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Juleevangeliet:

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus 
om at hele verden skulle innskrives i manntall.   Denne første 
innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  
Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
  Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by 
Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,   for å la seg innskrive 
sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.  Og mens de 
var der, kom tiden da hun skulle føde,    og hun fødte sin sønn, den 
førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke 
husrom noe sted.
 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og 
holdt nattevakt over fl okken sin.  Med ett sto en Herrens engel 
foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet 
av redsel. Men engelen sa til dem:           

 «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede 
 for hele folket:  I dag er det født dere en frelser i Davids by;   
 han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: 
 Dere skal fi nne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»       
Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste 
Gud og sang:          
 «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden
 blant mennesker som Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa 
gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som 
har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg 
av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da
 de fi kk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 
Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.  
 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 
Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og 
sett; alt var slik som det var sagt dem.
                                                                                                         Lukas 2:1-20
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Jul er på mange måter en underlig tid!
Vi stresser, vi pynter, vi baker og ikke minst vi handler gaver 
i store mengder.  Jeg innrømmer gjerne at jeg synes dette er 
flott.   Jeg gleder meg til jul bl.a. pga av forventningene, pga 
huset er vakkert pyntet og også fordi jeg både skal gi og få julegaver.
Jeg er ikke voksnere enn at jeg fortsatt synes det er moro å få julegaver.
Jul  er på mange måter en underlig tid – underlig på en god måte.

Men dessverre ikke for alle. For noen er julen nederlagets tid, alenefølelsen 
florerer som aldri før.  Mange sitter alene og savner familie og venner og 
mange gruer seg til jul, fordi det ikke er noe hyggelig.

Jul er på mange måter en underlig tid – på en underlig sår måte.
Jeg vet at jeg i menighetsbladet skal skrive at den største julegaven er at Jesus 
ble født.   Frelse og håp er kommet til jord.  Vi mennesker er ikke alene, for Gud 
er med oss i gode, som i onde dager.  Jeg vet at det er dette det forventes at 
jeg skriver om – men  jeg tenkte på noe annet som den største julegaven.
 
Jul er på mange måter en underlig tid – den gir oss nye muligheter.
For jeg vil påstå at den største julegaven vi kan gi hverandre er lyst til å leve!
Tenk om vi alle tenkte slik;  I år vil jeg gi alle jeg møter lyst til å leve!
Julaften hjemme skal ikke dreie seg bare om gaver og hva jeg vil ha;   men også om 
at jeg oppfører meg slik at de andre får lyst til å leve.
Jul er på mange måter en underlig tid.
 
Et nyfødt barn skaper glans i øynene hos nybakte foreldre.
Livet får ny mening.
Fred på jord, fryd på jord
Jesusbarnet blant oss bor
Engler synger om barnet så smukt
Han har himmeriks dør opplukt.
 

God jul – og lykke til med gaveutdelingen. 

Utgis av Modum menighetsråd med fem utgaver i året.
Neste nummer har materiellfrist 20. januar 2010.
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 Liv Ma-
rie Rudmoen 32 78 32 36 
eller 477 55 634

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, diakonen eller 
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 krisetele-
fon tjeneste hele døgnet.  
Tlf. 815 333 00

Den største julegaven
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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Kirkevalget 2009 har vi nå lagt bak oss
og med det har vi fått et nytt menig-
hetsråd for Modum Sogn.  Oppslut-
ningen om det lokale valget ble godt 
og med valgdeltagelse på ca. 21% var 
vår kommune blant de beste i Tunsberg 
bispedømme.  Funksjons-tiden for det 
nye rådet vil være 2 år, da vil det bli 
avholdt et nytt valg sammenfallende 
med Kommune- og fylkestingvalget 
2011.

Det nye rådet vil trolig være kjent 
for de fleste, men består av 10 faste 
medlemmer  hvorav 2 har fartstid fra 
forrige råd. I tillegg er sogneprest og 
en representant fra Modum kommune 
med i rådet. Konstituerende møte ble 
avholdt 27.10.2009 og til ny leder ble 
Terje Enger Gulbrandsen enstemmig 
valgt.

Det faller derfor naturlig for meg ved
denne anledningen å takke for tilliten 
det nye rådet har vist meg, samt  for 
oppslutningen ute blant velgerne. 
Dessuten er det svært viktig for meg
å takke avtroppende leder Helge Gu-
tuen for hans innsats for Modum 
Menighet gjennom den siste 4-års-
perioden,det er fint at vi fortsatt kan
trekke veksler på han gjennom blant 
annet aktiviteter  ved Vikersund Me-
nighetssenter.

Det nye rådet har allerede vært del-
tagere på kurs for ”nye menighetsråd” 
på Kongsberg.  La meg slå fast at det 
å høre en engasjert og lett forståelig 
biskop Laila R.D. gir inspirasjon og lyst 
til å ta fatt på arbeidet som tillitsvalgt 
for Modum menighet.  Kurs i  ”felles-
rådsoppgaver ” kommer i januar.  Her
på Modum har vi nå i en tid hatt en
ordning som såkalt ”ett-sogns kom-
mune”.  Dette betyr at menighetsråd 

og fellesråd utgjør ett råd og skal virke 
for hele kommunen samtidig som 
medlemmene får ta del i alle saker som 
vedrører kirken og blir tvunget til å se 
helheten i våre aktiviteter i bygda vår.

Oppgavene og utfordringene kan 
være mange i et sokn, og disse skal ut-
føres og møtes i et samarbeid mellom 
menighetsråd/kirkelig fellesråd og kir-
kens administrasjon. De omfatter blant 
annet gudstjenesteliv, undervisning, 
diakoni, kirkemusikk, bruk av kirken, 
misjon, økumenikk, frivillig arbeid 
etc. Det brede spekteret stiller store 
krav til prioriteringer, men det er 
viktig at kirkemedlemmene engasjerer 
seg og fremmer tanker og innspill 
til menighetsrådet. Også her passer 
uttrykket ”ombud for folket”.

Modum Menighet har i dag en stab 
bestående av særdeles dyktige med-
arbeidere som hver for seg ivaretar de 
før nevnte oppgavene. De er tilstede og 
er tilgjengelige når vi har bruk for dem 
på ulike vis.  Menighetsrådet vil i sitt 
arbeid fremover bestrebe seg på at det 
skal være meningsfylt og inspirerende 
å virke i kirkens tjeneste i Modum 
slik at vi får beholde medarbeiderne.  
Samarbeid med kirkevergen og 
kirkekontoret blir viktig, men også de 
enkelte kirke-utvalgene skal bli sett.

Vi går snart inn i adventstiden og det 
er kort tid igjen til jul.  Dette vil også 
være starten på et nytt kirkeår for 
vår menighet.  Tiden er ofte fylt av 
forventninger og spenning over det 
som ligger foran.  Vi vet at det er mange 
aktiviteter som nå planlegges for den 
store høytiden og det er derfor et 
ønske om at vi moinger slutter opp 
om de arrangementer som  finner 
sted. Menighetsbladet er en utmerket 

formidler av kommende gudstjenester 
og andre aktiviteter.

Mye er i forandring og utvikling i vår
kirke, og det er spennende og motive-
rende å få ta del i arbeidet.  Men det
er den kristne tro denne kirken frem-
deles skal bære frem.  Derfor håper vi 
på godt fremmøte i kirkene våre under 
julehøytiden og videre fremover.

Gjennom denne spalten vil jeg ønske
alle moinger og lesere av menighets-
bladet en lysende adventstid og fin 
førjulstid – GOD JUL til dere alle! 

