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Vil du være med å påvirke hvordan 
kirken skal være?
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Menighetsråd Helge Gutuen, leder
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Sokneprest Geir E. Holberg
Heggen, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 54 08
E-post: geir.holberg@modumkirke.no

Kirkeverge Eva Trogstad
Kapellveien 1, 3340 Åmot
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Organist Knut J. Johnsen
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E-post: knut.johnsen@modumkirke.no

Organist Stian Tveit
Kvartsveien, 3340 Åmot
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Kirketjener Gunnar M. Stenbro
Ospveien 1, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 47 93
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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E-post: kirkekontor@modumkirke.no
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Bårudvn. 11b, 3340 Åmot
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Vikersund menighetssenter
Utleieansvarlig: Hroar Fossen
Tlf. 32 78 75 70
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Modum menighet!
De aller fleste moinger er 
medlemmer i Den Norske 
kirke og da altså med i 
Modum menighet. Kirken 
er oss!! Modum menighet 
har en klar målsetting om 
at budskapet om Jesus 
Kristus skal ha en sentral 

plass i virksomheten. Dette ønsker vi 
å synliggjøre ved å være en seende og 
synlig menighet i lokalsamfunnet. Å se
hver enkelt og samtidig på mange for-
skjellige vis synliggjøre kirkens visjon 
ved å være synlig tilstede. Hvert lokal-
miljø har sitt kirke-utvalg og sin kirke.
Disse kirkeutvalgene har fokus på sitt 
lokale område, men menighetsrådet 
skal ha overblikket og se hele menighe-
ten som en stor enhet. Menighetsrådet 
blir det strategiske og besluttende or-
gan for hele menigheten. Dersom du
har lest så langt som dette, så vil vi her-
ved oppfordre deg til å vise at menighe-
ten i Modum betyr noe for deg. Det 
handler om gode tradisjoner som vi 
ønsker å holde i hevd. Det handler om 
tilhørighet og fellesskap. Det handler 
om å se at det nytter å arbeide for den 
gode sak.

Hvem skal jeg 
gi min stemme?
Det viktigste er at
du gir din stemme.
En nominasjonskomité og menighets-
rådet har fått mange flotte kandidater til 
å stille til valg. Spredning på alder,  kjønn 
og geografi er vektlagt, så dersom du ikke 
har en eller flere kandidater du gjerne vil 
ha inn, så er oppfordringen: Lever lista 
som den er. Da er du som medlem med 
på å ta ansvar for menigheten i Modum.

Historisk nyhet – historisk  nyhet
Til deg som er født i 1994 eller tidlige-
re, altså at du er eller blir 15 i løpet 
av 2009, så er dette et historisk valg.
Menigheten ønsker at du skal være med 
å si din mening. DU KAN STEMME!! 
Her er kirken først ute med å ta deg 
som ungdom på alvor. Dette er ikke 
et prøvevalg, men din stemme er like 
verdifull som alle andre stemmer. Du 
er et verdifullt og fullverdig medlem 
av kirken og har de samme rettigheter 
som alle andre.

Geir E. Holberg

Utgis av Modum menighetsråd med fem utgaver i året.
Neste nummer har materiellfrist 20. oktober 2009.
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
Fotomontasje: Inge Rese.
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

Valget
Geir E. Holberg

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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I oktober 2005 var det en tema-
kveld i Åmot kirke med fokus på 
det å være pårørende til demente. 
En av dem som møtte opp var 
Bjørn Olav Andersen. Hans mor 
hadde da nylig fått diagnosen 
Alzheimer og Bjørn Olav var 
full av spørsmål om hva som
skjedde med mor og hvordan han
kunne forholde seg til det.
Temakvelden hadde stor oppslut-
ning, og i etterkant ble det gitt 
tilbud om å fortsette å komme 
sammen i gruppe for dem som 
ønsket det. Bjørn Olav ble med i 

gruppa fra første stund, og vi tar 
en prat med ham for å høre nær-
mere hva dette har betydd og hva 
han tenker om denne formen for 
delegruppe. 

– Jeg stilte åpen og undrende på temakvel-
den og ble egentlig overrasket over at 
det var så mange som hadde kommet. 
Så lenge du ikke har dette med demens 
innpå livet, så er det liksom ikke et ak-
tuelt tema, men her så jeg at det var 
flere i samme situasjon som meg. Det var 
godt. Og jeg visste at jeg ville være med i 
gruppa det ble invitert til for å få mulig-

het til å treffe andre i samme situasjon 
og kanskje høste erfaringer. Jeg treffer jo 
andre pårørende når jeg er på besøk hos 
min mor, men det blir selvfølgelig ikke de 
samtalene da. Jeg var ikke i tvil; dette må 
jeg være med på. Jeg må finne ut mer om 
hva som skjer med min mor og hva jeg 
kan gjøre for henne. Jeg var veldig opptatt 
av å gjøre ting for å hjelpe og støtte henne, 
og temakvelden fikk meg til å begynne å 
tenke at kanskje jeg trenger støtte selv også 
nå. Hele mitt fokus var på henne som var 
rammet, og jeg tror at flere pårørende enn 
meg føler at de bare må gi og setter seg 
selv tilbake. Faktum er vel at man klarer 
ikke å være en god omsorgsperson dersom 
man sliter seg ut fysisk og psykisk.

– I gruppa var vi flere som i starten sa: 
hvorfor bruker jeg tid her i gruppa når 
jeg egentlig burde vært hos den syke? Vi 
måtte stadig minne hverandre på at det 
er lov å ta vare på seg selv også! Den 
skyldfølelsen ble mindre etter hvert som 
jeg så at fellesskapet og samtalene hjalp 
meg og gjorde at jeg fikk mer overskudd. 
I gruppa kunne vi gi hverandre trygghet 
og bekreftelse på at vi gjorde noe riktig. 
En annen ting som er fint med gruppa er 
at jeg får følelsen av å være med og bidra 
til at andre får hjelp og støtte. Gruppa må 
ikke være for stor, samtidig som det ikke 
er bra hvis den blir for liten heller. 7 – 8 
deltakere virker som en passelig størrelse, 
da blir det god dynamikk og gjensidighet i 
samtalen.

Det er mange som er rammet av demens,
og Bjørn Olav undrer seg over at ikke
flere pårørende benytter seg av muligheten 
til å delta i en gruppe. Han tror at behovet 
for gruppa absolutt er til stede, men at folk 
vegrer seg fordi de tenker at de skal klare 
seg selv. Han mener at det slett ikke er noe 
nederlag å innse at det er godt med støtte 

Om å være pårørende 
til demente

Bjørn Olav Andersen.
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og hjelp når man kommer i en krevende 
situasjon som pårørende. Kanskje er dette 
med demens litt tabubelagt slik at det er 
vanskelig å snakke om? Han tror mange 
ikke vet om hvilket utbytte det gir å være 
med.  De som ikke prøver, vet ikke hva de 
går glipp av, mener han. 

Så hva har gruppa betydd for ham? 

- Først og fremst har det alminneliggjort 
problemet til en viss grad. Jeg har sett at 
dette er det flere enn meg som erfarer 
og det er ikke lenger så skremmende 
selv om situasjonen selvfølgelig er trist. 
Gruppesamlingene har hjulpet meg til å
se situasjonen i et annet lys og jeg føler 
at det også gjør meg i stand til å kunne 
gjøre mer for min mor og samtidig føle
at det er riktig for både henne og meg 
selv. Det ble blant annet lettere å snakke 
om det blant familie og venner. Jeg fikk
informasjon og høstet erfaringer av and-
re i samme situasjon og det ble lettere 
å snakke om utfordringene som fulgte 
med. Jeg har hatt utbytte av hvert eneste 
møte! Det er på ingen måte det at det er 
en trøst at også andre har det vanskelig, 
men det gir en bevisstgjøring av at dette 
rammer andre også.  Jeg får utvidet pers-
pektivet og ser at jeg ikke er alene. Det 
eneste vi gjør på samlingene er å fortelle 
og lytte, og det er jo flott at vi bare ved å 
fortelle og lytte til hverandre kan hjelpe 
og støtte hverandre. Det blir lettere å 
håndtere utfordringene som pårørende 
møter i hverdagen. Nå føler jeg at jeg 
har gjort noe riktig når jeg har vært på 

gruppemøtene, både for meg selv og for
andre. De som har vært med lenge i grup-
pa, kan være til hjelp for de som er nye. 
Jeg har også lært mye om hvordan det er 
å forholde seg til en person med demens. 
Det har ført til at det nå er kjempetrivelig 
å komme på besøk til mamma og de andre 
beboerne på senteret siden jeg har lært å 
akseptere situasjonen på en ny måte. 

Bjørn Olav kan også gjerne tenke seg 
å være med å få i gang en pårørende-
skole. Det blir mer som et kurs der
man får undervisning om ulike temaer
knyttet til demens for å øke kunnska-
pen. Det kunne vært et godt supple-
ment til delegruppa som mer har en 
støttefunksjon. 

Bjørn Olav er opptatt av å ta noen grep 
for å fornye tilbudet om dele-gruppa og 
gjøre den mer kjent. Han er imponert 
og takknemlig over at folk stiller opp 
frivillig for å være ledere i gruppa! Det 
er flott! 
I høst blir det en temakveld med fokus 
på demens og det å være pårørende, 
og da blir det også oppstart av nye 
grupper etter det. 
Det betyr nye muligheter for å ta vare 
på seg selv og ny mulighet for gruppe. 
Bjørn Olav er klar i oppfordringen til
folk om å prøve, og de må gjerne ta 
kontakt med ham direkte dersom noen 
føler for det. 
Uten å prøve, kan man ikke vite at det 
faktisk er hjelp og støtte å få! 

