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Det nærmer seg påske nok en gang. Vi skriver 2010. Den 
kristne menighet på alle kontinenter skal igjen feire minne 
om Jesu oppstandelse og hva dette betyr for mennesker i dag.
Året er 1984. Jeg var forholdsvis nyutdannet prest og skulle 
holde påskedagsgudstjeneste i Bakke kirke i Skotselv. Vi bodde på Krøderen den 
gangen med to små barn, henholdsvis ett og et halvt år og et halvt år, så de hadde 
vel ingen forståelse hva påske var.
På vei sydover denne påskedagen klokken 09.30 møter jeg så en lang lang rekke 
biler på vei nordover. Det var rikelig med skiutstyr på biltakene og i baksetene satt 
forventningsfulle barn og ungdommer på vei til påskefjellet. Jeg ble litt misunnelig 
der jeg satt, jeg skulle også så gjerne tatt med meg min familie på det samme 
påskefjellet. Min oppgave var en helt annen, jeg skulle fore noen eldre mennesker 
med påskeevangeliet. Jeg fikk en følelse av at jeg holdt på med noe som svært få 
ville prioritere. Å konkurrere med strålende sol og gnistrende skiføre i påskefjellet 
er som Davids kamp mot Goliat. Det er rått parti. Mang en prestefamilie har nok 
opplevd dette dillemmaet: Familiens behov og ønsker på den ene siden og prestens 
arbeidssituasjon på den andre siden.Vår løsning ble etter hvert at mor og barn 
hadde tilhold på hytta i høytidene og far reiste fra og til sitt arbeide. Jeg tror det ble 
en god løsning. I dag forteller ungene, som nå er voksne, at dette var en fin og rik 
tid med mange gode opplevelser.

Jeg tror ikke det er så viktig HVA man gjør, bare det er kvalitet og nærhet i det vi 
opplever sammen som familie. 
Så minner jeg meg selv om at mitt arbeide er viktig selvom det til tider er skrint 
med folk i kirkebenkene. Jeg er kalt til å bære frem budskapet om Jesus, Guds sønn, 
som ble reist opp fra de døde, som lever i dag, og som en dag skal åpne Guds rike 
for alle de som har trodd på hans navn. 

Jeg synes at det er et vidunderlig fremtidsperspektiv som vi kan både leve og dø på.
Jeg ønsker alle lesere av menighetsbladet en riktig god påske enten den skal feires 
på fjellet, i kirken eller et annet sted.  

Tormod Moviken 

Utgis av Modum menighetsråd med inntil fem utgaver i året.
Neste nummer har materiellfrist 26. mars 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

Et påskeminne
Tormod Moviken

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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Fastetiden varer i 40 dager inn i 
påsken- men hva er faste, hvem 
faster, hvorfor og hvordan gjør de 
det?

1. Faste finnes i mange religioner
Men kristne må gjerne spise når som 
helst på døgnet; til gjengjeld er det 
begrensninger for hva slags mat og 
drikke du kan innta, hvis du faster etter 
kristen tradisjon. I buddhismen er det 
kun munker og nonner som faster, 
ikke alminnelige mennesker, som i for 
eksempel kristendommen og islam.

2. Kristen faste i kalenderen
I en vestlig tradisjon, som i Norge, 
varer fasten fra askeonsdag (onsdagen 
etter fastelavn) til og med påskelørdag. 
Det er i alt 40 dager, eksklusiv søndager, 
som ikke regnes som fastedager. 
Fasten fastlegges altså i forhold til pås-
ken, som igjen er bestemt av hvordan 
vårjevndøgn og fullmåne faller i forhold 
til hverandre. Fasten kan starte allerede 
4. februar eller så sent som den 10. 
mars. I 2010 falt fastens begynnelse 
(askeonsdag) på den 17. februar, og 
fastens avslutning (påskeaften) på den 
3. april.

3. Faste i Bibelen
Fasten er en gammel tradisjon i 
kristendommen, faktisk eldre enn kris-
tendommen selv. Faste er nemlig også 
kjent fra den antikke jødedommen, 
som kristendommen utsprang av. Alle-
rede i Det Gamle Testamente – den 
del av Bibelen som jøder og kristne 
har til felles – står det en del om 
faste. I Det Gamle Testamente finner 
man mennesker som fastet når de 
sørget (1. Sam. 31,13; 2. Sam. 3,35), 
når de forberedte seg på å møte Gud 
(2. Mos. 34,28), eller når de angret 
sine synder (Dom. 20,26; 1. Sam. 7,6).
Fastepraksisen i Det Gamle Testamente 
kritiseres også av samtiden. Profeten 
Esajas bebreidet de som proriterte 

fasten heller enn å hjelpe sine med-
mennesker(Es. 58,3-7). I Det Nye Testa-
mentet advarer Jesus mot at fasten 
brukes selvisk i moraliserende øyemed. 
(Matt. 6,16-18). Jesus var positiv til 
fasten som noe man kunne knytte 
sammen med bønn (Matt. 17,21). 
Apostlenes Gjerninger (historien om de
første kristne) viser at de kristne over-
tok jødenes tradisjon for faste ved spe-
sielle anledninger (Ap.G. 13,2; 14,23).

4. Jesus fastet i ørkenen
Det mest kjente eksempel på faste i 
Bibelen, er fasten  Jesus holdt ifølge de 
tre første evangeliene. Før han begynte 
sitt offentlige virke som predikant, hel-
breder og læremester, oppholdt han 
seg i ørkenen i 40 dager, hvor han 
fastet. Det er hovedbegrunnelsen for 
at kristne faster i 40 dager. Også i Det 
Gamle Testamente finnes eksempler på 
mennesker som fastet i 40 dager:  Moses 
(5. Mos. 9,9.18), Elias (1. Kong. 19,8) 
og innbyggerne i Nineve (Jon. 3,4-10).

Evangeliet forteller at da Jesus fastet 

i ørkenen, ble han fristet av Djevelen. 
Det ligger altså et element av kamp mot 
det onde i det å  faste. Jesus overvant 
Djevelens fristelser, og det samme kan 
være et mål for en kristen som faster.

5. Hvorfor faster vi?
Faste kan være et omstridt begrep 
blant kristne. Noen mistenker at 
de som faster, gjør dette kun for å 
oppnå høyere status. Det kan enten 
være en høyere status i forhold til 
Gud – gjerningsrettferdighet – eller 
en høyere status i andre menneskers 
øyne – kalt hykleri, som Jesus selv kal-
ler det i Matt. 6,16. Fasten knyttes også 
til kompensasjon for synder man har 
begått. Noen vil da mene at man med 
dette søker å fortjene tilgivelse eller 
rettferdiggjørelse fra Gud. Andre faster 
rett og slett fordi det er helsebot, både 
legemlig og sjelelig.

6. Hva unngår vi?
Den strengeste formen for faste er 
når man gir avkall på det meste, eller 
kun drikker vann. Det er imidlertid 

10 viktige ting om faste

Valgets kval.
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langtfra alminnelig å faste i dagesvis 
på denne måten. Ofte er det heller 
sånn at det skjæres ned på hoved- og 
mellommåltider, samt avholdenhet fra
bestemte typer matvarer som kjøtt
eller alle animalske produkter (melke-
produkter, egg og fisk). Mange velger 
også å avholde seg fra nytelsesmidler 
i perioden, som for eksempel alkohol. 

Noen utvider fastebegrepet til også å
omfatte for eksempel tv og internett
(klarer du å unngå facebook i fasten?). 
Det begrunnes med mer tid til å be, 
lese i bibelen, vektlegging på mosjon og
helse og  ikke minst – mer tid tilsam-
men med sine medmennesker. 