Med vennlig hilsen 
Modum Menighetsråd

v/Terje Enger Gulbrandsen

Vår nye 
menighetsrådsleder

Terje Gulbrandsen.
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Første rekke fra venstre:  Tone Olslund, Viktoria S. Tangen,
Linda Røed,  Terje E. Gulbrandsen, Ellen Sæther, Olav Sørensen, 
Bente Holm.
Andre rekke fra venstre: Oscar Fidjestøl, Åse K. Rognlien, 
Per Anders Øien, Marianne Kaldestad,Christian Sandberg,
Toril Korsvik, Eli Åsheim.

Modum menighetsråd:
 Terje E. Gulbrandsen (leder)

Bente Holm (nestleder)
Oskar Fidjestøl
Olav Sørensen
Per Anders Øien
Tone Olslund
Christian Sandberg
Linda Røed
Viktoria S. Tangen
Ellen Sæther
Sokneprest Geir E. Holberg

Vararepresentanter:
Anne Dahl
Torill Korsvik
Torunn Bottolfs
Åse K. Rognlien
Eli Åsheim

Fra Modum kommune: 
 Marianne Kaldestad  
Vararepresentant: 
 Lars-Ole Gjermundbo.

Det nye menighetsrådet 2009:

Den gamle menighetsrådslederen Helge Gutuen (tv.) sammen med 
den nyvalgte menighetsrådslederen Terje Gulbrandsen.

F.v.: Marianne Kaldestad, Terje Gulbrandsen og Bente Holm.
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Julen nærmer seg og spørsmålet som 
mange foreldre stiller seg er – hva skal vi 
gi til ungene våre i år? De aller fleste barn 
har mer enn nok klær, leker, bøker, cd’er 
og dataspill. Hva trenger de egentlig? Hvor 
skal vi gjøre av alt det de får?

Jeg har en oppmuntring til alle vi som
fort blir frustrerte og slitne, litt lei
maset som ofte preger ukene fram-
over – en oppmuntring til å gjenopp-
dage adventstida og julegleden: 
Gjør som Gud. 

Gjør som Gud, gi av deg selv. Gud gav 
oss sin elskede Sønn. Ennå feirer vi jul 
til minne om denne store julegaven. 
Han må ha truffet blink med gaven 
sin! Foreldre og besteforeldre, i stedet 
for å overøse barn og barnebarn med 
materielle gaver, la oss gi av oss selv, 
gi dem oppmerksomheten vår. Gi 
dem et klippekort på skiturer, tur til 
Bjørneparken eller Langedrag eller 
høytlesningsstunder foran peisen. Gjør 
som Gud, gi av deg selv.

Gjør som Gud, gi til noen som ikke 
forventer det! De første som gledet 

seg over Jesus var noen 
fattige gjetere som fikk seg 
en overraskende engle-
konsert i den beksvarte 
natta utenfor Betlehem. 
For et par år siden kjøpte 
jeg en cd til noen i Åmot 
som ikke forventet å få en 
gave av meg. De ble rørt 
og overveldet av gaven. 
For meg ble det en skikkelig smak 
av jul! Det var rett og slett herlig å 
”liste seg” opp på julaften og putte 
gaven i postkassa! Bak et brytebrød 
til enkemannen i nabohuset som gruer 
seg til sin første jul uten sin kjære. Eller 
tilby den fraskilte alenemoren å passe 
ungene så hun kan få ordnet noen 
praktiske ting før jul. Eller ta en telefon 
til en slektning det er lenge siden du 
har sett. Gjør som Gud, gi til noen som 
ikke forventer det!

Gjør som Gud, gi med hjertet, av opp-
riktig omtanke og godhet. ”For så høyt 
har Gud elsket verden at han gav sin 
Sønn den enbårne, for at hver den som 
tror på ham, ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv.” Det viktigste er ikke hvor 

stor gaven er, men at du gir av hjertet, 
ikke av tørr plikt! Spør gjerne Gud, 
hvem ønsker du at jeg skal glede? Han 
kan minne oss på hvem som kan trenge 
en oppmuntring! 

I travle uker før jul er det lett å være 
med på en karusell uten at hjertet vårt 
henger helt med.  Da forsvinner gleden. 
Så sett av noen dager i desember i 
avtaleboka som dere beskytter til å 
være sammen, lage noe eller bake noe 
for å glede noen andre. Gjør som Gud, 
gi med hjertet!

Så kjære alle sammen, gjør som Gud, 
gledens Gud! Den største gleden er å 
gjøre andre glad!

Runar

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Hva skal jeg gi deg til jul i år?

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

Etter vielsen til Jorunn og 
Kenneth Fredriksen den 

29. august, reiste brudeparet 
med gråtass fra Rud kirke.



Modum Menighetsblad Nr. 5/2009
6

Vi er ikke alene

Det går mot vinter. Det går mot 
stjernestrødde nattehimler, da det 
er duket for filosofisk grubling over 
vår eksistens. Vi titter opp i undring, 
og vi lurer på om vi er de eneste 
representanter for intelligent liv i vårt 
univers. Det er i så fall en svimlende 
tanke! Like svimlende som den mot-
satte mulighet; at det er flere som oss 
(eller liknende) der ute!

Det går mot jul. Den inneholder et 
budskap om en beslektet, men likevel 
så annerledes tanke. Julen betyr at vi 
ikke er alene! Ikke i betydningen at 
det finnes annet intelligent liv innenfor 
og i skaperverket, men at det finnes 
noe helt annet, noe guddommelig. 
Det finnes en Skaper, over og utenfor 
Universet. Og han finnes innenfor vår 
verden, i vår verden!

For budskapet i den kristne julefeiring 
betyr at denne skaper trådte inn i ska-
perverket som et menneske. Og i sin
ferd viste seg som et menneske. Og 
som mer enn det. Gjennom den kjær-
lighet han viste, gjennom sine ord, sin 
død og sin oppstandelse kom mange 
til tro på at han kom fra Gud. Den 
sistnevnte begivenheten, at han sto opp 
fra de døde, er så skjellsettende at det 
ble en verdensomspennende bevegelse 
av det. Det ble kirke av det!

Kirken har samlet seg om dette bud-
skapet i to tusen år. I mesteparten av 
den tiden har kirken formulert julens 
innhold slik: ”Jeg tror på Jesus Kristus, 
Guds enbårne Sønn, vår Herre, som 
ble unnfanget ved Den hellige Ånd, 
født av jomfru Maria….”  Det er de 
ord kirken bruker for å si hva det lig-
ger i at Jesus er Guds Sønn. Den helli-
ge er kommet inn i vår verden.

Siden har Han vært der. Han sto midt 
iblant disiplene etter oppstandelsen 
(Joh 20,19). Han lovet å være med alle 
dager (Matt 28,20). Han sendte sin Ånd 

på pinsedag slik at mennesker opplever 
dette nærvær. Og av det får kraft til 
å leve sitt liv i tjeneste for Gud og 
medmennesker.

En vandring i og med dette nærvær 
gir livsmot. Det gir visshet om at vi er
elsket av vårt opphav, det gir oppreis-
ning når vi har feilet. Det gir håp for 
vår fremtid, både her og når vi går ut 
av denne verden. For vi går ikke alene. 
”Enten vi da lever eller dør, hører vi 
Herren til” (Rom 14,8).

Et slikt levende håp er verdt å feire. Et 
slikt julebudskap skal vi snart få samle 
oss om.

Gledelig jul!

Laila Riksaasen Dahl

Tunsberg biskop  

Tunsberg biskop Laila Riksaasen Dahl.



Modum Menighetsblad Nr. 5/2009
7

Åmot barnegospel synger av full hals,
og sanggleden er til å ta og føle på. 
Enkle tekster og sangbare melodier i 
gode arrangement signert Stian Tveit.
Koret strutter av energi - ledsaget av
et fjellstøtt, men lekende akkompagne-
ment. Du blir rett å slett glad av å
høre på dette. Et godt resultat av et
positivt miljø hvor musikalsk kreativi-
tet gir barna morsomme, spennende 
og lærerike utfordringer i en kristen 
kontekst.  Terningkast 6. 

