 

 

 

 

 

 

PR, DK 

 

DK 

 

 

 

 

 

 

 

PR, 

DK 

Jevnlig 

 

 
 

 

 
 

 

 
Årlig 

 

 
Annenhver 

uke 

Besøkstjeneste Åmot bofellesskap, 

samling med andakt og 

kaffe/kake. 

Frivillige 

(Herolder) 

DK Månedlig 

Bønnegruppe Formiddagsbønn i Åmot 

kirke 

Deltakere, DK DK Hver fredag 

Kvinnenes 

internasjonale 

bønnedag 

Felleskirkelig bønnedag og 

solidaritetsdag for kvinner 

Modum 

pinsemenighet, 

Normisjon, Det 

norske 

Bibelselskap, DK 

DK Mars, årlig 

Sorggrupper Arbeid for å få i gang 

Samtalegrupper for 

personer i sorg, krise eller 

vanskelig situasjon.  

Samarbeid med 

frivilligsentralen og andre 

om informasjon og 

rekruttering. 

 

(Dette er et forsøk, og det 

skal fortsatt være en 

åpning for sorggrupper.) 

Frivilligsentralen 

og menigheten som 

koordinator. 

Frivillige 

sorggruppeledere, 

DK  

 

 

DK Jevnlig 

Samtaler/forbønn/ 

individuell oppfølging 

For 

enkeltpersoner/par/familier 

som trenger noen å snakke 

med i en vanskelig 

livssituasjon. 

Frivillige, DK DK Kontinuerlig 

Kontakt med kirkens 

SOS 

Markedsføre på nettsiden 

og i menighetsbladet. 

Sende en representant til 

representantskapsmøtet. 

DK DK Årlig 

Blomsterhilsen til 

jubilanter i Heggen og 

Snarum 

80, 85 og 90 åringer får en 

blomst. 

Diakonatet 

Snarum 

kirkeutvalg 

DK Jevnlig 

Samlivsarbeid/(PREP) For tiden er ikke kirken 

med og holder PREP-kurs, 

men kan være med å 

profilere kurs. 

(«Par i Eiker», 

diakon i nedre 

Eier,) DK, PR 

DK Årlig 
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Tiltak: Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

 

Samlivsfokus på 

brudeparkveld. 

Diakonalt kurs Fire kurskvelder på VMS 

med diakonale temaer 

Normisjon 

FU 

DK Annethvert 

år 

Leksehjelp Et nytt tiltak som kan 

vurderes. Åmot kirke. 

Frivillige DK ? 
 

Smak av retreat/stille 

dag 

Alle.  DK, frivillige i en 

egen komite for 

Stillhetsarbeid 

DK Jevnlig 

 
 

Tiltak: Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Kontakt med 

helsestasjonen 

De helsestasjonsansatte. 

 

DK DK Jevnlig 

Lørdagskafe Åpenkafe på VMS Normisjon  Lørdager 

Allehelgens-

arrangement 

Gudstjenester og felles 

samling etterpå for 

pårørende til de døde siste 

år. 

PR, DK, OR, 

frivillige 

DK Søndag i 

allehelgen 

Tro og lys Sosialt og åndelig 

felleskap av psykisk 

utviklingshemmede og 

deres familie og venner. 

Tilknyttet den 

internasjonale Tro og Lys 

bevegelsen.  

Styringsgruppa i Tro 

og Lys, frivillige, 

DK 

DK 1 søndag i 

måneden og 

andre 
arrangementer 

Hyggetreff 

 

Sosiale formiddagstreff 

for eldre; Åmot kirke (se 

neste punkt), VMS og 

Holemoen.  

Frivillige,  

DK (Holemoen), 

Normisjon (VMS) 

DK 1 gang i 
måneden 

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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Tiltak: Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Hyggestund Åmot 

kirke 

Visjonen for hyggestund 

er å være tjenende, vise 

omsorg for våre 

medmennesker, skape 

fellesskap og på den 

måten dele det glade 

budskap. Det er andakt, 

besøk av skoleklasser, 

bespisning, allsang og 

åresalg.  

Frivillige DK 10 ganger per 

år, mandager 

Internasjonal 

lørdag 

Årlig fest i bygda; feiring 

av kommunens kulturelle 

mangfold. I samarbeid 

med Flyktningetjenesten 

og Frivilligsentralen. 