7. Hva spiser vi i stedet?
Kreativitet i matlagningen er viktig for 
de som holder seg med faste-regler 
for hvilke matvarer de kan spise i fas-
tetiden. Sunne og gode måltider er vik-
tig, selv om visse ingredienser velges 
bort.  Blant katolikkene er kjøtt forbu-
den frukt under fasten, mens fisk er

tillatt. Derfor er fisk et populært alter-
nativ å spise i de romerk-katolske 
landene. Den store eksporten av 
Norsk fisk økte dramatisk under mid-
delalderen nettopp i forbindelse med 
fasten i de katolske landene. Frukt og 
grønnsaker er faste-mat, og linsesuppe 
er godt, enkelt og billig. Hva med lak-
seburger på McDonalds neste gang? 

8. Fastetid i kirken
Et av de tydeligste symbolene som 
markerer kirkeåret, er fargene som 
veksler gjennom året.  Fastetidens farge 
er lilla, forventningens farge. I fastetiden
forventer vi at det snart skal bli pås-
ke. Akkurat som lilla i adventstiden,
da vi venter på jula.

Det endres også litt på liturgien under 
gudstjenestens forløp i fastetiden. 
Mindre vekt på det festlige og mer
vekt på syndsbekjennelse og etter-
tanke. Litaniet i stedet for forbønn. I 
noen kirker holdes det aske-onsdags 
gudstjeneste hvor du går til alters og får 
tegnet korset i pannen med aske, som et 
tegn på  fastetidens begynnelse. Det er 
også grunnen til at det kalles askeonsdag. 

9. Fastelavn
Selv om langt de færreste faster, har
fastelavn en stor folkelig gjennem-
slagskraft, især blant barna. Fastelavns-
festen har blitt familievennlig og frede-
lig. I dag feires fastelavn mest for barn
– og  mange kirker har barnegudstje-
nester med fokus på fastelavn i form
av karneval og fastelavnsboller. Man-

ge land har tilsvarende fester før faste-
tiden, som for eksempel det berømte 
karnevalet i Rio de Janeiro.

10. Den kristne fastes historie
Oldtidens kristne laget regler for når
de skulle faste. Boken Didake fra det 
andre århundre foreskriver at de krist-
ne skal faste onsdag og fredag – i mot-
setning til jødenes mandag og torsdag. 
I noen kirker er onsdag og fredag fort-
satt viktige fastedager. Askeonsdag 
og Langfredag er de strengeste faste-
dagene i den katolske kirken. I den 
østlige ortodokse kirke er hver onsdag 
og fredag fastedag det meste av året. 

Den strengeste fasteregelen i kirkens 
historie var den sorte faste, som den
katolske kirke foreskrev tidlig under 
middelalderen. Det var kun tillatt med
ett måltid om dagen i de 40 dagene 
fasten varte. Måltidet skulle spises et-
ter solnedgang og måtte ikke inne-
holde animalske produkter.

Under reformasjonen gjorde Luther 
kort prosess med de strenge katolske 
faste-reglene. Derfor ble fasten mer 
eller mindre avskaffet i de protestantiske 
landene. Men skikkene holdt seg nok 
til godt ut på 1800 tallet. I de seinere 
åra har imidlertid protestantiske kirker 
begynt å anbefale faste igjen.

Inge

Kilder: kristendom.dk, Jon Mamen 

Bevisst matvalg?

Karneval i Åmot kirke ved Åmot barnegospel..
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Jeg har enda til gode å møte foreldre 
som ikke ønsker det beste for barna 
sine. 
De fleste av oss som har barn vil 
kunne skrive under på at fokus i livet 
ble vesentlig forandret fra den dagen 
vi ble foreldre. Å ha barn gjør oss 
sårbare, fordi det som rammer barna 
våre rammer oss selv. Vi kjenner det 
i magen når barna har det vondt eller 
er lei seg. Noen ganger er det småting 
i hverdagen som ikke varer så lenge, 
og andre ganger kan det være mer 
alvorlig.

Hva gjør vi når barna ikke har det bra? 
Ryggmargsrefleksen hos svært mange 
av oss er nok at vi vil TRØSTE. Vi vil 
få det vonde bort og vekk, og se barna 
våre glade og fornøyde igjen. Det er 
helt naturlig. Men hvordan trøster vi 
barna?

Ved å fortelle dem at det som har 
skjedd egentlig ikke er så galt? Ved å si 
at dette går fort over? At situasjonen 
faktisk har mange positive sider? Ved å 
be dem om å ikke være lei seg eller 
sinte? Ved å si at det de er lei seg for 
egentlig er en bagatell? 
Selv kan jeg svare ja på alle disse. Jeg 
trøster på den måten stadig vekk – 
enda jeg med hodet mitt egentlig vet 
bedre. 

For hva er det egentlig man sier til 
et barn eller en ungdom når man 
trøster slik?  I bunn og grunn sier man: 
”Følelsen din er feil! ”  Å få høre at 
man gjør noe feil kan være ille nok, 
men å føle feil er mye verre.  Følelsene 
mine er liksom så personlige – de er 
meg på en måte. Derfor rammer det 
så hardt når noen korrigerer dem – 
selv om det er i aller beste mening. 

En liten hverdagshistorie fortalt av 

en mor illustrerer dette: De to barna 
hennes på 5 og 8  år satt ved siden av 
hverandre og tegnet hver sin tegning. 
Jenta som var eldst var ikke fornøyd 
med tegningen sin og prøvde på alle 
mulige måter å rette på den. Men 
samme hva hun gjorde syntes hun 
bare det ble verre.  At lillebroren ved 
siden av fikk til en mye finere tegning 
enn henne gjorde ikke situasjonen noe 
bedre, og til slutt tok hun til tårene. 
Morens reaksjon var som den ville ha 
vært for svært mange av oss: ”Men 
Stine, tegningen din er jo kjempefin. 
Din og Petters er akkurat like fine 
synes jeg.”  Jenta fortsatte å gråte og 
forklare hva hun ikke likte med sin 
egen tegning, og hvorfor brorens var 
mye finere. Og mor fortsatte å trøste 
med sine forsikringer om at tegningen 
var flott  og at jenta ikke hadde grunn 
til å være misfornøyd. (Sant og si 
forstod moren hva datteren mente!) 
Hun var utrøstelig, og etter en stund 
valgte moren en ny strategi. Hun tok 
jenta og tegningen på fanget, og sa: 
”Kan du forklare meg  hva du ikke liker 
med tegningen?” Og jenta fortalte hva 
som var stygt, hva som var bedre hos 

broren og hvordan hun egentlig tenkte 
at tegningen skulle blitt. Mor bare 
lyttet, nikket og prøvde å forstå. Til 
slutt sa hun til jenta si: ”Det er ikke 
noe morsomt når man ikke får til det 
man hadde tenkt”. Plutselig hopper 
jenta blid ned fra fanget og sier: ”Nå 
skal jeg prøve en gang til, og nå vet jeg 
hvordan jeg skal gjøre det.” 

Begge mors strategier var veldig godt 
ment, men den siste fungerte så utrolig 
mye bedre. Hvorfor?  Kanskje fordi 
Stine endelig kjente seg tatt på alvor. 
Mor var interessert i hva hun tenkte 
og følte – uten å korrigere det.  At 
hun lot være å trøste ble faktisk den 
største trøsten.

Å være trist er en del av livet, og 
kanskje må vi foreldre jobbe med å 
akseptere at slik er det også for barna 
våre. Så unnlater vi kanskje å trøste ut 
fra våre egne behov istedenfor barnets.
Lykke til med å la være å trøste!!!  