Eli Landro

Temakveld med 
fokus på demens 
Demens er et stigende problem i be-
folkningen. Hverdagen for både de 
syke og familie og venner rundt de 
syke forandrer seg. Om ikke diagnosen 
er stilt, men en går og lurer på om en 
person er i ferd med å bli syk, kan en 
være usikker på hvor en skal henvende 
seg og hva som eventuelt finnes av 
hjelpetilbud.

Kirken og Frivilligsentralen planleg-
ger en temakveld med fokus på de-
mens og det å være pårørende til de-
mente. Almenpraktiserende lege 
Gunnar Hjorth er glødende opptatt 

av tematikken og har sagt ja til å stille
opp. Han vil snakke om tegn og symp-
tomer på begynnende demenssykdom, 
hvor en kan få hjelp og det å være på-
rørende til demente. Det blir anled-
ning til å stille spørsmål.
Vi vil også informere om delegruppa 
for pårørende til demente. Den har 
ledig kapasitet og kan ta i mot flere 
deltakere. Gruppen møtes cirka en 
gang i måneden og deler erfaringer 
med hverandre.
Både temakvelden og delegruppa er 
gratis å være med på.

Vi oppfordrer alle interesserte til å
komme på temakvelden på Frivillig-
sentralen tirsdag 25. august kl 18.30 
for å høre lege Gunnar Hjorth snakke 
om demens.  Velkommen!!

Egil 
Lehmann

Egil Lehmann er død, 102 år gammel. 
Han døde i Bergen 28. mars. Lehmann
 var hjelpeprest i Modum 1930-37. I
det aller første nummer av menighets-
bladet for Modum, nr 1/1931, skriver
sokneprest Bjerkeseth om den nye
hjelpepresten. Vi leser der at han er
prestesønnn, født 29. januar 1907 i
Bergen. Han tok teologisk embetsek-
samen i 1929, kun 22 år gammel og 
så praktisk teologisk eksamen. Han 
ble ordinert 21. desember og overtok 
hjelpepreststillingen i Modum 28. 
desember 1930. Innsettelsen skjedde i 
Snarum kirke.

Det var altså en meget ung prest som
kom til Modum. Han fikk bolig på 
Kongsrud. Han hadde en studieper-
misjon mens han var her. Da reiste han 
rundt i Europa på motorsykkel og han 
studerte teologi et halvt år i Sveits.

I 1938 ble Lehmann sokneprest i 
Skjold der var han i tjue år. Seinere ble 
han res.kap. i Birkeland og Fana og så 
sokneprest i Nordås i Fana. Han gikk 
av med pensjon i 1976.
Lehmann var interessert i språk, både
i bibelens språk og i norsk. Han var
med i Vestmannalaget og Vestnorsk 
mållag og holdt fast ved en konserva-
tiv språkform. Han har gitt ut flere 
diktsamlinger og ordbøker.
I 1935 giftet han seg med Aslaug f. 
Ekanger. De fikk fem barn.

Lehmann var abonnent på Modum 
menighetsblad livet ut. Han fulgte med 
sin gamle menighet.

Vi minnes ham med takknemlighet.

Jon Mamen
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Allerede i god tid før turneen tok Mona Melanie Lindseth kontakt 
med kateket Arild Løvik. ”Vil det være mulig å bli døpt når vi er 
på turne?”

Alt ble lagt til rette for dette. Avtale ble gjort med den lokale 
presten, Alfred Büchler i Dettingen kirke sør i Tyskland, slik at det 
kunne holdes en dåpsgudstjeneste på kvelden den 28.06.

Sokneprest Geir E. Holberg forrettet og Arild Løvik holdt en fin 
tale over misjonsbefalingen i Matteus 28 og døpte Mona i Faderens 
og Sønnens og den Hellige ånds navn.

Med Heggen gospel, noen lokale tilstede og sanginnslag ved kor-
medlemmer ble dette en sterk og fin stund til Guds ære.

Geir E. Holberg

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Dåp på Heggen Gospel turné!

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

Første romersk-katolske biskop på talerstolen på 500 år!

Runar viser seg som en garvet simultanoversetter. Biskop Paride med Jørgen Wiger.

På søndag var det storfint besøk i Ny-
kirke. Kanskje langt større enn de fles-
te av oss var klar over. Biskop Paride 
Taban fra Sudan er antakelig den første 
romersk-katolske biskop som har 
talt fra talestolen i Nykirke på 500 
år!  Og Paride fortalte om en drøm 
han hadde - å skape et samfunn hvor 
mennesker med forskjellig etnisitet 

og religiøs bakgrunn kan leve side 
ved side i tillit, harmoni og vennskap. 
Denne drømmen ble virkeliggjort 
gjennom «The Holy Trinity Peace Vil-
lage – Kuron(www.kuronvillage.net)»et 
fundament for utvikling av varig fred 
mellom stammene i Sudan. For dette 
ble han nominert til Nobels fredspris. 
Han er dessuten en internasjonalt 

anerkjent talsperson gjennom den 
25-årige borgerkrigen i Sudan. Den 
ydmyke Biskops egentlige misjon i 
Nykirke var å delta i dåpen av Jørgen 
Wiger. Morfar og mormor var kjent 
med Paride gjennom Kirkens nødhjelp 
tidlig på -70 tallet. 

Inge
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Ren og vakker livsglede

– Se inn i øynene til disse ung-
dommene og dere vil få se ren og 
vakker livsglede, oppfordret Arild 
Løvik de tyske tilskuerne. For 25.
gang under Løviks regi reiste un-
ge moinger på turné, en tur kom-
binert av glede, fellesskap og tro. 

Allerede før avreise fra Vikersund 
spres spenning og latter i bussen. I et 
år har de øvd frem mot dette – nå 
er koret endelig på veien igjen. Etter 
halvannet døgn er de fremme hos 
sine tyske venner i den lille landsbyen 
Untersontheim i Sør-Tyskland. Årets 
sommereventyr er i gang.

De første fire dagene i Tyskland holder 
koret 6 konserter og sparer ikke på 
energien. Det gjør ikke publikum heller, 
som klapper, hopper og danser fra 
første sang. For unge moinger kan det 
hele virke både uvirkelig og overvel-
dende, men desto mer motiveren-
de til å synge litt kraftigere og hoppe 
enda litt høyere. Mangfoldet er stort 
og kreativiteten livlig, til stor glede for 
både ungdommene selv og de tyske til-
skuerne, som lar seg sjarmere år etter
år. 

På turnéen holder Heggen Gospel 
også flere konserter sammen med ko-
rene Untersontheim Ten Sing & Pray
og Albuch Ten Sing. På jubileumskon-
serten 27. juni feires hele 3 jubileer: 
Albuch Ten Sing ferier sine 5 år, Unter-
sontheim Ten Sing & Pray sine 15 år 
og Heggen Gospel feirer sin 25. turné. 
Alle korene gir alt de har, ikke for å 
utkonkurrere, men for å motivere og 
glede hverandre.      

Fellesskapet i koret og vennskapet til de 
tyske ungdommene i Untersontheim   
Ten Sing & Pray og Albuch Ten Sing vok-
ser seg stadig sterkere utover i tur-
neen. For turen dreier seg ikke kun 
om kraftig musikk og vilter energi. 
Ungdommene får også tid til utforske 

Tyskland, få utløp for kreativitet un-
der Ten Singske leker og åpen scene 
under Grand Prix. Ikke minst får ten-
åringene mulighet til å bli mer kjent
med Jesus. Koret deltok på felles natt-
verds-gudstjeneste med menigheten i 
Untersontheim, ledet av Geir Holberg 
og – som trådte til på både norsk, 
tysk og engelsk for at alle skulle for-
stå. Tenåringene holdt også rolige 
kveldsamlinger på slutten av intensive 
dager. Sang, tekstlesing og andakt av 
ungdommene selv åpnet for nye tan-

ker. En blir stadig imponert over ung-
dommenes frimodighet, kreativitet og 
evne til å gi av seg selv under disse 
turene. Og hvilken evne de har til å ta 
vare på hverandre under de uvanlige 
forholdene. Det er ingen tvil om at det 
er et styrket kor som vendte tilbake til 
Vikersund. I de trøtte øynene kunne 
man se stjerner som vitnet om at de 
var mange opplevelser rikere.  

Mona Melanie Lindseth

Jørgen Skalstad.

• Alle foto: Mona Melanie Lindseth
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Øivind Amble og Hanna Louise Øien.

Astrid Rø og Julie Moviken.

Gyda Amble, Julie Moviken, 
Annalin Askerud og Annabel Askerud.

Simon Arne Buchler og Viktor Matre.

Heggen Gospel.Ballspill i Untersontheim.
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”Når en innflytter bor i landet hos dere, 
skal dere ikke undertrykke ham. Dere 
skal behandle ham som en landsmann. 
Du skal elske ham som deg selv.” 
3.  Mos. 19. 33

Hvordan tar vi imot nye landsmenn 
som kommer til Modum? Vi vet at
kommunen har ordninger med intro-
duksjonskurs og språkopplæring og 
veiledning av forskjellig slag. Og det 
er bra og tar kanskje det meste av 
tiden og kreftene den første tiden for
en som er ny og ukjent. Men hvordan
finner en fremmed seg til rette blant
folk som ikke har det som jobb å hjel-
pe dem?  Lever vi opp til forpliktelsen 
om å være en inkluderende kirke? 

