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Men jeg vet at min gjenløser lever;

        og som den siste skal han stå 

fram på jorden.

Juledagsmorgen i Nykirke

Sørger du?

Har du behov for støtte i forbin-
delse med sorg bearbeidelse, kan 
du ta kontakt med diakon Liv 
Marie Rudmoen
32 78 32 36 eller 477 55 634

Har du behov for en 
samtale? 

På kirkekontoret vil det alltid 
være en til å møte deg eller for-
midle 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 krisetelefon tje-
neste hele døgnet.  Tlf. 815 333 00

Menighetens viktigste utfordring
Inge Rese

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

Frivilliges innsats. Et kirkeår er over, og med første søndag 
i advent er vi igang med det nye. Modum menighet kan se til-
bake på et begivenhetsrikt år. Menigheten har ansatt trosopp-
lærer og ny menighetsmusiker. Det er arrangert konfirmantleir, hyggestunder, søn-
dagsskole, konserter og menighetsenterets tema-kvelder holder en høy standard. 
 Tar vi en titt i oversiktskalenderen her i bladet, registrerer vi et mangfold av 
aktiviteter. Lista er lang. Få, om noen organisasjoner, gjør mer sosialt arbeid for lo-
kalsamfunnet på tvers av aldersgrensene. Dette er i all vesentlighet takket være de 
frivilliges arbeidsinnsats og tilskudd - som ikke kan verdsettes høyt nok. 

For Kirken er mer enn gudstjenester – og menigheten representerer et fel-
lesskap som har et sterkt ønske om å bidra til og for medmennesker (diakoni). Det 
legges ned et betydelig arbeid for eldre, barn og unge. Og vi skal huske på - at mye 
av dette er frivillighet som ikke koster det offentlige ei krone på budsjettet. For det 
dreier seg ikke kun om tro alene – men også handling. Mange velger å se bort fra 
dette i sin ellers ramsalte kritikk av kirken.
 Dessverre er ikke alle så godt kjent med arbeidet kirken gjør. Det er mange 
grunner til det, men en viktig grunn er at vi ikke er flinke nok til selv å kommunisere 
budskapet. Kirken blir derfor ofte tatt som en selvfølge, og vi ville savnet den først 
når den ikke var der lenger. 

Kristen tro og tradisjon. I all hovedsak kan vi takke oss selv for at vi ikke kjenner 
til viktige deler av bibelhistorien og dermed vårt eget verdigrunnlag. Derfor er me-
nighetens Trosopplæring en stor og viktig utfordring. Visjonen for Trosopplæringen 
er å være ”en raus og tydelig kirke hvor barn og unge får hjelp til å leve i tro, håp og 
kjærlighet.” 
 Endringer i skolen har sakte men sikkert forringet kunnskapen om kristen tro og 
tradisjon. Og i et velment ønske om toleranse og nøytralitet velger foreldre og skole bort 
den kristne tradisjon på vegne av barna. Men uten et minimum av kjennskap til den, har vi 
i realiteten fratatt de unge muligheten til selv å velge.
 Og i møte med andre religioner er det viktig å kjenne vår egen tro, slik vi ved å 
kjenne vårt eget språk som et fundament, når vi skal lære andre språk. Det er på oss 
selv vi kjenner andre. Det er menighetens viktigste utfordring.

Ha en fin adventstid!
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Jeg hadde i høstferien gleden 
av å være i Oberammergau i 
Bayern i  Sør-Tyskland og se på 
passionsspillet som landsbyen 
fremførte. Det bor ca. 4000 
mennesker i Oberammergau og 
2000 av disse var medaktører.