Liv Marie Rudmoen

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Trøste barn

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

I dag er det barna som feirer fastelavn. 
Opprinnelig var høytiden en voksenfest, 
hvor både menn og kvinner kledde seg 
ut og festet med rikelige mengder mat 
og drikke i flere dager. Poenget var å ta 
seg en skikkelig fetende fest, før man 
skulle ut i den kjedelige fasten med 
avkall på kjøtt, egg og melk.

Hva betyr fastelavn? 
Fastelavn kommer av det plattyske 
ordet vastelaven, som betyr fasteaften. 
Fastelavn innleder den 40 dager lange
fasten, som starter straks etter faste-
lavns-tiden og varer til påske. Faste-
lavnstiden kalles også for karnevals-
tiden – karneval som i carne vale, altså 
farvel kjøtt om du vil.

Når feirer vi fastelavn? 
Fastelavnssøndag faller alltid syv uker 
før påskedag. Altså er fastelavn et sted 
mellom 1. februar og 7. mars.  

Hva heter fastelavnsdagene?
Fastelavnssøndag var en av de siste 
dagene du kunne spise kjøtt. Likeså 
mandag som ble kalt fleskemandag. 
Men fastelavn varer egentlig i tre dager, 
inkludert hvitetirsdag/fetetirsdag som
også kommer før selve fasten begynner 
på askeonsdag. Disse dagene var en 
glimrende anledning til å kvitte seg med 
overflødig mat før fastetiden satte inn.

Hvordan ble fastelavn feiret ?
Mang en katt fikk sitt endelikt i tønna 
som ble i stykkerslått med det formål 
å drive bort mørketida såvel som den 
onde selv. Bedre ble det ikke ved at 
den ble slengt på bålet eller kastet ut 
fra kirke-tårnet. Fra middelalderen 
trodde de at ved å slå ihjel en svart 
katt, ja da holdt pesten seg borte fra 
bygda. Fastelavnsriset ble brukt til å 
rise unge ufruktbare koner. Da forsvant 
problemet på samme måte som med 
katta ut av tønna. 
En annen tradisjon var å gå fra gård 

til gård med en påfølgende skarp en. 
Det hele ble gjerne avsluttet med et 
arrangement hvor hele bygda samlet 
seg. En annen kurositet var å spenne 
nakne ungjenter foran plogen og pløye 
ei fure for et godt år. Andre gamle 
skikker var å kle seg ut og ta på maske 
for så å løpe ut og skremme hverandre, 
samt å gå på maskerade eller dansefest.
 
Det var altså de voksne som  primært 
feiret fastelavn – og bestemt ikke 
barna, som i stedet undrende bivånte 
de voksnes utskeielser med kostymer, 
fester og rikelige mengder alkohol.
I løpet av 1900 tallet modifiserte kirken 
heldigvis noen av de saftigste vår-ritene. 
I dag er fastelavn stort sett en fest for 
barna, selvom det enkelte steder også 
arrangeres karneval for de voksne. Og 
fastelavnsbollene, spør du? Ja, de er et 
symbol på en siste lekkerbisken du kan 
tillate deg før fasten setter inn. 

Inge

Rundt fastelavn befolkes Melumenga barnehage av prinsesser, 
tiger-gutter, sabeltanner og riddere i barnestørrelse.
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  Til et skrift som ble gitt ut av 
Modum-Eikerlaget i USA i 1950, 
har Anne Anderson skrevet en 
artikkel om sin hjembygd. Den 
er velskrevet og gir et bilde av 
tiden før århundreskiftet. Den 
gir også et klart utrykk for den 
kjærlighet utvandrerne hadde til 
hjembygda. Anne Anderson var 
vokst opp på plassen Disenbråten 
under Heggen prestegård. Hun
bodde i Canada. Dette er fortellin-
gen om en tur til Heggenvollen, 
langs den gamle seterveien fra 
Heggen. 

En tur til seters
Jeg var bare en skolejente da jeg fikk 
lov til at være med Far til sæters.  Vi var 
ude av sengen kl. 3 om morgenen, en 
dag sist i juni, på den tid paa aaret da 
det er lyst nesten hele natten. Vi skulle 
møde onkel Jens Brekke, (som kanskje 
de fleste av læserne kjenner, da han 
var lærer i Granstad skole og klokker 
i Heggen kirke) klokken 4 paa Skrin-
haugen i nærheden av prestegaarden. 
Sagnet havde det til at det skulle være 
nedgravet et pengeskrin der – derfor 
navnet »skrinhaugen».

Onkel Jens var der allerede da vi kom. 
Vi alle begav os paa veien forbi Heggen 
kirke, omringet av blomsterbesmykkede 
grave hvor slægt og venner sov sin siste 
søvn. Her laa bygden foran og nedenfor 
os, med alle disse velstelte gaarde og 
huse - badet sig i solen. Bergsjø laa der 
saa stille som et bredt blaat baand og 
delte bygden. Vi stanset en stund for at 
betrakte det hele; alt var saa stille - alle 
sov, det luktet av nyslaaet høi. Nu bar 
det opover til skogs. Først kom vi til 
Gunhild Aske-Løkkas hjem hvor vi fik 
os drikkevand fra den gode kolde kilden. 
Saa videre mod bakkerne. Vi gikk forbi 
de to skogsvand Sjetkjen og Ulevandet, 

og saa opover Brendaasen. Her var en 
stor flad sten som var overgroet av 
mose. «Herunder var det engang noget 
som lignet et menneske,» sa Far - tog 
sin stock (vi var alle 3 forsynet med 
stocke) og skrabet mosen av. Og rikti 
nok, der paa stenen var formen av et 
menneske. Videre gik vi forbi Svarttjern 
og Sponesætren hvor Kjersti Hovland 
og Ingeborg Sprethaugen laa med sine 
kreaturer. Vi snakket en stund med 
dem, men snart begav vi os paa vei 
igjen. Vi kom nu til Langvandet og snart 
efter laa Heggen-Volden foran os. (Det 
er ca 1-1/4 Norsk mil fra Heggen kirke 
til Heggen-Volden.)

Kari Haugen sad og melket da vi 
kom. «Men er bygdefolk her alt, saa 
tidlig paa morgenen da», sa Kari. 
«Men nu har di været tidlig oppe», sa 
Andrea Bakken, som sto i bu-døren 
og tog imot os.  «Nu er vi kaffi-
tyste» sa Far. «Jeg skal sette på han 
Lars, jeg», sa Andrea. Hun kaldte kaffi-

kjelen for «Han Lars».
Snart var kaffen ferdig og en stor 
hvidskuret rømmeringe var sat paa 
bordet hvor vi alle tre gjorde os tilgode 
av melk og fløde, samt vort medbragte, 
hjemmebakte brød, – alt smakte godt 
etter den lange turen gjennem skogen.
Far fik det travelt med at kjerne smør. 
Tre store kjernegryter var plaseret 
paa sætervolden, en for kjernemelk 
som dem laget prim av; to gryter var 
for sur melk som dem lavet pult-ost av. 
Jeg som gjerne vilde ind i skogen for 
at spise blaabær og multer maatte pent 
finde mig i at passe gryterne saa intet 
brendtes, – saa endelig fik vi flødegrøt!
Med al proviant vi kunde bære, bad vi 
farvel og begav os paa hjemveien. Den 
dag gik vi, frem og tilbage, omtrent 2 
1/2 Norske mile, eller omtrent 16 
Amerikanske, og vi var meget trætte da 
vi kom hjem.

Jon Mamen

En tur til seters

Foto: Britt Mamen.