Inge

Jeg er glad for å 
ha en venn!

CD-plata: 

– en alle tiders julegave!
 Fåes kjøpt på kirketorget og Ivar’s elektro 
i Åmotsenteret.
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Natt til 1. søndag i advent var det nytt-
årsnatt i Åmot og Heggen kirke. Alle 
våre 6. klassinger var invitert til å være 
med på arrangementet LysVåken – 
overnatte i din egen kirke!!
”Det er jo første gangen vi gjør dette 

her i Modum, så vi var veldig spente 
på hvor mange som vil melde seg på”, 
sier kapellan Runar Liodden, som var 
ansvarlig for arrangementet i Åmot 
kirke. ”Ville det bli mange nok til å ha 
det i to av våre kirker eller måtte vi slå 
det sammen så vi var sammen i en av 
dem?” Det ble LysVåken både i Heggen 
og i Åmot!

Mange ledere fra ungdomsarbeidet, 
KRIK og Heggen gospel hadde sagt 
seg villige til å være med å ta et ansvar 
for overnattingen, og når da alle 6. 
klassingene strømmet inn i kirkene 
med soveposer og madrasser og 
liggeunderlag, ja så kunne det neste se 
ut som en campingplass.

LysVåken er et felles arrangement for 
alle menigheter i Norge for å markere 
kirkens nyttår (1. søndag i advent), så 
rammene var ganske like i Åmot kirke 
og Heggen kirke. Den profesjonelle 
fortelleren Marit Anmarkrud fenget 
barna med fortelling og fikk barna med 
på drama. 

I Heggen hadde KRIK-lederne lagt ut en 
refleksløype i skogen bak kirka, og med 
tauhinder og bekkepassering, var nok 
dette både spennende og vått for noen. 
Britt Dahl hadde en kvelds-samling 
for barna hvor hun fortalte fortellingen 
om når Gud kalte Samuel. Og når bar-
na hadde lagt seg i soveposene, mellom 

benker og på galleriene, så hørtes en 
rolig vakker stemme over kirkens høy-
taleranlegg. Helle Myrvik sang kvelds-
sanger til mange av barna sovnet etter 
en opplevelsesrik dag.
Søndag morgen ble barna vekket av 
Knut Johnsen rolige orgeltoner, så 
stilte Bente Holm og Ole Auen Wiger 
opp med frokost som ble servert i 
midtgangen i kirken. 
Det er blitt 1. søndag i advent og store 
deler av gudstjenesten er vi med på å 
skape sammen. LysVåken-sangen med 
fullt trøkk,  Albert og Eline som bæres 
til dåpen, en spesiell klimaforbønn med 
påfølgende 12 slag i kirkens klokker
og alle barna som deltar i dramatisering 
av fortellingen om Jesus som leser en 
Jesajatekst i synagogen i Nasareth.

Som ansvarlig for arrangementet i 
Heggen kirke vil jeg få lov til å rette 
en stor takk til alle dere som hjalp til 
slik at vi kunne gjennomføre LysVåken. 
Takk dere som allerede er nevnt og til  
Sindre, Robert, Endre, Kenneth, Bendik, 
Ingrid, Anne-Marthe og Lina.

Og sist men ikke minst takk til alle 
dere 6. klassingen. Det var flott å være 
sammen med dere!

Fortsatt god adventstid, og husk Jesus 
er alltid – Lys Våken!

Geir

Spennende 
overnatting i kirken

• Foto: Britt Dahl.

Den blå time på galleriet i Heggen kirke.

Og fanger…. …

skal bli satt fri

LysVåken, lys, lys våken
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Mens andre trekker inn i høs-
tregnet, tar familiespeiderne 
i Modum KFUK-KFUM-Spei-
dere med både store og små 
ut i naturen uansett vær. Vi 
har nå holdt på et drøyt år 
siden oppstarten med fami-
liespeiding, og samler 20-60
personer i alle aldre på våre 
månedlige samlinger. 
Programmet er varierende, 
men noen aktiviteter har 
allerede rukket å bli tradisjon, 
slik som kanodagen på Sysle-
tjern i oktober og juleverk-
stedet på Vaaraan i slutten av 
november. Noen av oss er 
med hver gang, mens andre 
kommer en gang i blant. 
Alle er like velkomne! 
For de som ønsket å bli med-
lemmer hadde vi nylig oppta-
gelse av nye familiespeidere på
vår egen speiderhytte i Hol-
leia.  Alle fikk utdelt familie-
speiderskjerf og familiespei-
dermerke som tegn på at de 
er ordentlige familiespeidere, 
noe som var stor stas for 
både små og store.

Høsten er finest ute!

Pølsegrilling i regnet ved Sysletjern.

Oscar Fidjestøl, Bjørn Tore Hagen og William Fidjestøl utforsker Sysletjern i kano.

Vår,  Atle, May-Helen og Bjørn 
Hartz Nilsen som nyopptatte 
familiespeidere.

Ungdomsgudstjeneste i Åmot kirke 25. oktober
Heggen Gospel.

Fra venstre: Jørgen Skalstad, Hanna Lukris Mæhn 
Wærsted, Øystein Johannes Silseth og Sigve Gjer-
mundbo.
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På vegne av Modum menighets-
blad ønsker jeg å få greie på hva
det ligger i målsettingen i vedtek-
tene for denne lokalradioen i
Modum: Radio Modum - Allmenn-
radio med kristen profil - Media 
med mening. 
Jeg ble av nåværende styreleder 
Oddbjørg Wergeland bedt om å 
ta kontakt daglig leder Leif Erik 
Aasmundrud og redaktør Magne 
Grønlund i radioens lokaler på 
Geithus.

Leif Erik Aasmundrud er den første jeg 
griper tak i:

Kan du fortelle litt om radioarbeidet helt 
fra starten?
Aasmundrud forteller at han var en 
av flere i det aktive kristne miljøet i 
Modum på slutten av 1980 tallet som 
brant for å starte en lokalradio - eller 
nærradio som det het den gang. De så 
for seg en unik mulighet til å nå inn i 
hvert eneste hjem i distriktet med 
god underholdning, lokale saker og 
selvfølgelig det glade budskap.
Det var nok nærmere 100 frivillige 
som på en eller annen måte var med
da Radio Modum startet høsten 1988. 
Støttespillerne kom fra Misjonsmenig-
heten, Pinsemenigheten, Misjonssam-
bandet, Frelsesarmeen, Indremisjonen 
og Kirken for å nevne noen. I tillegg 
til oss som var voksne var det en fin 
gjeng ungdommer med særlig interesse 
for lyd og det tekniske. Oppslutningen 
og innsatsen var stigende på hele 90 
tallet og det var et reelt økumenisk 
engasjement i Modum! Vi tenkte ikke 
på at vi tilhørte forskjellige menigheter. 
Mest trolig var dette noe jeg for min 
del hadde med meg etter mange år 
med Kristen Aksjon eller de årlige 
«Fellesmøtene» sier Aasmundrud. Det 
var lav terskel og høyt under taket

– den gang som nå. Det var interessen 
for lokalradio og det å spre det kristne 
budskapet som tente og samlet oss. 
Flott er det at så mange frivillige med
ulikt kristent livssyn fremdeles er med
og at nye kommer til. Vi har hele tiden 
vært klare på at vi er en allmennradio 
– en radio for folk flest – men med 
kristen profil.  Radio Modum er orga-
nisert som en stiftelse og har ingen 
kommersielle mål. Målet er å være til 
glede, nytte og hjelp for den enkelte 
ved radioen. Vi har hatt – og har fort-
satt – veldig mange medarbeidere som 
er med fordi det er morsomt, givende, 
interessant og underholdende.