Det hele begynte i 1633, da 
pesten herjet Europa og lands-
byboerne lovet seg selv og 
Gud at dersom de overlevde 
pesten, ja, da skulle de fremføre 
Jesu lidelseshistorie, fra palme-
søndag til 1. påskedag, hvert 10 
år.  Allerede 1644 ble det første 
spillet fremført og siden er det 
blitt holdt i hevd og fremført 
hvert 10. år – og det jeg så 
sammen med 5000 andre var 
den 102 fremføring i år. Nå er 
det 10 år til neste gang.
 Jeg var og så Stuttgart 
spille fotball, sammen med ca 
35000 fanatiske hjemmepubli-
kummere. De heiet, de jublet 
og Stuttgart begynte meget 
bra, med skudd i tverrligger og 
stang, men det ble bare nesten mål og 
da bortelaget scoret på en kontring, da 
gikk lufta ut av hjemmepublikum.   De 
begynte etter hvert å bue på sine egne, 
le av dem, rope ukvemsord og ba disse 
som tjener så mye penger om å vinne 
eller forsvinne.
 I nederlagets time er det ubarm-
hjertig å være fotballspiller.  Det skal en 
dyktig lagledelse til, for å gi spillerne ny 
tro på seg selv, reise dem opp av neder-
laget og manglende selvtillit, før de skal 
kunne yte på hjemmebane.
 I Oberammergau kom de med en 
kvinne til Jesus, hun var grepet på fersk 
gjerning i ekteskapsbrudd – «I loven står 

det at slike kvinner skal steines», hva sier 
så du.  Jeg tenkte på fotballpublikumet, 
som fulgte loven og verbalt steinet fot-
ballspillerne, hva Jesus tenkte, det vet 
jeg ikke, men han bøyde seg og skrev på 
jorden.  Da de fortsatte å spørre, rettet 
han seg opp, så på dem og sa; «Den av 
dere som er uten synd, som aldri har gjort 
noe galt, kan kaste den første steinen».   
 Det ble en underlig opplevelse å 
se hvordan scenen ble tømt for folk, 
de gikk bort, de eldste først, skamfulle, 
med bøyd hode og tilslutt var det bare 
disse to som var igjen på scenen;  Jesus 
og kvinnen.

Har ingen fordømt deg, spurte Jesus.

Nei, ingen svarte hun.

Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og 
synd ikke mer, sa Jesus.

Kvinnen rettet seg opp, gikk bort og 
gav Jesus en klem og med lette steg og 
med strålende ansikt forsvant hun ut av 
scenen og gikk med nytt håp og livsmot 
inn i den hverdagen som møtte henne.

Arild Løvik

Når jeg lider nederlag, 
mislykkes – hva da?

Illustrasjon av Jesus og kvinnen som ble grepet i hor.
 © 2000 Doris Pritchett. 
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Hvert år møter blikket vårt det 
samme, i utallige utforminger og 
variasjoner: Stall, krybbe, mor 
med nyfødt barn, far i bakgrun-
nen, lysende stjerne, gjetere, sauer. 
Ingen barselstue i verden er frem-
stilt så mange ganger og på så mange 
måter. Intet annet motiv har fått 
tilsvarende innpass som pynt i de 
tusen hjem.

Vårt øye møter juleevangeliet. Og 
vårt øre møter det: «Det skjedde i 
de dager…»

Hva sier julens fortelling oss i våre 
dager? Den roper ut:

Det er noen der! 
Tilværelsen rommer en åndelig 
dimensjon; Gud finnes! Juleevan-
geliet forteller at vår verden ikke 
er en tilfeldighet, og at livet ikke har 
oppstått på en slump. Det innebærer 
at heller ikke vi skyldes en slump. Vi 

er en del av en Gud-villet  verden. 
Det finnes en som har alt i sin hånd.

Julens fortelling har mer å si:

Det er noen her!
Barnet i krybben er her! Her i vår 
verden! Han er ikke her bare som et 

barn, men som en som har levd sitt 
liv, gjort sin gjerning, dødd sin død – 
og -  oppstått fra de døde! Barnet i 
krybben er Gud som ble menneske! 
Han er med oss alle dager. Han som 
sonet vår synd vandrer med oss, lider 
med oss, gir hjelp til livsmestring og 
håp over våre liv. Juleevangeliet er 
budskapet om en Gud som elsker 
oss så høyt at han ga sin Sønn.