Disenmoen.
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Eli og Helge Gutuen har vært aktive i 
menigheten helt siden de kom til Mo-
dum i 1977.  De har i alle år vært sent-
rale i flere ulike frivillige oppgaver på 
mange felt og er fortsatt helt sentrale 
i mange av menighetens aktiviteter.  
Helge har de siste årene gjort en solid 
jobb også som folkevalgt kirkepolitiker, 
og ivaretatt vervet som leder av me-
nighetsråd og kirkelig fellesråd i perio-
den 2006 – 2009 på en utmerket måte.  
På råds- og utvalgssiden gjør Eli sin 
innsats i Diakoniutvalget.

På Vikersund menighetssenter legger 
begge ned et stort arbeid både med
planlegging, ledelse og praktisk gjen-
nomføring av menighetssenterets 
mange programposter, så som tema-
samlinger, lørdagskafé, formiddags-
treff, åpen lekestue og andre akti-
viteter.   I tillegg tar de jevnlig på seg
 vaktmesteransvar og Eli steller uteom-
rådets blomster i sommerhalvåret.

De stiller opp på årlig loppemarked 
og andre aktiviteter som gir inntekter
og bidrar derved også til å skape et
økonomisk grunnlag for menighets-
senterets drift.
I tillegg til dette er begge aktive i bibel-
gruppe, bønnegruppe og er gode med-
mennesker i sitt nærmiljø.  Det siste 
oppdraget Eli har også påtatt seg er 
å være med i en ledergruppe som or-
ganiserer et bønnenettverk for bygda 
og befolkningen.
Eli og Helge Gutuen er både sammen 
og hver for seg frivillige medarbeidere 
i Modum menighet som har gjort en 
betydelig innsats gjennom mange år 
og som fortsetter å gjøre en betydelig 
innsats til beste for kirke og folk i 
nærmiljøet.  Denne innsatsen har satt 
og setter spor i kirkens arbeid og i 
enkeltmenneskers hjerter og det er 
med glede vi ønsker å hedre dem og 
deres innsats med Frivillighetsprisen 
for 2009. 

Frivilligshetsfest
Kirkestaben i Modum laget en hyggelig 
fest for de frivillige medarbeiderne i 
menigheten.   Det er en årlig foreteelse, 
der det blir litt sang, mat og god tid til å 
prate sammen, foredrag og utdeling av 
frivillighetsprisen.
Frivillighetsprisen for 2009 gikk så vel 
fortjent til Helge og Eli Gutuen.
Jeg gratulerer.
For meg personlig var det godt å 
sitte å høre på foredraget til Janette 
Kaggestad.
Jeg lærte mye av foredraget,  og jeg 
vil til menighetsbladets lesere gjerne 
få gjengi noen av punktene i hennes 
foredrag, punkter som jeg kjente var 
nyttige for meg.
Janette Kaggestad snakket bl.a om hva 
det er som skaper begeistring hos 
medarbeidere:
•  Anerkjennelse (svært viktig)
• Inspirerende mål 
 (viktig å kjenne veien)
•  Humor og glede 
 (inspirerer og løser opp)
•  Mestring (at vi får oppgaver vi får til;  

”Dette kan jeg”)
•  Vi-følelse (moro å jobbe i et team 

hvor vi får noe til sammen)

Frivillighetsprisen 2009

Helge og Eli Gutuen.

Terje begrunner tildelingen.
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Men livet går opp og ned,  gode dager 
og mindre gode dager – de går hånd 
i hånd.   Skal vi overleve, ja, da er det 
noen knep som er viktige å lære:

• Øve oss på å si nei  (ikke ta imot en 
ny oppgave, før en annen er fjernet)

•  Gjøre gode ting mot oss selv.  Smak 
på den. Gjør hver dag noe godt mot 
deg selv, det gir overskudd og nye 
krefter.   

•  Avreagere gjennom  bl.a. fysisk akti-
vitet. Ikke nødvendigvis hardtrening,  
men det å være aktiv, bevege seg, få 
pulsen litt opp.  Glem ikke; vi er skapt 
til bevegelse.

•  Viktig er det også at vi lærer å snakke 
sammen;  kommunisere. At vi ser 
hverandre – hører på hverandre og 
respekterer hverandre.

•  At vi lærer å lytte til hva de andre 
sier – og ikke har hodet innstilt på 
mitt neste motinnlegg – men hører 
hva de andre sier – ikke bare med 
ord,  men også med følelsene sine.    
Det gir gode arbeidsforhold og man-
ge konflikter kan unngås.

Hun avsluttet med en vakker fortelling, 
som skulle kjenne oss igjen i:  Leken 
med små barn – der de gjemmer seg, 
ofte på samme sted – og vi voksne leter 
og leter og plutselig og til stor glede og 
begeistring finner den som har gjemt 

seg. For barnet er ikke det 
å viktigste å gjemme seg –  
det viktigste er å bli funnet!
– Er det slik med oss voksne 
også?
Og jeg satt igjen med det 
utfordrende spørsmål: 
– Hvordan møter jeg meg 
selv og hvordan møter jeg 
andre mennesker?

Salme
Organist Knut Johsen 
presenterte for oss ”sin 
salme”. Jeg hadde aldri hørt 
den før – men melodien var 
flott og teksten suveren. 
Det var den siste salmen i 
salmeboka – nr.  880:

”Intet kan meg skille fra 
Guds kjærlighet.
Intet kan meg skille fra Guds 
nåde.
 Verken liv eller død,
Ikke dypeste nød
Kan meg skille fra Guds 
kjærlighet!

Arild Løvik

9 og frivillighetsfesten

Aktivitet på kirketorget.

Janette Kaggestead.

Tormod, Eva, Per Ole og Ragnar.
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Seniorprest Jon Mamen har 
sagt i fra at han vil slutte som 
prest i Modum 1. april i år. 
Avskjedsgudstjenesten er i Heg-
gen kirke 7. mars. Da er det 
drøyt 30 år siden han ble tilsatt 
som kapellan i Nykirke hvor 
han var 5 år. Deretter har han 
vært sokneprest i 20 år med 
bosted Heggen prestegård og nå 
nærmere 5 år som seniorprest i 
Modum.

Hva mener du med uttrykket” Korset er 
tegnet over Modum”, Jon?
– Jeg skrev en artikkel i Modum menig-
hetsblad for et par år siden. Korset 
består av en vannrett og en loddrett 
linje. Modum er et dalføre i retning 
nord-syd hvor det fra tidenes morgen 
har bodd mennesker. Dette er den 
vannrette linjen.  Kirkene i Modum 
ligger i retning øst-vest på tvers av 
dalen. Dette svarer til den loddrette 
linja i korset. Det at kirkene er til stede 
i bygda, taler i seg selv et budskap om at 
himmelen og jorden berører hverandre 
i vårt lokalsamfunn. Korset er et flott 
symbol på dette her i Modum.

Gjennom din kjærlighet til bygda vår,
Modum, har du ved hjelp av din lokal-
historiske kunnskap og ditt yrke som prest 
her definert kirkens rolle i lokalsamfunnet 
slik du ser det.
Vil du utdype litt hva kirken har betydd for 
lokalsamfunnet?
– Historisk sett ga kirken den første 
organisering av lokalsamfunnet. I 1837 
ble prestegjeldsordningen lagt til grunn 
for kommuneenheten. Prestegjeldet var 
en enhet helt tilbake til reformasjonen. 
Vi må se stort på kirkens rolle i Modum. 
Det er i kirkene fellesskapet uttrykker 
glede og sorg. Presten har en naturlig 
plass i lokalsamfunnet, og kirkene 
våre bidrar til å holde lokalsamfunnet 
sammen. 