Hva med økonomien i lokalradioen og 
utsiktene fremover?
Like fra starten i 1988 har Radio Mo-
dum vært den ene av to lokalradioer 
i Modum, Sigdal og Krødsherad. På 
landsbasis har de aller fleste blitt borte 
og de store mediekonsernene har flere 
steder overtatt helt. Vi har overlevd på 
vår måte.
I alle år har økonomi vært et tilbake-
vendende problem. Her har vi styrt 
etter «husholdningsprinsippet» og aldri 
brukt penger vi ikke har hatt. I dag er 

det hovedsakelig inntekter fra Frivillig 
Lytteravgift, radiobingo og reklame som 
holder det i gang. 

Endelig får Redaktør Magne Grønlund 
også anledning til å svare på noen 
spørsmål. Han har hittil vært opptatt 
med å ta telefoner fra lytterne.

Hvilke programmer satset dere i radioen 
på fra starten?
Det begynte ambisiøst med direkte 
sendinger fra kristne møter og guds-
tjenester – Eller vi gjorde opptak. Det
var en tidkrevende og tungvint jobb å
rigge opp utstyret vi hadde den 
gang. Opptak av sendingene ble også
gitt til spesielt interesserte på lyd-
båndkassetter! Flere av dagens moinger
husker sikkert programmet Fremtid 
og håp fra søndag formiddag. Det 
lå ofte 8–10 timer med redigering 
bak hver av disse. I tillegg hadde vi 
Omsorgsprogram på søndag kveld. 
Dette var direktesendinger med fokus
på et eller annet kristent tema. Lytte-
ren kunne ringe inn, få svar på spørs-
mål, få en å prate med og / eller be om
konkret forbønn. Flere kortere prog-
ram i denne kategorien har kommet 

På lufta i Modum 
med kristen profil
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og gått… som Evangelietoner, Kilden, 
Tankestreif, andakter og ren bibel-
lesning.
På underholdningsfronten må prog-
rammet Fredagsnøtter nevnes spesielt 
Dette var høydepunktet for mange 
radiolyttere. Her ble det lagt ned mas-
se arbeid og spredt mye glede fra tid-
lig fredag kveld og inn i lørdagen. Dette 
er nok programmet som blir husket 
av det store flertallet.  Av andre tidlige
 program kan nevnes For Gammel-
dansens Venner, God Søndag, Modum-
magasinet og Fokus.

Hvordan satser Radio Modum i dag?
Når det gjelder sendingene er magasin-
programmet Lunsjtimen lokomotivet i 
toget. Tett på i popularitet følger den 
daglige Middagsradioen med spørsmål, 
innringing, småprat med lyttere og 
premier. Radioens målgruppe er nok de 
godt voksne. Mye av musikken er rettet 
mot denne gruppen og i arkivet finnes 
masse god kristen sang og musikk. Skal 
andre av dagens program nevnes må 
det bli musikkprogrammene Gamle 
Og`biter, For Gammeldansens Venner 
og Blanda Drops? . Likeså Kilden,Fra 
Gospel til Åndelige Viser. Radio 
Modum har ca.40 frivillige og ubetalte 
medarbeidere. Uten disse hadde vi ikke 
klart å holde det i gang, sier Grønlund.

Radiobingo og kristen profil. 
Går dette sammen?
Det var diskusjon i oppstarten om 
dette. Jeg tror gleden ved å støtte vårt 
lokale kulturarbeid er vel så viktig 
som en eventuell bingogevinst. Det 
er tross alt  vanskelig å spille for mer 
enn kr.120,- i uka, så jeg tror at vår 
Torsdagsbingo vanskelig kan beskyldes 
for å påføre noen spillemani.

Får dere tilbakemelding fra lokalradioens 
lyttere? 
Ja, masse. Som nevnt er hovedtyngden 
av lytterne voksne. For mange er lokal-
radioen en fast følgesvenn og vi har 
daglig telefonkontakt med flere titalls 
lyttere. Flere er hjemmeværende eller 
eldre som ikke kommer seg så lett ut. 
Radioen står på i biler, butikker og på 
arbeidsplasser i alle de tre kommunene 
- Lokalradioen har sin absolutte plass 
og misjon i lokalsamfunnet!
Så du har tro på lokalradioen i vårt 
lokalsamfunn til tross for konkurranse 
fra stadig flere radio- og tv- kanaler?

Ja, jeg tror en kanal som Radio Mo-
dum – med lytteren i sentrum og som
er opptatt av å bety noe for enkelt-
mennesket – absolutt har livets rett i 
nærmiljøet spesielt.
For de som er interesserte har radioen 
en egen nettsted på www.radiomodum.
no. Her kan en lese mye mer, finne 
sendeprogrammet, frekvenser og 
andre opplysninger. Nevnes skal også 
web-radioen … Med datamaskin og 
internett kan en lytte til sendingene 
hvor som helst i verden!
 

Nå nærmer advents- og juletida seg. Blir 
dette avspeilet i programmene?
Redaktøren blir tydelig på at jul er jul! 
Julens melodier må vente til oppunder 
jul. Adventsmusikk hører adventstida 
til. Alt for mange kanaler er snart i 
gang med julemusikken. Radio Modum 
ønsker å understreke en kristen profil 
på sin måte også på dette området.

Harald Kvaase

Magne Grønlund er heltidsansatt og har hatt ansvar for det redaksjonelle og reklamen 
i mange år. Leif Erik Aasmundrud jobber noen timer i uka og tar seg i hovedsak av det 
praktiske, økonomien og det administrative.

Torill Aasmundrud og Erik Gundhus i studio under Fredagsnøtter, tidlig på nittitallet.

• Foto: Harald Kvaase
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Aktuell som mangeårig styrele-
der i stiftelsen Åmot kirke, som 
tidligere i år ble overtatt av Mo-
dum menighet.

”Vi bøkke si no til a Marie,” sa faren, 
”men kjør over idrettsplassen – for 
sikkerhets skyld.” 12 år gamle Per Ole 
var tidlig i gang med distribusjon av 
dagligvarer. Og rå-gromt var det nok 
med motorsykkel og fiskekjelke til 
stasjonen for å hente varer. Svingene 
i korketrekkeren trigga nok mer in-
teressen for fart og spenning enn bu-
tikk på den tida. En gang han passet 
butikken, søla’n lynol på klea. Han tok 
mjølsekk-løsningen (ble mjølsekkane 
våte, tente vi på så de ble tørre) – det 
gjorde vondt.

Et virvar av et oppkomme av ideer, blir 
det sagt. Det skulle vise seg å gi resul-
tater på sikt, Elle kjente vi alle. Men 
det var ikke kun butikk det handla om, 
speiderbevegelsen var også en viktig 
del av oppveksten. Her gikk han alle 
gradene og var i tjue år troppsleder for 
Åmot-speidern. Og menighetbygging 
var nesten selvsagt med så engasjerte 
foreldre. Etter at Åmot kapell ble på-
tent og forsøkt nedbrent sa han med 
optimisme og pågangsmot om den nye 
kirken; ”Dette skal vi klare.”  ”Ja, da er 
det ikke noe lure på”, sa Stein Therkel-
sen. 16. mai 1996 sto Åmot kirke der. 

– Tenk å kunne få være sammen med 
så mange, som vil og ønsker å få til noe 
for stedets og kirkens skyld! Per Ole 
er alltid engasjert og innehar flere lo-
kale styreverv. Lokallaget for psykisk 

utviklingshemmede er blant de som 
nyter godt av hans kapasitet. Og det 
blir alltid tid til lidenskapen; speedway. 
For fart og spenning tiltrekker Per Ole. 
– Livskunst er å leve et liv som ikke er 
perfekt, og allikevel like det livet, sier 
han.  Strikkhopping fra 90 meter’n i 
Tusenfryd taler for seg. Det er få men-
nesker betegnelsen ”from og gal” pas-
ser bedre på enn Per Ole Buxrud, sa 
Per Arne Dahl.  