I julen utfordres vi til å tro det! Vi 
kalles til å knele ned ved jule-
krybben og undrende ta dette inn:

«Nå møtes jord og himmel i barnet, 
lagt på strå». 

(Salmer 1997 nr. 2)

Gledelig jul!

Hilsen fra biskop i Tunsberg Laila Riksaasen Dahl:

Tanker ved julekrybben

Foto: Victor Skimmeland. 

Modum menighet driver et omfattende 
arbeid for barn, unge, voksne og eldre i 
bygda vår. Dette er mulig takket være en 
stor stab av frivillige medarbeidere som 
stiller opp i de ulike sammenhenger. 
 Modum menighetsråd deler hvert 
år ut en Frivillighetspris. Den skal gis 
til en enkeltperson eller gruppe som 
har gjort en særskilt frivillig innsats til 
beste for enkeltpersoner eller grupper 
innen menighetens arbeid i Modum. 
Når menighetsrådet inviterer alle de 
frivillige til en fest 15. februar kl. 19.00, 
vil utdeling av frivillighetsprisen være en 
av postene på programmet. 
 Har du forslag til en kandidat? I så 
fall vil vi gjerne høre fra deg! Forslaget 
må leveres skriftlig med begrunnelse 
på hvorfor kandidaten(e) er foreslått. 

Ta kontakt med kirkekontoret innen 
utgangen av året.  Vi ser fram til å høre 
fra deg!

Kandidater til Frivillighetsprisen 2010Lån 
av 
buss

«HYGGEBUSSEN» Mercedes 
sprinter-96 modell, 12 seter inkl. 

sjåføren, heis for rullestol.

Bussen er fremdeles til utlån til kr. 
5,- pr. km. Sjåføren må ha utvidet 
sertifikat til 16 seters buss, og være 
fylt 23 år. 
Prioritering:  Transport av funksjons-
hemmede og eldre.
Nærmere opplysninger og spørsmål 
om utlån til Britt Dahl, 32785647 – 
90109332, britt.dahl@online.no

Hilsen styret for Hyggebussen

Sigmund Mossige, Lauritz Braathen, 
Gudmund Berg og Britt Dahl.
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På jakt etter 
en verdifull gave?
Store deler av oppveksten hadde 
jeg en forståelse av Gud, Jesus 
og den kristne tro som lite 
spennende, ja rett og slett kjede-
lig og uinteressant. Er det slik?

I løpet av ungdomstida oppdaget jeg 
mer og mer av skatten som er der 
og som stadig gir livet mitt glede, 
trygghet og viktige oppgaver i hver- 
dagen. Skatten er ikke ment til å være 
kun for meg. Derfor ønsker jeg å hjel- 
pe andre å finne skatten, et oppdrag 
jeg deler med alle foreldre og faddere 
til barn og ungdommer som er døpt. 
Oppdraget handler om å gi barna våre 
kjennskap til Jesus og den kristne tro 
slik at de kan ta et eget valg selv. Men 
ingen av oss velger noe vi ikke kjenner 
eller har gjort erfaringer med, enten 
det er valg av bil, hus, venner eller 
ektefelle. ”Hvordan kan de tro på en 
de ikke har hørt om?” sier Paulus. 

