
Heggen kirkeutvalg
tar sats    side 8

Kulturprisvinneren 

side 10

Vi må ta ansvar for
klimaendringene     side 11
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"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: 
at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene 

i åket og setter de undertrykte fri (Jes. 58,5-9)”
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Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang
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E-post: nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no

Kapellan Runar Liodden
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Tlf. 32 78 73 08
E-post: runar.liodden@modumkirke.no

Seniorprest Jon Mamen
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Soknediakon Eli Landro
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Kateket Arild Løvik
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Organist Knut J. Johnsen
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Kirketjener Gunnar M. Stenbro
Ospveien 1, 3340 Åmot
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E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Menighetssekretær 
Vigdis Hartberg Buhagen
Kongleveien 48, 3055 Krokstadelva  
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Rine Brekke
Øyaveien, 3370 Vikersund 
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Prest/daglig leder Lise W Kleven
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Det er noe fascinerende med vinteren, det er kaldt, så kaldt 
at vi må fyre i huset for ikke å fryse.
Selv liker jeg det når det er varmt inne, jeg kan gå barføtt 
rundt i stua og høre lyden av ved som brenner i ovnen. Det er for meg noe 
koselig over dette. 
Noen ganger kan vi fyre vel mye, det blir utrolig varmt. vi går og legger oss og 
våkner om morgenen;  Varmen er forsvunnet.  All den varmen vi hadde i går – den 
er borte.
Så er det på an igjen, fyre opp og etter en stund er det igjen godt og varmt. 

Kan jeg lære noe av dette? 

Dersom vi ikke kjemper mot kulden, da vil vi fryse! Det lønner seg å varme opp, 
det gir trivsel og livsglede!
Dette gjelder også oss mennesker imellom.
Underlig, men dersom vi ikke pleier et forhold, holder det varmt, da kjølner det 
fort og kulden overtar.
Men det lønner seg å holde vennskap og kjærlighet varmt, det gir livsglede og 
trivsel.
 
Men ingenting kommer av seg selv.
Jeg må selv være med å skape dette.
 
Underlig alt vi kan lære av en kald vinterdag.

Utgis av Modum menighetsråd med fem utgaver i året.
Neste nummer har materiellfrist 27. februar og dekker perioden 28. mars til 1. mai
Materiell leveres til redaktøren eller kirkekontoret, Kapellveien 1, 3340 Åmot.
E-post: modum@menighetsblad.no
Menighetsbladet kan lastes ned gratis i pdf-format på www.modum.menighetsblad.no
Forsidefoto: Geir E. Holberg
Bladet fi nansieres med frivillig kontingent og annonser.

Sørger du?
Har du behov for støtte i 
for bindelse med sorg bear-
beidelse, kan du ta kontakt 
med soknediakon Eli Land-
ro 32 78 32 36 eller 
416 20 545

Har du behov for 
en samtale? 
På kirkekontoret vil det all-
tid være en til å møte deg 
eller formidle kontakt til en 
av prestene, diakonene el-
ler en annen av de ansatte. 
Du kan også ringe: 
tlf. 32 78 32 30, 
kl. 09.00–14.00

Gi ikke opp når 
livet trues: 
Kirkens SOS har krise tele-
fon tjeneste hele døgnet.  
Tlf. 815 333 00

En vinterbetraktningEn vinterbetraktning

Kateket Arild Løvik

Redaktør /Annonser Inge Rese. Mobil: 913 28 609. 
E-post: modum@menighetsblad.no

Trykk/design Caspersens Trykkeri AS
E-post: post@caspersenstrykkeri.no

Send din gave til bankgirokonto: 2270 07 77883
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Er du nå i ferd med å lese denne le-
derartikkelen, så var det kanskje over-
skriften, som lokket deg til å lese vide-
re? For i det kommende året er det 
veldig mye spennende på gang i din 
kirke. Kirken består av døpte, av deg og 
meg, og til sammen så utgjør vi kirken 
og Modum menighet.

Aktiviteter og oppgaver er mange og 
veldig forskjellige i vår menighet.  Alt fra 
den fortrolige samtale, til fellesskapet 
rundt livsritene i kirkehusene eller fre-
dagskvelder med Heggen gospel. Og jeg 
kunne fortsette å ramse opp et sted 
mellom 70 og 90 møtepunkter, aktivi-
teter, funksjoner eller grupper som er 
involvert i kirkens arbeid.

I slutten av januar fikk jeg gleden av å 
delta på Miljødag på Nordre Modum 
ungdomsskole. Temaet for Miljødagen 
var ”NMU – including people”. (NMU 
– inkluderer mennesker) Sammen med 
masse foreldre og alle elevene fikk jeg 
være med på en slags festreise i det å 
arbeide for det gode og for hverandre. 
Gode relasjoner, positive holdninger, 
faste rammer, fokusering på at alle har 
gode sider som må komme frem. Det 
var god mat og flott underholdning 
med både standup, drama og band. 
Her var mange involvert og gjennom 
det opplevde jeg en tydelig atmosfære 
og et miljø hvor elevene opplevde seg
inkludert. Takk til dere på NMU. Dette
var en flott opplevelse og en påminnel-
se til meg om hvorfor vi som menighet 
og kirke også har en så viktig plass og
funksjon. Det handler om å se og å bli
sett. Respektert og akseptert. Bli ut-
fordret og å ta utfordringer. Involvere 
og å inkludere. Om å dele livet, gleder 
og sorger.

En av de store og utrolig spennende 
utfordringene som menigheten, ja du og 
jeg, står overfor i året som kommer, er 

å være med på å velge 
dem hos oss som skal 
være med på å styre 
kirken. Samme dag som 
stortingsvalget og i lo-
kaler i nær tilknytning til
valglokalene for stor-
tingsvalget, blir det valg 
til menighetsrådet i Mo-
dum sokn. Det nye og
spennende er den be-
vissthet og tydelighet 
som stortinget har ut-
talt i forbindelse med 
kirkevalget. Valget skal 
altså foregå på samme 
dag som stortingsval-
get og det skal fore-
gå så nært som mulig
til lokalet for stortings-
valget. Hvorfor ønsker 
Stortinget dette? Jeg 
opplever at Stortinget 
helt klart ønsker det-
te for at du og jeg, som
er døpt og som er 
medlemmer i den nors-
ke kirke skal være med på å ta et posi-
tivt forpliktende ansvar for kirkens 
fremtid. 

Valget den 14. september blir et 
valg av stor viktighet. Både for å 
velge våre nasjonale politikere, 
men også for å stemme frem og 
gi vår støtte til dem som stiller 
seg villige til å gjøre en innsats 
og for å lede menighetens arbeid. 
Et arbeid i stadig utvikling, med 
ubegrensede utfordringer, be-
grensede ressurser og et mål om
å være en naturlig del av moinge-
nes liv.