Beskriv deg selv med tre ord?
Fornøyd, heldig og arbeidsom
 
Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Ordspråkene 17.22: Glede i hjertet gir 
god helse, mismot tærer på marg og ben.
Efeserne 2. 8-9: For av nåde er dere 
frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, 
men Guds gave. Det hviler ikke på gjer-
ninger, for at ingen skal rose seg. 
 
Hva frykter du mest?
At det er noe med datamaskinen eller 
mobiltelefonen som jeg ikke mestrer.
 
Hva gjør deg helt spesielt glad?
Det vil jeg ikke si.
 
Hvilke synder kan tilgis?
Alle!
 
Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt?
At det er så mye forskjellig jeg er in-
teressert i, og holder på med.
 
Hva liker du minst å holde på med?
Maling og reparasjon av hus.

Hva er din beste egenskap?
Er nok ganske løsningsorientert.
 
Hva er din største ”last”?
Er nok interessert i litt for mye for-
skjellig.
 
Din yndlingsartist?
Ingen, men sangtimen på NRK radio 
fra 8 til 9 søndag morgen er viktig.

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var 
din? Var 16 år og hadde kjøpt min før-
ste motorsykkel, og deltok i motor-
sykkelløp.
 
Hva slags musikk akkompagnerer deg 
når du vandrer inn i solnedgangen?
Instrumental musikk; Gabriels obo og 
mye annet. 
 
Som leder hadde du mange plikter. 
Hvilke kunne du gjerne være foruten?
Det å få økonomien til å gå rundt.
 
Hva slags tema liker du å diskutere med 
andre?
Jeg liker å samtale om mye forskjellig; 
menneskelige relasjoner, menighets-
bygging, reiser og reisemål m.m.
 
Stat uten kirke?
Tja.
 
Din livsfilosofi?
Å gjøre det jeg selv mener er riktig, 
ta intuitive avgjørelser, selv om andre 
kanskje kan synes de er litt gale. 
 
For eller i mot kristen formålsparagraf 
i skole og barnehage?
For. 
 
12 lette:
Leser daglig:  Andakt og flere aviser 
Favorittduppeditt: Kulepennen og 
 notisblokka
Redd for: Å hoppe strikk fra 90 m; 
 en gang var nok
Kjører: Bil og motorsykkel
Leser mest: Aviser og bøker
Ser på: Utsikten hjemmefra
Hører på: Dagrunn, kona mi
Tror på: Gud og en god fremtid
God til: Å leve et godt og interessant 

liv
Dårlig til: Å kjede meg, derfor gjør jeg 

det ikke
Skulle bli som tiåring: Alt annet enn 

kjøpmann
Kan ikke fordra: Hvitløk

Inge

Menighetsprofilen:

Per Ole Buxrud

Født: 21.  januar 1939

Sted:  Åmot
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For mer info - se www.modumkirke.no - eller ring Modum kirkekontor, tlf. 32 78 32 30, eller den oppsatte kontaktpersonen. 
 Sist oppdatert  01.11.09  

Aktivitet Hvor Når Hva 
For 
hvem 

Kontaktperson 

Småbarnstreff 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  
Liv M. Rudmoen 
Tlf. 32 78 32 36 

Åpen lekestue Vikersund 
menighetssenter Hver torsdag kl. 11-13 

Vi kommer sammen og lar barna 
leke i trygge rammer sammen med 
voksne. 

0-4 år 
 

Eli Gutuen,  
Tlf. 32 78 82 26 - 
95 97 40 34 

"Knøttesang" Åmot kirke Hver torsdag  
kl. 17.30 - 19 

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

 
0-4 år 

Nina Brokhaug 
Røvang 
Tlf. 905 35 124 

Åmot barnegospel Åmot kirke Hver torsdag  
kl. 17.30 - 19 

Sangøvelse, aktiviteter og felles 
kveldsmat. 

 
4-12 år 

Nina Brokhaug 
Røvang 
Tlf.  905 35 124 

Søndagsskole 
Åmot kirke og 
Vikersund 
menighetssenter 

Noen søndager under 
gudstjenesten. 

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

Barn      
0-12 år 

Kari Elise Liodden 
Tlf. 32 78 73 08 

Modum Soul 
Children 

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 Vaaraan/ ute En søndag i måneden  

kl. 14  Uteaktiviteter for hele familien.  Alle Odd Røvang 
Tlf. 930 66 745 

Heggen Gospel Vikersund 
menighetssenter Fredager kl. 19-22 Øvelser for kor og band, pause med 

andakt. Ungdom Kateket Arild Løvik 
Tlf. 32 78 75 55  

KRIK Gymsalen,  
Modum Bad 

Torsdager  
kl. 19.30 - 21 
(unntatt skoleferier) 

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

Gunhild Fretland,  
tlf. 996 42 758 

Ledertrening for 
ungdom 

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 Åmot kirke Mandag og torsdag kl. 19 Mandag: Aerobic og styrkemix 
Torsdag: Step og styrke 

Ungdom, 
voksne + 

Gro Grøsland  
Tlf. 948 60 375 

Modum 
menighetskor Åmot kirke Tirsdager Friske sanger og fint fellesskap! Ungdom, 

voksne + 

Lars-Ole 
Gjermundbo 
Tlf. 907 56 952 

Familiekoret 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 Åmot kirke 
En søndag i måneden  
kl. 17-20. Gudstjeneste åpen 
for alle kl 19. 

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

Diakon  
Liv M. Rudmoen 
Tlf. 32 78 32 36 

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

Voksne + 
Diakon  
Liv M. Rudmoen 
Tlf. 32 78 32 36 

Temakvelder / 
Onsdagssamlinger 

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 Åmot kirke Annenhver tirsdag, 
oddetallsuker, kl. 18  For alle håndarbeidsinteresserte Voksne + Kirkekontoret 

Tlf. 32 78 32 30 

Lørdagskafè Vikersund 
menighetssenter Lørdager fra kl. 11 Velkommen innom til kaffe, vaffel 

og en prat! Voksne + Jan Marcussen 
Tlf. 32 78 70 04 

Delegrupper / 
sorggrupper Åmot kirke Hver gruppe avtaler 

tidspunkt. 

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

Voksne + 
Diakon  
Liv M. Rudmoen 
Tlf. 32 78 32 36 

Holy Robic Senior Åmot kirke Torsdag kl. 11-11.45 Trening, og lunsj på kirketorget 
etter treningen. Voksne + Kirkekontoret 

Tlf. 32 78 32 30 

Hyggestund Åmot kirke Tredje mandag i måneden kl. 
10.30 -12.30 

Hyggelig samvær for alle som har 
lyst og mulighet til å være med. Voksne + Kirkekontoret 

Tlf. 32 78 32 30 

Formiddagstreff  Vikersund 
menighetssenter 

Tredje tirsdag i måneden 
 Kl. 11-13 

Hyggelig samvær for alle som har 
lyst og mulighet til å være med. Voksne + Helge Gutuen 

Tlf. 32 78 82 26 

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

Hyggelig samvær for alle som har 
lyst og mulighet til å være med. Voksne + Aslaug Jahren 

Tlf. 32 78 73 37 

Hyggetreff Holemoen Siste tirsdag i måneden  
kl. 11.30 - 13.30 

Hyggelig samvær for alle som har 
lyst og mulighet til å være med. Voksne + 

Diakon  
Liv M. Rudmoen 
Tlf. 32 78 32 36 

Gudstjenester 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 

AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTEEETTTSSSTTTIIILLLBBBUUUDDD   III   MMMOOODDDUUUMMM   MMMEEENNNIIIGGGHHHEEETTT      
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Våren 2010 byr på mye på Menighetsenteret

I slutten av oktober (da dette skrives) er vårprogrammet på Menighetssenteret 
så godt som klart. Bare detaljer gjenstår. 

