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«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer 
over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, 

og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. 
( Ap.Gj. 1. 8-9).
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Kjære gode leser 

Våren er virkelig i anmarsj. Vi opplever igjen det fantastiske under. 
Naturen våkner til liv. Nytt liv spirer frem fra det døde og visne. 
Herlig! Og våren kommer. Det blir lengre og det blir lysere dager. Det er vår! Det er 
godt å være ute. Kjenne sola varme mot ansiktet. Skaperverket gir oss glede over livet. 
Kanskje disse dager også kan gi deg noen tanker om Skaperen, Han som har gitt oss alt. 
 Av en eldre dame lærte jeg for mange år siden følgende: «En gave er ikke rett mottatt 
før vi har takket for den». Våren handler altså også om takknemlighet.  Takknemlighet for 
skaperverket. Men hvem skal takkes og hvordan gjør jeg det?

I dag er det søndag. Hva skal jeg finne på i dag?
Det finnes mange alternativer. Sove lenge og sein frokost, ut på tur, slappe av med venner, 
praktiske ting jeg ikke har fått gjort ellers i uka, er bare noe av det som kan gjøres, men 
hva med å bruke et par timer av søndagen til å takke og å gi ære til ham som gir oss alt. 
Takke for gavene vi har fått. Takke for gavene vi får hver dag.
 Jeg vil i dag få oppfordre deg som har en opplevelse av at Jesus er viktig for deg og 
rett og slett velge å komme i kirken på søndag formiddag. Kom for å oppleve fellesskapet 
med de andre som er der og med Gud!
 Ja, jeg vil utfordre deg som tror på Jesus til å se at det er ditt ansvar at arven om 
himmelens og jordens skaper, om Jesus og den Hellige Ånd føres videre til neste genera-
sjon. Det tror jeg vi best gjør gjennom handling. Vi kan glede oss over at vi hver søndag 
feirer Jesu oppstandelse. Det skjer i kirkene, i fellesskapet. 
 Mange vil nok mene at det også er flott å tenke på Gud ute i skaperverket og at det 
er bedre enn å tenke på naturen mens en deltar på en gudstjeneste. Ja, hvis regelen var 
slik at vi gikk til gudstjeneste, og at vi i ny og ne gikk en tur isteden, så er jeg hjertens 
enig, men hvis vi nesten aldri er til gudstjeneste, så mister argumentet sin kraft.
 Dagens utfordring til alle Jesusvenner. Søndag er kirkedag! Enten det er til gudstje-
neste inne på Gulsrud, på Rud eller Nykirke, på menighetssenteret eller i Åmot kirke, 
i Heggen, Snarum eller på Vestre Spone. Søndag er kirkedag! Vi trenger hverandre for å 
løfte vår takk til Gud, og vi trenger hverandre for å støtte hverandre når livet ikke er 
enkelt. Derfor er vi menighet og derfor skal vi samles i Guds hus.

Velkommen til gudstjeneste, gjerne førstkommende søndag!  Nyt våren.
Geir prest 

Utgis av Modum menighetsråd med inntil fem utgaver i året.
Neste nummer har materiellfrist 25. juni 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 
forbindelse med sorg bear-
beidelse, kan du ta kontakt 
med diakon Liv Marie Rud-
moen 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

Det er søndag. Hva skal vi finne på i dag?
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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Hun har levd et uvanlig liv med 
misjonsarbeid for Frelsesarmeen 
i sju land på tre kontinenter. Nå 
skriver Gro Eilertsen om reisene 
og opplevelsene til barnebarna 
sine. 

– De vet at farmor har vært mye ute, 
men ikke stort mer. Først skrev jeg om 
utfarten, men nå har jeg også begynt å 
skrive om barndommen for min egen 
del. Jeg tror det er sunt for hukom-
melsen min, det kommer så mye opp 
når jeg skriver, sier hun og begynner å 
fortelle.  

Hold fast ved kallet

Gro var datter av en frelsesarmeoffiser 
som stadig var på farten for å drive me-
nighetsarbeid flere steder i landet. 

– Vi var fem søsken som var vant til å 
farte og bare bo kort tid på hvert sted. 
Da vi hadde bodd et par år i Oslo, 
spurte vi om når vi skulle flytte igjen og 
da bar det videre til Bergen. Vi fikk en 
merkelig dialekt etter hvert, ler hun og 
påpeker at de fem søsknene syntes all 
flyttingen var spennende, aldri fælt.

– Under krigen dro jeg til Arendal for 
å hjelpe mormoren min. Under en per-
sonlig andakt om morgenen fikk jeg et 
misjonskall. Det var noe Jesus sa som 
virket som et kall, jeg fikk ikke fred for 
det. Så jeg meldte meg til misjonstje-
neste da jeg gikk på Frelsesarmeens of-
fiserskole i Oslo og angret aldri. Men 
det har ikke alltid vært lett og noen 
ganger har jeg lurt på om hvor mye 
man kan klare. I slike stunder var det 
godt å holde fast ved kallet. 

Afrika

– Jeg meldte meg til misjonstjeneste, 
men dette var under krigen og jeg 

Livet har vært en 
eventyrlig reise

Gro Eilertsen med en springbukk, som er nasjonaldyret til Sør-Afrika.
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kunne ikke reise før den var slutt. I 
1946 var jeg den første frelsesarmeof-
fiseren som reiste ut etter krigen, for-
teller hun. 

– Jeg ble sendt til et skolesenter Frel-
sesarmeen har rett utenfor Johannes-
burg. Det var et norsk ektepar som 
drev stedet og på grunn av krigen 
hadde de vært nødt til å være der i to 
perioder på sju år uten noen ferie eller 
hjemreise. De var utslitt og jeg ble en 
altmuligmann, sier Eilertsen. Undervis-
ningen skulle senere bli hennes første-
prioritet og hun lærte både engelsk og 
afrikaans. Her giftet hun seg også med 
en offiser hun hadde blitt kjent med på 
skolen i Oslo og fikk sine to sønner. 

Sør-Amerika

Etter å ha hjemvendt fra Afrika og til-
brakt noe tid i Norge, takket ekteparet 
Eilertsen ja til en periode i Sør-Amerika. 
Her bodde de perioder i Montevideo 
og Asunción, hovedstedene i Uruguay 
og Paraguay, hvor de drev et barnehjem 
og et menighetssenter.  

– Det er et katolsk land og vi ble reg-
net som kjettere. Det var stadig noen 
gutter som kom og ødela noe. En gang 
fikk vi tak i en av dem og spurte hvor-
for han gjorde dette. Da svarte han at 
han fikk stjerne i boka for å ødelegge 
en kjetters eiendom, forklarer Gro. I 
møte med befolkningen ble Gro syk 
av tuberkulose og lå på et statlig tuber-

kulosesykehus i Buenos Aires. 

– Det er ikke før vi drar ut, at vi forstår 
hvor godt vi har det hjemme. På syke-
huset fikk vi brukte putevar og spytte-
bollen var ikke ren. Det måtte vi ordne 
selv. 

Balanse
Til sammen har Gro bodd i åtte land.
 
– Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Uru-
guay, Paraguay, England og Danmark i 
tillegg til Norge og barna har vokst opp 
med mange språk rundt seg. 

– Jeg føler meg privilegert, men livet har 
ikke vært en dans på roser. Det er to år 
siden jeg fikk hjerneslag og ble avskåret 
fra all aktivitet. Jeg synes det er noe å 
lære i det også, jeg har lært meg selv å 
kjenne på en helt ny måte. Alle ting er 
med å tjene til det gode for dem som 
elsker Gud. Jeg har levd livet og for en 
tid tilbake hadde jeg veldig himmelleng-
sel. Men så kom livslysten tilbake slik at 
det ble en balanse mellom himmelleng-
sel og livslyst. Det tror jeg er bra – å ha 
litt av begge deler. 