I Frans av Assisis bønn står det:  ”For 
det er ved å gi at vi får”.

Kanskje du synes det blir for mye å 

stille til valg, kanskje du ikke er så 
ofte i kirken heller, men er du døpt og 
medlem av den norske kirke, så gjør du 
din viktige innsats, og lar din stemme 
høres, ved å levere din stemmeseddel 
til menighetsrådsvalget den 14. septem-
ber.

Godt valg!

Mer om valget følger 
også i neste nummer!

Geir E. Holberg
sokneprest

Soknepresten har ordet: 

Du er kirken!
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Tyristrand barnegospel sang og spilte 
under familiegudstjenesten i Nykirke. 
Til tross for redusert besetning grun-
net håndball-cup, leverte de en god 
konsert. De hadde med seg sin egen 

cd-plate, som kunne kjøpes i pausen. 
Ordskiftet mellom prest og barn var 
også spennende og morsom. Det er 
tydelig at vitebegjærlige barn har en 
langt lavere terskel for å meddele seg, 

enn oss voksne.  Visste du for eksempel 
hvorfor det er alter-ring i kirken? Jo, – 
det er fordi presten ikke skal stikke av! 

For anledningen vartet Anne Thygesen 
opp med pølser og lompe. Pølsebua 
inneholdt akkurat det som trengtes 
for en velsmakende avslutning på 
Gudstjenesten – til glede for små og 
store.  

Inge

Familiegudstjeneste i
Nykirke

Liv Therkelsen har utgitt lydbok -  lest 
inn i takknemlighet over hva livet har 
gitt og fortsatt gir gjennom hendelser 
og personer som betyr  mye for henne.  
Hun reflekterer over erindringer og 
erfaringer gjennom livet, og hvordan 
dette har gitt styring og forankring med 
grunnlag i troen. 

Liv bruker sin indre film aktivt. Når 
hun forteller, ser du for deg historien 
og persongalleriet - du er til stede. His-
torien blir levende og mange vil nikke 

gjenkjennende til skildringene av
dagliglivet før, under og etter kri-
gen.  Vi hører en lidenskapelig for-
telling om et langt liv, hvor hun 
øser av sin livsvisdom til glede og 
inspirasjon for lytterne. Dette er 
ikke bare ”Liv på hell”, dette er 
”Liv laga.”

I tillegg til Liv selv, bidrar også 
Arne Mosskull  og Oskar Fidjestøl 
med sang og musikk. 

Liv Therkelsen har utgitt lydbok

Tyristrand barnegospel.

Anne Thygesen forbereder pølsemåltid.
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Rennende vann
Før var det allmenn oppfatning at vi fikk 
navn i dåpen. Slik er det nok ikke; nav-
net bestemmer foreldrene og melder 
det inn til folkeregisteret. Allikevel hen-
ger nok den gamle oppfatningen igjen; i 
mange kirker unngår en å ”røpe” navnet 
til dåpsbarnet før man spør foreldrene 
ved døpefonten: ”Hva heter barnet?”

I skrivende stund er Emma Tallulah 
Behn akkurat døpt i Slottskapellet og 
Barack Obama innsatt som president i 
USA. 
Med to slike viktige hendelser på sam-
me dag er det kanskje ikke så rart at 
han blandet kortene litt, gutten som 
spurte presten: ”Så det er du som skal 
døpe Emma Obama?”

Tallulah er ikke det vanligste navnet i 
Norge, og med moingers tendens til å 
legge trykket på første stavelse får vi 
kanskje være glad hun ikke skal vokse 
opp her i bygda. 
Men navnet betyr rennende vann.
Både Emma Tallulah Behn og Barack 
Obama ble satt inn i noe som var stør-
re enn dem selv denne dagen. Hun ble 
en del av verdens største barneflokk; 
nemlig Guds barn – han ble leder for 
verdens tredje største land.

Noen dager før hadde jeg lest et utdrag 
fra boken ”Mot til å håpe” av Barack 
Obama. Der forteller han om sin egen 
dåp, som skjedde etter at han var blitt 
voksen: ”Det skjedde som et valg, ikke 
som en åpenbaring; de spørsmålene jeg 
hadde forsvant ikke på magisk vis. Men 
da jeg knelte under korset på South 
Side i Chicago, følte jeg Guds ånd vinke 
til meg”.

”Den som tror på meg, fra hans indre 
skal det, som Skriften sier, renne elver av 
levende vann,» sa Jesus. Og evangelisten 
Johannes forklarer: ”Dette sa han om den 
Ånd de som trodde på ham, skulle få”.

”Den allmektige Gud har nå gitt deg sin 
hellige Ånd” sa presten til lille Emma 
Tallulah da hun var døpt. Og Barack 
Obama følte Guds Ånd vinke til seg. 

Både USAs president og vi andre kan 
kjenne at kreftene ikke strekker til hele 
veien.  Av og til kjennes livet mer som 
en ørkenvandring enn en vandring ved 
levende vannkilder.

Da er det godt å bli minnet på Jesus 
sine ord. I dåpsgave har vi fått en kilde 
til liv, helt uavhengig av vår dagsform 
og energinivå. 

Sjelden er vel et navnevalg blitt mer 
kommentert enn det Märtha og Ari 
valgte til sin datter. Men kanskje er 
hun heldig, vesle Emma Tallulah. For 
hun har fått et navn som kan minne 
henne om det levende vannet som er 
kilden til alt liv.

La livets kilde flyte,
så ingen stanser den!
La folkeslag seg fryde
mens tider farer hen!
La lykkes Jesu navn,
så vi vår vei kan finne
inn i din faderfavn.
(Petter Dass, 1704)

Lise W. Kleven

DRYPP FRA DØPEFONTEN
INNSPILL  TIL  OPPFØLGING ETTER DÅPEN

Menighetsbladet tar gjerne imot bilder fra dåpshandlingen i kirken.  Send på e-post til: kirkekontor@modumkirke.no. 

Følg med på nettsiden vår www.modumkirke.no. Der ser du bilder og priser på det som er i skattekisten i høst!