Ditt brede engasjement for lokalsam-
funnet i Modum må forstås ut fra ditt 
syn på slik du tenker deg prestens rolle 
i lokalsamfunnet? Du tegner tydelig  den 
symbolske  vannrette linjen i korset? 
- Ja, for meg har det vært naturlig å 
delta i livet i Modum. Da barna våre 
var yngre, var det naturlig å være med 
dem i fotball og slalåm. Jeg har alltid 
likt å mosjonere i Modums flotte natur. 
Mitt lokalhistoriske engasjement bl.a. 
gjennom ”Gamle Modum” tror jeg man-
ge setter pris på. Jeg har også et sam-
funnsengasjement som har kommet 
til uttrykk gjennom min tid som 
kommunepolitiker og min interesse for 
årlig 1. mai gudstjeneste i bygda.

– Prest og politiker. Har dette vært vans-
kelig å forene for deg?
– For meg har det vært naturlig at jeg
som prest har funnet min rolle i lokal-
samfunnet ut fra mine evner og inter-
esser. Dette har jeg fått positiv respons 
på.

Er du fornøyd med utviklingen som har 
skjedd i kirken de årene du har vært prest?
– Jeg vil svare både og. Jeg er fornøyd 
med den brede kontaktflaten kirken 
har med Modums befolkning. Kirken
er ikke marginalisert her.  Dåp,  konfirma-
sjon og begravelser er naturlige deler i 
folks liv. Det er også et godt samarbeid 
med andre trossamfunn i Modum.  Vi 
har dessuten en kommune som har tatt 
godt vare på kirkene og kirkegårdene i 
Modum. Det er grunn til ettertanke at 
det kunne gått annerledes. Lokalkirken 
har ikke alle steder like gode forhold 
som her. Jeg tror at jeg har bidratt til 
den gode kontakt som det er mellom 
kommune og kirke i Modum.
Jeg tror også at kirken står litt høyt 
i folks bevissthet. Moinger er vare 
for det. Noen ganger kan det være 
vanskelig å samle folk til gudstjeneste, 
men de møter opp for å følge barna 
sine.

Hvordan er din ideelle kirke, Jon? 
”Seniorpresten” tenker seg litt om: 
– Egentlig et meningsløst spørsmål! 
Mennesker har forskjellige oppfatninger. 
Vi er en kirke av mennesker og ikke 
bare helgener. Som mennesker har vi 
konfliktfylte liv også. Kirken må gi rom 
for det menneskelige.

Er det spesielle opplevelser i prestetjenes-
ten i Modum du tenker tilbake på med 
glede?
- Mange rike møter med mennesker 
i Modum gjør det vanskelige å trekke 
fram noe spesielt.
Kanskje jeg likevel vil nevne 800 års 
jubileet for Heggen kirke i 1997. Jeg 
synes vi fikk til mye morsomt ved den 
anledning, bl.a. historiske gudstjenester 
og jubileumsbok for Heggen kirke.
Jeg vil også nevne vigslingen av Åmot 
kirke to år etter brannen i 1994. Jeg var 
med i byggekomiteen der og  opplevde 
det som godt og meningsfylt å få bidra 
til at Åmot kirke så raskt  ble reist.

Du var en stor bidragsyter til boka 
om Heggen kirke ved 800 års jubi-
leet. I forordet uttrykker du en kjærlig-
hetserklæring til Heggen kirke. Hva går 
denne kjærlighetserklæringen ut på?
– Jeg må henvise til boka for å svare 
utfyllende. Jeg synes Heggen kirke er 
storslagen; ikke minst beliggenheten. 
Kirken taler et tydelig språk og er rik 
på flotte ting i forkynnelsen. I boka 
forsøker jeg å tolke Heggen kirke; både 
kirkerommet og kirkeveien inn i folks 
liv.

Har du fått vært en prest slik du skulle 
ønske det ville bli?
– Ja. Jeg har likt å finne ut av ting sjøl 
etter å ha lest det som andre har tenkt 
også. Jeg har likt å følge mine ideer og 
også granske litt. Det har jeg hatt rom 
for i kirka.

Jon Mamen har tegnet ko
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Hva er det sentrale i det kristne budskapet 
som du har ønsket å formidle? Med andre 
ord hvordan har du ønsket å tegne den 
symbolske loddrette linjen i korset over 
Modum?
– Den verden vi lever i er Guds verden, 
og det liv vi lever kan vi forstå bedre 
ved å tenke Gud, frelse og nåde inn i 
vår virkelighetsforståelse. For meg er 
en verden uten Gud både uforståelig 
og skremmende.

Når ble du bevisst at du ville bli prest, Jon?
– Jeg kommer fra et prestehjem. Jeg 
tror bevisstheten om et yrke som prest 
gradvis vokste fram etter artium.

Var det personer og hendelser som 
påvirket ditt valg?
– Som nevnt var nok min far et forbilde 
og en rollemodell for meg. Dessuten 
var jeg klar over at kirka trengte 
prester. Da jeg var ferdig utdannet, ble 
jeg feltprest på Sessvollmoen. Deretter 
hadde jeg min første vanlige stilling som 
prest i Folldal. Jeg begynte der i 1973.

Hvorfor søkte du deg til Modum i 1980? 
– Jeg var på et 3 måneders prestekurs 
ved Modum Bad i 1979 med Per Frick 
Høydal som kursleder. Det var en god 
opplevelse for meg. Da jeg fikk den 
ledige kapellanstillingen i Nykirke, kom 
vi hit i februar 1980. 

Hva er annerledes ved å være prest i 
Modum i dag i forhold til da du begynte?
– Jeg var jo embetsmann da jeg ble 
tilsatt med hva det medførte. Nå har 
noe av rammevilkårene endret seg 
slik jeg opplever det. På en måte er 
det greit å slippe å forholde seg til nye 
rammer nå.
Før hadde jeg kontor i rådhuset og 
spiste matpakken min der. Det opplevde 
jeg som en utadvendt virksomhet for 
meg som prest. I dag er jeg mer knyttet 
opp mot kirkekontoret, og det indre 
livet på kontoret har blitt viktig i seg 
sjøl. Jeg har litt motstridende følelser 
over for det.

Har du planlagt ditt kommende pen-
sjonistliv?
– Nå kunne jeg svart lokalhistoriske 
studier. Men jeg tenker ikke bare det. 
Jeg er åpen for å se hvilke oppgaver 
som kommer til meg. Jeg vil gå på 
skauen og være på hytta sammen 
med kona mi. Jeg vil fortsatt være et 
samfunnsmenneske med interesse for 
Modum og moinger. Jeg kan også være 
åpen for noe vikartjeneste som prest. 
En rolle kommer nok til meg.

Har du en spesiell bibeltekst som betyr 
mye for deg?
– Ja, jeg tenker på Matteus kapitel 13 
vers 52. Der står det: ”Derfor er enhver 
skriftlærd som har gått i himmelrikets skole, 
å likne med en husbond som har både nytt 
og gammelt å hente fram av sitt forråd.” 
Jeg mener at jeg også har et forråd som 
ikke er oppbrukt av fortellinger fra 
bibelhistorie og lokalhistorie som jeg 
kan bruke til fornyelse.

Er det et spørsmål du gjerne skulle hatt 
før vi avslutter vår samtale, Jon?
– Jeg vil gjerne takke medarbeiderne 
som har omgitt meg her! Det er 
positive mennesker som har villet 
noe godt for moingene hele tiden. 
Det har ført til noen diskusjoner om 
prioriteringer og ulike meninger om 
hvordan ting skal gjøres. Men vi har alle 
hatt bygda for øyet. Jeg har derfor satt 
stor pris på medarbeiderne.

Stor takk til deg, Jon, fra Modum 
menighetsblad for korset du har tegnet 
over Modum i 30 år gjennom ditt liv 
og virke!

Harald Kvaase  

Jon Mamen.