Hvordan kan vi gjøre dette på barnas 
viktigste arena – hjemmebanen? Å 
lese bibelfortellinger for barna og ha 
cd’r med musikk de kan høre på når 
de vil, er en konkret og overkommelig 
måte. Det trenger ikke å bli kjedelig! 
Det finnes nå en utrolig bredde av 
bøker, puslespill, dataspill, filmer, cd’r 
og leker som formidler den kristne tro 
på en måte som engasjerer og som er 

tilpasset barn i ulike aldre. 
Alt på markedet har ikke den samme 
kvaliteten på språk og bilder. Derfor 
har vi kjøpt inn noen flotte bøker, 
cd’r og andre ting til kirkekontoret i 
Åmot kirke som holder høy kvalitet til 
en overkommelig pris! Her er noe av 
utvalget:

(Bilder og priser!) Klistremerkebøker 
50,- DVD-film: 150,- Cd’r: 100,- 
Barnebibel – liten: 100,- Barnebibel – 
stor: 200,-

Nå nærmer det seg jul. Kanskje en 
barnebibel eller en cd med gode 
tekster er noe å gi bort til et fadder- 
barn eller til et av våre egne barn eller 
barnebarn? Alt dette fås kjøpt kontant 
eller med vedlagt giro på kirkekontoret. 
Enkelt og tilgjengelig! Kom innom og 
gjør unna noe av julehandelen!!

Hvis du trenger andre gavetips til barn 
eller ungdom med kristen musikk eller 
bøker så send meg en mail:
runar.liodden@modumkirke.no

Andre nettsider hvor det også er 
mulig å få kjøpt andre bøker og 
materiell er:

• www.iko.no
• www.bokogmedia.no
• www.proklamedia.no
• www.bibel.no
• www.hermon.no

Runar Liodden

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

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

Eldres hyggestund 40 år 
• Tekst og foto: Eli Bondlid

Under overskriften «Et overveldende 
sinne» i Modum Menighetsblad nr. 3, 
2010 spør Per Arne Dahl: «Hvorfor er 
det så mye sinne mot den kristne kirke 
og den kristne kulturarven i Norge?» 
 Et mer aktuelt spørsmål er nok: 
”Hvorfor er det så mye motstand mot 
Den norske kirkes og kristendommens 
privilegier i Norge?” 
 Ett svar på det: Mange mennesker 
synes det er galt at staten skal favori- 
sere et bestemt livssyn. Derfor bør 
verken skole eller andre offentlige 
institusjoner drive forkynnelse. 
 Ingen sterke krefter i Norge øns- 
ker å fjerne korset fra flagget eller ta 
jesusbarnet ut av krybben. Derimot 
synes mange det blir feil at barn skal 
være nødt til å dyrke Jesus som en 
gud for å få være med på skolens jule-
avslutninger. Og de synes at når det 

offentlige reiser minnesmerker for død- 
fødte barn, bør man ta hensyn til også 
dem som ikke tror på Gud. 
 Hvorfor later mange kristne som 
om de nå hindres i å oppdra sine barn i 
kristendommen? Se for eksempel leser-
innlegg i tidligere menighetsblad. 
 En påstand som ofte gjentas i debat-
ter er at tilhengerne av livssynslike- 
stilling visstnok er så flinke med ord. 
Dahl skriver at «de som representerer 
kritikk, sinne og motstand mot den 
kristne tro er så frimodige, så reflek- 
terte og så uredde og pågående…»  og 
de «vet å prege og få gjennomslag på 
foreldremøter».
 Jeg har som mor til fem barn i mo- 
dumskolen i 15 år vært på mange for- 
eldremøter og aldri hørt denne uredde
og pågående kritikken Dahl viser til. 
Jeg har hørt et par ytterst forsiktige 

spørsmål om Bibelvandring og opp- 
legg med skoleavslutning i kirken. 
Som aktiv i Human-Etisk Forbund har 
jeg fått en del, også svært forsiktige, 
spørsmål om religionsutøvelse i skolen 
som oppleves som diskriminerende.
 Er det desperasjon å bruke mot til- 
hengerne av livssynslikestilling at de har 
gode argumenter? Er det den samme 
desperasjonen som får dem til å tillegge 
motstanderne de her lite flatterende 
egenskapene sinne og pågåenhet?

Solveig Fløtten
leder, Human-Etisk 

Forbund, Modum og 
Omegn

Leserinnlegg: 

Motstand mot privilegier

Foto: Thormod Hansen, Bygdeposten.