Tverrkulturell 

prosjektgruppe: DK, 

ledere for 

samarbeidsetatene, 

frivillige/deltakere 

DK 1 lørdag på 

høsten 

Arbeid for 

flerkulturell 

forståelse og 

inkludering 

Tiltak som fremmer 

kontakt og forståelse på 

tvers av kulturbakgrunn. 

Inkludere kristne 

innvandrere i menighetens 

arbeid.  

Aktuelle 

samarbeidspartnere: 

Flyktningetjenesten, 

Voksenopplæringen, 

Frivillighetssentralen, 

KIA, Buskerud 

Innvandrerråd, Modums 

lokale lag og foreninger, 

HIBU. 

Vil variere avhengig 

av tiltak. Frivillig 

innsats vil stå 

sentralt. Skillet 

mellom frivillige og 

brukere/deltakere er 

delvis borte.  

DK Jevnlig 
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Dette er et område det er ønske om et større fokus på innenfor planperioden. 

Tiltak: Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Skaperverkets dag 

 

Gudstjeneste på 

Gruvetråkka med fokus på 

skaperverket 

Ulike  

(Miljøgruppa, 

familiespeideren 

m.fl) 

SP Mai, årlig 

Fokus på klima og 

miljø 

En miljøgruppe er 

opprettet for å være 

pådriver for miljøfokus i 

menighetens eksisterende 

tiltak. Vurdere om kirken 

skal bli grønn menighet. 

Beslutningspåvirkning 

lokalt og nasjonalt i 

forbindelse med 

kampanjer i regi av KN 

og 

miljøvernorganisasjoner. 

Frivillige, 

miljøgruppa, DK, 

TOL, KK 

DK Jevnlig 

Pilegrimsvandring  Nytt tiltak som ble satt i 

gang i 2014.  

Frivillige, DK DK Årlig 

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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Dette er et område det er ønske om et større fokus på innenfor planperioden. 

Tiltak: Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Kirkens nødhjelps 

fasteaksjon 

Årlig innsamlingsaksjon.  KN kontakt i 

menigheten, DK, 

KA, PR, 

konfirmanter og 

foreldre, 

DK Årlig 

Solidaritetsarbeid Div. arbeid for en mer 

rettferdig verden – 

hovedsakelig knyttet opp 

mot Kirkens Nødhjelp, 

Åpne Dører og 

Stefanusalliansen. 

Temakvelder, 

bevisstgjøringsarbeid, 

fokus på menneskeverd og 

trosfrihet, 

beslutningspåvirkning, 

organisasjonenes 

aktivitetsforslag. 

KN kontakt, 

frivillige, DK 

DK Jevnlig 

Søndag for de 

forfulgte 

Gudstjeneste med dette 

som tema 

PR, DK SP Årlig  

 

4.3.1.3 Fagutvalg for musikk og kultur 

Fagutvalg for musikk og kultur startet opp igjen i 2014 etter en periode uten aktivitet.  

 

Plandokumenter som ligger til grunn: 

Plan for kirkemusikk; Kirkemøtet 2008 

Kunsten å være kirke – kulturmelding; Kirkemøtet 2005 

 

 

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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Tiltak: Musikk Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Gudstjenestereformen Forberede og hjelpe 

menigheten inn i en ny 

gudstjenestereform med 

ny liturgisk musikk. 

OR, MM, 

gudstjeneste-

utvalg 

OR, MM I forbindelse 

med reformen 

Musikk i 

gudstjenesten 

Samarbeide med lokale 

og eksterne musikkrefter 

for en musikalsk bredde 

i gudstjenesten. Gi unge 

mulighet til å utvikle 

sine musikalske evner. 

OR, MM OR, MM Kontinuerlig 
hver søndag. 

Utarbeide plan 

for 
gudstjenestene 

hvert halvår. 

Knøttesang og Åmot 

barnegospel 

1-12 år. Åpent tilbud 

som gir barn mulighet til 

å bli kjent med kirken og 

vår tro gjennom sang og 

andre aktiviteter. 

Frivillige.  