Mona Melanie Lindseth

Denne figuren viser en typisk kvinne fra Paraguay, med mate-te. 
– Alle går rundt med mate-te der på en slags termos, forklarer Eilertsen.
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Hvordan ville du ha reagert hvis bar-
net ditt plutselig en dag blir helt taust? 
– Sier overhode ingenting til deg som 
mamma eller pappa. Er det slik Gud 
opplever oss?

Ved dåpen er vi blitt Guds barn, og vi 
har fått et fantastisk privilegium – å 
prate med vår himmelske Far om alt 
mulig. Ingenting er for stort og intet er 
for lite og bagatellmessig. Han lytter til 
våre gleder og oppturer, våre grå hver-
dagsrutiner, undring og tøffe tak. Jesus 
kom for å gi oss det samme forholdet 
til Gud som han selv hadde. Ut av mun-
nen til tømmermannen fra Nasaret 
lød det gang på gang: Abba! Ikke den 
svenske popgruppa, men det aramaiske 
ordet for pappa! Bønn er rett og slett 
kommunikasjon med vår himmelske 
Pappa. Han er ikke opptatt av fiffige for-
muleringer og korrekt fremgangsmåte, 
men vil så gjerne ha kontakt med oss. 

Husker du noen av de første ordene 
barnet ditt sa? Vi har et fadderbarn 
som under året allerede sier «Pølse!» 
Så hun er klar for grillsesongen! Gle-
den vi foreldre kjenner over å kom-
munisere med barna vår er det grunn 
til å tro at Gud også har i forhold til 
oss. Når vi hører gutten vår i begynnel-
sen si Mamma! Pappa! smelter hjertet 
vårt.  Vi merker at vi kommer nærmere 
hverandre.  Vi kommuniserer. På sam-
me måte fryder Gud seg over når vi 
kommuniserer med ham.  Vi kommer 
nærmere hverandre. 

Noen sparer dialogene med Vår Herre 
til de store krisene. Det er slett ikke 
noe galt i det. Han hører da også og 
er nær oss i uroen. Men tenk om våre 
barn kun henvendte seg til oss når de 
hadde tryna på sykkelen eller våknet 
på natta av et mareritt. Det er vanske-
lig å tenke seg en slik situasjon, for det 

er så naturlig at de hele 
veien søker oppmerk-
somheten vår, og vi 
søker oppmerksomhe-
ten deres. Like naturlig 
ønsker faktisk Gud å ha 
kontakt med oss. 

Ved dåpen har alle for-
eldre og faddere lo-
vet å hjelpe barnet til 
å kommunisere med 
Gud. Et viktig ansvar å 
følge opp! Hvis du ikke 
er vant til å ha kontakt 
med Gud selv, hvordan 
kan du da gjøre dette? 

Her er noen tips til 
hva dere foreldre kan 
gjøre før barnet sovner 
(dette kan jo gjøres på 
andre tider av døgnet 
også!):

•  Syng en kveldsbønn 
(Jeg folder mine 
hender små/Kjære Gud, jeg har det 
godt!) Hvis du ikke er så glad i å syn-
ge, kan du jo bare lese den, gjerne 
sammen med barnet.

•  Takk Gud for dagen – f.eks. velg ut 
tre ting som man er glad for på den-
ne dagen.

•  Be for noen – kanskje er det noe 
barnet gruer seg til, en i familien er 
syk eller man har hørt noe i nyhe-
tene, så kan vi med enkle ord be til 
Gud for dem.

•  Lær barnet Fader vår – bønnen som 
vi møter i alle begravelser, bryllup og 
gudstjenester. Et stykke verdensarv!

•  Syng eller les Velsignelsen – ”Herren 
velsigne deg og bevare deg. Herren la 
sitt ansikt lyse over deg og være deg 
nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og 
gi deg fred.”

Dette kan dere trygt prøve ut hjem-
me! Det føles kanskje litt rart og uvant 
i starten. Men det som starter som et 
valg vil mest sannsynlig utvikle seg til 

noe fint og trygt. For er det en ting jeg 
er overbevist om – du kommer ikke 
til å angre på å gjøre dette til en vane.. 
Kanskje sønnen eller datteren din gir 
dette videre til sine barn igjen. En tradi-
sjon med nærhet og trygghet slik flere 
har opplevd i oppveksten sin med bes-
temor eller foreldre.

Som faddere kan vi eksempelvis ha 
et bilde av fadderbarnet som en på-
minnelse til å be for han eller henne 
og høre med foreldrene om det er 
noe spesielt vi skal «huske på».  Det 
er spennende å be konkret. B så skal 
du C! 

Runar Liodden

Send gjerne din reaksjon på denne ar-
tikkelen til:
runar.liodden@modumkirke.no

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Tause 
barnemunner?

Menighetsbladet tar gjerne imot bilder fra dåpshandlingen i kirken. Send på e-post til: kirkekontor@modumkirke.no
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Snarum kirke søndag 21. mars: 

Åmot barnegospel, menighetens 
årsmøte, Snarum og dåp

21. mars ble Even Moen døpt i Snarum kirke.

Strikkekafeen er et populært tilbud. 
Velkommen! 

På gudstjenesten i forbindelse med menighetens årsmøte i 
Snarum kirke, så deltok Åmot barnegospel med flott sang.

Stian Tveit introduserer hva barnegospelen skal synge.

Ny og gammel menighetsrådsleder. Helge Gutuen og 
Terje Enger Gulbrandsen.
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Menigheten gir hvert år menighets-
møtet en orientering om det kristelige 
arbeidet i soknet. Kirkens arbeid i Mo-
dum er viktig og til berikelse for bygda. 
Følgende punkter ble spesielt trukket 
fram:

•  Reform av trosopplæring i Den
norske kirke. Via trosopplærings-
midler 2. halvår 2009 har sokneprest
Geir E. Holberg jobbet med igang-
setting av trosopplæringsprosjektet. 
Videre er det i i 2010 ansatt tros-
opplærer,  Anne Kjersti Bakke Hol-
berg. Det er statlige midler som
finansierer både stilling og drifts-
kostnader i dette arbeidet.

• Åmot kirke er i løpet av 2009 
overtatt av Modum kirkelig fellesråd.

•  Kirkeutvalgene og det arbeidet 
som gjøres lokalt er viktig.

•  Menighetens økonomi har hatt
utfordringer i 2009, spesielt i for-
hold til utbedringer av kirkenes 
elektriske anlegg og kirkekontorets 
dataanlegg. Det søkes om tilleggs-
bevilgninger fra kommunen til dek-
ning av ekstrakostnadene.

•  Vedlikehold av kirkene fikk et eks-
tra løft gjennom ”tiltakspakka”, hvor 
det ble bevilget 300.000. Dette er 
synlig i flere av kirkene. Takk til Mo-
dum kommune for tildelingen.

•  Tro og lys er en av menighetens 
viktige aktiviteter. Eli Landro minnet 
om at alle er hjertlig velkommen til 
å delta på de månedlige gudstjenes-
tene.

•  Menighetens nye diakon heter Liv 
Marie Rudmoen, hun ble ansatt etter 
at Eli Landro sluttet høsten 2009.

Årsmeldinga viser stor og allsidig virk-
somhet, men byr også på utfordringer. 
De frivillige, som fortjener stor takk, 
utgjør grunnfjellet i menighetens ar-
beid, som sammen med de ansatte job-
ber ufortrødent videre i visshet om at 
vår tjeneste og tilstedeværelse blir til 
velsignelse for lokalsamfunnet.