Juletrefest på Vaaraan
Søndag 11. januar arrangerte husstyret 
ved Vaaraan juletrefest. Plakater med 
innbydelser ble hengt opp ved barne-
hagene i Geithus området. Ellers virket 
”jungel telegrafen” for det var ca. 60 
personer i alle aldre samlet på Vaaraan 
denne søndags ettermiddagen.   
 Damene i husstyret hadde bakt ka-
ker, mens eneste ”hane i kurven” ord-
net med kaffe. Anne Hæhre var så snill 
og stilte opp og spilte piano for oss. 
 Det ble mye gang rundt juletreet, 

loddsalg og julenissen kom med poser 
til barna. Underholdningen ordnet bar-
na med. En gruppe sang ”Vil du se min 
kjole” til stor applaus fra oss alle. Det 
var kjente og kjære julesanger. De fest-
pyntete barn og voksne fikk muligheten 
til å synge julesanger som ”Et barn er 
født i Betlehem” og mange andre kjen-
te sanger. Det ble både sang og dans 
fra scenen, med stolte søsken, foreldre 
tanter, onkler og besteforeldre som til-
hørere. ”Tyven, tyven” er en sang lek 
som nok er noe glemt, men her ble det 
øvd. 

 At så mange barn og voksne hadde 
anledning til å være tilstede er vi veldig 
glade for.  Vi vil gjenta dette neste år og 
vi håper dette vil bli en god tradisjon på 
Vaaraan.  
 Vi vet ikke så mye om historikken 
med juletrefester på Vaaraan, bortsett 
fra at det er en gammel tradisjon som 
har vært borte i mange år. Nå ønsker 
vi å gjenskape juletrefest for ungene i 
nærområdet. 

Med vennlig hilsen
Husstyret på Vaaraan

Mia Emilie Bråten Åby og stolte foreldre.
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Det var ikke mystiske utsagn for de 
innvidde som gjorde ham gåtefull, men
hans klare tale og tydelige valg. Han
proklamerte at de foraktede var nær-
mere Gud enn de fromme. Han fikk 
folk til å reise seg med ny verdighet, 
men aksepterte uten motstand den 
fornedrelsen og skammen det var å bli
henrettet på et kors. Korset ble ståen-
de som den store gåten. I Gåten Jesus 
stiller Notto R. Thelle spørsmålstegn 
ved monotonien i tradisjonell forkyn-
nelse, og velger heller å lytte til de
mange stemmene i Det nye testamen-
te som på ulike måter tyder skjebnen 
til den gåtefulle mesteren. 

«Det är en stor bok... som stän-
digt öppnar nya horisonter och 
kommer med överraskande insik-
ter.» Broder Wilfrid Stinissen, svensk kar-
melittbroder og forfatter

Sonoffer
– Jeg hadde et ønske om å skrive om
kristentroens aller helligste - i frust-
rasjon over forvrengninger av forkyn-
nelsen av Jesu korsfestelse. Fortellin-
gene i Nytestamentet gir forskjellige 
bilder på det gåtefulle at Jesus skulle 
dø på et kors. Når hans død beskrives 
som soning for synd, er det et uttrykk 
for Guds totale og radikale kjærlighet 
som gir alt. Men det er mange som 
misforstår og blir sitter igjen med en 
merkelig forestilling om en hevngjerrig 
Gud som ikke kan elske uten at noen 
først må pines til døde.  
– Vi må ikke glemme at sonofferet bare 
er ett av mange bilder som brukes om 
Jesu død. I andre sammenhenger tales 
det om løsepenge, et uttrykk som er 
hentet fra forhandlinger for å løskjøpe 
fanger eller slaver. Hans død kan be-
skrives som en seier over døden og
djevelen – der er symbolikken hentet
fra slagmarken. Når det tales om lege-
dom, låner man bilder fra terapiens 
verden. Bildene av gjeteren som set-
ter livet inn for å berge sauene, eller

vennen som ofrer livet for sine ven-
ner, viser til det daglige livs brutale 
virkelighet. Det samme gjelder bildet 
av sannhetsvitnet som besegler sitt 
vitnesbyrd med død og martyrium, som 
hos Johannes.

Gåten Jesus
– Vi kan ikke uten videre forvente at
en symbolverden som ble til i tider
med andre verdensbilder og samfunns-
systemer, skal gi mening og livsmot 
i vår tid. Vi må lete oss tilbake til er-
faringene bak symbolene, intensjonene 
bak tolkningene. Ordene må luftes i
møte med nye livserfaringer så de 
igjen kan få mening. Ikke minst kan det
være nødvendig å lete frem nye ord 
og uttrykk som gir mening for oss 
som lever her og nå. Selv konservative 
teologer er seg bevisst at vi ikke bare
må holde oss til ett bilde eller én tan-
kemodell, men bruke Bibelens mang-
fold av metaforer for å forstå korset på 
en meningsfull måte i vår tid.

Korset ble stående som den store 
gåten, forvirrende, sjokkerende, kan-
skje uløselig. For noen var det slutten 
på eventyret. At de kunne være så nai-
ve! Men også de som ble igjen, hadde 
problemer. Det var ekstra vanskelig, for 
egentlig var det lite Jesus hadde sagt 
om dette, bortsett fra at det skulle skje, 
at det var Guds vilje, og at han gjorde 
det for deres skyld. 

Men hvorfor? 
– I Gåten Jesus ønsker jeg å ta de første 
kristnes ”hvorfor” på alvor. De fleste av 
bokens kapitler knyttes til den tiden i kir-
keåret som spenner fra fastetid over pås-
ke til pinse. De handler om de første for-
tellingene, de mange stemmene som på 
ulike måter forsøkte å forstå det ufattelig 
og uforklarlige. 

Kritisk 
– Noen vil kanskje undre seg over at 
mine forsøk på innlevelse i gåten Jesus 

går sammen med en kritisk lesning av
de bibelske beretningene. Jeg ser ingen
motsetning – teologiens kritiske skole-
ring er bare en videreføring av de 
spørsmålene enhver ettertenksom bi-
belleser baler med. Det har med 
sannhet å gjøre. Sansen for sannhet 
tvinger meg også til å vende meg mot
det jukset som preger mye av den po-
pulære litteraturen om Jesusmysterier 
og Da Vinci-koder. Den mangler dess-
verre bibelforskningens kritiske blikk. 

Erfart liv
– Du kan si at jeg skriver dette for å
finne et språk til egen tro som jeg kan
identifisere meg med.  Troens utgangs-
punkt og kilde er ikke læresetninger 
og ferdig definerte sannheter, men li-
denskapelige beretninger om erfart liv 
som inviterer leseren til selv å fortelle 
videre. 
– Les med friske øyne, ikke med sløret 
blikk, sier forfatteren.
 

Inge

Gåten Jesus 
Én fortelling – mange stemmer

Forsidebildet viser et fumie – tråkke-
bilde – av den korsfestede. Tråkkebilde-
ne ble brukt til å avsløre skjulte krist-
ne under forfølgelsestiden i Japan.

Notto Thelle.
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Hjertelig takk!
En stor takk til alle som bidro  med ga-
ver til Åmot kirkes julaftenfeiring. Ga-
vene var med på å hjelpe oss til å skape 
en god julefeiring, for de som av ulike 
grunner ønsket å være sammen med 
flere julaften.