• Foto: Harald Kvaase

orset over Modum i 30 år
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Vi er på tur innover i Holleia. Du ser 
kanskje for deg de hvite snødekte 
trærne, smilende folk på tur, glad latter 
og muntre ”hei, hei”-rop.
 Vi kommer fram til Abelone: Prater 
med dagens Abelonevertskap og føl-
gende historie fortelles:

”Han hadde vært på fest og kom hjem, 
sørpe full.   Klærne var tilgriset og hodet 
verket.   ”Nå blir kona sint” – tenkte han.
Han kom seg inn i huset og mer hus-

ket han ikke før han våknet,  så ned-
over seg selv og skjønte ingenting.
Han var ren.
Han var vasket.
Det luktet så godt;  kaffe og frokost og 
stearinlys.
– Hvor var han havnet?
Tydeligvis hjemme –  for han lå på sitt 
eget soverom.
– Hva har skjedd? 
Der dukket kona opp – smilte til han 
og sa:  ”God morgen, skatten min?”

Han kunne jo falt ut av senga av over-
raskelse; Var hun ikke sint? Han spur-
te hva som har skjedd og hun sa:
”Jeg fant deg skitten og illeluktende og 
tenkte – denne drittten må jeg rydde opp, 
like godt å gjøre det først som sist.   Jeg 
tok av deg de illeluktende klærne, men da 
jeg kom til trusa,  da niholdt du på den og 
ropte;  ”Nei, nei – jeg er gift, jeg er gift”.
 

Arild 

Abelonehytta.

Menighetens skidag

Storkoser meg på ski
– og løypene til Abelone har vært førsteklasses

Skidag i Vikersund hoppsenter.



Modum Menighetsblad Nr. 1/2010
13

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 Nordre Modum
Ungdomsskole 

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 på Vikersund Menighetsenter

•  Onsdag 3. mars kl. 19.00: 
 ”Gud for de nedbøyde og utslåtte”
 v/fengselsprest Rolf Martin Synnes. 

Han jobber i Ringerike fengsel, og 
kvelden vil nok bære preg av det.  
Synnes bor nå i Vikersund. 

 Det blir sang av Hokksund felleskor.
•  Onsdag 10. mars kl. 19.00: 
 ”Fra skam til livsmot” 
 v/instituttprest Berit Okkenhaug.

Hun har sitt arbeid ved Institutt for 
sjelesorg i Vikersund. Hun har nylig 
gitt ut boken ”Når jeg skjuler mitt 
ansikt. Perspektiver på skam.” Det 
blir sang av Helle Myrvik.

•  Onsdag 17. mars kl. 19.00: 
 ”Håpet som aldri tar slutt”
 v/psykiater Einar Johnsen. Han er 

sønn av Gordon Johnsen og har 
tidligere arbeidet som psykiater på 
Modum Bad. Han bor nå i Oslo.

 Det blir sang av Marte Halås. 
•  Onsdag 7. april kl. 19.00: 
 Peiskveld.
•  Onsdag 14. april kl. 19.00: 
 ”Hvordan håndtere våre følelser?” Sett 

i forhold til livssyn og menneskesyn. 
v/psykiatrisk sykepleier Berit Hog-
ganvik. Hun har arbeidet forskjellige 
steder bl.a på Modum Bad.

 Nå driver hun for seg selv bl.a som 
rosenterapeut.

• Onsdag 21.  april kl. 19.00: 
 ”Idretts-glede og trosglede.” 
 Historien om KRIK v/generalsek-
 retær/idrettsprest Kjell Markset.

KRIK står for Kristen idrettskon-
takt. KRIK har også et lag i Mo-
dum. Det var Kjell Markset som 

startet KRIK, og han er altså nå 
generalsekretær.

• Onsdag 5. mai kl. 19.00:
  ”Arven fra Israel” v Morten Kravik 

fra Israels-misjonen. Morten har
mye av Østlandet som sitt virke-
felt.

• Onsdag 12. mai kl. 19.00:  
 Taize-kveld med mye sang. Taize er 

et stort økumenisk senter i Fran-
krike som besøkes av tusenvis av 
mennesker (særlig ungdom) fra 
hele verden hvert år. I Taize har de 
utviklet en sangskatt som er fin og 
spesiell.  Vi skal lære mange av disse 
sangene og høre om Taize. Kvelden 
ledes av Helge Gutuen.

 
Det er Normisjon 

som står for temakveldene.

Møter i Misjonssambandet 
følgende onsdager kl. 19.00: 
24. mars, 28. april, 26. mai.

Formiddagstreff
Følgende tirsdager kl. 11.00: 
16. mars, 20. april, 18. mai.
Tur 15. juni. Program senere.

Loppemarked:
Det årlige loppemarkedet på 
menighetssenteret blir
lørdag 24. april  fra kl. 09.30.

Fest 17. mai:
Alle er hjertelig velkommen til 
17.-mai-fest på menighetssenteret 
kl. 18.00

Sammen i bønn for Modum

I høst har vi hatt en prosess gående i 
Modum menighet med fokus på å be 
for Modum. Jesus har gitt oss mange 
løfter knyttet til bønn. Samtidig har 
han plassert oss nettopp her i bygda 
for å formidle livet med Ham på 
ulike måter til mennesker rundt oss. 
Bønnen og nærheten til Gud, Jesus 
og Den Hellige Ånd er grunnmuren 
i det kristne livet.  
Jesus sa: ”Uten meg kan dere intet 
gjøre!” og ”Se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende!” 

Nå ønsker vi å styrke forbønnen for 
bygda vår gjennom å opprette et 
felles nettverk av forbedere sammen 
med pinsemenigheten Betlehem og 
Normisjon på Vikersund. Forbedere 
er personer som forplikter seg til 
regelmessig bønn for Modum.  I 
tillegg inviteres forbederne den 
siste torsdagen i måneden kl.19.30 – 
20.45 på Vaaraan hvor vi synger, ber 
sammen og oppmuntrer hverandre 
til å stå sammen i bønn for Modum. 
Fellesskapet er viktig for å holde ut 
og få inspirasjon til tjenesten. 

Det er etablert en ledergruppe på 
tre personer – Kjersti Silseth, Eli 
Gutuen og Rolf Hamstad –  som tar 
ansvaret for å lede torsdagskveldene 
og sende ut informasjon om bønne-
temaer på mail til alle som vil være 
med. Det er fullt mulig å komme 
med innspill til denne ledergruppa 
om hva vi bør be for. Nå er vi i gang 
og må Gud lede oss på veien, slik at 
vi ber og gjør det han velsigner!

Bønneemner for den første perio-
den: Skolene i Modum, familiene, 
innvandrere og folk som sliter med 
rus.
Kontakt: 
Eli Gutuen 95 97 40 34 eller 
Rolf Hamstad rhamstad@frisurf.no 
/ 952 25 677

Åmot kirke
Mandag 15. mars kl. 10.30: Hyggestund
11. april kl. 20.00: Treffpunkt
19. april kl. 10.30: Hyggestund
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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? Ny kirke i Kamerun

Enger misjonsforening holder fest 
tirsdag 13. april kl. 18 i Åmot kirke.  
Vi får besøk av tidligere misjonær 
og kirkens nødhjelp-utsending Njell 
Lofthus, som sammen med kona Ingrid 
bestemte seg for å samle inn penger 
og bidra til at studentene i byen 
Ngaoundéré i Kamerun skulle få seg 
en ny kirke. 