Terje Enger Guldbrandsen, 
leder i menighetsrådet.

Årsmeldinga kan leses på
www.modumkirke.no eller hentes på 
Kirkekontoret.

Like før påske nådde beskjeden oss 
om at Sverre Hunstadbråten hadde 
gått bort. 

Vårt første møte med Sverre var da 
vi som småtasser begynte på søn-
dagsskolen i kjelleren på Buskerud 
skole. Sverre holdt orden på hvem 
som skulle få fisker og hvem som 
skulle ha gullstjerner i garnet, og 
enda viktigere: Han evnet å formidle 
Bibelfortellingene til oss, via fortelling 
og flanellograf, slik at de ble levende. 
Sverre lærte oss også mange sanger, 
og sørget for at både Fadervår og 
Trosbekjennelsen etter hvert satt 
som spikret.
 Han og fru Gunlaug åpnet også 
hjemmet sitt for det vi kalte ”Barne-
misjonen”. 
 Vi er takknemlige for den store 
innsatsen Sverre gjorde for oss som 
vokste opp i bygda på 60- og 70-tal-
let. Og vi er glade for at han fikk opp-
leve at det grodde i fotsporene hans. 
 Sverre hadde et varmt hjerte og 
et stort engasjement for Nykirke, og 

han møtte trofast opp til gudstjenes-
tene der, også etter at han for en del 
år siden flyttet fra huset nedenfor 
Nykirke til Telesletta på Åmot. Gjen-
nom sitt engasjement i Indremisjo-
nen, en av Åmot kapells eiere, var han 
en viktig støttespiller i byggingen av 
Åmot kirke. I flere år hadde han sine 
faste torsdagsvakter på Kirketorget. 
I mange år, helt frem til for kort tid 
siden, var han sjåfør for eldre som 
sammen med ham deltok på Hygge-
stunden i kirken.
 Vi lyser fred over alle de gode 
minnene etter Sverre Hunstadbråten.

Lise W. Kleven og Inge Rese 

Minneord 

Sverre Hunstadbråten

Sverre Hunstadbråten, Åmot.
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I Bibelen er misjonsbefalingen 
knyttet til Kristi himmelfart. Der-
etter kommer pinsedagen i mai, 
også kalt Kirkens fødselsdag. Te-
maet er forkynnelse, omvendelse 
og dåp. I vår kirkes budskap er 
dette sentrale elementer.

Modum menighet har sitt fagutvalg for 
misjon. I målparagrafen i planen for 
Den norske kirke i Modum står det
bl.a. at kirken skal være en bekjen-
nende, undervisende, diakonal og mis-
jonerende åpen folkekirke. Fagutvalg 
for misjon, hvor Toril og Jørgen Kors-
vik sitter, har som oppgave å styrke 
misjonsbevisstheten i Modum gjen-
nom misjonsarrangementer og mis-
jonsprosjektet vårt. Dette prosjek-
tet, som er diakonalt arbeid for barn 
og unge i Antsirabe på Madagaskar, er 
drevet av Det norske misjonsselskap. 
Modum menighetsblad gir fortløpende 
opplysninger om menighetens misjons-
arbeid.
 Misjonærer har det vært gjennom 
hele kirkens historie. I Norge ble mis-
jonsiveren særlig tent i kirken på 1850 
tallet.  En vekkelsesbølge førte til iver 
for både indre og ytre misjon. Det nor-
ske misjonsselskap, som er en utadret-
tet misjonsorganisasjon, ble grunnlagt 
1842 med visjonen: en levende, hand-
lende og misjonerende kirke i alle land. 

NMS er en selvstendig misjonsorgani-
sasjon innenfor Den norske kirke.
 Lokale misjonsforeninger ble dan-
net innenfor prestegjeldende og sene-
re skolekretsene. Nå ble mange kvin-
neforeninger for misjon stiftet. De er
vår tids første og største kvinnebeve-
gelse i Norge. Kvinnene kom ut på 
møter og ble aktivisert også utenfor
 hjemmet. Mange i Modum husker nok
 møtene i misjonskvinneforeningene 
som ble holdt rundt i hjemmene og 
juletrefestene de hadde. Kaffe, god
mat, andakt, salmesang og utlodning 
hvor pengene gikk til misjonen!  
”Misjonskjelen” var i flittig bruk.
 Når ble den første misjonsforening 
stiftet i Modum? Og hvilken misjons-
forening her kan se tilbake på lengst
sammenhengende møtevirksomhet 
fram til i dag? Mange av misjonsfore-
ningene som engang var i Modum er
nå historie. En gang var det 16(!) kvin-
neforeninger tilsluttet Det norske
misjonsselskap samt to barnefore-
ninger i Modum. Av disse er det kun 
to tilbake. Nykirke misjonsforening ble 
startet i 1861. I 1887 gikk den sammen 
med Enger misjonsforening. Vikersund 
misjonsforening ble startet i 1863. I 
denne foreningen er også noen menn 
kommet med. 
  Modum menighetsblad ved under-
tegnede har tatt turen til Åmot nå 

på våren for å få en samtale med to 
sentrale personer i Modums antatt
eldste og fortsatt aktive misjonsfore-
ning. Vi har satt hverandre stevne hos 
den foregående formannen i Enger 
misjonsforening, Marit Nævra, midt på 
formiddagen som også er foreningens 
møtetid. Formiddagsmøter er et godt
tidspunkt for pensjonister. Med er og-
så Britt Dahl, nyvalgt formann i fore-
ningen. Oppdekningen hos Marit er 
flott og jeg tenker meg at akkurat sånn 
er det fortsatt på misjonsforeningens 
møter.

Stemmer ikke det, Marit?
 Jo, før var det slik. Den som hadde 
møtet hjemme hos seg, satte sin ære
i å dekke og diske opp skikkelig. Det 
fortelles om Borghild Pettersen, tidli-
gere formann i foreningen, at kringla 
sto i ovnen og ble tatt ut akkurat i 
det møtet begynte. Helt fersk kringle 
til møtet måtte det være!  Men nå har 
medlemmene tatt konsekvensen av at 
gjennomsnittsalderen har økt så pass 
at hver og en har med seg nistepakke 
og kopp. Det er mer praktisk og lett-
vint for den som holder møtet hjem-
me hos seg. En kake vanker det likevel 
av og til fremdeles.

Hvor lenge har du vært med i foreningen, 
Marit?
– Jeg begynte i 1979 da vi flyttet til 
Modum. Fra 1980 delte Solveig Nord-
set og jeg på formannsvervet omtrent 
annet hvert år.

Britt Dahl har vært med fra 1984. Den
nyvalgte formannen har tatt med gam-
le protokoller fra møtene helt fra 1961 
da de hadde hundreårsjubileum. Tid-
ligere Marie Buxrud førte sirlige pro-
tokoller fra møtene samt statistikk på 
frammøte. Et frammøte som er nær 
sagt på 100 % til hvert møte år etter 
år. Møtene har alltid vært holdt en gang 
pr.mnd.12 ganger i året. Her er det ikke 
snakk om avbrekk pga. sommerferie! 