PÅDRIVERE: 
Helge Gutuen 
(i midten) driver 
treffet i dag som 
Karsten Aunevik 
(f.v), Ida Aunevik, 
Ingrid Marcussen 
og Jan Marcussen 
startet i 1970. 

VIKTIG: Per Arne 
Dahl sier at den 
omsorg de frivillige 
på eldres hyggestund 
viser, gjør kristen tro 
levende. 

POPULÆRT: Edith Christiansen er frivillig 
på kjøkkenet. Hun vartet opp Kjellfrid 
Trondsen (f.v) og Åse Høibakk. 

GRATIS 
LODD: 
Leder 
Helge Gutuen deler ut gratis lodd til  
Randi Bergan og alle fremmøtte. 
Fordi det er så mange gevinster, vinner 
mange, men bare en gang. Etterpå 
sendes kollektkorga rundt. 

– Nå kalles dette Formiddagstreff
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I Nykirke henger to portretter, malerier fra 
1600-tallet. Maleriene har vært kjent, men 
ingen har visst hvem de forestiller.

I storverket om Norges kirker, Buske-
rud bind II og III, har Sigrid og Håkon 
Christie en beskrivelse av bildene. De 
antyder at det ene kanskje forestiller 
Modum-presten Hermann Paulsen 
som var prest ca 1660-1680, men at 
opplysningene stemmer dårlig.
 Jeg har sett på bildene på nytt, og 
har oppdaget to muligheter:

1. de synes å framstille en og samme 
person, en prest

2. de kan settes i forbindelse med opp-
lysninger om Nicolai Schwartz’ slekt

Bildene er datert, det ene til 1675, 
det andre til 1680. De er malt av to 
ulike kunstnere, som har signert. Den 
ene er D.Wuchters og den andre er 
R.Muszinsky. Det første bildet har 
opplysning om at personen er 69 år 
gammel og har en tjenestetid (som 
prest) på 45 år. På det andre bildet 
står det at personen er 72 år og har 
50 års tjenestetid. Opplysningene om 
alder stemmer altså ikke helt med at 
det er samme person med fem års 
tidsforskjell. Jeg tror likevel at en slik 
uoverensstemmelse ikke er avgjørende 
for å utelukke at det kan være samme 
person.
 Hvem er så denne mannen? Jeg tror 
vi kan utelukke at det er en lokal prest. 
Bildene er rett og slett for flotte. De er 
meget gode portretter, og dette peker 
mot det europeiske kontinent. Og vi 
har en opplagt forbindelse den veien i 
Nicolai Schwartz, eier av Buskerud gård 
i mange år til  sin død i 1753. I Modums 
Historie III forteller Roar Tank om 
Schwartz og hans familie. Schwartz 
var gift med Alhed Marie Heins. Hun 
arvet Buskerud i 1708 og ble gift med 
Nicolai Schwartz. Han født i Lund i 
Skåne og han var en lærd mann. I 1723 