Vi gjør allerede nå oppmerksom på en ekstra temakveld som dere bør avsette 
datoen for. Det er søndag 14. februar kl.19.00. Da kommer Atle Roness 
og har temaet ”Utbrent – eller bare litt sliten?” Atle Roness var jo i mange år 
overlege og direktør på Modum Bad. Nå er han en svært aktiv pensjonist.

Også en annen som lenge jobbet på Modum Bad kommer. Det er psykiater 
Einar Johnsen (sønn til Gordon Johnsen) Hans tema er ”Håpet som aldri tar 
slutt”. Einar Johnsens kveld blir onsdag 17. mars.   

Ellers blir det mange spennende onsdagskvelder til våren.
Britt Dahl har vært på tur i China, og 3. februar vil hun ta oss med på 
den turen.  Ellers kommer vi tilbake til programmet i neste nummer av 
Menighetsbladet.

Men vi nevner flere som kommer i mars og april: Fengselsprest Rolf Martin 
Synnes, Instituttprest Berit Okkenhaug, Generalsekretær Kjell Markset 
og psyk sykepleier Berit Hogganvik. Se neste nummer.

Enger Misjonsforening
har sin tradisjonelle julefest onsdag 
13. januar kl. 18 i Åmot kirke. 
Andakt ved Geir Holberg.
Misjonsglimt ved Reidun Andersen 
Weberg. Sysle-koret deltar. 
Det blir gang rundt juletreet og god
bevertning.  Det blir også anledning
til  å gi en gave til misjonen. 
Alle er hjertelig velkommen !

Juletrefest på Vaaraan
Vi ønsker dere velkommen til Juletrefest på Vaaraan 10. jan 2010 kl. 16.00.
Det er hyggelig om akkurat DU kan komme og ha en hyggelig stund 
sammen med oss.
Vi vil ha boller og brus til barna, kaffe og kaker, sang og musikk, utlodding, 
gange rundt juletreet.
Meld dere på til Bjørg innen 4. januar på tlf. 32 78 02 30 / 957 67 752.
Entré: kr. 100,- pr. familie.

Vel møtt på Vaaraan.

Det er Vikersund Normisjon 
som står for temakveldene.

Frivillighetsprisen

Har du forslag på kandidater til 
Modum menighets frivillighetspris 
for 2009? Henvend deg til Modum 
kirkekontor, tlf. nr. 32 78 32 30 
innen 31.12.09.  eller e-post: 
kirkekontor@modumkirke.no.

Frivillighetsfesten

Husk frivillighetsfesten for alle 
frivillige medarbeidere i soknet 
tirsdag 19. januar kl. 19.00 i 
Åmot kirke.

Arild Løvik.

25 år som kateketAnsvarlig for utleie av 
Vikersund menighetssenter:
Hroar Fossen tlf. 32 78 75 70 

Vi gratulerer Arild Løvik med 25 år 
som kateket i Modum menighet.

Formiddagstreff
på Vikersund menighetssenter 
tirsdag 15. desember kl. 11.00
Andakt v/kirkeverge Eva Trogstad. 
Underholdning v/Berit Haugerud.
God formiddagsmat. Utlodning.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Gudstjeneste 
før julefrokosten?
Mens de fleste moinger ligger under dyna og sover 
har i overkant av 100 mennesker stått opp og tatt 
veien til Nykirke tidlig 1. juledag de siste årene. Det har vært en 
spesiell opplevelse å gå eller kjøre opp den siste veistubben med 
lysende fakkelbokser på hver side i mørket. I kirken har vi fått 
servert pepperkaker og gløgg og fått med oss den tidligste av alle 
årets gudstjenester i Modum med start klokka 8. I år igjen blir det 
satt opp gratis buss fra Hydro/Texaco på Geithus kl. 7.30 som tar 
opp folk langs veien til Nykirke. Bussen kjører samme vei tilbake 
etter gudstjenesten. Hilde Kjøll med flere vil sammen med Stian 
Tveit formidle vakre juletoner. 

Velkommen til en annerledes julefeiring i Nykirke! 

Modum Sokn:
Arrangementer 

advent og jul 2009
Tirsdag 8. des:
• Åmot kirke kl. 11: Syng med oss. 
 Allsang i adventstiden.
• Heggen kirke kl. 19: Lysmesse. 
 Holberg, Løvik, Johnsen og konfirm.. 
Onsdag 9. des:
• Vaaraan kl. 17.30: Eldres hyggestund 
Søndag 13. des:
• Åmot kirke kl. 18: Julekonsert med 

Sysle Blandede Kor. 
Mandag 14. des:
• Åmot kirke kl. 10.30: Hyggestund 
Tirsdag 15. des:
• Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Formiddagstreff 
Lørdag 19. des:
• Heggen kirke kl.22.30: 
 Midnattskonsert med Geithus 

musikkorps, Cecilie Schilling, m.fl. 
Søn 27. des - 1. søn etter jul - Joh 1,16-18
 Vikersund menighetssenter kl. 15: 

Juletrefestgudstjeneste. 
 Holberg og Johnsen. 
Mandag 28. des:
• Åmot kirke kl. 19: ”Juletoner i 

mørketid” – Modum Kammerkor.

For mer info – besøk vår nettside 
www.modumkirke.no F. v.: Geir Holberg, Bjørg Reiersøl, Marit A. Johansen, Odd Heiland, Ragnhild 

Tandberg, Mariann Tandberg.

Stalsberg 
skolemusikkorps.

Vaaraan-dagen



Modum Menighetsblad Nr. 5/2009
16

• Foto: Kari Nævra Ree 

Marit Nævra er menighetsmusi-
kernes grand old lady. 

I nærmere 80 år har hun traktert tan-
gentene til glede for utallige mennes-
ker. Fra vindblåste, avsidesliggende 
Havøysund i enkle kår på -50 tallet 
til ”pomp and circumstance” ved 
Windsor Castle med selveste dron-
ningen blant tilhørerne. Sammen med
mannen Arvid startet hun både kor og

speidergrupper der de slo seg ned. 
Hun ønsket at barna skulle gå i spei-
deren, og fantes det ikke speidergrup-
pe, så startet hun en selv.
 
Da de bodde i Balestrand var Britt 
Dahl på inspeksjon, hun var sekretær i 
speiderbevegelsen på den tiden. Seinere 
skulle de tjene sammen på Modum. 
Marit får stadig høre at hun ikke kjente 
Britt igjen når de møttes i Åmot kirke.
Marit og familien bodde også en tid
i Gausdal, hvor Helge Gutuen kommer 

fra. Han kom også omsider til Modum. 
Da Arvid var skolesjef i Lardal, jobbet 
han sammen med Ragnar Rudmoen. 
I dag er datteren Liv Marie diakon på 
Modum.
Kanskje ble de alle lokket av Marits 
fortryllende orgeltoner? Hun spilte 
tross alt Bachs Passacaglia i c-moll til
organisteksamen! Hun har undervist i
skolen i 30 år. Og den akademiske 
merittlista er også lang. Vi nevner
artium, organist eksamen, pianolærer-
eksamen, musikklærereksamen, peda-
gogikk og metodikk. Og karakterene 
er i topp-sjiktet, de fleste med Stf i 
margen! 

På sin 86 bursdag tidligere i år, ble hun
overrakt Hans Majestet Kongens for-
tjenestemedalje i sølv. Hun mener 
at nå får det være bra. Og det sies at 
Marit tør å være ærlig. Blanda-koret 
på Sysle vil helst ikke gi slipp på henne, 
men må nok sannsynligvis finne en 
erstatter. Hørte vi noe om å hoppe 
etter Wirkola? Som super-reserve 
på orgelkrakken i Modum, håper vi 
selvfølgelig at Marit kan spille hvis hun 
har tid og lyst – til glede for alle oss som 
setter umåtelig stor pris på den hun er 
og hva hun betyr for svært mange, også 
langt utover Modums grenser. 