Dette var 14 personer samlet for å
samtale om en junikveld på menighets-
senteret i Vikersund. I tillegg til 
frivillige og ansatte i kirken var flykt-
ningeseksjonen, helsestasjonen, fri-
villighetssentralen og frisklivssentralen 
representert. Alle hadde erfaringer 
i møte med våre nye landsmenn, og 
en tydelig felles erfaring var at både 
flyktninger og innvandrere generelt 
gjerne ønsker kontakt med etniske 
nordmenn! 
Noen av de frammøtte hadde selv er-

faring med å være fremmedarbeidere 
i andre land. Da hadde de hatt mulig-
het til å være med i ulike typer felles-
skap som fantes for å gjøre seg kjent 
og få tilhørighet til landet de bodde og 
arbeidet i. Men det som hadde betydd 
aller mest for trivselen i det fremme-
de landet var de enkeltpersonene som 
hadde snakket med dem og invitert til
 personlig kontakt og vist medmennes-
kelighet.  

Hos oss i Modum har vi mange gode 
arenaer for fellesskap både i kirken og 
i organisasjonslivet ellers. Og det er en 
utfordring for oss som hører til og har 
en plass i fellesskapet, ikke å være oss 
selv nok, men ha en imøtekommende 
holdning til nykommere. Det gjelder 
enten det er etniske nordmenn eller 
noen med annen bakgrunn som er nye 
i bygda! Det er trist å høre at en som 
våget seg på en gudstjeneste sier at han 
aldri mer vil gå i den kirken siden ingen 
hilste på ham eller snakket med ham! 

Det er knyttet mange utfordringer til 
at vi har ulike kulturer og språk. Og
vi frykter kanskje det ukjente og frem-
mede. Men så er også fortellingene 
mange om hvor berikende mangfoldet 
er! Vi som var sammen denne kvelden 

ønsker ikke bare å kunne gjøre noe 
for innvandrerne, men også å kunne 
gjøre ting sammen i et fargerikt fel-
lesskap. Samtidig har vi tro på at det 
er viktig og fint med organiserte 
tiltak som flyktningeguider, noe vi fikk 
informasjon om at det er stort behov 
for. Og vi kunne tenke oss å arrangere 
et stort felles gjestebud. I det hele tatt 
var det stort engasjement og mye god 
vilje samlet denne kvelden!  Vi trenger 
både å være mennesker for hverandre 
i hverdagen og i nabolaget, og vi tren-
ger noen strukturer som kan være en 
døråpner inn til møtesteder der vi kan 
bli kjent.  

Vi hadde en givende samtale om et 
viktig anliggende om å bidra til bevisst-
het omkring dette med inkluderende 
fellesskap. Selv om vi ikke tok noen 
konkrete beslutninger var det nyttig å 
se og høre hverandre fra ulike miljøer 
så samtalen kan fortsette! 

Eli Landro

Kirken og 
innvandrerne

Vaaraan de siste 
10 måneder
Hva har vi gjort og hva har vi fått til?

Det vi er mest glad for er Juletre festen 
vi hadde i januar. Barn og voksne syntes 
det var en hyggelig ettermiddag med 
sang og musikk. Etter lang venting kom 
endelig krakkene vi hadde bestilt.  Det 
var akkurat i tide til konfirmasjonsfes-
ten som var første søndag i juni. Vi 
har laget en brosjyre for Vaaraan som 
forteller om utleie og litt historie 
om Vaaraan.  Vi håper at den kan øke 
utleien av Vaaraan og bringe inn mer 
leie inntekter. Vi hadde dugnad og 
vasket stor- og lille salen.  Vi var så 
heldige å få god hjelp av kjente, så vi var 
7 stykker som svingte vaske kosten. Nå 
om sommeren er det å holde orden 
ute og klippe plenen rundt Vaaraan som 
tar mest tid.  Det planlegges å holde 
en Vaaraan dag 5. september, med 
Stalsberg Musikkorps og loppe- marked. 
Da håper vi at mange vil møte opp og 
tilbringe noen timer på Vaaraan.  

Med vennlig hilsen Husstyret for Vaaraan 
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Med strålende sol og god temperatur 
var det all mulig grunn til å trekke ut og 
nyte finværet.

Et syttitalls personer møtte til gudstje-
neste da senior-prest Jon Mamen invi-
terte til menighetens St. Hans-arrange-
ment på Vike kirkeruin. Under skyfri 
himmel på en usedvanlig varm St.hans 
kveld tonesatte Geithus musikkorps 
salmesangen under kyndig ledelse av 
dirigent Øyvind Pedersen. 
Kirkekaffen ble besørget av Nordre 
Modum bygdekvinnelag.
Arne Tandberg holdt et engasjerende og 

interessent foredrag 
om Vike kirke som 
ble bygget som 
steinkirke i annen 
halvdel av 1200-tallet. 
Vike var bygdas gamle 
tingsted og et naturlig sted å bygge en 
kirke.

Han kunne fortelle om funn av mynter 
fra 1200-tallet, krusifikser og Johannes-
figur vi kan se på Drammens museum, 
samt historier som den om likormen. 
Den herja visstnok mye på Vike  og var 
direkte foranledning til at kirken ble 

bestemt flyttet til Heggen. Men ormen 
fulgte etter, og hadde det ikke vært for 
skreinhaugen - som den ikke kom over, 
ville den antagelig vært å observere på 
Heggen i dag.   

Inge

St. Hans-arrangement på Vike 
kirkeruin

Velkommen til et nytt semester med småbarnstreff i 
Åmot kirke! Onsdag 26.  august er vi i gang igjen og
gleder oss til å møte både nye og ”gamle” babyer!
Opplegget består av uformelt samvær og formiddags-
mat fra kl.11 og sangstund med sanger, rim og regler 
kl. 12. Det er samspillet mellom barnet og den voksne 
som er i fokus. Barn i alderen 0-3 år i følge med mor,
far, besteforeldre eller dagmamma er hjertelig vel-
kommen! 

I tillegg til dette har det på Vikersund menighetssenter 
vært åpent hus hver torsdag kl.11 – 13 for hjemme-
værende med små barn. Dette er et samarbeid mellom 
kirken og helsestasjonen og vi er glad for å melde at 
torsdag 27. august er det klart for et nytt semester 
med det vi nå kaller for ÅPEN LEKESTUE! Her kan 
man treffes og leke og spise formiddagsmat sammen. 

Småbarnstreff og åpen lekestue!

Arne Tandberg kåserer.

En vakker Junikveld under øståsen på Vike kirkeruin.
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Vi er heldige i Modum som kan
glede oss over velstelte kirkegår-
der. En sommerlig vandring på 
våre kirkegårder er derfor en 
fredfylt og vakker opplevelse.
Området kirkegårder og begra-
velser er et følsomt tema for mo-
inger som andre.  Velstelte kirke-
gårder betyr mye for alle som 
har gravsteder å se til og også for 
besøkende til kirkene.  Det stilles 
store krav til dem som arbeider 
både i kirken og på kirkegårde-
ne at arbeidet gjøres med faglig
dyktighet og god menneskekunn-
skap. Det følgende blir en fortel-
ling om samarbeidets kunst i 
Modum.  
 
Langt de fleste steder i Norge er det
kirkelig fellesråd som drifter kirkegår-
dene. I Modum, og et par andre steder
i landet, er det ikke slik. Hos oss er det
på papiret en ekstra komplisert samar-
beidsmodell fordi kommunen drifter 
kirkegårdene og er arbeidsgiver for 
Parkvesenet, Modum kirkelig fellesråd 
er arbeidsgiver for kirketjener og or-
ganist og Tunsberg bispedømmeråd 
er arbeidsgiver for prestene. Som den 
fjerde samarbeidspartner kommer be-
gravelsesbyråene inn i bildet. Hvis alle 
la «vrangsida» til her, ville problemene 
stå i kø! Men langt de fleste moinger 
er fornøyde med forvaltningen av våre 
kirkegårder og de medarbeiderne som
samarbeider med fire forskjellige ar-
beidsgivere innenfor området begra-
velser. Så hvordan kan det ha seg
 at denne samarbeidsmodellen har gått 
så bra i Modum? 

På vegne av Modum menighetsblad har 
jeg derfor denne gangen tatt turen til 
velferdsbygget ved Heggen kirke for 
å få med meg «morrakaffen» kl. 07.00 
en maidag og et møte noen av dem 

som har sitt daglige arbeid i kirken og 
på kirkegårdene. Felles ”morrakaffe” 
høres ut som en god start på dagen. 
Kanskje noe av ”nøkkelen” ligger her
til å få svar på hvordan de klarer å 
samarbeide så bra? For ikke bare tak-
ler de samarbeidet godt, men arbeidet 
gjøres også med mye god fagkunnskap 
og yrkesstolthet.

Vi sitter 9 stykker samlet rundt bor-
det. Jeg vil gjerne vite hvilke utfordrin-
ger det ligger i ”Modum-modellen”. Det 
er Gunnar Thon som svarer kontant:

–  Vi gjør alle som vi vil, og da blir det 
gjort ordentlig!

Han har erfaring med denne samar-
beidsmodellen helt fra 1997. Svaret 
fører til latter og nikking rundt bordet. 

– Vi greier å oppføre oss, sier Tom Åby. 

–  Alle er hjelpsomme, legger Gunnar 
Stenbro til.

Svarene er som skåret ut av arbeids-
miljølovens intensjon hvor alle har 
ansvaret for eget arbeidsmiljø, både 
ledere og ansatte.
Det er 7 faste stillinger i Parkvesenet. 
Yngvild Wennevold er arbeidsformann. 
De er alle svært allsidig og gjør det 
meste av oppgaver de står over for.
Det blir mye grasklipping på kirke-
gårdene og dessuten stell av planter 
samt vanning nå på sommeren. De 
jobber som anleggsgartnere, men de 
er likevel ikke fremmede for å male 
eller snekre i mindre omfang hvis det 
er nødvendig..  Tom Åby og Gunnar 
Thon betjener gravemaskinen ved be-
gravelser. Dessuten tar de også fore-
fallende arbeid som for eksempel 
grunnarbeidet ved oppføring av vel-
ferdsbygget ved Snarum kirke. De løser 

de fleste oppgaver de møter i arbeidet, 
ikke minst ved fleksibilitet og godvilje.