kjøpte Schwartz Modums kirker av 
kongen for 1000 riksdaler. Hans far het 
Josua Schwartz. Han var også en lærd 
mann og en urokråke. Han kom stadig 
i krangel med folk. Han var professor 
i teologi i Lund, men etter krigen i 
1676 flyktet han til København, og han 
endte som biskop i Schlesvig. Han var 
igjen prestesønn fra Pommern i Nord-
Tyskland. Hans far het Jacob Schwartz. 
Det opplyses at dette er den tyske 
form av det polske navnet Czernetschy.
 Noen søk på nettet har brakt 
fram flere opplysninger. Både Nicolai 
og Josva Schwartz er omtalt i Dansk 
biografisk leksikon. Sporene leder til 
Jacob Schwartz, som var prest i Lupow 
i Bak-Pommern (nå Lupawa i Polen) i 
mange år. Han døde som prest der i 
1690.
 Dette stemmer temmelig godt med 
opplysningene på bildene. Hvis han var 
72 år i 1680, er det ikke urimelig at han 
levde enda ti år.
 Hvem er så kunstnerne, som har 
malt disse portrettene. D. Wuchters 
kan være en hollandsk maler, Daniel 
Wuchters. I København fantes en annen 
hollandsk maler, en som malte mange 
bilder av kongelige og hoffets personer. 
Han het Abraham Wuchters. Denne 
Daniel kan ha vært hans bror. Christie 
har funnet ut at han reiste til Moskva i 
1662 og at han var i tsarens tjeneste i 
1667. Det passer bedre at han har malt 
en prest i Pommern i 1675, enn at han 
skulle ha malt en norsk geistlig.
 R.Muszinsky må også ha vært en 
god kunstner. Navnet tyder på opphav i 
Polen eller nærliggende områder.
 Hvordan har så bildene havnet i 
Nykirke? Da Schwartz døde i 1753, kom 
det nye eiere til Buskerud. De syntes 
kanskje ikke at bildene av forrige eiers 
bestefar var noe å ha i stua, samtidig 
som de så at bildene var for flotte til å 
kastes. Og de eide jo Modums kirker. 
Så det naturlige var å henge bildene i 
Nykirke. Der har de blitt hengende til 

denne dag. De har større verdi dersom 
vi kan fortelle hvem de forestiller. 
Min teori er altså at de forestiller 
sogneprest Jacob Schwartz fra Lupow 
i Pommern, Nicolai Schwartz’ beste- 
far.

Jon Mamen

Portrettene i Nykirke: 

Hvem forestiller de?
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Noen tror at det å bli pensjonist er 
ensbetydende med en passiv tilværelse 
i godstolen hvor pensjonen gir det en 
trenger forøvrig. Sannheten er nok 
heller at de fleste fortsatt ønsker å 
kunne gjøre en innsats; blant annet i 
bygdas kulturliv.

Modum menighetsblad har denne gang 
funnet fram til en av de mange pensjo-
nister som så absolutt ikke ville vært 
tilfreds med latmannslivet.
 Jørgen Korsvik var utsatt for en al- 
vorlig bilulykke i år 2000. Året etter ble 
han uføretrygdet og  nå er han pensjonist.
 Både før og etter ulykken har han 
vært sterkt engasjert i menighets- 
arbeidet i Modum. Tidligere var han 
regnskapsfører noen år for Åmot 
kirke, men først og fremst er det 
Vikersund menighetssenter hvor han 
har funnet sin plass som sekretær for 
 styret der og for klokkertjenesten.  
 Fagutvalget for misjon er et annet 
felt som også har engasjert han.
 I tillegg er han sekretær i Diabetes- 
forbundet Modum og leder av bruker- 
utvalget i Vestre Viken helseforetak. 
Undervisning for innvandrere i regi 
av voksenopplæringen i Modum er et 
annet område hvor han har deltatt noe.
 Jørgen med familie, kona Torill og 
tre barn, flyttet til Modum i 1995. 
Da kom de fra Japan hvor han hadde 
vært misjonsprest for Det norske 
misjonsselskap i 22 år. I Modum var 
han administrasjonsleder ved Insti- 
tutt for sjelesorg fram til ulykken.

I Japan er kristendommen en religion 
for en minoritet. Var det japanske sam-
funnet likevel preget av adventstida?

– Ja, i høyeste grad. Forretningene tok
opp Vestens tradisjoner med juleutstil-

linger og julemusikk. Julesangene fra 
USA ble gjort noe «japaniserte».

Hvordan opplevde du og din familie 
advents- og juletida i Japan?

– Jul i Japan var toppen! Som prest for 
en liten menighet, med ca 35 stk til 
gudstjenester, bød denne tida på en 
god travelhet. Barna våre har sagt at 
de har savnet førjulstida de hadde inn- 
ad i menigheten i Japan.  Vi hadde ett 
år 17 menighetsarrangementer i de- 
sember. Jula var en tid da mange ble 
døpt fordi det var lettere å få med 
slekt og venner da. I Norge er julen 
knyttet opp om familielivet mens i 
Japan var denne tida viet menigheten 
og fellesskapet der. 