Trofaste misjonsvenner
• Foto: Harald Kvaase

Faksimile fra 1961.
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Da har de om nødvendig tatt møtet på 
hytta til et av medlemmene.
 I tillegg har julefesten vært holdt 13. 
januar hvert år i all fall fra 1959 som 
protokollene viser. Ett år var det snakk 
om juletrefest 12. januar: det gikk ikke 
upåaktet hen.
 Mens vi  i vår samtale bl.a. snakket 
om trofaste medlemmer opp gjennom 
årene, fikk jeg tips om å kontakte Kari
Therkelsen for å høre hvor lenge hun
hadde vært med i Enger misjonsfore-
ning. Kari husker at hun begynte i En-
ger misjonsforening, som da hadde 
møter sammen med Nykirke misjons-
forening, i 1943. Det var året etter at 
hun giftet seg. Hun kan bekrefte at mø-
tene i misjonsforeningen ble like trofast 
holdt under krigen som det Britt og 
Marit har fortalt om fra den tida de har 
vært med. Kari Therkelsen er nå 90 år 
og hun har således vært med i Enger 
misjonsforening i 67 år!! 
  
Hvordan foregår møtene? Spørsmålet 
stiller jeg til Britt.
- Det er fast dagsorden til hvert møte.
Først er det trekvarter andakt og orien-
tering om nytt fra misjonen.  Andakts-
holdere i den senere tid har vært Britt 
Dahl, Liv Therkelsen og Gro Eilertsen 
fram til ganske nylig. Så er det en halv 
time avsatt til matpause. Deretter er 

det tre kvarter lesing fra Misjonstiden-
de, som er en månedlig publikasjon fra 
NMS. Tidsrammen for møtet er ganske 
nøyaktig to timer. Dette er viktig ikke 
minst fordi flere er avhengige av skyss 
til og fra møtene.

Hvor mange medlemmer er det i dag?
– Nå er vi 12–15 stykker. Med årene 
har medlemstallet sunket til det halve 
av hva det en gang var.

Er det loddsalg på møtene?
– Nei, nå er det kun innsamling av pen-
ger til Det norske misjonsselskap. Sist 
år ble resultatet kr. 28.557,84! Den 
gode givergleden er fortsatt i behold.
Ut fra det jeg har fått høre om virk-
somheten, slår det meg at engasjemen-
tet fremdeles er stort blant medlem-
mene.

Hva betyr Enger misjonsforening for dere 
som er medlemmer?
– Mange av medlemmene har forenin-
gen som sitt åndelige hjem. Tilhørig-
het, trofasthet og pliktoppfyllende en-
gasjement år ut og år inn sier sitt.

Det er også til ettertanke at dette 
er egenskaper og verdier som også i
dag er honnørord for dagens og mor-
gendagens mennesker, tenker jeg om

det som Britt forteller. Det er natur-
lig å høre litt til slutt om hva de to 
mener om misjonsforeningens framtid.

Marit er først ute:
– Jeg håper at nye medlemmer kom-
mer til. Medlemmene er alle pensjonis-
ter nå og det er nødvendig med nye
medlemmer for å holde misjonsfore-
ningen i gang.
Britt tror at misjonsarbeidet i frem-
tiden må få en ny vri.  Turgrupper og 
familiemisjon kan være stikkord her. 
Dette er prøvd med hell andre steder i 
landet, forteller hun.

Foreløpig ser de framover mot fes-
ten i Åmot kirke 13. april som Enger 
misjonsforening står for. Deretter vil 
de arbeide med det historiske 150 
års jubileet for Enger misjonsforening 
16. oktober  2011 i Åmot kirke! Tids-
punktet og målet er klart. Et håp øynes 
for misjonsforeningens framtid.

Modum menighetsblad 
ønsker Enger og andre 
misjonsforeninger i 
Modum lykke til med 
arbeidet videre!

Harald Kvaase

Marit Nævra og Britt Dahl.
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Geithuspartiet – søndag 30. mai  
10.30 i Heggen kirke

Truls Even Finnerud
Kjetil Andreas Garmo
Jan Ole Hølen
Ole Andreas Jahr Pedersen
Espen Havner Ås Riiber
Kjetil André Holmen Skalstad
Benjamin  Normann Skinstad

Snarum-partiet –  søndag 30. mai 
kl.12.15 i Snarum kirke

Hans Anders Asbjørnhus
Marte Valstad Asbjørnhus
Kristine Bråthen
Iben Marie Kalberg Eken
Fredrik Vangen Grønvold
Ida Reiersøl Holm
Even Myhrer
Mari Ann Skålien
Vegar Hulbakviken Steen
Celina Sandum Steensen

Vikersund-partiet –  lørdag 5. juni 
og søndag 6. juni

Siv-Kaia Thorsby  Andersen
Jon Kristian Baustad
Håkon Bekkeseth
Tobias  Bjørn
Dina Bondø
Marita Dihle Ellingsen
Celina Adele Gjestvang Engen
Pia Fagerland
Kristine Fjelde Heimstad
Thomas Brinken Holmen
Franz Borup Holten
Josefine Haavik
Camilla Aurland Jahr
Simen Jarness
Silje Karlsen
Lene Kind
Markus Mølkjær Klepelv
Adrian Leikanger Kopperud
Marius Lilleås
Nora Kristine Laache
Tonje Kaasin Nordalen
Henriette Løken Olsen
Mathilde Hagen Rønning

Iselin Carlsen Sandøy
Henriette  Viktoria Skagen
Jørgen Stenbro
Stian Killingdalen Svae
Andreas Knutsen Sæthre
Anders Thingstad
Vetle Løvli Wam
Jonas Syvertsen Ørpen

Vikersund-partiet – lørdag 5. juni  
kl 12.00 i Heggen kirke

Siv-Kaia Andersen
Tobias Bjørn
Jon Kristian Baustad
Håkon Bekkeseth
Dina Bondø
Josefine Haavik
Kristine Fjelde Heimstad
Franz Borup Holten
Silje Karlsen
Lene Kind
Thomas B Holmen
Marius Lilleås
Henriette Løken Olsen
Mathilde H Rønning
Iselin Carlsen Sandøy
Henriette Viktoria Skagen
Jørgen Stenbro
Stian Killingdalen Svae
Vetle Løvli Wam
Jonas Syvertsen Ørpen

Åmot-partiet –  søndag 6. juni –  
Grønt = 10.30. Svart = 12.15

Jan Fredrik Sembsmoen  
Andersen
Helene Ueland Braathen 
Monica Hagen
Ida Rebecca Heggeli 
Anniken Sandsbråten Mathiesen 
Helle Grønlund Nilsen
Ruben Slagnes Seibt
Daniel Sire
Andre Breivik Solum
Christine Tveiten

Lars Bratvold Bonnegolt
Andreas Engen
Jens Fjellheim

Lars Petter Flaglien
Martine Tyberg Grøtterud
Jørgen Holth
Martin Håre 
Daniel Kjemperud Lindberg
Nikolai Johannessen Lian
Dani Hovland Smedsrud
Øyvind Valvatne Sveen
Sondre Martinsen Varsla

Nykirke-partiet –  søndag 13. juni 
kl. 11

Maren Bendiksby
Johanne Eidsmoen Haugen
Marthe Holthe
Erik Mayrhoffer
Vegard Desserud Olsen
Lisa Halvorsen Ranheim
Christoffer Jensen Kolberg 
Åse Marit Røed
Rita Bakkane Susegg
Emma Holm Weggersen

Vestre Spone-partiet –  søndag 
13. juni –  kl.10.30 
i Vestre Spone kirke

Helle Formo Hartz
Jens Petersen Jacobsen
Karoline Hagen Olsen
Tollef Overn
Karianne Pedersen
Andrea Svendsen
Camilla Haga
Sverre Andreas Borge

Rud-partiet –  søndag 13. juni   
kl. 12.15 i Rud kirke

Sijle Bjørsvik
Henriette Braathen
Vebjørn Aarsand  Drolsum
Gina Håvet Denne Grøsland
Jørgen Viddal Hellerud
Anette Hervig
Heidi Mårtensson
Katrine Rolid Skålien

Konfi rmanter 2009–2010
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 Nykirke 2. mai: 

Konfirmantsamtale
Det var en spesiell og fin gudstje-
neste i Nykirke søndag 2. mai — 
samtalegudstjeneste med konfir-
mantene! 