MM  

MM Torsdager i 

skoleåret, 6 

gudstjenester, 

konserter, 

overnattingstur 

Modum Soul Children 4.-7. klasse. Først og 

fremst en musikalsk 

arena tilpasset 

målgruppen. Tilbud av 

forskjellige aktiviteter. 

Lærer ungdommen troen 

å kjenne.  

Frivillige. 

MM  

MM 6-7 lørdager og 

søndager ink. 

gudstjeneste og 
overnattingstur.  

Heggen gospel 

KFUK/KFUM 

Sang, kor, band for 

tenåringer 

Frivillige 

MM  

AL Hver fredag 
pluss turne om 

sommeren, 

konserter  og 
deltakelse på 

gudstjenester 

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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Tiltak: Musikk Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Konserter Tilby en attraktiv 

konsertarena for 

publikum og utøvere. 

OR, MM OR, MM Kontinuerlig 

Forsangerteam Til bruk i gudstjenestene OR, MM OR, MM 2015 

 
 

Tiltak: sport Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Rullatormila ® Synliggjøre kirken som 

en kreativ og positiv 

kulturformidler. I 

samarbeid med 

Modumheimen og andre 

lokale aktører.   

Stab RJL 2. onsdag i juni 

KRIK – Kristen 

IdrettsKontakt 

Ungdoms- og 

videregående skole. 

Lokal KRIK gruppe.  

Frivillige GEH Ukentlig, 

torsdager i 
skoleåret 

Holy Robic senior Eldre. Fysisk trening og 

sosialt samvær.  

GG GG Skoleåret 

Barseltrim Trening for nybakte 

mødre hver uke, 

annenhver uke i forkant 

av babysang i Åmot 

kirke. 

Frivillige - Ukentlig, 
onsdager  

Champions League Synliggjøre kirken som 

en kreativ og positiv 

kulturformidler gjerne i 

samarbeid med andre 

lokale aktører.   

RJL/GEH/ 

frivillige 

RJL/GEH Årlig 

Familiespeider – 

KFUK/KFUM 

Familiespeiding er et 

tilbud til hele familien 

Frivillige  Månedlig, 

søndag kl. 14, 

deltakelse på 

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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Tiltak: sport Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

uten 

aldersbegrensninger. 

Voksne og barn skal 

lære, lage og leke 

sammen. Rammen om 

det hele er friluftsliv og 

et møte med Gud. 

gudstjenester 

og leir. 

NSF speider Varierte aktiviteter i 

friluft.  

Småspeidere fra 2. 

klasse. Storspeidere fra 

6. klasse. Speiderloven 

og speiderbønnen er med 

på å sette en kristen 

ramme rundt aktiviteten.  

Frivillige  Annenhver 

onsdag samt 

deltagelse på 
gudstjenester 

17.mai og 1. 

søndag i advent 
NSF 

speidergruppen 

har en pause 
året 2014/2015 

Menighetens skidag I etterkant av en 

gudstjeneste i Heggen 

kirke i mars. 

I samarbeid 

med KRIK og 

familiespeider 

SP Årlig 

 

 
 

 

Tiltak: 

arrangementer 

Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Konfirmantjubileum Se under det enkelte 

kirkeutvalg 

KU SP Årlig 

Brudeparkveld Temakveld for alle som 

skal gifte seg 

OR, PR, DK SP Februar 

Frivillighetsfest Fest for alle som har en 

frivillig tjeneste i 

Stab SP Februar 

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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Tiltak: 

arrangementer 

Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

menigheten. Utdeling av 

årlig frivillighetspris. 

Lørdagskafe Åpen kafe på lørdager på 

VMS. Se diakoni. 

VMS - Lørdager 

Kirketorget Åpent kirketorg på 

hverdager for lunsj, 

vafler, avislesing og en 

prat 

MSÅK KV Kontinuerlig 

Tur for frivillige på 

kirketorget 

Sosial tur som takk for 

alt frivillig arbeid på 

kirketorget gjennom året 

MSÅK KV Årlig 

Allehelgensfest for 

familier 

At barnefamilier kan ha 

en hyggelig 

sammenkomst som et 

alternativ til Halloween. 

Frivillige RJL 31.10 hvert 

år 

Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon 

Se under diakoni KN kontakt DK Tirsdag før 
påske.  