Inge

Menighetsmusikernes 
grand old lady
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Liv Marie Rudmoen

Ny diakon:
Liv Marie Rudmoen

To uker før utlysningen av stillingen 
som diakon i Modum menighet, sa Liv 
Marie til mannen sin;  «det måtte jo 
være fl ott å bruke diakon-utdannelsen 
til noe». To uker etter utlysningen var 
hun ansatt som ny diakon i Modum 
menighet! Hun er utdannet sosionom 
fra sosialhøyskolen, samt diakon fra 
Diakonhjemmet. 

Hun kommer hit med bred erfaring fra
blant annet kriminalomsorg i frihet, 
Kirkens SOS, og lokalt - som sosialkon-
sulent ved Hassel fengsel. Hun har 
jobbet ved samlivssenteret på Modum 
bad de to siste årene. 

– Jeg ønsker at kirken er i forkant når
det gjelder å sette skjult nød på dags-
orden. Kirken må bli fl inkere til å opp-
dage den lidelsen som er litt skjult. Både 
for å være der for enkeltmenneskene 
og for å synliggjøre problemene for 
samfunnet rundt oss. Slik Grinderud 
synliggjorde barn av rusmisbrukere og
slik incest for tjue år siden ble satt 
ord på, etter lenge å ha vært et skjult 
tabuområde. 

Sosialt arbeid i en kirkelig sammenheng 
er noe hun brenner for. Og Liv Marie 
synes det er spennende å jobbe med 
mennesker, spesielt når det gir mening 
for de hun jobber med. 

Vi ønsker henne lykke til i tjenesten.

Inge

På slutten av 1970-tallet kom jeg 
med i Heggen menighetsråd  sam-
men med en rekke framsynte og 
fornuftige personer. Dette er en 
periode som jeg minnes med stor 
glede og takknemlighet.
 Særlig er dette på bakgrunn av 
at dette menighetsrådet var med 
på å arbeide fram planen om å rive 
det gamle Vikersund kapell, med det 
for øye å få reist et mer tidsmessig 
og praktisk bygg på tomta – det 
som senere kom til å bli Vikersund 
menighetssenter. Spesielt huskes 
da vi reiste rundt på befaring for å 
kikke på bygg som kunne være av 
interesse og som kunne gi oss noen 
ideer om utformingen av dette 
huset.
 To personer som var med på 
dette har gått bort dette året. Det 
er Erling Engmark og Rolf Maaleng 
som vi vil minnes og takke i denne 

forbindelse. Disse to karene har 
vært med helt fra oppstarten, med 
planlegging – riving av kapellet – 
reising av menighetssenteret, og 
senere med vedlikehold og tilsyn 
av dette. For ikke å snakke om alle 
loppemarkedene disse to, i sammen 
med sine fruer Bjørg og Marit, har 
vært med på. Erling virket også som 
vaktmester en periode, men begge 
brant de for menighetssenteret
 Med tanke på hva dette senteret 
i løpet av sine snart 30-års eksistens 
har hatt å bety for både unge og 
eldre, og ikke minst for gatebildet 
i Vikersund, er det her på sin plass 
å takke disse to ildsjelene for inn-
satsen gjennom mange år.
     
                                                                                 
Gunnar Hellerud   
                                                                                 
Styremedlem                     
Vikersund menighetssenter 

Takk til to
ildsjeler

Erling Engmark. Rolf Maaleng.

Minneord i Menighetsbladet? 
Send til Modum kirkekontor eller epost: modum@menighetsblad.no
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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 !

Tlf. 32 14 92 95 - døgnvakt
Vår erfaring kan være din trygghet når sorgen rammer

Ole Martin 
Kristiansen

Birger Marius
Kristiansen
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Nicole Lima Fagermo 05.07.2009 Heggen kirke
Hanna Hæhre 05.07.2009 Heggen kirke
Sofie Elena Mørch 12.07.2009 Høvik kirke
Mads Sveen 12.07.2009 Nykirke kirke
Leah Mariell Askheim 19.07.2009 Heggen kirke
Magnus Kongsrud 19.07.2009 Heggen kirke
Nora-Eline Bekken 26.07.2009 Åmot kirke
Eivind Wichmann Skaaden 26.07.2009 Åmot kirke
Leon Viking Danielsen-Birkeland 02.08.2009 Heggen kirke
Kristoffer Malmin Bjørndalen 09.08.2009 Nykirke kirke
Jørgen Wiger 09.08.2009 Nykirke kirke
Mikkel Ødegård 09.08.2009 Nykirke kirke
Dina Andersen 30.08.2009 Heggen kirke
Lars Jørgen Tangen Engan 30.08.2009 Heggen kirke
Milla Fjerdingstad Moen 30.08.2009 Heggen kirke
Astrid Sandsund-Lie 30.08.2009 Olavskirken
Kevin Solbakken 30.08.2009 Heggen kirke
Anne-Marie Hoff Lobben 06.09.2009 Nykirke kirke
Peder Severin Valstad 06.09.2009 Snarum kirke
Adrian Solhaug Brandtenborg 13.09.2009 Heggen kirke
Hanna Næss Flattum 13.09.2009 Heggen kirke
Madeleine Kopstad Henriksen 13.09.2009 Mjøndalen kirke
Walter Leonard Moe 13.09.2009 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

William Vigdal 13.09.2009 Heggen kirke
Sebastian Bugge-Kristoffersen 20.09.2009 Åmot kirke
Matias Myhre Jahren 20.09.2009 Rud kirke
Leander Formodalen Herleiksplass 27.09.2009 Geilo kirke
Maiken Svensli Ellingsen 04.10.2009 Heggen kirke
Cesilie Johansen 04.10.2009 Åmot kirke
Alexander Aas Larsen 04.10.2009 Åmot kirke
Målfrid Brokhaug Røvang 04.10.2009 Åmot kirke
Dennis Nikolai Borgersen 11.10.2009 Nykirke kirke
Vilje Bromark 11.10.2009 Nykirke kirke
Ragnhild Adolfsen Egeberg 11.10.2009 Heggen kirke
Jonas Bjerring Ellingsen 11.10.2009 Heggen kirke
Martine Bjølgerud Haugen 11.10.2009 Heggen kirke
Linea Kristiansen 11.10.2009 Heggen kirke
Amalie Møller 11.10.2009 Heggen kirke
Eirik Præsius-Kristiansen 11.10.2009 Heggen kirke
Sondre Aas-Holm 11.10.2009 Heggen kirke
Marie Bøyeie 18.10.2009 Vikersund   
  menighetssenter
Ida Torgersen Skretteberg 25.10.2009 Snarum kirke
Aksel Brattskar Strøm 25.10.2009 Heggen kirke
Elias Leonel Dahl 01.11.2009 Olavskirken

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Marthe Moviken og Øystein Hellerud 04.07.2009 Heggen kirke 
Wenche-Marie Kristiansen og Stian Jahr 04.07.2009 Heggen kirke 
Heidi Sandvand og Kristian Terje Wold Hegertun 11.07.2009 Olavskirken
Ingvild Stegane og Arild Glesne Strandbråten 18.07.2009 Heggen kirke 
Tove Regine Grøterud og Martin Lehmann 01.08.2009 Rud kirke 
Trine Martinsen og Geir Bakken 01.08.2009 Heggen kirke
Hege Huseth og Pål Steinar Hovde Mortensen 08.08.2009 Heggen kirke
Gunhild Kopland og Torger Martin Terum 08.08.2009 Nykirke kirke
Anita Skinstad og Tor Bjørnsen 15.08.2009 Heggen kirke
Helene Therese Hartz og Egil Braathen 22.08.2009 Heggen kirke 
Karina Skaalien og Geir Bjørnerud 22.08.2009 Vestre Spone 