Julaften ble vellykket. Det var god stem-

ning. Flere av gjestene spurte om de 
kunne bli satt på liste neste år også.
Feiringen begynte ca kl 17.00, med all-
sang, presentasjon, julemiddag og jule-
evangeliet. Vi hadde underholdning med 
piano, fiolin, fløyte og vakker sang. Nå 
var tiden kommet til gang rundt juletre-
et, gaveutdeling, kaffe, kaker og julegod-
ter.  Annen underholdning som leker og 
sketsjer ble det også tid til. Kvelden ble 
avsluttet ca kl 22.30.

La denne rosen på arket, få være et 
symbol og takk for at dere var med på 
å la oss få glede andre!
Vennlig hilsen

Liv Terkelsen, 
Britt Dahl, 
Maren og Ole Wiger 
og Anne Thygesen

HAR DU HØRT om presten som var 
på avskjedsrunde i bygda? Han skulle 
forlate menigheten etter mange år og 
flytte vestpå. En gammel kone sa til 
ham: «Det er så trist at du skal slutte!» 
«Takk skal du ha», sa presten, «men det 
kan jo hende at dere får en enda bedre 
prest nå». «Jeg tror ikke det», repliserte 
den gamle, «for til nå er det bare blitt 
verre og verre».

Idylliserende
Ikke vet jeg hva som har vært utvik-
lingen i denne menigheten, men jeg
blir ofte provosert over tendenser 
til elendighetsbeskrivelser og idylli-
serende fortellinger om de gode gamle 
dager. Mye er da også sannelig blitt 
bedre i vårt samfunn og svært mye er 
blitt bedre i kirken. Og når Norge, av 
FN, for sjette året på rad, blir kåret til 
verdens beste land å leve i, er det all 
grunn til å øve seg på takknemlighet 
fordi vi lever i et land hvor vår Herre 
«har lempet det så stille, at vi vant, vi 
vant vår rett». Rett til frihet, ja! Men 
rett til å bruke friheten som en anled-

ning for vår grådighet og selvopptatt-
het, nei! 

Rutineunger
Noe av det som virkelig er blitt verre
er nemlig vårt forhold til kjærligheten. 
Les norske ukeblader og løssalgspres-
se, og vi unngår ikke å møte oppslag 
à la: «Kjærligheten varte ett år». 
«Kjærligheten tok slutt», og «jeg kun-
ne bare ikke si nei til den store kjær-
ligheten ». Verst av alt er kanskje de 
gjentatte oppslagene om nyforelskede 
kjærester som i sødmens rus, etter
en ukes samliv, ga hverandre kjærlig-
hetsbarn. Tenk det! Som om vi som er
gift eller lever i registrerte samboer-
skap ikke har kjærlighetsbarn, kun 
selvfølgelighetsbarn eller rutineunger. I 
egen sjelesorgpraksis og i samtale med 
familieterapeuter og sjelesørgere er 
det en gjennomgående opplevelse av 
at kjærligheten har trange kår for tiden. 
Det er så mye hakking og utskjelling 
og bebreidelser at par og familier er 
utsatt for en av de farligste epidemier 
som finnes: den energilekkasjen som 
har som symptom at vi tar hverandre 
for gitt og forholder oss til dagene 
som en kjølig selvfølgelighet. Nors-
ke arbeidsplasser og etterutdannings-
sammenhenger er i ferd med å sek-
sualiseres, mens norske hjem er i ferd 
med å rasjonaliseres og forvandles til 

underbemannede småbedrifter med 
uavlatelig strid om lederskapet og 
en gryende utrygghet hos de mest 
verdifulle medarbeidere som finnes, 
barna våre.  

Herrens ord
Jeg er bekymret for kjærlighetens kår
mellom oss. Det var ikke for ingen 
ting at Jesus i sin avskjedstale advarte 
disiplene mot å bli forført av egne lys-
ter og av veiledere som hverken visste 
eller ville deres eget beste. I slutten 
av Matteusevangeliet samler han sine 
midt i Jerusalem, rett før sin lidelse og
død, og sa: «Fordi lovløsheten tar over-
hånd, skal kjærligheten bli kald hos de 
fleste». Jesus hadde rett. Kjærligheten 
er i ferd med å bli så kald at kvinner og 
menn og barn får alvorlige frostskader. 
Men Jesus kom ikke bare med adva-
rende ord.
Han bød på seg selv. Han kom for å 
vise at kjærligheten seirer når den lider 
og gir seg til andre, slik det lyder i vår 
kirkes nattverdbønn: 
«Deg være ære for kjærligheten som 
er sterkere enn døden».  
Vår redning er at det finnes en utenfor 
oss selv, som med livet som innsats, har 
sørget for at kjærligheten er kommet 
for å bli. Så lenge Han lever kan ikke 
kjærligheten dø.  Kjærlighet er kommet 
for å bli.

Per Arne Dahl

prest og
statsstipendiat

Under åpen himmel:

Kjærligheten er 
kommet for å bli

VERRE OG 
VERRE 
Jeg er bekymret 
for kjærlighetens 
kår mellom oss. 
Det var ikke for 
ingen ting at Jesus 
i sin avskjedstale 
advarte dem mot 
å bli forført av 
egne lyster og 
av veiledere som 
hverken visste 
eller ville deres 
eget beste.
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Hoppsenter helgen 14.–15. mars gjør 
at Heggen kirkeutvalg nå tar sats. 
På et møte i kirkeutvalget som ble avholdt 
14. januar i Vikersund menighetssenter, 
ble det opplyst at en egen komite vil 
forsøke å synliggjøre Heggen kirke og 
hva kirken står for i forbindelse med 
World Cup arrangementet. Dette har 
frivillige og kirkestab i Modum gjort med 
stort hell ved tidligere arrangementer i 
hoppsentret.

Noe av det Heggen kirkeutvalg håper 
på nå er en gudstjeneste i hoppbakken 
8. mars og i selve kirken 15. mars. 
Dessuten vil Heggen kirke være åpen 
fredag 13., lørdag 14. og søndag 15. fra 
kl. 1000 til kl. 1800. Det er også håp om 
å kunne arrangere en konsert i kirken 
under World Cup. Som nærmeste nabo 
til Vikersund hoppsenter og langrenn 

planlagt på jordene ved kirken, ønsker 
kirkeutvalget å bidra til at Heggen kirke 
blir tydelig tilstede i det som skjer 
under arrangementet. Kirkeutvalget 
håper bygdefolk og tilreisende slutter 
opp om det som skjer i kirken under 
World Cup dagene!