Kirketjener Gunnar Stenbro har også
samme innstillingen. Han er en tusen-
kunstner i å løse mindre oppgaver 
innen vedlikehold av kirkene. Dessuten 
er han en av dem som koordinerer 
tidspunktet for begravelser i forhold 
til Parkvesenet, kirkegårdskontoret i 
Modum kommune, Modum kirkekon-
tor og begravelsesbyrået. Som kirketje-
ner har han ansvaret for at kirkene er 
klargjort før begravelser og han deltar 
ved alle begravelser i Modum.        
Måten samarbeidet ved begravelser 
skjer på i Modum er derfor langt fra 
styrt av tilfeldigheter. 

Det er et gjennomarbeidet system
bygd på en god struktur og en gjensi-
dig respekt for de arbeidsoppgaver 
den enkelte har å gjøre. En god kom-
munikasjon i alle ledd er nødvendig 
for å få et godt resultat. Alle former 
for ”overkjøring” i ett av leddene blir 
derfor ikke tatt nådig opp, og krav om 
begrunnelse ved avvik blir gjenstand for 
ekstra kommunikasjon.

Gode arbeidsgivere, som bidrar til fel-
lesskap gjennom et årlig samarbeids-
møte for alle involverte, er derfor en
annen nøkkel til at arbeidet med be-
gravelser og kirkegårsstellet går bra i
Modum. Her møtes ansatte ved kirke-
gårdskontoret, kirkekontoret, Parkve-
senet, prestene og begravelsesbyråene i 
Modum for å drøfte hvordan tjenesten 
er utført inneværende år og også se på 
muligheter for forbedringer framover i 
året som kommer. Det er også andre 
«nøkler» som for eksempel årlige 
velferdstiltak for ansatte. Bl.a. hører 
en tur til Dyrsku’n i Seljord med for 
Parkvesenet hvor kirketjener deltar.
Kirketjener Gunnar Stenbro har valgt

Samarbeidets kunst 
i Modum
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å ha kontor i velferdsbygget på Heg-
gen. Det betyr felles morgenkaffe med 
de øvrige i Parkvesenet. Her dukker 
også sokneprest Geir Holberg opp som 
regel en gang i uka. Det blir respekt og 
samhold av dette.
Jeg får tid til et spørsmål til før mor-
genkaffen er over. Hva oppleves som
spesielt ved å ha sitt arbeid på kirke-
gårder og med så mange begravelser? 
- Det var mest spesielt i begynnelsen, 
sies det. Etter hvert blir det en vane.  
Vi skal være mest mulig usynlige i 
vårt arbeid. Det er viktig å være klar
 over det miljøet hvor vi har arbeids-
plassen vår.  Vi må ta hensyn i møte 
med mennesker som ferdes på kirke-
gårdene; ikke minst i forbindelse med
begravelser. Men folk i Modum som 
ferdes på kirkegårdene må også være
klar over hvor de er og at noen må
gjøre jobben med å holde en god 
standard. Heldigvis er de fleste mo-
inger som har ansvar for gravstedene 
flinke til å holde disse i hevd. 

Kirketjener Gunnar Stenbro er opp-
vokst og har hatt sitt arbeid i Modum 
hele tida, først som bussjåfør og nå i
de senere år som kirketjener. Han 
kjenner derfor svært mange mennesker 
her. Det er mange han følger til graven 
gjennom sitt arbeid. 

– Det er noe jeg ikke venner meg til i mitt 
arbeid, sier han.
– En begravelse er ikke ren rutine; et 
menneske i Modum har dødd. Stillheten 
ved graven etter at begravelses-sermo-
nien ute på graven er over og alle har gått, 
er en spesiell opplevelse. Det gir rom for 
ettertanke for meg. Den daglige kontakten 
med gode kolleger er viktig for å bearbeide 
inntrykk som arbeidet gir.  

Jeg har fått svar på spørsmålet jeg had-
de med meg til ”morrakaffen”. Jeg for-
står bedre hvorfor våre 7 kirkegårder 
kan fremstå så velpleide som de gjør.
En tanke og takk går til alle gode ar-
beidere som med respekt og verdighet 

sørger for at alt blir ordentlig gjort på 
dette området her hos oss i Modum!   

Harald Kvaase

Rundt bordet i  Velferdsbygget ved Heggen kirke.

Renate Ebert,Tom Åby, Karsten Saastad, Gunnar Thon, Yngvild Wennevold, Charlotte 
Olstad Fossli, Gunnar Stenbro og Ingeborg Grøterud. Terje Juliussen var ikke tilstede da 
bildene ble tatt. 

Kirkegården 
på  Heggen er 

et eksempel på 
en av Modums 

velstelte 
kirkegårder.

• Foto: Harald Kvaase
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Det startet med en drøm båret 
fra USA. Det utviklet seg videre 
til å bli en ny bevegelse.   Soul 
Children viser at drømmer 
kan virkeliggjøres og få enorm 
betydning. 

”Tweens” har blitt det nye begrepet 
for de store barna mellom 10 og 13 år. 
De er ikke tenåringer, men heller ikke 
bare barn. De er ”between” barndom 
og tenårene. 

Ragnhild Hiis Ånestad * bar med seg
en drøm om å starte et konsept spe-
sielt tilrettelagt for denne aldersgrup-
pen. Etter et møte med et kor i Chica-
go startet hun selv opp Oslo Soul 
Children. Koret ble et forgangskor for
et konsept som satser på å møte 
”tweens” med deres egen musikk stil 
og uttrykksmåte. Nå, 8 år etter, finnes 

det ca 70 Soul Children kor rundt om i 
landet. Modum Soul Children har vært 
med fra starten av. 

I år var det 5. året på rad at det ble 
arrangert Soul Children festival i Oslo. 
Et såkalt SOUL party! Antall deltakere 
har blitt femdoblet på disse årene. 
Modum Soul Children var selvsagt 
med da 1500 ”tweens” spredde sang-
glede på jernbanetorget og fylte kon-
serthuset til randen. Her var det alt
fra heftige gospel rytmer, pop, rhythm 
& blues og rolige lovsanger ledet av
dirigenter fra Norge, Sverige, Dan-
mark og USA.

Gjennom en hektisk helg med mye 
øvelser, nistepakker, trasking, rangling, 
konserter, dansing og enda mer øving 
var det en svært fornøyd gjeng som 
satte seg i bussen hjem. De gav mye 

og de fikk mye. Fellesskapet blir ster-
kere på slike turer og Modum Soul
Children fikk med seg en god porsjon 
entusiasme og flere nye låter.  Vi tror at 
entusiasme kan deles og håper å få gi 
den videre til mange i Modum menighet 
i året som kommer.  Lovsangen som 
tonet i konserthuset vil løftes videre 
her hjemme. 

(*Musikk konsulent i Acta – Barn og 
Unge i Normisjon. For mer informa-
sjon se www.soulchildren.no

Liv Anna Furnes

«Soul Party»
Ragnhild Hiis Ånestad med soul-stråler.

Lokale soul-stråler.
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Årets sesong for Modum Soulchildren 
ble avsluttet med en noe anner-
ledes konsert.  Vi hadde fått besøk
av et «Exchange team» fra Manila.  I
kofferten hadde filippinerne pakket
med seg en god porsjon livsglede, so-
sialt engasjement, sterke troshistorier, 
sang, dans og humor. 

Filippinerne var på turné i Norge i 
forbindelse med at det er 50 år siden 
Misjonsalliansens startet ordningen 
med fadderbarn.   Fem av de besøkende 
var selv fadderbarn, noe som blant 
annet har gitt dem mulighet for en 
utdannelse.  

«Det var spennende å møte dem. De 
var så pratsomme og hyggelige, også 
var det kjekt å oppleve noe av deres 
sang og musikk,»  sier Emilie Bråthen 
(12 år). Selv har hun sunget i Modum 
Soul Children i ett år.

Filippinerne og Modum Soul Children 
skapte en konsert preget av entusiasme, 

sangglede, lovsang og mangfold.  Infor-
masjon om Misjonsalliansens arbeid på 
Filippinene gav også et bredere grunnlag 
for å forstå disse ungdommenes hver-
dag. 

Arne Kristian Skagen (8 år) var hen-
rykt etter møtet med filippinerne. 
Han var imponert over deres illusjons 
show. Dessuten gav de gutten spesial 
opplæring i hip hop dans. 

«De var så snille. Jeg hadde spist 6 
kakestykker! En av jentene hadde bare 
tatt ett, men likevel delte hun det med 
meg!” Arne Kristian sitt engasjement 
for verdens fattige ble tydelig denne 
kvelden: «Mamma, vi må bli faddere, slik 
at vi hjelper dem til å gå på skole.»

Liv Anna Furnes

«Hun delte kaken 
sin med meg».
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Per-Ole Buxrud markerer avslutningen 
for Åmot kirke ved stafettpinnen med 
teksten «Første etappe 1892–2009 
Bedehus-Kapell Åmot kirke». Våg å la 
kirken være et tros-prosjekt er hans 
budskap. «Vi gir fra oss stafettpinnen til 
Modum menighet i tro og forventning 
til glede for oss alle,» sier Buxrud.