Runar Liodden hadde sammen med 
konfirmantene lagt opp til en interes-
sant  gudstjeneste, hvor dialog sto i fo-
kus. I tillegg til aktiv deltakelse under 
selve gudstjenesten med tekstlesning 
og forsang, sto konfirmantene også for 
den praktiske tilretteleggingen med ut-
deling av program, pynte med bloms-
ter, teste lyd, tenne lys, ringe med kir-
keklokkene, ønske folk velkommen og 
kaker til kirkekaffen!
Hva om noen legger ut rykter om deg 
på Facebook? Konfirmantene viste seg 
å ha gode løsninger på forskjellige di-
lemma knyttet til dette.  Vi kommer 
ofte bort i problemstillinger som hand-
ler om «hva andre gjør mot meg» og 
«hva skal jeg gjøre mot andre». På den 
ene siden skal vi forholde oss til en del 
lover og regler og på den andre siden 
gjøre egne moralske valg. Du må ta stil-
ling til hvordan du vil oppføre deg mot 
andre, også på internett. Det som er 
viktig å huske på, er at det i siste ende 
er mennesker du handler i forhold til.
 
Inge

Sondre Martinsen Varsla og Åse Marit Røed formaner oss fra 
talerstolen.

Helene U. Braathen, Christine Tveiten,  Anniken S. Mathiesen
og Maren Bendiksby er forsangere.

Runar Liodden hadde sammen med konfirmantene lagt opp til en interessent  
gudstjeneste, hvor dialog sto i fokus.

Prep-talk:
Martine T. Grøtterud

Maren Bendiksby
Rita Bakkane Susegg

Helle G. Nilsen
Johanne E. Haugen og

Monica Hagen.
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Det nærmer seg konfi rmasjon
Konfirmanten er et flott, 
levende menneske.
Verdifull.
Sårbar.
Elsket av Gud.

Når jeg tenker på det livet vi skal leve 
sammen, så har jeg en drøm for oss alle:

At vi virkelig lever!

Vi lever i en tid hvor vi blir tutet 
ørene fulle av de rettighetene vi har.
Vi har rettigheter og krav å stille til 
skole og samfunn og oppfyller ikke 
myndighetene våre rettigheter, da 
har vi rett til å klage å få erstatning.
Mye av dette er vel og bra – men det 
er ikke nok, dersom vi ønsker virkelig 
å leve!

For når vi bare ser på rettighetene våre, 
da ender vi lett opp som sytere, som 
klager og legger skylden på alle andre.

Jeg har en drøm for meg selv, deg som 
leser, våre konfirmanter og alle andre:

At vi ser at vi også har plikter!

At vi har plikt til å møte opp på skole 
og jobb.  At vi har plikt til å ta ansvar.
Det handler ikke om å finne den eneste 
rette, men selv å ville være den rette. 
Den som bare vil nyte, ender opp med 
å syte. Den som vil yte, ender opp med 
å nyte.

Det handler om å leve.
Det handler om å ta regien over sitt 
eget liv.

For meg er troen på Jesus en ins-
pirasjon til å leve. Du skal elske din
neste som deg selv. Kristen tro
handler ikke om virkelighetsflukt, men 
om å se livet med åpne øyne og være 
et medmenneske og ta samfunnsansvar.

”Jeg har jo sagt deg det;  Vær modig og 
sterk!  La deg ikke skremme og mist ikke 
motet!   For Herren din Gud er med deg i 
all din ferd.”   Josva 1.9

”Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være 
deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg 
og gi deg fred!”    4. Mosebok 6.24-26

 
Arild Løvik

Enger misjonsforening arrangerte VÅRFEST 13. april.  
Et godt forarbeid og et godt team-arbeid ga et godt 
resultat.  Foreningen feirer 150 (et hundre og femti) 
års jubileum høsten 2011.  Etter å ha gjennomført 
denne festen, vet vi at flere gode hjelpere vil stille opp 
og hjelpe oss til å få til et jubileums-arrangement!  

Britt Dahl

Vårfest

Stoler og bord på plass. Og to unge hjelper med 
maten, slik at de eldste kan ta seg en pust!

Gerd tok seg av kaffen.

De unge forberedte maten

Kristoffer kjører
stoler og bord.

Njål Lofthus fortalte fra sitt liv da han bygget kirke i Kamerun. Han ramlet 
ned og fikk livet snudd opp-ned! Nå er han lenket til rullestolen men bruker 
sitt liv til å fortelle og samle inn penger til kirken.
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Oddvar Røed 
fra Vikersund var en av de unge falne i Karasjok 1. mai 1945

Under 1. mai gudstjenesten i Ny-
kirke mintes Jon Mamen mine-
katastrofen i Karasjok 1. mai 1945. 
Oddvar Røed fra Vikersund var en 
av de unge politisoldatene som 
mistet livet der. Bautaen over de 
falne fra 2. verdenskrig ved Heggen 
kirke har mange navn. Hvert navn 
har sin historie, sa Mamen. Dette 
er Oddvar sin.  

Mens resten av landet fortsatt lå under 
hakekorset, var tyskerne forlengst jagd 
ut av Finnmark. Det hadde kostet Sovjet 
2.122 mann – nå skulle nordmennene 
avslutte jobben. Oddvar Røed fra 
Vikersund var en av mange unge fra 
de norske polititroppene i Sverige. 
Oppdraget var at de skulle ta seg til Alta 
for å bryne seg på tyskerne, men de fikk 
nok med å berge befolkningen fra alle 
minene som lå igjen i Øst-Finnmark. 
En kvart million miner ble gravd opp 
i Finnmark det første fredsåret, og 
norske soldater sto for denne bragden.
 1. mai 1945 var en vanlig hverdag 
for soldatene. En tropp fra Kompani 
Tøndevold i Feltbataljon II skulle ha en 
leksjon i minetjeneste. «Tellerminen» 
skulle i teorien tåle et trykk opp til 
325 kg i motsetning til «hoppminene» 
som gikk av for et godt ord. En del 
av instruksjonen gikk ut på at en 
stridsvognmine måtte ha over 300 kg
trykk for å gå av. Men et voksent men-
neske var i realiteten tungt nok til å få 
avtrekk på minen, og nå skulle det vises 
i praksis. De byttet ut tennsatsen med 
en salongpatron, slik at det skulle høres 
et lite smell da den ble tråkket på, men 
i teorien ikke ha kraft nok til å utløse 
selve minen.
 Sersjanten ba om en frivillig til å 
tråkke på minen, men ingen hadde lyst. 
25 åringen Røed ble urolig, erfaringen 
fra Osvald-gruppen manet til forsiktig 
omgang med sprengemner. Han hadde 