Da Modum ble ett sokn i 2002, ble det 
drøftet hvor mange kirkeutvalg som 
var ønskelig i soknet. Man landet den 
gang på 6 kirkeutvalg og var spesielt 
spent på om Heggen kirkeutvalg ville 
få et for stort område å forholde 
seg til i og med at det omfatter hele 
det gamle Heggen sokn. De fleste 
kirkeutvalg har ett kirkested å forholde 
seg til mens Heggen kirkeutvalg fikk 
tre steder: Vikersund menighetssenter, 
Vaaraan og Heggen kirke. I tillegg 
ligger også et fjerde kirkested her 

som er Vike kirkeruin i det gamle Vike 
sokn. Vikersund menighetssenter har 
eget styre og et stort aktivitetstilbud. 
Vaaraan har nå fått et eget husstyre 
og tilbud er i ferd med å bygges opp i 
stadig større grad.

Heggen kirkeutvalg måtte finne sin 
plass i denne strukturen. Idag, 7 år etter 
oppstarten, er det naturlig å spørre 
utvalget om de mener ordningen med 
ett kirkeutvalg for det største og mest 
folkerike området i Modum har vært 
riktig. Det nikkes rundt møtebordet. 
Tidligere leder av utvalget, Betzy Tøien, 
var bevisst på å få med personer fra 
Geithus og øst og vestsida i Vikersund i 
utvalget.Ole A. Wiger som var leder ut 
2008, bidro også til å meisle ut kursen 
for utvalget.
I dag består Heggen kirkeutvalg av 
Jan Marcussen, Wermund Skyllingstad, 
Stine Abrahamsen og Jenny Müller.
Sokneprest Geir E. Holberg er fast 
medlem.

Primært arbeider utvalget i dag for 
aktiviteter i tilknytning til Heggen 
kirke. Men ved nærmere ettertanke 
kommer det fram i samtalen rundt 
bordet at de liker å få ting til å skje 
i hele området de er utvalg for.
Alt fra St.Hans gudstjenesten i  Vike 
kirkeruin hvor Åmot Horn medvirker 
til gudstjenesten i Dælinga hvor 
Geithus musikkorps deltar. Utvalget 
er med å arrangere 50-årsjubileum 
for konfirmanter i Heggen kirke med 
påfølgende arrangement i Sevalstunet. 
Høsttakkefest og lysmesse i Heggen 
kirke hvor konfirmanter medvirker og 
Alle Helgens arrangementet; Heggen 
kirkeutvalg bidrar med innspill og 
praktisk gjennomføring sammen med 
kirkestaben og frivillige. Det blir en god 
del kirkekaffer som de sørger for bl.a. 
på Vikersund menighetssenter.

Heggen kirkeutvalg
tar sats

Fra venstre mot høyre Stine Abrahamsen,Wermund Skyllingstad,Jenny Muller og  Jan 
Marcussen.Geir E. Holberg var syk da bildet ble tatt.
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Bildet viser det tette naboforholdet mellom Heggen kirke og  Vikersund hoppsenter.

Det er kort vei fra hoppsentret til kirkedøra på Heggen!

Vi er ikke bare et kaffeutvalg! under-
streker Stine. Samtalen vi har hatt 
understreker med all ønskelig tydelighet 
at så heller ikke er tilfelle.
Men når nedslaget er tatt i World Cup? 
Hva da?
På vegne av utvalget svarer Wermund 
Skyllingstad for et nytt satsingsområde 
som kirkeutvalget vil gi innspill til 
overfor Modum menighetsråd og 
fagutvalg for kirkemusikk. Det er 
ønsket om mer bruk av musikalske 
krefter i gudstjenestene. Noe av det 
som kom fram under 800 årsjubileet i 
Heggen kirke må kunne utvikles mer. En 

gudstjeneste med bygdemusikk og et 
arrangement av typen: Hele menigheten 
synger. Det er et vell av muligheter 
med alle de musikalske krefter som er 
i Modum.
Heggen kirkeutvalg vil ta sats for 
oppgaver som fortsatt bidrar til en 
levende kirke i bygda!
Velkommen til personer som kunne 
tenke seg å delta i  utvalgets arbeid 
framover!

Harald Kvaase

Kirken og skiflyvning
08. –15.03.2009:  

En uke med mange tilbud 
og aktiviteter

08.03. kl. 19.00: 
Friluftsgudstjeneste i hoppanlegget.

12.03. kl. 20.00: 
Festkveld i Heggen kirke med 
Karsten Isachsen og Sigvart 
Dagsland med band . Billettsalg 
Modum kulturhus tlf. 32 78 87 88

15.03. kl. 9.00 - 9.35:
Sportsgudstjeneste i Heggen kirke.  
Modum Soul Children deltar.

Åpen kirke - Vil du tenne et lys?
Heggen kirke vil være åpen fredag, 
lørdag og søndag fra kl. 10 - 18.

Velkommen innom for en prat, 
en kikk eller en stille stund.
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Stian ble født like før strømbruddet 
som mørkla New York et helt døgn 
til ende i Juli 1977. Han skrek så mye 
på den tiden at det kun var Bjørn Skifs 
på full guffe som roet ned guttungen. 
Dette førte til en ualminnelig interesse 
for musikk, og redsel for strømbrudd 
– ihvertfall når han spiller. Lidenskapen 
for svensk danseband-musikk får han 
dyrket gjennom ledelsen av SMK viking, 
men han er også svak for Prince, Mic-
hael Jackson og jazzpianisten Tord Gus-
tavsson. Og det er kanskje greit å ha i 
bakhodet etter lange økter med Land-
stads reviderte. På Modum har han spilt 
salmer i snart ni år i kombinasjon med 
musikk-undervisning og ledelse av alt 
fra kor til russerevyer.

– Jeg trives godt i jobben. Det er gøy 
å jobbe med barn, ungdom og voksne. 
Det lærer jeg mye av. Klart det kunne 
vært fristende å jobbe som proffesjo-
nell musiker, men jeg føler det er mer 
bruk for meg i denne sammenhengen.
En mindre kjent side ved Stian er hans 
fortid som vaffelrører og handyman ved 
sjømannskirken i San Fransisco. Her 
trådte han rundt et par år fascinert av 
hvor stort alt var ”over there”. En nyt-
tig lærdom var det å observere Norges 
land og kultur sett utenfra. Nordmenns 
forståelse av verden er ikke nødvendig-
vis den samme overalt.   

Eplet faller som kjent ikke langt fra 
stammen, og det er vanskelig å kom-
me utenom faren Per, en bauta innen 

komposisjon og produksjon av  kristen 
musikk i Norge. Stian jobber med han 
et par dager i uken og det ville være på-
taleunnlatelse ikke å innrømme at Per 
er et forbilde hva gjelder menighetsar-
beide, sang og musikk. 