Eva Trogstad, kirkeverge, tar over 
stafettpinnen:
– I Åmot kirke har dere evnet å bruke 
ressursene til å fylle kirkerommet.
Kirke betyr det som tilhører Gud. Gå fri-
modig inn i tjenesten i ly av Guds utstrakte 
arm.

Geir: 
– Takker alle, men Per-Ole Buxrud spesielt 
for pågangsmot, entusiasme og støtte til 
Åmot kirke.

Styret i Åmot kirke, Lises arbeidsgiver:
– Åmot kirke har vært en livsstil for Lise. 
Superlativene sitter løst og på vegne av 
styret er Buxrud dypt takknemlig for 
jobben hun har gjort. 

Helge: 
– Riktignok har Lise vært i Åmot kirke i 
to år, men hun har nå vært ansatt lengst 
av oss da. Hele åtte år var du ansatt på 
kirkekontoret (Modum menighet).

Runar: 
Sigdølene er heldige, de får en gavepakke 
av en prest!

Geir: 
L(latter) I(ivrig) S(samarbeidsvillig) E(ekte).

Per Arne Dahl: 
– Naturlig folklighet, takknemlig for at du 
viser vei, uten å være i veien. Velsignelser i 
bøtter og spann!

Jørgen Korsvik, regnskapsfører: 
Ryddighet, lett å være regnskapsfører.

Harald Kvaase (Lise-beundrer og tidli-
gere kirkeverge):

Overdragelse av 
kirke og prest

Samarbeidet så tett at vi måtte ha vegg i 
mellom! Hun besto teologistudiene i tillegg 
til mann, barn og jobb. Beste bakgrunn en 
sokneprest kan ha. Løsningsorientert og 
fantastisk ivrig.

Johnny Bekken:
– Jeg skal væra dønn ærlig, å kan si at 
jeg er misunnelig på sigdølingane, men 
er det noen som kan lykkes blant trauste 
sigdølinger, så er det deg, Lise!

Anne May Høibakk:
– Takk for alt du sto for i Åmot kirke og 
lykke til videre.

Magne Grønlund, redaktør Radio 
Modum; en god nyhet for oss i Radio 
Modum er at du fortsetter med tankestreif-
programmene.

Lise: 
– Formidlet en tid buskap på slakteriet, 
men nå er det budskapet som gjelder! 
Jobben og menneskene her har satt gode 
spor. Har vært her i 10 år nå, hvorav to år 
som prest. Pleier å si at jeg hadde Norges 
lengste praktikant tjeneste. Morsomste 
arbeidsplassen jeg har hatt noensinne. Du 
må værra litt gæern og kreativ når du sier 
ja til minnesamvær for 200 mennesker. 
Nå er kjerka overdratt, men her er den i 
form av sjokolade-kake. Er det noen som 
er på slankern, får de ta biblioteket, der 
glemte jeg å ha i smelta smør!

Inge

Per-Ole Buxrud.

Kirkeverge Eva Trogstad.

Sokneprest Geir E. Holberg

Helge Gutuen og Lise W. Kleven.
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Foto: Inge Rese

Johnny Bekken.

Magne Grønlund.

Team Kleven: Lise W. Kleven omgitt av
klokker Hildur Fossen og kirketjener Jostein Blegeberg.

Gaveoverrekkelse fra alle i Åmot kirke ved Lauritz Sveaas, Hilde Trondsen.

Geir E. Holberg og Lise W. Kleven.
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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 

Ny fastlege i Åmot
Dr. Ole Henrik Krat Bjørkholt
har konsultasjoner
mandag–torsdag på
Åmot Helsesenter.
K o r t  v e n t e t i d !
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AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTEEETTTSSSTTTIIILLLBBBUUUDDD   III   MMMOOODDDUUUMMM   MMMEEENNNIIIGGGHHHEEETTT        
For mer info - se www.modumkirke.no - eller ring Modum kirkekontor, tlf. 32 78 32 30, eller den oppsatte kontaktpersonen. 

 
Aktivitet    Oppstart Hvor år Hva For hvem Kontaktperson 

Småbarnstreff 
onsdag 26. august 
kl. 11.00 Åmot kirke 

Annenhver onsdag 
(oddetallsuker)  
kl. 11-12.45 

Felles lunsj kl. 11-12, Sangstund med 
barnesanger, rim og regler 
kl. 12-12.45. 

 
0-3 år      

Diakon Eli Landro 
Tlf. 32 78 32 36 

Åpen lekestue 
torsdag 27. august 
kl. 11.00 

Vikersund 
menighetssenter 

Hver torsdag kl. 11-13 
Vi kommer sammen og lar barna leke i 
trygge rammer sammen med voksne. 

0-4 år 
Maren Wiger 
Tlf. 976 70 207 

"Knøttesang" 

torsdag 27. august 
kl. 17.30 Åmot kirke 

Hver torsdag  
kl. 17.30 - 19 

Ca ½ time sang, så aktiviteter og 
kvelds sammen med barnegospelen. 

0-4 år 
Nina Brokhaug Røvang 
Tlf. 32 78 32 31 -  
905 35 124 

Åmot barnegospel 
torsdag 27. august 
kl. 17.30 Åmot kirke 

Hver torsdag  
kl. 17.30 - 19 

Sangøvelse, aktiviteter og felles 
kveldsmat. 

4-12 år 
Nina Brokhaug Røvang 
Tlf. 32 78 32 31 -  
905 35 124 

Søndagsskole 
søndag 30. august 
kl. 11.00 

Åmot kirke og 
Vikersund 
menighetssenter 

Noen søndager under 
gudstjenesten. 

Sprell levende sang og aktiviteter. 
Fellessamling og inndeling i 
aldersgrupper. 

0-12 år 
Kari Elise Liodden 
Tlf. 32 78 73 08 

Modum Soul 
Children 

lørdag 29. august 
kl. 12.00 

Vikersund 
menighetssenter 

Noen lørdager.  
Se info på 
www.klubbinfor.no/msc

 
 

 
 

 

Sang, dans og drama øves til konserter 
og gudstjenester i Modum. 

5-7  kl 
Anne Margrethe Skagen 
Tlf. 470 10 586 

Familiespeiding 
KFUK/KFUM 

søndag 13. 
september kl. 14.00 

Vaaraan/ ute 
En søndag i måneden  
kl. 14  

Uteaktiviteter for hele familien. 
 

Alle 
Odd Røvang 
Tlf. 930 66 745 

Heggen Gospel 
fredag 21. august 
kl. 19.00 

Vikersund 
menighetssenter 

Fredager kl. 19-22 
Øvelser for kor og band, pause med 
andakt. 

Ungdom 
Kateket Arild Løvik 
Tlf. 32 78 75 55  

KRIK 
torsdag 27. august 
kl.19  

Nordre Modum 
Ungdomsskole 

Torsdager (unntatt 
skoleferier) 
 

Ballspill, andakt og lek. Tur & leir! 
Ungdom  
fra 8. kl. 

Kim Bakke,  
tlf. 900 47 385 

Ledertrening for 
ungdom 

Annonseres Vikersund 
menighetssenter 

En mandag i måneden  
Kl. 18-20.30 

Ledertrening. 
Ungdom  
fra 10. kl. 

Kateket Arild Løvik 
Tlf. 32 78 75 55 

Holy Robic 
mandag 24. august 
kl. 19.00 Åmot kirke 

Mandager kl.19 
Torsdager kl. 11 

Aerobic og styrkemix 
Step og styrke 

Ungdom/ 
voksne 

Gro Grøsland 
Tlf. 94860375 

Menighetskoret 
tirsdag 8. september 
kl. 19 Åmot kirke Tirsdager Friske sanger og fint fellesskap! 

Ungdom 
voksne 

Lars-Ole Gjermundbo 
Tlf. 32 78 74 41 -  
907 56 952 

Familiekoret 
lørdag 19. 
september kl. 14.30 

Vikersund 
menighetssenter 

Ca en lørdag i måneden  
kl. 14.30 -17 

Felles måltid og korøving Alle 
Gry Roness 
Tlf. 982 22 733 

Tro og Lys 
 
søndag 30. august. 

Gudstjeneste i 
Haglebu fjellkirke 

En søndag i måneden  
kl. 17-20. Gudstjeneste  
kl. 19, åpen for alle. 

Et fellesskap med  utviklings-
hemmede, deres familie og venner. 

Alle 
Diakon Eli Landro 
Tlf. 32 78 32 36 

Bønnegruppe 
Hver fredag  
kl. 10-11 

Åmot kirke Hver fredag kl. 10-11 
Forbønn for enkeltmennesker, 
menighetsarbeidet og aktuelle saker.  

Voksne 
Diakon Eli Landro 
Tlf. 32 78 32 36 

Temakvelder / 
Onsdagssamlinger 

onsdag 19. august 
kl.19  

Vikersund 
menighetssenter 

Hver onsdag kveld kl. 19 
Kurs, temakvelder, misjonsmøter, sang 
og musikk, kaffe, fellesskap. mat for 
troen, tanken og kroppen!  

Voksne 
Helge Gutuen 
Tlf. 32 78 82 26 

Strikkekafè 
tirsdag 25. august 
kl.18  

Åmot kirke 
Annenhver tirsdag, 
oddetallsuker, kl. 18  

For alle håndarbeidsinteresserte Voksne 
Åmot kirke 
Tlf. 32 78 32 30 

Lørdagskafè 
lørdag 22. august 
kl. 11.00 

Vikersund 
menighetssenter 

Lørdager fra kl. 11 
Velkommen innom til kaffe,  
vaffel og en prat! 

Voksne 
Jan Marcussen 
Tlf. 32 78 70 04 

Delegrupper / 
sorggrupper 

onsdag 19. august 
kl.18 
 

Åmot kirke 
Hver gruppe avtaler 
tidspunkt. 