Strikkekafe Åpen strikkekafe på 

kirketorget på kveldstid 

Frivillige  Annenhver 

tirsdag 

Syng med oss Institusjonene og eldres 

hyggetreff inviteres  

OR, DK SP Våren. 

 

 

4.3.1.4 Fagutvalget for misjon 

Mål: 

Styrke misjonsbevisstheten i menighetene i Modum. 

 

Tiltak: Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Misjonsprosjekt Følge opp og inspirere 

menigheten til 

engasjement og 

givertjeneste. 

FU KH Jevnlig 

Fagutvalget Øke aktiviteten og antall 

medlemmer 

FU KH I LTP 

perioden 

Misjonsarrangement Gi menigheten ansvar 

for årlige 

misjonsarrangementer 

beregnet for barn og 

voksne. 

FU, frivillige KH Årlig 

4.3.1.5 Fagutvalg for Delta – tverrkirkelig forum i Modum 

Mål: 

Synliggjøre enheten mellom kristne i Modum. 

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

Fagutvalget la ned sin virksomhet i 2014. En del av aktivitetene er flyttet til andre 

fagutvalg. 

 

 

4.3.1.6 Fagutvalg for informasjon og PR 

Mål: 

Modum menighet ønsker å være en synlig og tilgjengelig menighet. 

 

Tiltak: Beskrivelse/målgruppe: Utføre: Stab: Tid: 

Opprette et utvalg 

for informasjon og 

PR 

  KV 2015 

Menighetsblad Modums befolkning Redaktør SP 4 ganger årlig 

Hjemmeside Modums befolkning VHB.  

Stab bidrar 

KV Kontinuerlig 

Oppgradere 

hjemmesiden, ny 

plattform 

 VHN og en 

arbeidsgruppe 

KV 2015 

Brosjyrer De nye brosjyrene 

(TOL)  

Brosjyrer for hver enkelt 

aktivitet.  

AKH 

 

Frivillige 

 Jevnlig 

Yrkesmesse 10. klassinger RJL  Årlig, oktober 

TV Modum Overføring av 

gudstjenester 

 

 

Pressemeldinger 

Nykirke og 

Åmot 

kirkeutvalg, 

PR 

De som 

arrangerer 

 Noen 

gudstjenester i 

året 

Bygdeposten Annonser, 

pressemeldinger 

MS 

De som 

arrangerer 

 Ukentlig 

DT Annonser, 

pressemeldinger 

MS 

De som 

arrangerer 

 Ukentlig 

4.4 Vaaraan og Vikersund menighetssenter 

4.4.1 Husstyret for Vaaraan 

Driften av Vaaraan er avviklet og stedet ble solgt i 2014.  

 

4.4.2 Styret for stiftelsen Vikersund menighetssenter 

Mål: 

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

dagligstue for alle – fra de minste til de eldste. 
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Menighetssenteret har stor aktivitet med tilbud til mange grupper fra spebarn til de eldste. 

Dette skjer i form av:  

 Korøvelser 

 Temakvelder 

 Lørdagskaffe 

 Selskaper, minnesamvær 

 Kurs ol 

 Andre aktiviteter i regi av menigheten 

Dette er flettet inn i planen. 

5 Forkortelser 
Der det er brukt tittelforkortelser (som SP for sokneprest) følger oppgaven stillingen. Er det 

brukt initialer (GEH for Geir E. Holberg) er oppgaven lagt til personen og ikke stillingen.  

SP Sokneprest 

KV Kirkeverge 

TOL Trosopplærer 

OR Organist 

MM Menighetsmusiker 

KA Kateket 

PR Prest 

DK Diakon 

MS Menighetssekretær 

MSÅK Menighetssekretær, Åmot kirke 

KK Kirkekontor 

KG Kommunegartner 

VMS Vikersund menighetssenter 

LTP  Langtidsplan 

KU Kirkeutvalg 

FU  Fagutvalg 

AKH Anne-Kjersti Holberg 

VHB Vigdis H. Buhagen 

RJL Runar J. Liodden 

GEH Geir E. Holberg 

KJJ Knut J. Johnsen 

KH Kirsti Hole 

GG Gro Grøsland 

KN Kirkens Nødhjelp 

 