Så du mener at norsk menighetsliv har 
noe å lære av menighetslivet i Japan ikke 
bare nå i advents- og juletida, men og også 
ellers i året?

– Så absolutt! Søndag var kirkedag 
i Japan for de som tilhørte menighe- 
ten. Hele søndagen var viet til Herren. 
Da foregikk aktiviteter sammen med 
menigheten hele dagen; gudstjeneste, 
turer og dugnader for kirken. I sam- 
funnet ellers gikk søndagen mer som 
en vanlig hverdag. Søndagsstillheten slik 
vi er mer vant til i Norge, var et ukjent 
begrep. Skolene og arbeidere ved noen 
større bedrifter hadde likevel fri den 
dagen.

Tanken om at en misjonær med en 
minoritetsbakgrunn kunne tilført vår 
menighet noe nytt er kanskje ikke så dum?

– Jeg tror at en misjonær som du be- 
skriver kunne være et godt korrektiv 
til vår menighetsforståelse. En annen 

erfaringsbakgrunn kan gi en fordel i 
forhold til det lokale menighetsar-
beidere tenker om arbeidet. Slik følte 
også jeg det da jeg kom til en menighet 
i Japan med min bakgrunn fra norsk 
menighetsliv.

Som nevnt er du med i fagutvalg for 
misjon. Hvilke tanker har du om vårt 
misjonsengasjement framover?

– Det er en kjent sak at bevisstheten om 
den misjonerende kirke har gått tilbake i 
det siste. Generelt har foreningslivet gått 
tilbake. Vårt livsmønster har endret seg 
og sekulariseringen har gitt anner-
ledes interesser. Nå reiser også man- 
ge som turister og dette gjør at noe 
av det spennende perspektivet med 
den fjerne verden er borte.
 Jeg tror derfor at mer glimt i guds-
tjenesten fra misjonsarbeidet som 
drives, bl.a. fra Antsirabe hvor vi har 
vårt misjonsprosjekt i Modum, kunne 
være en vei å gå. Vi kan hente impulser 
fra det rike livet som utspiller seg i nye 
kirker for eksempel i musikklivet. Jeg 
tror også at vi bør fokusere mer på det 
diakonale aspektet ved misjon:det at vi 
bryr oss om de svakeste i verden.

Dette fører over til ditt sterke engasje-
ment for menighetsarbeidet i Modum. Hva 
ser du som vår største utfordring i dette?

– Det ser ut til å være vanskeligere 
i dag med et langvarig forpliktende 
engasjement i menighetslivet. Så mye 
er fokusert på lønnet arbeid. Det å 
få lønn for noe gir mer status. Vi må 
bli flinkere til å sette pris på frivillig 
ulønnet arbeid. Oppmuntring og takk 
er verdibegreper som vi må verdsette 
i arbeidet med å gi vekst og kunnskap 
om vår tro i menighetsarbeidet.

Mitt engasjement 
gjør kroppen godt
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Du har blitt bedre kjent med innvand- 
rere i Modum enn de fleste av oss. Hvilken 
nytte kan du gjøre deg av å ha levd i møtet 
med andre kulturer tidligere?

– Jeg tror jeg forstår noe som de fleste 
av oss ikke forstår. Det gir spesielle 
utfordringer å være en del av en mino- 
ritet med et helt annet språk. Det var 
et handicap å føle seg som en språk- 
taper. Som misjonær i Japan måtte jeg 
tenke på ordenes betydning og reflek- 
tere over hva en annen kultur la i be- 

greper. Jeg hadde språkkurs i japansk 
før jeg begynte arbeidet der, men det 
var likevel nytt å formidle et budskap 
uten japanske termer. Troen måtte 
tenkes på nytt. Innvandrere her tror 
jeg har mye av denne samme opplevel- 
sen. Språket er en nøkkel til å komme 
inn i et lands kultur.