Stians arbeid med å fremme og utvikle 
de samme idealer på Modum, gir ikke 
bare menigheta, men også bygdefolket 
forøvrig god grunn til å være stolt. Og 
kulturprisen 2008 er absolutt en aner-
kjennelse i så måte.

Beskriv deg selv med tre ord?
snill, musikalsk og lang
 
Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Legg din vei i Herrens hånd, stol på Ham 
- så griper Han inn (Salmene 37:5)
 
Hva frykter du mest?
Å såre noen uten å mene det
 
Hva gjør deg sint?
Veldig lite
 
Hva gjør deg glad?
Å føle at jeg  kan være til nytte
 
Hvilke synder kan tilgis?
Alle synder kan tilgis av Gud, men ikke 
av alle oss mennesker
 
Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Å oppdage flott musikk er gøy, liker alle 
minst møter!!!

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Inkluderende, er dårlig på kontorar-
beide
 
Din yndlingsartist?
Prince
 
Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var din?
Den dagen jeg ble spurt om å jobbe på 
Modum, staket ut kursen for de neste 
9 åra av livet
 
Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Rekapitulering av det jeg har vært med 
på musikalsk
 
 
Som leder har du mange plikter.  Hvilke 
kunne du gjerne være foruten?
Føre års-statistikk
 
Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Om mac eller pc er best
 
Stat uten kirke?
Nei
 
Din livsfilosofi?
Tenk positivt
 
 
For eller i mot kristen formålsparagraf i
skole og barnehage?
For
 
12 lette:
Leser daglig: noter
Favorittduppeditt: iphone
Redd for: strømbrudd
Kjører: mye
Leser mest: Salmeboka
Ser på: komedier
Hører på: nyheter på radio
Tror på: Jesus og meg selv
God til: å spille piano
Dårlig til: å spille trommer
Skulle bli som tiåring: elleve
Kan ikke fordra: selvangivelsen
 
Stian  er aktuell som kulturprisvinner på
Modum i 2008. 

Inge

Modum kommune har tildelt 
kulturprisen 2008 til:

Stian Tveit

Fødselsdag: 08.07.1977

Fødested:  Oslo  

Bosted:  Åmot 

Utdanning:  Autodidakt
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Urettferdige klimaendringer
Klimaendringene er reelle nå! Og de som slipper ut minst 
klimagasser er de som rammes hardest. Samtidig opplever 
land i sør at den rike verden ikke tar ansvar. Vi kutter ikke 
våre egne utslipp, og vi bidrar i alt for liten grad til fattige 
lands store behov for klimatilpasning. Dette kan vi ikke leve 
med! Vendepunktet må komme i desember, da verdens land 
skal enes om en klimaavtale i København.

Kirkens Nødhjelp krever at Norge i København må kjempe 
for en rettferdig avtale som:   

1. Effektivt stanser global oppvarming 
2. Sikrer fattige menneskers rett til utvikling 
3. Forplikter Norge og den rike delen  av 
 verden til å ta kostnadene

Du kan være med på dette som blir vende-
punktet for kli-maet og verdens fattigdom!

Gi beskjed til politikerne ved å:
•  Skriv under våre underskriftslister,  signere 
 på www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen
•  Ta direkte kontakt med stortings- og 

regjeringsmedlemmer  

Vi kan alle gjøre noe!
Følge konfirmantenes eksempel! Bli 
med som bøssebærer (eller sjåfør) 
tirsdag 31. mars, og du er garantert 
en meningsfull tur! Vi starter kl 17 
fra Åmot kirke, Vaaraan, Vikersund 
menighetssenter, Ruud kirke og Sysle 
Skole. 

• Ta imot bøssebærerne med et smil, 
med et oppmuntringens ord, og gjer-
ne med et bidrag til bøssa. 

• Støtt fasteaksjonen ved å gi på and-
re måter:

Kontonummer 1594 22 87493
Givertelefonen: 820 44 088  
(kr 175,- per oppringning)
SMS: Kodeord KN DRØM til 1980  
(100 kroner per SMS)

Bli med på Kirkens Nødhjelps klima-
kampanje for å påvirke politikerne. 

Med vennlig hilsen
 
Ole Augen WigerOle Augen Wiger

Kirkens nødhjelps representant 
på Modum 



Modum Menighetsblad Nr. 1/2009
12

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Åpen barnehage 
på Vikerund 
menighetssenter
I høst tok en hjemmeværende små-
barnsmamma initiativ til å ha åpen
barnehage på Vikersund menig-
hetssenter hver torsdag formiddag. 
Det var hennes private initiativ 
og ble godt mottatt av andre 
hjemmeværende mødre med små 
barn. Småbarnsmødre begynner 
i arbeid igjen, og det var usikkert 
om det ble andre som kunne 
overta ansvaret for å holde døra 
åpen hver uke på det nye året. 

Men allerede 8. januar var noen 
mammaer og babyer sammen 
igjen på menighetssenteret i Viker-
sundsgata. Det betyr at vi har fått 
nye mammaer og andre frivillige 
som er villige til å ta ansvar for at 
døra er åpen, mattene rulla ut og 
lekene funnet fram. Det er kirken 
og helsestasjonen som har gått 
sammen om et prøveprosjekt fram 
til sommeren 2009. Opplegget er 
helt enkelt bare å komme sammen 
og la barna leke i trygge rammer 
sammen med de voksne. 

Hver torsdag fra kl. 11 til 13 er 
altså småbarnsforeldre med sine 
babyer og småbarn velkommen til 
sosialt samvær i en åpen barnehage 
på  Vikerund menighetsssenter. 

Den 11. mars er det Gry Stål-
sett som har temaet ”Troens 
psykologiske funksjon.”  Gry er 
psykolog og var en av arkitektene 
bak Vitaavdelingen på Modum Bad. 
Der arbeider en med tro i terapi, 
og hennes temakveld vil bære preg 
av det.  Vi kan si at dette på en
måte er en liten fortsettelse på 
kurset vi hadde i november. Det 
dreide seg om følelser. Det vil 
dette temaet gjøre også.  Bl.a. 
om folks eksistens og følelser og 
trospåvirkning og følelser. Gry 
er nå spesialpsykolog/forsker på 
forskningsinstituttet på Modum 
Bad. 

Menighetsenteret

Den 4. mars kommer Terje 
Forsberg. Det sto om han også 
i forrige nummer. Temaet hans er 
”Aldri for sent å bli et lykkelig barn”. 
Det er også tittelen på boka han 
har skrevet. Terje Forsberg hadde 
en vanskelig barndom med mis-
handling og mobbing. På skolen ble 
han sett på som evneveik. Skoletida 
var slett ikke god.  Som 20-åring ikke god.  Som 20-åring 
fikk han et sterkt møte med Jesus. fikk han et sterkt møte med Jesus. 
Det ble et vendepunkt i livet hans. Det ble et vendepunkt i livet hans. 
Det blir spennende å høre han Det blir spennende å høre han 
fortelle om sitt liv. Terje Forsberg fortelle om sitt liv. Terje Forsberg 
bor nå i Sarpsborg.bor nå i Sarpsborg.