Njell deltok selv i byggingen av den
nye kirken. Sammen med kameraten
Torvild Valle støpte de to pensjonist-
kameratene 6000 mursteiner og trillet 
et par tusen trillebårlass med jord inn 
på kirketomten. Men i oktober 2006 
gikk det galt. Njell falt ned fra et stillas 
da han holdt på å bygge et tårn som 
dragerne skulle hvile på. Tre ryggvirvler 
ble knust i fallet, og Njell har siden 
vært avhengig av rullestol. Ingrid og 
Njell Lofthus er historien om 50 år i 
misjonens, bistandens og nødhjelp-
arbeidets tjeneste, hele tiden i Afrika. 
Njell Lofthus gir  oss en fargerik 
”rapport” fra sitt besøk i Kamerun ved 
innvielsen av Njell Lofthus kirken. Det 
er fantastisk å se resultatet av dette 
store og dramatiske prosjektet som nå 
bærer Njells navn.

Menighetskoret synger, og det blir be-
vertning.

Alle er hjertelig  velkommen! 

Karnevalsgudstjeneste i Åmot kirke.
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Fattige i møte med 
naturkatastrofer

Kirkens Nødhjelps-aksjon 2010

Tørke, flom og sykloner truer liv-
ene til millioner av fattige men-
nesker over hele verden. Dette vil 
folk fra Modum menighet  gjøre 
noe med.  

Tirsdag 23. mars går Kirkens Nødhjelp-
aksjonen 2010 av stabelen. Da besøker 
konfirmanter, unge og voksne fra me-
nigheten alle husstander i Modum for
å samle inn penger til Kirkens Nød-
hjelps arbeid. 

– Naturkatastrofer rammer alltid fat-
tige hardest. Mens vi i den rike delen 
av verden kan forebygge og forsikre oss 
mot naturens ødeleggelser, står men-
nesker i fattige land i fare for å miste alt 

når katastrofen 
rammer. Det er 
nettopp dette 
Kirkens Nød-
hjelp-aksjonen 
2010 handler 
om, forteller 
Ole Auen Wiger. Han er lokal aksjons-
leder og håper folk vil ta bøssebærerne 
godt imot. 

– Kan redde liv

I fjor høst var millioner av mennesker 
truet av sult på grunn av en unormalt 
lang tørketid i Kenya og Øst-Afrika. 
Jorda ble steinhard og tørr, rent vann 
ble mangelvare, avlinger visnet og kveg 
døde i hopetall. I andre land, som for 
eksempel Vietnam, rammer hyppige 
flommer de aller fattigste verst og øde-
legger både hjemmene og livsgrunnla-
get deres.

– Bidrag fra medmennesker i Modum  
kan redde liv neste gang katastrofen 
rammer. Støtt Kirkens Nødhjelp-aksjo-
nen 2010, oppfordrer Wiger. 

Rustes til å møte katastrofene

– Kirkens Nødhjelp har gjennom 60 år 
vært til stede for å redde og beskytte 
liv i katastrofesituasjoner. Samtidig job-
ber vi langsiktig med forebygging og 
tilpasning. I Vietnam bygger vi blant
annet flomsikre hus, mens vi i Kenya 
bidrar med vanncisterner som kan
samle vann fra regntiden til bruk når
tørken rammer, forteller generalsek-
retær Atle Sommerfeldt i Kirkens 
Nødhjelp. 

Kirkens Nødhjelps utfordrer også
mennesker med makt og ansvar og
krever at de jobber for klimarett-
ferdighet.

– Med Kirkens Nødhjelp-aksjonen 
2010 gjør vi i et felles løft sammen 
med folk i Norge for at fattige men-
nesker i land som Kenya og Vietnam 
skal få mulighet til å tilpasse seg det
ustabile klimaet og stå sterkere rustet 
når tørken eller flommen rammer, sier 
Ole Auen Wiger. 

Imponerende engasjement

Både voksne, konfirmanter og andre 
unge fra menigheten engasjerer seg i 
årets Kirkens Nødhjelp-aksjon. 
– Jeg er mektig imponert over folks 
engasjement og hvordan de har sam-
arbeidet om aksjonene vi har hatt tid-
ligere. sier Wiger.

Håper på ny rekord
– Menigheten i Modum har arrangert 
fasteaksjoner siden starten i 2003. Vi 
fikk et godt resultat på 61.000 kroner i 
fjor, men jeg håper vi skal klare å samle 
inn enda mer i år, sier Wiger. 
 Pengene fra innsamlingsaksjonen 23.
mars går til Kirkens Nødhjelps arbeid,
og vil blant annet bidra til at fattige 
mennesker i sør kan sikre seg bedre 
mot naturkatastrofer, tilpasse seg 
klimaendringene og få hjelp når kata-
strofen inntreffer. 

Inge

  For mer informasjon, kontakt: 
Ole Auen Wiger
• Tlf. 90 00 32 89
• Epost: oleauen@online.no

Bidrag fra medmennesker i Modum kan 
redde liv neste gang katastrofen rammer. 
Støtt Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010, 
oppfordrer Ole Auen Wiger. 
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Hva går pengene til?
Vietnam har de siste årene blitt hardt 
rammet av flom. Kirkens Nødhjelp 
hjelper utsatte familier med å bygge 
nye flomsikre hus. Andre steder gis 
det støtte til bygging av biogasstanker. 
I disse reaktorene samles gjødsel fra 
mennesker og husdyr som sammen 
med vann utvikler metangass. Metan 
er ellers en farlig drivhusgass, men her 
ledes den inn på kjøkkenet og blir til en 
viktig ressurs i matlagingen.  

I Mali er man vant til tørke, men sikre 
regntider har likevel gjort det mulig å 
produsere mat. Nå er regnet mindre 
forutsigbart, og av og til uteblir det helt. 
Kirkens Nødhjelp driver prosjekter der 
lokalsamfunn lærer å samle på vannet 
som kommer, slik at det kan brukes til 
rett tid for avlingene. Sol er det nok av i 
Mali, så hvorfor ikke bruke sollyset som 
en ressurs? Et lite solcellepanel gir en 
familie lys til matlaging, lekselesing og 
håndverksarbeid på kvelden. Panelene 
driftes og vedlikeholdes av godt voksne 
kvinner som av Kirkens Nødhjelp er 
gitt et halvt års ingeniørutdannelse i 
India.

Hva kan jeg gjøre?
Ta godt i mot bøssebæreren som
kommer tirsdag 23. mars! Bøsse-
bæreren gjør en viktig jobb, og for-
tjener et smil fra deg! Ha gjerne noen 
kontanter klare.

Ringe 820 43 033 (du gir kr 100,-) eller 
benytt konto 1594.22.87493

Melde deg som bøssebærer eller sjåfør 
for konfirmantene! Vi starter kl 17 fra 
disse stedene i Modum: Åmot kirke, 
Vaaraan, Vikersund menighetssenter, 
Gimle, Sysle skole og Rud kirke. 

Fulltids ingeniør: Leinabou Abdoulaye 
jobber fulltid med å reparere og sette opp 
nye solcellepanel.