For mennesker som har opplevd tap, 
sorg, eller andre vonde opplevelser.  

Voksne 
Diakon Eli Landro 
Tlf. 32 78 32 36 

Hyggestund 
mandag 21. 
september kl. 11.00 Åmot kirke 

Tredje mandag i 
måneden kl. 10.30 - 
12.30 

Hyggelig samvær for dem som har 
mulighet til å treffes på formiddagstid 

Voksne 
Åmot kirke v/daglig 
leder 
Tlf. 32 78 32 30 

Formiddagstreff  
tirsdag 15. 
september kl. 11.00 

Vikersund 
menighetssenter 

Tredje tirsdag i måneden 
Kl. 11-13 

Hyggelig samvær for dem som har 
mulighet til å treffes på formiddagstid 

Voksne 
Helge Gutuen 
Tlf. 32 78 82 26 

Eldres 
hyggestund 

onsdag 9. 
september kl. 10.30 

Vaaraan, Geithus 
Andre onsdag i måneden 
kl. 10.30 - 12.30 

Hyggelig samvær for dem som har 
mulighet til å treffes på formiddagstid 

Voksne 
Aslaug Jahren 
Tlf. 32 78 73 37 

Hyggetreff 
tirsdag 29. 
september kl. 11.30 

Holemoen 
Siste tirsdag i måneden  
kl. 11.30 - 13.30 

Hyggelig samvær for dem som har 
mulighet til å treffes på formiddagstid 

Voksne  
Diakon Eli Landro 
Tlf. 32 78 32 36 

Gudstjenester 
 
Hele året 

Vi har 8 
gudstjenestesteder  

Se annonser i avisene,  
i Menighetsbladet,  
eller vår nettside. 

Felles samlinger for hele menigheten. Alle 
Kirkekontoret 
Tlf. 32 78 32 30 
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Høsten på Vikersund menighetsenter

Onsdag 2.  september kl. 19.00:
«Jesu kors – vrengebilder og leven-
de forkynnelse» 
v/ professor Notto Thelle. I år 
har Thelle kommet med boken 
”Gåten Jesus. En fortelling -mange 
stemmer”.    Mange mennesker sier 
at de ikke kan tro på en Gud som 
må mishandle sin egen sønn før han 
kan elske. Hva skal forkynnerne 
gjøre med vrengebildene, og hvilke 
ord skal vi bruke for at folk i dag 
skal forstå budskapet?

Onsdagskvelder arrangert 
av Normisjon:

 m

Onsdag 19. august kl. 19.00: 
Forbønnsgudstjeneste 
v/Jørgen Korsvik.

Onsdag 9. september kl. 19.00: 
«Et liv i frihet og forandring»
v/Marianne Kraft.
(Sjelesørger og misjonskonsulent.) 
Kvelden vil fokusere på hva evan-
geliet gjør med oss som tar imot 
det. Hva innebærer den kristne 
frihet? Det blir også fokusert litt 
på forholdet mellom forandring 
og forankring og hvordan kristen 
modenhet utvikles.

Onsdag 16. sept. kl. 19.00: 
«Naturlig allmakt.» Dikt m.m. v/
Ragnar Otto Eriksen.  Han har gitt ut 
diktboka «Åbborvann i himmelen». 
Der står det også noe om naturlig 
allmakt.  Men Ragnar Otto har med 
seg dikt som ikke står i boka også. 
Han tar med tussefløyta.

Onsdag 23. sept. kl. 19.00:
Peiskveld.  Vi samtaler og hygger 
oss ved peisen.

Onsdag 7. oktober kl. 19.00: 
«Jeg tror på gledens Gud» 
v/Karsten Isachsen.  Etter Karstens 
livsglade tale blir det bokkafé. Her 
får du hilse på taleren og se på hans 
bøker.  Vil du kjøpe en bok så får du 
den signert.

Onsdag 14. oktober kl. 19.00:
”Hvordan leve med sykdom og 
annet som er vanskelig?” v/Per Frick 
Høydal. Han har i svært mange år 
vært sykehusprest på Modum Bad, 
så dette temaet har han vært (og 
er) opptatt av. 

Onsdag 2. desember kl. 19.00: 
Vi synger julen inn. Sysle bl. kor. 
m.fl. Dette er visst blitt tradisjon 
nå.

Onsdag 26. august kl. 19.00: 
Misjonsmøte.

Onsdag 30. sept. kl. 19.00: 
 Møte v/Åse Karlsen
Onsdag 21. oktober kl. 19.00: 
 Misjonsmøte 
 v/Bjørn Moldekleiv.
Onsdag 25. november kl. 16.00: 

Julemesse. 
 Odd Åge Ågedal m.fl.

Onsdagskvelder arrangert 
av Misjonssambandet:

Formiddagstreff følgende 
tirsdager kl. 11.00:
15. september, 20. oktober, 
17. november og 15. desember.

Søndagskveld arrangert av 
Delta:
Søndag 25. oktober kl. 19.00:  
«Sammen i Guds nærhet».

Kurs: «Jeg og de andre»
 Stikkord: 
 Fellesskap, samhørighet, 

inkludering, sympati, empati, 
nærhet, respekt.

 Sted:  
 Vikersund menighetssenter.
 Følgende onsdager 
 kl. 19.00 – 21.00:
28.10: Om å godta seg selv
 v/Terje Landro, psykolog på 

Modum Bad og
 Per Bjørnar Halås, 

familieterapeut på Modum Bad.
04.11: Relasjon til andre mennes-

ker v/Leif Gunnar Engedal, 
professor på MF.

11.11: Relasjonenes relasjon.
 v/Geir Holberg, sokneprest i 

Modum.
18.11: Inkluderende felleskap 
 v/Jørgen Korsvik, prest og 

misjonær.

Arr.: Fagutvalg for diakoni og 
Vikersund Normisjon.

Kursavgift kr. 150,-
Påmelding innen 20. oktober til
Helge Gutuen tlf. 32 78 82 26 / 
906 68 615
Eller kirkekontoret tlf. 32 78 32 30

Ansvarlig for utleie av 
Vikersund menighetssenter:
Hroar Fossen tlf. 32 78 75 70 
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Felles oppstart for sorg og 
delegruppene i Modum:

Det gjør godt å 
snakke om det!
Onsdag 19. aug. 
er du som enten 
lurer på om 
eller som vet at
du ønsker å være
med i en av dele-
gruppene vi har i Modum velkommen 
til en informasjonssamling og felles 
oppstart på et nytt semester. 
Frivillighetssentralen og kirken 
samarbeider om dette tilbudet og 
det er plass til nye deltakere i alle 
gruppene. 
 
Vårt samlede gruppetilbud er for 
personer som har opplevd:

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

sendes blomster til»)
• selvmord i nærmeste familie
• å miste foreldre (gruppe for 

voksne)
• å miste barn
• å være pårørende til demente

Velkommen til Åmot kirke 
onsdag 19. august kl.18! 

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

•  Gudstjenester: 
 Se gudstjenestelista.
•  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.
•  Familiekoret: Kontakt Gry 

Roness tlf. 982 22 733
•  Ledertrening for ungdom: Henv. 

Arild Løvik
•  Søndagsskole enkelte søndager 

under gudstjenesten
•  Konfirmantundervisning tirsdag 

ettermiddag.
•  Åpen leikestue Hver torsdag kl. 

11.00 – 13.00
•  Sangkoret O2 øver hver torsdag 

kl. 19.00
• Lørdagskaffe: Lørdager fra kl. 

11.00. 

Dette skjer også på 
menighetssenteret:

Det skjer i Åmot kirke

Mandag 21. september
10.30. Hyggestund

Mandag 19. oktober
10.30. Hyggestund

Tirsdag 27. oktober
19.00. Temakveld: 
Fortsatt foreldre/besteforeldre 
etter en skilsmisse – med fokus 
på barna. Guro Helskog fra 
Samlivssenteret.

Mandag 16. november
10.30. Hyggestund

Lørdag 28. november
16.00. Julegrantenning ved 
Åmotsenteret

Det skjer i 
Olavskirken

Torsdag 10. september
20.00. Keltisk messe
v/Notto Thelle

Velkommen til Modum Soul  Children
NYTT INNTAK for skoleåret 2009/2010 har startet!

 
Modum Soul Children er et kor for deg fra 5 – 7 klasse med mye sangglede. 
Vi synger pop, rhytm & blues, gospel med mer. Vi øver ca 8 ganger i året og 
deltar på ulike gudstjenester, konserter og festivaler  og har øvelsene på 
menighetsenteret i Vikersund.