tidligere vært med på flere aksjoner, 
blant annet på troppetransportene på 
«sørlandsekspressen» ved Mjøndalen. 
Oddvar og andre i gruppa, kunne takke 
lillesøstera Solveig at de ikke ble tatt 
tidligere. Etter en razzia på gården, 
klarte Solveig å løpe opp til hytta for 
å advare karene, slik at de klarte å 
stikke av rett foran nesa på tyskerne. 
Oddvar og en kompis kom seg over 
til Sverige og meldte seg til tjeneste i 
Polititroppene. 
 Men tilbake til Karasjok. Etter en 
tids nøling, kom en kar fram og skal 
etter sigende ha hoppet på minen. 
Det gikk fryktelig galt. Sekunder etter 
lå det 18 lemlestede og et dusin hardt 
skadde soldater tilbake. Antallet døde 
økte seinere til 22. De skadde ble 
fraktet til den eneste bygningen som 
sto igjen etter tyskernes «brent jords 
taktikk» – Kirken ble akuttmottak, men 
problemet var medisinsk ekspertise 
til å betjene det. Nå var det hastverk. 
Det trengtes en førsteklasses kirurg på 
stedet. 
 Det ble rekvirert hjelp fra Stock-
holm hvor to norsk kirurger og en 
sykepleier straks ble sendt nordover 
med fly. Det var ikke mulig å lande 
i Karasjok, og de tre ble utdannet i 
fallskjermhopping på 2 minutter. Det 
skjedde i «Bernt Balchen-flyet» på vei 
til ulykkesstedet. Takket være disse 
tre sin heroiske innsats ble atskillige 
skadde reddet.
 Til sammen meldte over 15 tusen 
nordmenn seg til frivillig tjeneste i 
Sverige. Der fikk de en solid militær 
utdannelse og gjorde en viktig innsats 
i Norge i de farlige mai dagene 1945. 
Blant dem var også Oddvar Røed. 
      
 
Jon Mamen/Solveig Berget/øyevitner
Inge Rese

Minnebautaen står  på sørsiden av elva, 
ved den gamle kirkegården langs riksvei 
92 i retning grensen. Den mørke steinen 
er lett å finne. Navnene på de omkomne 
fra ulykken er risset inn; unge menn fra 
hele landet.

Oddvar Røed.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Det skjer i Åmot kirke
Hyggestund:

•  Mandag 10. mai kl. 10.30: 
Henry Kristoffersen og klasse 
fra Enger skole.

•  Mandag 14. juni kl. 10.30: 
 Sangbrødre fra Eiker; sang, mu-

sikk og andakt. Dette er siste 
Hyggestund før sommerferien.

Flere samlinger:
•  Champions League-fest i 

Åmot kirke. Finalen vises på 
«monster»-skjerm 

 lørdag 22. mai. kl. 20.45. 
 Dørene åpnes kl. 20.00!
• Søndag 30. mai   kl. 19.00: 

Konsert v/Modum Kammerkor
•  Rullatormila – et helt over-

kommelig trimløp for eldre. 
Onsdag 9. juni kl.11.00.

 Premieutdeling ved ordfører, 
grillmat. 50,- deltakeravgift.

•  Avskjedsgudstjeneste 
 med Stian Tveit –
 søndag 20. juni kl. 11.00.
 Flere kor deltar i avskjeden 
 med menighetsmusikeren i 
 Modum menighet! 

Hei alle sammen!
Nå er finalelagene klare – Inter Milan vs. Bayern München. 

Finalen er i år lagt til pinseaften – lørdag 22. mai kl. 20.
Også i år inviterer vi til visning på kirketorget i Åmot kirke. 

Tidligere år har vi brukt en 42’’ tv, men i år inviterer til visning på 
MONSTERSKJERM (se bildet!)

Det blir salg av brus, pølser og sjokolade. 
Tippekonkurranse – hva blir stillingen etter 90. minutter? 5,- tipset! 

Alle er velkommen!  Dette blir rasende moro!! 

Runar Liodden & Geir Holberg

Velkommen til 
Champions League-fest

 i Åmot kirke!

Se fin
alen i Å

mot k
irk

e.

Vet du hva jeg 
ønsker meg til jul(i)?
Hver høst reiser jeg med konfirman-
tene til Gulsrud leirsted for å tilbringe 
to minnerike døgn sammen med dem. 
Konfirmantleiren er et virkelig høyde-
punkt for tenåringene. 
For at jeg og de andre unge lederne
skal få enda mer tid sammen med
ungdommene trenger vi en voksen
person som kan ta ansvar for målti-
dene under leiren – to frokos-
ter, en middag og to kveldsmåltider. 
Tenåringene hjelper selv til, men 

trenger en voksen som kan holde 
orden og styre kjøkkentjenesten.
Denne personen trenger ikke å 
overnatte på leirstedet, men er selv-
følgelig velkommen til å gjøre det.

Kan du tenke deg og sette av 17.–19. 
september til høsten for å gi 30–40 
ungdommer en minnerik helg?

Ta kontakt med meg på telefon 
32 78 32 32 eller 
mail: runar.liodden@modumkirke.no. 

Jeg vil gjerne ha en avklaring i løpet av 
juli, men gjerne før!
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Frivillighetssentralen  og Kirken i
Modum samarbeider om sorggrup-
per for den som har:

• Mistet et barn
• Mistet noen ved selvmord
• Har mistet foreldre (voksne) 
• Blitt pårørende til en dement

Gruppene møtes ca en gang pr 
måned. Også andre situasjoner kan 
det dannes sorggrupper for hvis det 
meldes inn behov og vi klarer å finne 
ledere for gruppa.

Har du noen av disse motforestil-
lingene mot å melde deg til sorg-
gruppe?

”Jeg er ikke så flink til å snakke,  så det 
passer ikke å være i en sånn gruppe.”
Du er velkommen i sorggruppe selv 
om du ikke sier så mye

”Hvis jeg finner ut at gruppa ikke er noe 
for meg kan det være vanskelig å trekke 
seg ut igjen”.
Den første gangen er du der for å
”teste” hvordan dette er før du be-
stemmer deg for om du vil fortsette.  
Du kan selvsagt også trekke deg 
senere.

”Jeg liker bedre å gjøre noe praktisk enn 
å sitte og snakke.”
Det går an å foreslå for gruppa at 
man av og til finner på noe å gjøre 
sammen.

”Jeg er redd for å høre igjen ute på 
bygda det jeg har fortalt.”
Gruppemedlemmene lover hverand-
re å holde tett om det som foregår 
i gruppa.

”Jeg er redd for å føle meg presset til å 
bli ferdig med sorgen og komme meg 
videre før jeg er klar for det.”
Alle i gruppa vet at sorg tar lang, 
lang tid. Lenger enn du selv og 
omgivelsene ofte tror. 

”Jeg har mer behov for å snakke om den 
jeg har mistet, om gode minner o.s.v. 
enn å snakke om mine egne vanskelige 
følelser.”
Gruppene bruker mye tid på dette. 
Det er et sted der du kan få lov å 
holde ved like minnet om den døde - 
hvis du har behov for det.

Interessert i å høre mer?  Ta kontakt 
med diakon, Liv Marie Rudmoen   
liv.marie.rudmoen@modumkirke.no     
Tlf 32 78 32 36

Vil du treffe noen i samme situasjon?

Gausdal leirsted:
• Kristi Himmelfartsdag, 
 torsdag 13. mai – Åpent pinse-

vennstevne på Gausdal leirsted 
med formiddagsmøte, aktiviteter 
og fellesskap og 

 familiemøte på ettermiddagen!

Betlehem:
• 2. pinsedag, mandag 24. mai 
 kl. 17 på Betlehem. 
 Mikael Järlestrand synger og leder 

samlingen med allsang og opplegg 
for hele familien!

Vikersund 
menighetssenter:

• Onsdag 12.05 kl. 19.00: 
 Taizé-kveld. Informasjon om 

Taizé-felleskapet. Mye sang.
• Mandag 17.05 kl. 18.00:  

17. mai-fest! 
• Onsdag 26.05 kl. 19.00: Møte 

i Misjonssambandet v/Johnny 
Bakke.