Brudeparet Dato Kirke

Therese Fagernes og Erland Bottegård 29.08.2009 Snarum kirke 
Jorunn Paulsen og Kenneth Fredriksen 29.08.2009 Rud kirke 
Vibeke Lien og Roy Inge Torgersen 05.09.2009 Olavskirken 
Anette Borgersen og Øyvind Reinhold Petterson 12.09.2009 Nykirke kirke 
Ingvild Kristiansen og Martin Martinsen 12.09.2009 Olavskirken 
Kristin Kvarsnes Simensen og 
Raymond Alexander Nilsen 19.09.2009 Heggen kirke 
Marion Kristoffersen og 
Henning Giuseppe Lo Presti 19.09.2009 Heggen kirke 
Linn Marie Bratvold og Mads Wahl 03.10.2009 Heggen kirke
Merete Svendsrud og Tom Røste    14.11.2009  Snarum kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Borghild Thomasrud 1914 03.07.2009 Heggen kirke 
Jenny Gudrun Monsen 1921 08.07.2009  Snarum kirke 
Ruth Johanne Haugerud 1927 21.07.2009  Heggen kirke 
Lars Edvard Flaglien 1944 23.07.2009  Heggen kirke 
Aase Karoline Hansen 1922 24.07.2009  Åmot kirke 
Ingrid Krogstad 1910 28.07.2009  Heggen kirke  
Egil William Hagen 1923 29.07.2009 Modumheimen kpl
Gudrun Tandberg 1917 05.08.2009  Nykirke kirke  
Kjell Aksel Slottet Karlsen 1921 07.08.2009  Heggen kirke  
Gulbrand Næss 1922 14.08.2009  Snarum kirke  
Ingrid Bråten Hansen 1915 18.08.2009  Gulsrud kirke  
Kristoffer Saastad 1954 21.08.2009  Snarum kirke  
Bjarne Frydenlund 1919 27.08.2009  Nykirke kirke  
Sigurd Ragnar Dahler 1925 28.08.2009  Heggen kirke 
Turid Gundersen 1942 02.09.2009 Nykirke kirke 
Arne Andersen 1924 03.09.2009  Heggen kirke  
Olav Nærland 1926 04.09.2009  Åmot kirke  

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Kari Marie Stabell 1927 08.09.2009  Heggen kirke  
Øyvind Haugen 1949 15.09.2009  Vestre Spone  
Benjamin Lie 1987 16.09.2009  Nykirke kirke  
Einar Amundrud 1916 18.09.2009  Vestre Spone 
Inger Synnøve Pettersen 1929 22.09.2009  Heggen kirke 
Bjørn Haugan 1930 23.09.2009  Gulsrud kirke  
Bjarne Torvund 1923 02.10.2009  Åmot kirke  
Torstein Bråthen 1926 09.10.2009  Åmot kirke  
Kjell Gunnerud 1923 06.10.2009  Åmot kirke  
Erling Mikal Engmark 1933 13.10.2009  Heggen kirke  
Eldbjørg Pauline Backe 1933 22.10.2009  Gulsrud kirke  
Odd Svendby 1924 27.10.2009  Heggen kirke  
Steinar Stærkebye 1923 28.10.2009  Modumheimen kpl 
Martha Aamotsbakken 1921 29.10.2009  Åmot kirke  
Per Arild Gjelstad 1940 05.11.2009  Rud kirke  
Thore Kolsrud 1938 05.11.2009  Nykirke kirke 
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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

Desember 2009:
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 Mona Lindseth. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Inger Ma Bjønnes 
 og Helge Harila.

Søn 20. des - 4. søn i advent - Joh 3,6-30
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Mona Lindseth.
Eikvang kl. 11: Adventsgudstjeneste. Arild Løvik 
 og Stian Tveit.

Tors 24. des - Julaften - Luk 2,1-14
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15: 

Julaftensgudstjenester. Arild Løvik og 
 Kristian Johnsen. Heggen Gospel deltar. 
Åmot kirke kl. 15.00: Julaftensgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. 
Rud kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg. Drolsum musikkorps spiller.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. 

Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Gulsrud kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. 
 Jon Mamen og Mona Lindseth.
Olavskirken kl. 15.00: Julaftensgudstjeneste. 
 Jon-Erik Bråthen.
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 

Tormod Moviken og Stian Tveit.
Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Knut Johnsen.

Fre 25. des - 1. juledag - Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl. 08: Høytidsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. Julefrokost.
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Lør 26. des - 2. juledag - Apg 7, 52-60
Snarum kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
 Jon Mamen og Knut Johnsen.

Søn 27. des - 1. søn etter jul - Joh 1,16-18
Vikersund menighetssenter kl. 15: 

Juletrefestgudstjeneste. Geir E. Holberg og 
 Knut Johnsen.

Tors 31. des - Nyttårsaften - Joh 14,27
Åmot kirke kl. 23.15: Midnattsmesse. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. 

Januar 2010:
Fre 1. jan - 1. nyttårsdag - Matt 1,20b-21
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og 

Knut Johnsen.

Søn 3. jan - Kristi åpenbaringsdag - Luk 2,41-52
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og 

Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg og 

Stian Tveit.

Søn. 10. jan - 1. søn e Kristi Åpenbaringsdag 
- Joh 1,29-34
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Stian Tveit. 
 Modum Soul Children deltar.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 
 og Knut Johnsen. 
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Rune Stray og 
 Helge Harila.

Søn. 17. jan - 2. søn e Kristi Åpenbaringsdag 
- Joh 4,5-26
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 

og Stian Tveit.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og organistvikar.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste v/ Tro og Lys. 
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Inger Ma Bjønnes og 

Helge Harila.

Ons. 20. jan:
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik m.fl.

Søn. 24. jan - Vingårdssøndagen - Luk 17,7-10
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 
 og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 
 og Stian Tveit.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. Jon Mamen 
 og Knut Johnsen.

Søn. 31. jan - Såmannssøndagen -  Mark 4,26-32
Åmot kirke kl. 11: Økumenisk gudstjeneste. Runar 

J. Liodden og Stian Tveit. Menighetskoret deltar.

Februar 2010:
Søn. 7. feb - Kristi forklarelsesdag - Joh 17,1-8
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste/Skidag. 

Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Familiekoret,
 Familiespeider’n og KRIK medvirker.

Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 
 og Stian Tveit.

Søn. 14. feb - Fastelavnssøndag - Joh 12,24-33 
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. 
 Åmot Barnegospel synger.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. Heggen Gospel 
 deltar.

Ons. 17. feb - Askeonsdag - Mt. 6,16-18
Vikersund menighetssenter kl.19: 

Kveldsgudstjeneste. Jon Mamen og Knut Johnsen.

Søn. 21. feb - 1. søn i faste - Job 2,1-10 
Nykirke kirke kl.11: Høymesse. Jon Mamen og 

Stian Tveit.
Vikersund menighetssenter kl.11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste v/ Tro og Lys.

Søn. 28. feb - 2. søn i faste - Luk 7,36-50
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og 

Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 
 og Stian Tveit.
Vestre Spone kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Knut Johnsen.

Mars 2010:
Søn. 7. mars - 3. søn i faste - Luk 4,31-37
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 
 og Knut Johnsen.

Søn. 14. mars - 4. søn i faste - Joh 6,24-36
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 
 og Stian Tveit.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og 
 organistvikar. Familiekoret deltar.

Modum Menighetsblad ønsker alle sine lesere en fredelig advent og en velsignet julehøytid!

Ordspråkene 17.22: 

Glede i hjertet 
gir god helse, mismot tærer 

på marg og ben.
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