Tran Thi Thun Kim (5) viser hvordan familien kan klatre opp på hemsen når flommen 
rammer. 
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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

Elias Leonel Dahl 01.11.2009 Olavskirken 
Birgit Haraldseth 08.11.2009 Åmot kirke 
Benjamin Isaksen 08.11.2009 Åmot kirke 
Ola Ruud Midtun 08.11.2009 Åmot kirke 
Erik Ruud Midtun 08.11.2009 Åmot kirke 
Oda Mikkelsgård 08.11.2009 Åmot kirke 
Sander Bauer Ellingsen 22.11.2009 Heggen kirke 
Bjørn Erik Haugen 22.11.2009 Heggen kirke 
Ella Øvereng Håkonsen 22.11.2009 Heggen kirke 
Eline Harstad Gundersen 29.11.2009 Heggen kirke 
Albert Brekke Kristiansen 29.11.2009 Heggen kirke 
Iselin Kaasa 06.12.2009 Snarum kirke 
Sverre Aasand 13.12.2009 Åmot kirke 
Susann Elene Aase 13.12.2009 Åmot kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Simone Dahl Husby 20.12.2009 Olavskirken 
Mia Dannemark Varlo 20.12.2009 Eikvang 
Emil Auvi Torgersen 03.01.2010 Åmot kirke 
Ella Christiansen Wang 03.01.2010 Heggen kirke 
Celine Sandvold-Holmen 10.01.2010 Heggen kirke 
Tuva Skistad 10.01.2010 Heggen kirke 
Oscar Miljeteig Danielsen 11.01.2010 Rikshospitalet kapell
Kasper Larsen Røste 17.01.2010 Nykirke kirke 
Vebjørn Bakken 24.01.2010 Heggen kirke 
Bastian Gundersen Bottegård 24.01.2010 Heggen kirke 
Linea Wilhelmsen Eilertsen 24.01.2010 Rud kirke 
Trym Sterri Grøsland 24.01.2010 Rud kirke 
Tina Johansen 24.01.2010 Åmot kirke 
Anders Skinstad Solbakken 24.01.2010 Åmot kirke 

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Heidi Lorenz Kristoffersen og Vegard Tandberg 09.01.2010 Nykirke kirke  

     
 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Kåre Martinsen 1925 10.11.2009 Åmot kirke  
Hugo Andersen 1929 12.11.2009 Heggen kirke 
Arne Finsrud 1924 11.11.2009  Heggen kirke 
Knut Solhaug 1946 13.11.2009 Heggen kirke 
Eveline Margrethe Kristiansen 1921 18.11.2009 Heggen kirke 
Marta Østengen 1916 26.11.2009  Heggen kirke 
Margit Hellum 1920 27.11.2009 Heggen kirke
Rolf Georg Gystoft 1923 03.12.2009  Modumheimen kpl 
Kristoffer Ruud 1920 02.12.2009 Heggen kirke  
Ole Brenne 1926 04.12.2009  Nykirke kirke  
Bjørn Andersen 1961 15.12.2009  Heggen kirke  
Palma Rekdal 1923 03.12.2009  Heggen kirke  
Astrid Askheim 1912 10.12.2009  Heggen kirke  
Bjørn Lippestad 1943 17.12.2009  Åmot kirke   
Vigdis Finnerud 1958 16.12.2009  Snarum kirke 
Eva Engen 1935 22.12.2009 Åmot kirke  

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Signe Gunvor Thorud 1914 05.01.2010   Åmot kirke 
Eva Marie Skaalien 1955 06.01.2010  Vestre Spone 
Øystina Martinsen 1927 07.01.2010   Gulsrud kirke 
Synnøve Kjøll 1921 08.01.2010  Heggen kirke  
Hans Brastad 1922 19.01.2010  Heggen kirke  
Oscar Miljeteig Danielsen 2009 15.01.2010   Rikshospitalets kapell 
Randi Johansen 1918 22.01.2010  Snarum kirke 
Linda Larsen 1976 27.01.2010   Heggen kirke 
Olav Hjelmesæth 1923 26.01.2010   Vestre Spone 
Erland Thon 1953 29.01.2010  Rud kirke  
Arnt Solheim 1916 28.01.2010   Heggen kirke 
Leif Drolsum 1935 04.02.2010  Åmot kirke 
Baard Narve Ingesen 1936 03.02.2010  Heggen kirke 
Einar Myklebust 1924 05.02.2010   Åmot kirke 
Anita Hellerud 1971 05.02.2010   Heggen kirke  
Bjørg Mogen 1924 04.02.2010   Åmot kirke 

Mia Dannevig Varlo 
døpt på Eikvang.

Kasper Larsen Røste
døpt i Nykirke.
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Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

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

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

Knut Johnsen. Avskjedsgudstjeneste for 
Jon Mamen. Ordfører Terje Bråthen, prost 

Helge Norrud og Menighetskoret medvirker. 
Kirkekaffe på Vikersund Menighetssenter etter 

gudstjenesten.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Per Arne Dahl og 

Helge Harila.

Søn. 14. mars - 4. søn i faste - Joh 6,24-36
Åmot kirke kl. 11: Temagudstjeneste om Fader Vår. 

Runar J. Liodden og Stian Tveit. Søndagsskole.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og 
Anne Hæhre. Familiekoret deltar.

Olavskirken kl. 11: Høymesse. Jon-Erik Bråthen 
og Eli Landro.

Søn. 21. mars - Maria Budskapsdag - Salme 113
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg, 

Knut Johnsen og Stian Tveit. 
Åmot Barnegospel synger. Menighetens årsmøte 

etter gudstjenesten.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Gunnar Fagerli 

og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste v/ Tro og Lys.

Søn. 28. mars - Palmesøndag - Joh 12,12-24  
(HUSK: Sommertid begynner! :)

Heggen kirke kl.11:  Høymesse.  Tormod Moviken 
og Knut Johnsen.

Nykirke kirke kl. 11:  Temagudstjeneste om Fader 
Vår. Runar J. Liodden og Stian Tveit.

 

April:
Tor. 1. april - Skjærtorsdag - Joh 13,1-15
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Fre. 2. april - Langfredag - Mark 14,26-15,37
Vestre Spone kirke kl. 11: Langfredagsgudstjeneste. 

Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 19: Langfredag i lyd 

og bilde. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn. 4. april - Påskedag - Joh 20,1-10
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden, Stian Tveit og Lars-Ole 

Gjermundbo m/band.

Man. 5. april - 2. Påskedag - Joh 20,11-18 
Rud kirke kl. 11: Høymesse. Runar Liodden og 

Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Inger Ma Bjønnes 

og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. 

Runar J. Liodden og Knut Johnsen.

Søn. 11. april - 1. søn e påske - Joh 21,1-14 
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Notto Thelle og 

Åge N. Eilertsen.

Søn. 18. april - 2. søn e påske - Joh 21,15-19 
Åmot kirke kl.11: Storfamiliegudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Stian Tveit. 
Modum SoulChildren deltar.
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste i forbindelse 

med konfirmantleir. Geir E. Holberg, 
Arild Løvik og Anne Hæhre.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Berit Okkenhaug 

og Helge Harila.

Søn. 25. april - 3. søn e påske - Joh 14,1-11 
Heggen kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. 

Geir E. Holberg og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og organistvikar. 
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Jon-Erik Bråthen 

og Henriette Skagen.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 

Geir E. Holberg og Anne Hæhre.
 

Mai:
Lør. 1. mai - Off. høytidsdag - Luk 6,31-35
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Stian Tveit.

Søn. 2. mai - 4. søn e påske - Jes 1,18-20
Nykirke kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste med 

konfirmanter. Runar J. Liodden og organistvikar.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Tormod Moviken og Knut Johnsen. 
Menighetskoret (?). Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Notto Thelle og 

Helge Harila.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste ved Tro og Lys.

Søn. 9. mai - 5. søn e påske - Mt 6,6-13
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Stian Tveit. Søndagsskole.
Snarum kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. 

Geir E. Holberg og organistvikar.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Valborg Sinnes og 

Tor Eika.

Tor. 13. mai - Kr.Himmelfartsdag - 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 

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

Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Man. 17. mai - Grunnlovsdagen - 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 organistvikar.
Olavskirken kl. 11: 17. mai-gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11.30: 17. mai-gudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Stian Tveit.
 Åmot speidertropp.

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. 
Familiekoret deltar.

Når du deler ditt brød 
med den som sulter,

og metter den som lider nød,
da skal lyset renne for deg i mørket,
og natten skal bli som høylys dag. 

Jes. 58,10

Vi ønsker våre lesere en fastetid til ettertanke og en riktig god påske!