• Onsdag 02.06 kl. 17.00:  
Grillfest hos Petra Moen, 

 Svaleveien

Formiddagstreff på tur

Formiddagstreffene på Vikersund 
menighetssenter og Holemoen skal
ha dagstur tirsdag 15. juni. Delta-
kere fra de andre hyggetreffene i 
Modum er velkommen til å delta så 
langt plassen rekker. 

I år blir det en rundtur på Hade-
land. Vi starter fra Vikersund 
kl. 09.00.

Vi spiser formiddagsmat i Kokke-
stua på Hadeland glassverk. Det 
blir også litt tid til handel før vi rei-
ser videre langs Randsfjorden mot 
Brandbu.

Vi besøker så veveriet Grinaker-
vev der vi får omvisning, og det blir 
litt tid til handel her også.  Derfra 
reiser vi opp til Søsterkirkene på 
Gran.

Etter besøket der spiser vi mid-
dag på Hadeland gjestegård.  Et-
ter middagen bærer det hjemover. 
Vi regner med å være hjemme ca. 
kl. 18.00.  Turen koster kr. 300,-

Påmelding innen 3. juni til:
Helge Gutuen tlf. 32 78 82 26
Gunnar Hellerud tlf. 32 78 82 95

Hyggetreff:
Vikersund Menighetssenter: Følgende tirsdager kl. 11:  18. mai – 15. juni (Tur)
Åmot kirke:  Følgende mandager kl. 10.30: 10. mai – 14. juni
Vaaraan:  Følgende onsdager kl. 10.30:  12. mai – 9. juni
Holemoen:  Følgende tirsdag kl. 11.30: 27. april
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Lørdag 6. mars var det karneval på Vaaraan. Barna framførte sanger og dans til stor jubel fra alle. Det var stor stemning 
med leker, sang og dans.

Stopp! Jeg vil av…
Vi døper våre barn, vi konfirmerer 
dem, vi lærer dem om Jesus, vi lar 
dem vokse opp i en kristen tro. 
 
Likevel: 
Elevene skal ikke få lov til å ha en sko-
leferieavslutning i kirken, vi skal ikke 
kunne gi dem den ekstra gaven det er.  
Tryggheten og vissheten om at i alle fall 
Gud er med dem i denne vår vanskelige 
verden! 

Vi skal ikke ha for mye kristenstoff (hva 
er det?) på radioen, av frykt for at lyt-
tere skrur av radioen.

–  Da er det jeg spør; Hva er det vi 
er redde for, hvorfor er vi redde for å 
høre Guds ord?

Hva skremmer oss når vi vet innerst 
inne at Gud, vår Far, er det eneste som 
bærer!  

Jeg er takknemlig og glad for at både 
mine barn, barnebarn og jeg står fast i 
troen på Gud.

Men hvem har retten til å ta fra dem 
dette og hvorfor i all verden skulle det-
te endres? 

Anne Thygesen

Velkommen til 
Vaaraan dagen 
lørdag 21. august

•  Loppemarked fra kl. 11.00
•  Salg av kaffe, kaker, brus.
•  Loddsalg. 
•  Lopper kan leveres fredag 20. august      

kl. 15.00 til 18.00
 (ikke møbler eller klær)

Velkommen
Hilsen Husstyret for Vaaraan
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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 

Barseltrim Åmot kirke Hver onsdag kl. 13 
Trim for alle som ønsker å trene 
etter fødsel. 

Mødre og     
  babyer 

Wencke Aase,  
Tlf. 415 52 694 

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 

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 

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

Ca ½ time sang, så aktiviteter. 
Kveldsmat 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 

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 

Familiekoret 
Vikersund 
menighetssenter 

Ca en lørdag i måneden  
kl. 14.30 -17 

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

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  

Modum 
menighetskor 

Åmot kirke Tirsdager Friske sanger og fint fellesskap! 
Ungdom, 
voksne + 

Lars-Ole 
Gjermundbo 
Tlf. 907 56 952 

Familiespeiding 
KFUK/KFUM 

Vaaraan/ ute 
En søndag i måneden  
kl. 14 �  

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

KRIK 
Gymsalen,  
Nordre Modum 
ungd.skole 

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 

Treffpunkt Åmot kirke To kvelder i halvåret, kl. 20 
Talkshowpreget påfyll i en travel 
hverdag med sang, musikk, ord og 
bilder til ettertanke. 

Voksne + 
Kari Elise Liodden 
Tlf. 32 78 73 08 

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 

Sammen i bønn 
for Modum 

Vaaraan 
Siste torsdag i måneden  
kl. 19.30 – 20.45 

Fellesskap og bønn for bygda vår. 
 
 
 
 

Voksne + 
Eli Gutuen 
Tlf. 95 97 40 34 

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 

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 

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

Voksne + 
Kirkekontoret 
Tlf. 32 78 32 30 

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  
Eli Landro 
Tlf. 416 20 545 

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 

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 

 

For mer info - se www.modumkirke.no - eller ring Modum kirkekontor, tlf. 32 78 32 30, eller den oppsatte kontaktpersonen. 
 Sist oppdatert 12.03.10   

AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTEEETTTSSSTTTIIILLLBBBUUUDDD   III   MMMOOODDDUUUMMM   MMMEEENNNIIIGGGHHHEEETTT      
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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

O e Martin 
Kristiansen

Birger Marius
Kristiansen

SVENDBYENDBY
Elektriske.asElektriske.as- Når du trenger elektriker!
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Thea Othilie Borge 07.02.2010 Nykirke kirke 
Nora Weggersen Engen 07.02.2010 Heggen kirke 
Magnus Weggersen Engen 07.02.2010 Heggen kirke 
Sondre Hellerud Gundhus 07.02.2010 Heggen kirke 
Eline Haugerud 07.02.2010 Heggen kirke 
Emma Sofie Larsen 07.02.2010 Heggen kirke 
Clara Korsvik Pinney 07.02.2010 Heggen kirke 
Tuva Emilie Sandnæs 07.02.2010 Heggen kirke 
Nora Eline Jahr Djupvik 14.02.2010 Snarum kirke 
Jonas Krona Foss 14.02.2010 Snarum kirke 
Sigurd Wærsted Haverstad 14.02.2010 Åmot kirke 
Vilde Helen Bråthen Kismar 14.02.2010 Åmot kirke 
Noah Berger Rasmussen 14.02.2010 Snarum kirke 
Mathilde Skogmo Braathen 21.02.2010 Vikersund   
  menighetssenter 

Olivia Hulbak Fredheim 21.02.2010 Nykirke kirke 
Emilie Hellerud Hulbakviken 21.02.2010 Nykirke kirke 
Sunniva Gundersen-Holm 28.02.2010 Heggen kirke 
Marthe Solbakken 28.02.2010 Heggen kirke 
Benjamin Connors 07.03.2010 Heggen kirke 
Leah Isabell Strand Johannessen 07.03.2010 Heggen kirke 
Jørgen Olslund 14.03.2010 Åmot kirke 
Even Moen 21.03.2010 Snarum kirke 
Mathias Skredsvig 28.03.2010 Heggen kirke 
Sebastian Hofton Smejda 28.03.2010 Heggen kirke 
Elias Langnes Løvik 04.04.2010 Snåsa kirke 
Endre Skogheim Næss 05.04.2010 Rud kirke 
Sara Hovde Bøe 11.04.2010 Heggen kirke 
Amanda Bøyeie Johannessen 11.04.2010 Heggen kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Rita Kristin Hovde og Kai Østvold 20.02.2010 Heggen kirke 