Den første april kommer 
Anfin Skaaheim. (Det er ingen 
aprilspøk.) Skaaheim er tidligere 
generalsekretær i Normisjon. 
Hans tema er ”Oppstandelsen 
og livet”. Det skulle passe bra 
når det snart er påske. 

Onsdag 18. mars får vi besøk 
av Jon-Erik Bråthen som er den 
nye sykehuspresten på Modum 
Bad. Som overskrift på kvelden har 
vi satt ”Sykehusprest av Guds 
nåde”. Hva gjør en sykehusprest 
egentlig? 
Er det forskjell på å være syke-
husprest på Modum Bad og et 
”vanlig” sykehus? Jon-Erik Bråthen 
er metodist. Han er den første 
metodist som har vært hovedprest 
på Modum Bad.

Heggen gospel øver hver fredag 
kl. 19.00 – 22.00.  Åpent for alle 
fra 8. klasse og oppover. 

Modum Soul Children, kor for 5. 
– 7. kl.  Kontakt Liv Anna Furnes. 

Familiekoret  Kontakt Gry Roness  
tlf.  982 22 733 

Sangkoret O2 øver hver torsdag 
kl. 19.00 – 22.00 

Formiddagstreff hver tredje tirs-
dag i måneden kl. 11.00.

Ledertrening for ungdom:  
Henv.  Arild Løvik 

Søndagsskole  enkelte søndager 
under gudstjenesten. 

Lørdagskaffe blir det de lørdage-
ne huset ikke er opptatt med noe 
annet. 

Kirkevergen
Eva Trogstad er ansatt som vikar 
for kirkevergen i hennes for-
eldrepermisjon fra mai 2009 til 
august 2010.  

Det er Vikersund Normisjon 
som står for temakveldene 
som begynner kl. 19.00.

Loppemarked lørdag 9. mai på
Vikersund menighetssenter.  
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Mandag 16. mars Mandag 16. mars 
10.30. Hyggestund10.30. Hyggestund

Åmot kirke

Søndag 22. mars Søndag 22. mars 
18.00. Korpskonsert v/ 
Promenade

Lørdag 28. mars Lørdag 28. mars 
Gospelkosert Heggen Gospel 

Søndag 29. mars Søndag 29. mars 
Kunstutstilling med lokale 
kunstnere  

Mandag 30. mars Mandag 30. mars 
20.00-21.00. Et helt overkomme-
lig kveldskurs i kristen tro 

•  Åmot barnegospel: torsdag 
 kl. 17.30 i Åmot kirke 
•  Knøttesang: torsdag kl. 17.30     

Småbarnstreff annenhver onsdag, 
for barn i alderen 0-3 år kl. 11:00 
- 12:00: Lunsj på Kirketorget kl. 
12:00 - 12:45: Sang. 

I fastetiden vil vi på torsdagskvelder 
kl. 20.00  ha fastesamlinger med 
egne temaer for hver kveld. Te-
maene er knyttet til at vi i fastetiden 
møter Kristus som kjemper for 
og med oss mennesker. Selv om 
samlingene blir ulike, vil de ha 
en ramme – liturgisk, musikalsk, 
estetisk og tematisk – som innbyr 
til ettertanke og stillhet.

Olavskirken

Kvinnenes internasjonale 
bønnedag
Også i år vil vi i Modum være med
og markere fellesskap og solida-
ritet med kvinner over hele verden 
på kvinnenes internasjonale bøn-
nedag. Det startet i USA i 1887, og 
i Norge står vi en tradisjon som 
oppsto på slutten av 1920-årene! 
Kollekten som samles inn går til 
Bibelselskapets bibel-misjonsarbeid 
i det landet vi er samlet om. Dette 
året er det kvinner i Papua Ny-
Guinea som har gitt oss bibeltekster 
og bønner og bestemt dagens tema 
som er: I Kristus er det mange 
lemmer, men bare ett legeme.   Vi 
samles kl. 11 til bibeltekster og 
sang og andakt, og fortsetter med 
måltidsfellesskap og salg av lunsj.  I 
år er Betlehem på Geithus stedet 
og datoen er fredag 6. mars.  
Alle kvinner er velkommen!

Betlehem, Geithus Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
3 av gruppene som 
frivillighetssentra-
len og menigheten 
samarbeider om 
er i gang med et 
nytt semester, og 
de andre er klare for å starte opp 
når noen melder sitt behov for det. 
Vi tilbyr også individuelle sam-taler 
for de som heller ønsker det.  

Vårt samlede gruppetilbud er for 
personer som har opplevd:

• å miste ektefelle / samboer 
• samlivsbrudd («Sorgen det ikke 

sendes blomster til»)
• å miste foreldre (gruppe for 

voksne)
• å miste barn
• å være incest-utsatt
• å være pårørende til demente

Flere opplysninger kan fåes ved å 
ta kontakt med Frivillighetssentralens 
leder  Tanja Tyberg Grøtterud, 
tlf 32 78 58 40 
eller Kirkekontoret i Modum 
diakon Eli Landro, tlf 32 78 32 30

    – noe for deg? 
Kirkevalget som skal foregå 13. 
og 14. september er historisk. 
For første gang skal alle landets 
menigheter arrangere valg 
samtidig med Stortingsvalget. 
Nytt er det også at samtlige 
stemme-berettigete – cirka 3,2 
millioner nord-menn – bestemmer 
hvem som blir medlemmer av 
Kirkemøtet. Er du, eller kjenner 
du, en god kandidat? I høst er det 
dessuten en ny gruppe som kan avgi 
stemme ved Kirkevalget, da også 
samtlige døpte 15, 16, og 17-åringer 
inviteres til urnene. Alle menighe-
ter har opprettet egne valgteam i 
forbindelse med høstens valg. Hvis 
du har lyst til å stille til 
valg eller har tips om 
noen som vil kunne 
passe, kan du kontakte 
Modum kirkekontor 
på tlf. 32 78 32 30. 