Har du lyst til å være med så ta kontakt så fort som mulig til  
Anne Margrethe Skagen / annemaskagen@hotmail.com   Mobil: 47 01 05 86
Alle som blir med får en gjennomgang / audition i løpet av uke 33 før 
oppstart.
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sokn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Oda Hvila-Bekken 05.04.2009 Nykirke kirke 
Ingvar Støvern Myhre 05.04.2009 Heggen kirke 
Lucas Andréas Fjellhede 19.04.2009 Heggen kirke 
Iver Dahlen Gundersen 19.04.2009 Heggen kirke 
Vinjar Holth 19.04.2009 Åmot kirke 
Enya Schrøder-Tollefsen 19.04.2009 Heggen kirke 
Håkon Ustgård-Andersen 19.04.2009 Vestre Spone kirke 
Thomas Alexander Hansen 26.04.2009 Åmot kirke 
Sara Sofie Kristensen Carlsen 03.05.2009 Nykirke kirke 
Alexander Fredriksen 03.05.2009 Nykirke kirke 
Kristin Lindgren Jokstad 10.05.2009 Snarum kirke 
Jenny Marie Wilthil 10.05.2009 Heggen kirke 
Tuva Rishovd Aasmundrud 10.05.2009 Snarum kirke 
Ida Iselin Hunstad Finnerud 31.05.2009 Åmot kirke 
Sol Angelica Persen Gundersen 31.05.2009 Heggen kirke
Cassandra Muggerud Haugerud 31.05.2009 Heddal kirke
Lotta Lorenz Kristoffersen 31.05.2009 Heggen kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Jardar Martinsen Persen 31.05.2009 Åmot kirke 
Erland Sukkestad 31.05.2009 Åmot kirke 
Kenneth Dahl Holen 04.06.2009 Heggen kirke
Helene Wassend 07.06.2009 Hinna kirke
Georg-Martinius Stabæk 14.06.2009 Vestre Spone kirke 
Eirik Berget Bottolfs 21.06.2009 Åmot kirke 
Erlend Berget Bottolfs 21.06.2009 Åmot kirke 
Casper Brenna Drolsum 21.06.2009 Heggen kirke 
Odin Lybekk Halvorsen 21.06.2009 Heggen kirke 
Emilie Haugberg Rognmo 21.06.2009 Heggen kirke 
Mille Thomasrud Stene 21.06.2009 Heggen kirke 
Hedda Øverby-Olsen 21.06.2009 Heggen kirke
Vetle Kristiansen Laag 21.06.2009 Vatnås kirke
Amine Madeleine Hvidsten Hafnor 28.06.2009 Snarum kirke 
Oliver Mathias Hvidsten Hafnor 28.06.2009 Snarum kirke 
Marvin Torsten Kother 28.06.2009 Snarum kirke
Mona Grøttvedt Lindseth 28.06.2009 Dettingen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke
 
Margit Therese Martinsen 1925 17.04.2009 Åmot kirke  
Solveig Sandland 1949 21.04.2009 Nykirke kirke
Arne Torfinn Molberg 1946 22.04.2009 Rud kirke  
Borghild Godager 1920 24.04.2009 Vestre Spone 
Aasne Skretteberg 1954 29.04.2009 Åmot kirke  
Ivar Brennhaugen 1938 30.04.2009 Nykirke kirke 
Birgit Torgersen 1948 30.04.2009 Åmot kirke  
Bjørn-Erik Olafsen 1947 05.05.2009 Åmot kirke  
Håkon Grøtterud 1930 08.05.2009 Heggen kirke 
Åge Jahr 1921 13.05.2009 Vestre Spone 
Karen Moen 1920 14.05.2009 Heggen kirke 
Hjørdis Martinsen 1919 19.05.2009 Heggen kirke 
Einar Thon 1921 20.05.2009 Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Ruth Marie Sønju 1919 22.05.2009 Åmot kirke  
Else Ingrid Krona 1904 22.05.2009 Heggen kirke 
Tove Nikolaisen 1942 29.05.2009 Heggen kirke 
Rolf Woodrow Hovde 1918 04.06.2009 Heggen kirke 
Karl Arne Godager 1912 09.06.2009 Heggen kirke 
Mette Grina 1959 09.06.2009 Nykirke kirke 
Elfrid Tangen 1920 12.06.2009 Heggen kirke 
Jan Høgmoen 1953 12.06.2009 Heggen kirke 
Kristin Gudbrandsen 1956 16.06.2009 Åmot kirke  
Einar Thomassen 1923 17.06.2009 Rud kirke  
Bjørg Marie Moen 1923 19.06.2009 Åmot kirke  
May Synnøve Hovde 1958 26.06.2009 Heggen kirke 
Astrid Kamilla Bjertnes 1910 30.06.2009 Åmot kirke 

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Eva Pauline Myran og 
Bjørn Brecke 22.05.2009 Heggen kirke 
Kirsti Sandnes Stien og 
Harald Vålerhaugen 23.05.2009 Heggen kirke 
Randi Elise Christiansen og 
John Erling Johansen 23.05.2009 Nykirke kirke 
Trude Iversen og 
Magnus Granli 23.05.2009 Heggen kirke 
Renate Holden og 
Torbjørn Søgaard 30.05.2009 Heggen kirke 
Mina Wold og 
Ole Kristian Karlsen 06.06.2009 Nykirke kirke 
Birgit Flattum Muggerud og 
Reier André Sønju 12.06.2009 Heggen kirke 
Marthe Eken og 
Joachim Løvf 13.06.2009 Nykirke kirke 

Brudeparet Dato Kirke

Vivian Almendingen og 
Gunnar Dyb 20.06.2009 Heggen kirke 
Trude Olafsen og 
Claus Yngvar Arnesen 20.06.2009 Heggen kirke 
Lena-Marie Hannevig og 
Øystein Langhelle 20.06.2009 Snarum kirke
Anette Andersen og 
Terje Hansen 20.06.2009 Nykirke kirke 
Britt Jorunn Solbakken og 
Morten Trønnes 27.06.2009 Heggen kirke 
Cecilie Nyhus Hanssen og 
Amund Formo Eriksen 27.06.2009 Heggen kirke 
Merete Engedalen og 
Kristian Michael Sandum 27.06.2009 Snarum kirke 
Nina Tandberg og 
Simon Andreas Müller 27.06.2009 Nykirke kirke 
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August
Søn 16. aug - 11. søn etter pinse 
- Luk 19,41-48
Blaafarveværket kl. 11: Gudstjeneste. 
 Runar J. Liodden, Mona Lindset, 

Menighetskoret og Åmot Horn.

Ons 19. aug:
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik 
og Anne Hæhre.

Søn 23. aug - 12. søn etter pinse 
- Luk 18,9-14
Modum Bad kl. 11: Gudstjeneste i 
 forbindelse med Modum Bad-dagen.
 Jon-Erik Bråthen,
 Inger Ma Bjønnes og Helge Harila. 
 Modum Soul Children deltar.

Søn 30. aug - 13. søn etter pinse 
- Mark 7,31-37
Heggen kirke kl. 11: Heggen kirke 
 kl. 11: Høymesse med presentasjon av 

Geithuskonfirmanter. Geir E. Holberg, 
 Arild Løvik og Anne Hæhre. 
 Modum Soul Children deltar.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse med 

presentasjon av konfirmanter. Runar J. 
Liodden og Stian Tveit. Søndagsskole.

Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Rune Stray og Tor Eika.
Haglebu fjellkirke kl. 12: Gudstjeneste 
 v/Tro og Lys.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste med 

presentasjon av konfirmanter. 
 Geir E. Holberg, Arild Løvik og 
 Anne Hæhre.
 

September
Søn 6. sept - 14. søn etter pinse 
- Luk 10,25-37
Snarum kirke kl. 11: Høymesse med 

presentasjon av konfirmanter. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse med 

presentasjon av konfirmanter, og 
 50-års konfirmantjubileum. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.

Søn 13. sept - 15. søn etter pinse 
- Salme 116,12-16
Heggen kirke kl. 11: Høymesse med 

presentasjon av Vikersundkonfirmanter. 
 Geir E. Holberg, Arild Løvik og 
 Knut Johnsen. 
Åmot kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. 
 Åmot Barnegospel deltar. 
 Utdeling av 4-års kirkebok.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Berit Okkenhaug. 
Vestre Spone kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste 

med presentasjon av konfirmanter. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.

Søn 20. sept - 16. søn etter pinse 
- Matt 6,24-34
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod 

Moviken og Stian Tveit. Søndagsskole. 
Besøk fra Bugården menighet. 

Rud kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen. Utdeling 
 av 4-års kirkebok. Familiekoret deltar.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Gunnar Fagerli og Helge Harila.

Søn 27. sept - 17. søn etter pinse 
- Joh 11,17-27.37-44
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Anne Hæhre. 50-års 

konfirmantjubileum. 
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Tormod Moviken og Stian Tveit. 
Søndagsskole.

 

Oktober
Søn 4. okt - 18. søn etter pinse 
- Rom 14,1-8
Heggen kirke kl. 11: Høsttakkefest. 

Jon Mamen og Anne Hæhre. 50-års 
konfirmantjubileum. 

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Kveldsgudstjeneste v/Tro og Lys. 
 Jon Mamen.

Søn 11. okt - 19. søn etter pinse 
- Mark 12,28-34
Heggen kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Utdeling 

av 4-års kirkebok. Familiekoret deltar.
Nykirke kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. 
 Utdeling av 4-års kirkebok. 
 Åmot Barnegospel deltar.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Vestre Spone kirke kl. 17: 

Storfamiliegudstjeneste. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen. 
 Utdeling av 4-års kirkebok.

Søn 18. okt - 20. søn etter pinse 
- Mark 2,1-12
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og 

Anne Hæhre. Søndagsskole. 
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Storfamiliegudstjeneste. Tormod Moviken, 
Arild Løvik og Stian Tveit. Utdeling av 4-års 
kirkebok.

Olavskirken kl. 11: Høymesse.

Søn 25. okt - Bots-og bededag 
- Jes 59,1-4.8-9
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 

og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. 

Geir Holberg og Anne Hæhre. Utdeling av 
4-års kirkebok.

Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Heggen gospel.

 November
Søn 1. nov - Allehelgensdag 
- Matt 5,1-12
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensmesse. 

Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Allehelgensmesse. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Per Arne Dahl og 
 Jon-Erik Bråthen.
Snarum kirke kl. 18: Kveldsgudstjeneste. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.