Brudeparet Dato Kirke

Anne Kirsti Saastad og Petter Monsen 20.02.2010 Snarum kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke   
    
Ingeborg Marie Kjellevold 1915 10.02.2010 Åmot kirke 
Ruth Skøien 1921 09.02.2010 Snarum kirke 
Edith Marion Olsen 1922 11.02.2010 Åmot kirke 
Magnhild Alvhilde Anthonsen 1918 16.02.2010 Heggen kirke 
Gerd Helen Sørlie Kristiansen 1947 17.02.2010 Heggen kirke 
Alf Finnerud 1929 18.02.2010 Snarum kirke 
Sverre Rypås 1920 23.02.2010 Nykirke kirke 
Hans Lucas Knutsen 1923 19.02.2010 Heggen kirke 
Knut Myhren 1946 19.02.2010 Heggen kirke 
Bjørn Ellingsen 1938 02.03.2010 Åmot kirke 
Marit Thorkildsen 1947 03.03.2010 Rud kirke 
Bodil Jahr 1946 09.03.2010 Åmot kirke
Vidar Fjeld 1944 05.03.2010 Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke   
    
Inger Gaarud 1916 05.03.2010 Heggen kirke 
Kjell Odvar Gevelt Jansen 1935 11.03.2010 Åmot kirke 
Hjørdis Bjørge Andersen 1922 12.03.2010 Heggen kirke 
Erik Foslien 1952 16.03.2010 Åmot kirke 
Asle Trøstheim 1960 17.03.2010 Heggen kirke 
Birger Erling Haugen 1939 19.03.2010 Åmot kirke 
Helga Marie Hæhre 1919 18.03.2010 Snarum kirke 
Mona Helen Fagerheim 1973 26.03.2010 Heggen kirke 
Turid Bye 1945 26.03.2010 Heggen kirke 
Lars Arild Danielsen 1950 30.03.2010 Heggen kirke 
Sverre Hunstadbråten 1922 07.04.2010 Nykirke kirke 
Lars Andreas Sveaas 1915 09.04.2010 Nykirke kirke 
Dagmar Irene Tajet 1927 13.04.2010 Modumh. kpl.

Forsidebilde:

Første rekke: Monica Hagen, Lisa H. Ranheim, 
 Jens Fjellheim, Øyvind Valvatne Sveen,  
 Anniken S. Mathiesen, Christine Tveiten
Andre rekke: Åse Marit Røed, Johanne E. Haugen, 

Martine T. Grøtterud, Helene U. Braathen, 
 Sondre Martinsen Varsla, Erik Mayrhofer, 
 Vegard D. Olsen, Daniel K. Lindberg
Tredje rekke: Lars Petter Flaglien, Andre B. Solum, 

Daniel Sire, Martin Håre, Lars B. Bonnegolt
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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

Mai:
Tor. 13. mai - Kr. Himmelfartsd. - Apg 1,1-11
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Stian Tveit.

Søn. 16. mai - 6. søn e påske - Joh 17,18-26
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden, 

Roar Grande og Stian Tveit.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Arild Løvik,  Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Man. 17. mai - Grunnlovsda. - Joh 12, 35-36
Nykirke kirke kl. 10.20: 17.mai-gudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Heggen kirke kl. 10.30: 17.mai-gudstjeneste. Geir 

E. Holberg og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 10.45: 17.mai-gudstjeneste. Arild 

Løvik og Anne Hæhre.
Olavskirken kl. 11: 17.mai-gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11.30: 17.mai-gudstjeneste. Runar 

J. Liodden og Stian Tveit.

Søn. 23. mai - 1. pinsedag - Joh 14,15-21
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Geir E. 

Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Runar J. 

Liodden og Stian Tveit.

Man. 24. mai - 2. pinsedag - 1.Kor 12,12-20
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Søn. 30. mai - Treenighetssøn. - Mt 28,16-20
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjon, 
 Geithus-konfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Gruvetråkka kl. 11: Gudstjeneste. Skaperverkets 

dag. Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Rune Stray og
 Tor Eika.
Snarum kirke kl. 12.15: Konfirmasjon. 
 Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
 

Juni:
Lør. 5. juni - Jak 2,1-17
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjon, 
 Vikersund-konfirmanter. 
 Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn. 6. juni - 2. søn e pinse - Luk 12,13-21
Åmot kirke kl. 10.30: Konfirmasjon-1. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.

Delinga kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen og 
Geithus musikkorps.

Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjon, 
 Vikersund-konfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Inger Ma Bjønnes 

og Helge Harila. 
Åmot kirke kl. 12.15: Konfirmasjon-2. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.

Søn. 13. juni - 3. søn e pinse - Luk 19,1-10
Vestre Spone kirke kl. 09.30: Dåpsgudstjeneste. 

Arild Løvik og Knut Johnsen.
Vestre Spone kirke kl. 10.30: Konfirmasjon. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Konfirmasjon. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Valborg Sinnes og Aage N. Eilertsen.
Rud kirke kl. 12.15: Konfirmasjon. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.

Søn. 20. juni - 4. søn e pinse - Luk 15,11-32
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg 
 og Stian Tveit.

Ons. 23. juni - St.Hansaften - Joh 10, 40-42
Vikerruinene kl. 18: Gudstjeneste. Jon Mamen 
 og Åmot Horn.

Søn. 27. juni - 5. søn e pinse - Joh 8,2-11
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Gunnar Fagerli  

og Helge Harila.
 

Juli:
Søn. 4. juli - 6. søn e pinse - Mt 16,13-20
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Anne Hæhre. 
Olavskirken kl. 11: Høymesse.
  Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 18: Gudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Anne Hæhre.

Søn. 11. juli - 7. søn e pinse - Mt 16, 24-27
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Anne Hæhre.

Søn. 18. juli - 8. søn e pinse - Jes 49, 13-16
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Anne Hæhre.

Søn. 25. juli - 9. søn e pinse - Mt 7, 21-29
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Anne Hæhre.

Tors. 29. juli - Olsok - Mt 20, 25-28
Snarum kirke kl. 18: Olsokmesse. Runar J. 

Liodden og Knut Johnsen. Besøk fra NMS.
 

August:
Søn. 1. aug. - 10. søn e pinse - Luk 12, 42-48
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.

Søn. 8. august - 11. søn e pinse - Joh 6, 66-69
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Søn. 15. august - 12. søn e pinse - Sal 32, 1-5
Blaafarveværket kl. 11:Tormod Moviken og Knut 

Johnsen. Åmot Horn og Modum menighetskor.

Ons. 18. august
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik m. fl.

Søn. 22. aug. - 13. søn e pinse - Mt 12, 33-37
Modum Bad-dagen

Søn. 29. august - 14. søn e pinse - Mt. 5, 38-42
Heggen kirke kl. 11: Høymesse med 
 presentasjon av Geithus-konfirmanter. 
 Geir E. Holberg og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse med 
 presentasjon av konfirmanter. Søndagsskole.
 Runar J. Liodden og organistvikar.
Rud kirke kl. 17: Gudstjeneste med 
 presentasjon av konfirmanter. Geir E. Holberg, 
 Arild Løvik og Anne Hæhre.
 

Mens de sto der og stirret opp mot 
himmelen idet han fòr bort, se, da sto 

to menn i hvite klær hos dem, og de sa: 
Galileiske menn! Hvorfor står 
dere og ser opp mot himmelen? 

Denne Jesus, som er tatt opp fra 
dere til himmelen, skal komme igjen 
på samme måten som dere så ham 

fare opp til himmelen. 
Ap.gj. 1, 10-11God pinse!