Velkommen til strikkekafe i Åmot 
kirke. Her får du hjelp til å komme 
i gang med vriene - og hjelp til å 
komme ut av vrange masker. Men 
aller helst er det gleden ved det 
sosiale samværet i koselig selskap 
som betyr mest. Er du skravlesjuk 
og kaffetørst med sans for strikking, 
møt opp annenhver tirsdag kl. 
18.00. 
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• Stort utvalg i gravmonumenter 
• Skrifttilføyelser og oppussing av gamle monumenter 

HØNEFOSS STENHUGGERI AS 
Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss 
Tlf. 32 12 16 50 www.honefoss-stenhuggeri.com 
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sokn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Hannah Hovde Jensen 01.11.2008  Heggen kirke
Magnus Halvorsen 09.11.2008  Åmot kirke 
Sindre André Prestegården 
Bakke Tveten 09.11.2008  Åmot kirke 
William Båsum 23.11.2008  Åmot kirke 
Sondre Sandaker 30.11.2008  Heggen kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Mathias Aas-Holm 30.11.2008  Heggen kirke 
Ariana Helene Soria Fürst 07.12.2008  Nykirke kirke 
Alexander Korsgaard Evensen 14.12.2008  Åmot kirke 
Jakob Lee Næss Muller 26.12.2008  Snarum kirke 
Sindre Olafsen 11.01.2009  Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Kjell Trygve Hæhre 1920 04.11.2008 Heggen kirke
Aase Iren Haldorsen 1980 05.11.2008 Heggen kirke
Ragnhild Mathilde Hovde 1944 06.11.2008 Åmot kirke
Solveig Skalstad 1929 06.11.2008 Heggen kirke
Oddmund Sverdrup Helland 1917 07.11.2008 Heggen kirke
Sverre Martinsen 1919 07.11.2008 Modumheimen kapell
Trygve Walter Jellum 1920 11.11.2008 Åmot kirke
Olaug Amalie Pedersen 1921 11.11.2008 Nykirke kirke
Tormod Arthur Gunnar Scheen 1928 12.11.2008 Gulsrud kirke
Solbjørg Honerud 1924 14.11.2008 Heggen kirke
Margit Bottolfs 1918 20.11.2008 Heggen kirke
Arne Eggen 1924 28.11.2008 Rud kirke
Aslaug Jellum 1918 02.12.2008 Åmot kirke
Thorleif Dyrhovd 1929 03.12.2008 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Olaug Birgit Thon 1914 05.12.2008 Heggen kirke
Jessie Margareth Høybakke 1921 10.12.2008 Heggen kirke
Odd Ivar Nord 1952 12.12.2008 Vestre Spone
Eva Martinsen 1948 16.12.2008 Nykirke kirke
Kjellaug Hæhre 1912 17.12.2008 Snarum kirke
Gunhild Andersen 1923 18.12.2008 Snarum kirke
Nora Selvik 1925 18.12.2008 Heggen kirke
Solveig Weum 1923 19.12.2008 Snarum kirke
Kari Saastad Nygaard 1971 22.12.2008 Snarum kirke
Astrid Stenersen 1932 22.12.2008 Åmot kirke
Gudrun Kristine Daljord Caspersen 1922 23.12.2008 Heggen kirke
Olaug Elfrida Weggersen 1926 06.01.2009 Heggen kirke
Jan Olav Skuterud 1962 07.01.2009 Åmot kirke
Klara Tretteteig 1911 08.01.2009 Rud kirke
Randi Nilsen 1954 15.01.2009 Åmot kirke

Fra Menighetsbladet mars 1932:

Vær edrue, våk!
Nu er vi i fastetiden, og skulde særlig 
minnes vår Herres og frelsers lidelse, 
og hvordan han ved ord og færd 
formaner alle til å våke og be. Det er 
helt i Mesterens ånd, når hans prøvede 
disippel Peter sier (5,8): ”Vær edrue, våk! 
Eders motstander Djevelen går omkring 
som en brølende løve og søker, hvem han 
kan opsluke.” 

Det er vel forbi med allslags faste ved 
mat her hos oss. Men skulde det ikke 

nu være grunne til å innføre faste i 
drikk, innføre avholdenhet fra rusdrikk. 
Er det på noe område man merker 
den brølende løve, som søker å sluke 
mennesker, så er det rusdrikken. Alle 
som vil kan lett se, hvor meget rusdrikk 
”sluker” av lykke og liv både blant ung-
dom og eldre. Men det værste ser man 
ikke. Hvad rusdrikk har ødelagt av 
evner til å gripe og eie det evige liv, det 
vil først evighetens morgen åpenbare.
Kan ikke nu flest mulig av oss bli enige 
om å pålegge oss virkelig faste overfor 
rusdrikk, for Jesu skyld og for våre 
brødres skyld ja, for det evige livs 
skyld? Kan vi ikke bli enige om å sløife 

drikkevarene i 
selskapslivet og 
ellers. Vil man 
absolutt ha øl til 
maten, så gjør 
landsøl samme tjeneste som annet øl. 
Og så sløifer man alt annet. Mange har 
lyst, men skikken holder igjen. La oss 
ikke være trellbunnet av skikk og bruk. 
Merkelig, hvordan nutidens ”frisind” 
kan være konservativt!

Vær edrue, våk! Undgå alt som sløver mot-
standsevnen overfor sjelelivets fiender.

P.Bj.
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Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - www.modumkirke.no

Mars 2009:
Søn 1. mars - 1. søn i faste 
- Matt 4,1-11
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden, Mona G. Lindseth 

og Modum Soul Children.
 Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Vestre Spone kirke kl. 17: 

Kveldsgudstjeneste. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.

Søn 8. mars - 2. søn i faste 
- Matt 15,21-28
Heggen kl. 19: Friluftsgudstjeneste i 

Hoppsenteret. Geir E. Holberg og 
band fra Heggen Gospel.

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
Runar J. Liodden og Stian Tveit. 
Søndagsskole.

Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Lise W. Kleven og Knut Johnsen. 
Familiekoret deltar.

Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Inger Ma Bjønnes og Tor Eika.

Søn 15. mars - 3. søn i faste 
- Luk 11,14-28
Heggen kirke kl. 09: 

Sportsgudstjeneste. 
 Geir E Holberg og Modum Soul 

Children.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Kjell Olav Bø og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og vikarorganist.

Søn 22. mars - Maria budskapsd. 
- Luk 1,26-38
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 

Runar J. Liodden, Stian Tveit og 
Åmot Barnegospel.

Gulsrud kirke kl. 11: Høymesse. 
Konfirmantleir.  Arild Løvik og 
vikarorganist.

Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Rune Stray og Aage N. Eilertsen.

Søn 29. mars - 5. søn i faste 
- 1 Mos 22,1-13
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg, Eli Landro, 
 Arild Løvik, Knut Johnsen og 
 Stian Tveit. Menighetskoret deltar. 
 Menighetens årsmøte etter 

gudstjenesten.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.

 April:
Søn 5. april - Palmesøndag 
- Joh 12,1-13
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste 

v/Tro og Lys.

Tors 9. april - Skjærtorsdag 
- Matt 26,17-29
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Knut Johnsen.
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