Søn 8. nov - 23. søn etter pinse 
- Fil 1,6-11
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Arild Løvik, 

Knut Johnsen, m.fl. Tensing-festival.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod 

Moviken og Stian Tveit. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Jon-Erik Bråthen 
 og Helge Harila.
Rud kirke kl. 17: Bygdas kirkekveld. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen

Søn 15. nov - 24. søn etter pinse 
- 1.Tim 2,1-6a
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Runar J. Liodden og Anne Hæhre.  
Familiekoret deltar. Søndagsskole.

Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste 
 v/Tro og Lys. Jon Mamen.

Søn 22. nov - Siste søn i kirkeåret 
- Matt 25,31-46
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Stian Tveit.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 
 og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Notto Thelle og Helge Harila.

Søn 29. nov - 1. søn i advent 
- Luk 4,16-22a
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Stian Tveit.  Åmot 
Barnegospel og Åmot speidertropp deltar. 

Desember
Søn 6. des - 2. søn i advent 
- Luk 12,35-40
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Stian Tveit. 
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken, Eli Landro og Knut 

Johnsen. Tro og Lys deltar. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse.

Søn 13. des - 3. søn i advent 
- Matt 11,11-19
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Jon Mamen og Knut Johnsen 
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. 

Liodden og Stian Tveit. Søndagsskole.

GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - www.modumkirke.no
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Enda en gla-tur til Bjørneparken

På Enger Misjonsforenings årlige jule-fest 13. januar ble det også i 
år mulig å vinne en tur til Bjørneparken.  De 12 som var med på 
turen denne gangen var de som hadde vunnet, de som trodde de 
hadde vunnet, og flere som ble invitert til å fylle plassene til de som 
hadde glemt hele gevinsten. Her følger en bilde-kavalkade fra turen 
12. mai ! 

Britt Dahl

Terje E. Gulbrandsen – 
fi re år i menighetsrådet
– Jeg visste nok ikke helt hva jeg gikk 
til da jeg svarte ja. Var jeg kreativ nok? 
Men det har blitt fire svært lærerike år. 
Mange interessante mennesker og ikke 
minst utfordringer å ta tak i. En viktig 
del av jobben til menighetsrådet er å 
bidra til at moingene får et positivt syn 
på kirka. Frivillige og ansatte skaper 
holdninger og aksept for jobben som 
gjøres. Menighetsrådet skal sørge for å 
fronte behovene og legge forholdene til 
rette slik at alle blir ivaretatt på beste 
måte. 

– Et hyggelig arbeidsmiljø skaper en 
atmosfære med ringvirkninger ut i 
bygda, og Modum sokn er mer enn 
Åmot kirke, den skal fortsatt blomstre 
og gro, men vi må se betydningen av 

alle kirkeutvalgene, og bruke dem 
som aktive medspillere i utviklingen 
av kirkens anliggender. Strukturerte 
planer for vedlikehold av bygninger og
kirkegårdsplaner fordrer lokal kunn-
skap. Jeg vil også understreke sam-
spillet med kommunen. En ryddig
og grei kanal opp mot administrasjo-
nen der er svært viktig med tanke på 
den helhetlige virksomheten kirken 
på Modum utøver overfor bygdas 
befolkning. 

– Jeg blir ydmyk av å jobbe med aktivi-
teter som betyr så mye for så mange. 
Vi skal være lydhøre for grasrota, og 
få fram behov og ønsker fra kjernen i 
kirkelivet. Det gir engasjement. Tros-
opplæringen er viktig, spesielt for barn

og unge, men vi skal heller ikke under-
skatte eldre menneskers søken. Inspi-
rasjon til formidling av det kristne bud-
skapet er et viktig fokus. 

– Tatt alle aktivitetene kirken kanalise-
rer, er det avgjørende å vise at dette
krever administrasjon. Det må synlig-
gjøres at ikke alt kan løses av noen få, 
derfor skal vi i frimodighetens navn
ikke være tilbakeholden med å påpeke
dette. Samtidig skal vi tilpasse ressurs-
bruken for å ivareta det som er skapt, 
slik at det kommer alle i bygda vår til 
gode. Kirken er en viktig ressurs både 
åndelig og kulturelt og som formidler 
av normer og verdier. 

Inge



Modum Menighetsblad Nr. 4/2009
27

Terje Gulbrandsen
Alder: 59 
Yrke: Rådgiver i tolldistrikt Sør-Norge
Ønsker: Verne om og ta vare på kirka og 
kirkelige handlinger. Bygge videre på og 
utvikle kirka videre.

Bente Holm
Alder: 31 
Yrke: Lærer
Ønsker:  En menighet, men med ulike 
møteplasser. Opptatt av barne- og ung-
domsarbeid, samt at vi gjennom miljøvern, 
tar vare på den jorden vi har. Jeg mener 
kirken har et kall til å gjøre det samme.

Christian Sandberg
Alder: 24 
Yrke: Student
Ønsker: Fokus på ungdommen og deres 
interesser. Få med ungdommen på laget.

Viktoria Skille Tangen
Alder: 28 
Yrke: Salgstrainee
Ønsker: Har noen gode idéer til utvikling 
av ungdomsarbeid fra menigheten jeg 
virket i før. Og med en elleve mnd. 
gammel baby er selvfølgelig barna en 
prioritet.

Oskar Fidsjestøl
Alder: 34 
Yrke: Veileder
Ønsker: Vil jobbe for å utvikle aktivitets- 
og kulturtilbud til ungdom.

Nina Hagen
Alder: 34 
Yrke: Barnehageassistent.
Ønsker: Som leder i Åmot barnegospel 
er jeg veldig opptatt av barn. Synes at 
kirken kan være et samlingspunkt for 
alle typer mennesker.

Linda Røed
Alder: 45 
Yrke: Butikkeier
Ønsker: Mitt store forbilde er Arild 
Løvik. Hans inkluderende væremåte 
inspirerer. Jeg ønsker å bidra så flere 
finner veien til kirkene i Modum.

Eli Åsheim
Alder: 72 
Yrke: Pensjonist
Ønsker: Ta vare på å bruke de gamle 
salmene våre. Vil jobbe for en åpen og 
inkluderende kirke og samarbeide med 
andre kirkesamfunn, samt være åpen for 
ny tids tanker.

Sigmund Mossige
Alder: 68 
Yrke: Pensjonist
Ønsker: Kirken skal være for alle i glede 
så vel som i sorg. Ønsker at alle skal 
ha muligheten til å ta del i de gode 
opplevelsene med kirken som jeg selv 
erfarer.

Kjersti Silseth
Alder: 41 
Yrke: Lærer
Ønsker: Jeg er opptatt av at flere møter 
til gudstjeneste, både unge og eldre.
Videreutvikle Åmot kirke til 
hovedkirken i Modum kommune.

Johan Øvrum
Alder: 43 
Yrke: Menighetsarbeider
Ønsker: Jeg ønsker å fortsette det gode 
barne- og ungdomsarbeidet i kirken, 
samt styrke vedlikeholdet av kirkene 
våre.

Kandidater til nytt menighetsråd

Forts. neste side
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Torild Korsvik
Alder: 62
Yrke: Sekretær
Ønsker: Kirken må være en viktig aktør i 
lokalmiljøet. Gudstjenester og misjon er 
viktige satsningsområder for meg.

Aina Grimnes
Alder: 39 
Yrke: Konduktør
Ønsker:  Et aktuelt tema blant flere er å 
arbeide for og med ungdom.

Anne Dahl
Alder: 55 
Yrke: Teolog, barneverns-pedagog og 
familieterapeut
Ønsker: Viktig at samspillet mellom 
ansatte og frivillige vitaliserer 
gudstjenestelivet. Da holder vi 
vitnesbyrdet om Jesus levende – og 
klarere kommunisere budskapet om 
forsoning, fremtid og håp inn i vår tid.

Ingrid Marcussen
Alder: 71 
Yrke: Pensjonist
Ønsker: Jeg ønsker at arbeidet blant 
barn og unge må prioriteres. Flere 
møteplasser er ønskelig i soknet.

Torunn Bottolfs
Alder: 49 
Yrke: Barnehageassistent
Ønsker: Kjerka – et møtested for alle – i 
sosialt samvær, glede og sorg. Viktig å ha 
en møteplass med rom for ettertanke i 
en ellers så travel hverdag. Vi må bygge 
videre på Åmot kirke sitt arbeid for unge 
og eldre, med det kristne budskap i fokus.

Per Anders Øien
Alder: 60 
Yrke: Lege
Ønsker: «Et møtested for mange og et 
rom for alle» er en overskrift jeg tenker 
på for menighetens tilbud og arbeid. 
Opptatt av kulturtilbud og grupper, 
samtalegrupper av forskjellige slag.

Ellen Sæther
Alder: 62 
Yrke: Funksjonær
Ønsker: Jeg er opptatt av at kirken skal 
brukes til forskjellige aktiviteter. Et godt 
kulturtilbud vil vinne flere kirkegjengere.

Åse Kirsti Rognlien
Alder: 53
Yrke: Sosionom
Ønsker: Jeg er opptatt av at andre skal 
få del i den kristne tro. Når det gjelder 
satsningsområder, tenker jeg at diakoni 
og gudstjenesteliv ligger mitt hjerte 
nærmest.

Tone Olslund
Alder: 32 
Yrke: Designer
Ønsker: Det er barne- og 
ungdsomsarbeidet som står meg 
nærmest.

Olav Sørensen
Alder: 72 
Yrke: Pensjonist
Ønsker: Jeg ønsker at Åmot kirkes 
gode arbeid fortsetter. Fjerne 
dørstokken,gjøre døren høy og porten 
vid. Ingen skal være kirkefremmede, alle 
er velkomne og verdsatt.

Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

Kandidater til nytt menighetsråd
Forts. fra forrige side

Modum menighetsblad ønsker alle sine lesere: GODT KIRKEVALG!
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