Hva kan vi  lære  av andre kulturer?

– Det er et spekter av kulturverdier 
som jeg tror kan berike oss. Mat, kunst, 
musikk og sang for å nevne noe. Mange 
er flinke til å synge sammen. De er 
gode til å ta vare på hverandre og å 
bygge relasjoner. Innvandrere jeg har 
møtt her snakker vel om aktive kristne. 
De frykter mer sekulariseringen i 
samfunnet. Flere innvandrere er aktive 
kristne innenfor den katolske kirke bl.a.

Som pensjonist har du tydeligvis et høyt 
aktivitetsnivå. Hvorfor?

– For meg gjør det godt i kroppen å 
være engasjert. Oppgaver gir meg mer 
 enn passivitet gjør. Jeg blir inspirert 
til tenkning og får påfyll av åndelige 
verdier. Vikersund menighetssenter 
har fått en utfordrende profil som jeg 
setter pris på. Her og andre steder jeg 
er engasjert, møter jeg interessante 
mennesker. Det er godt å kunne gjøre 
noe for andre også. Nylig hadde jeg 

bibeltimer for 9 innsatte med flerkul- 
turell bakgrunn i Ringerike krets-
fengsel. De var åpne om at Evangeliet 
hadde lært dem å se seg selv på en 
ny måte. De hadde fått selvinnsikt og 
gledet seg til å komme ut av fengslet 
for å kunne leve det nye livet. De følte 
Gud hadde tilgitt dem og viste opprik- 
tig anger for hva de hadde gjort mot 
mennesker de hadde skadet. Møtet 
med disse har gitt meg mye!

Hva betyr advents- og juletida for deg, 
Jørgen?

Jeg har en sitrende forventning som 
barna har om at vi går noe flott i 
møte. For meg er det fram for alt 
forventningen om at Gud skaper en ny 
tilværelse for alle mennesker. Derfor 
liker jeg adventssalmen ”Gjør døren 
høy” spesielt godt. 
Slå opp døra! 
Grip Gud og hans rike!

Hvilke arrangementer skal du selv del- 
ta på nå i adventstida?

– Helt sikkert mange uten at jeg nå vet 
hvilke!

Harald Kvaase

– Kirken må kvitte seg med angsten og 
fordommene, og gå inn i en langt mer 
åpen dialog med alternativ spiritualitet, 
sier Notto R. Thelle.

Teologiprofessoren og forfatteren i 
Skinstadveien har akkurat kommet 
med den personlige debattboken 
Prinsessens engler. Invitasjon til en 
samtale om alternativ spiritualitet .

– Måtte det en prinsesse og hennes engler 
til for å få en debatt om den alternative 
spiritualiteten? spør Thelle, men regist-
rerer at debatten i liten grad har hevet 
seg over det tabloide nivået. 

– Må frontene være så steile? Og må 
debatten føres med så lite respekt for 

de andre? Forfatteren er opptatt av 
at troen må formes i en kontinuerlig 
dialog med andre religioner og livssyn. 

Har kristendom og alternativ spiritualitet 
noe til felles? Er Märtha Louises engler 
noe annet enn kirkens tradisjonelle engler? 

Teologiprofessor Notto R. Thelle har 
hele sitt liv vært involvert i samtalen 
over religions- og kulturgrensene. 

Forskjellen på vårt samfunn og primitive 
steinaldersamfunn er ikke «at de hadde 
magi og vi ikke, men at de aksepterte 
magien rundt seg, mens vi benekter  
den» heter det i en av de beste analysene 
av alternativ spiritualitet. Denne boken 
er en invitasjon til ettertanke og sam-

tale mellom mennesker som søker 
mening og sammenheng i tilværelsen.

Thelle mener vi må akseptere at ingen 
av partene har monopol på åndelig 
søken. – Det er på tide å spørre hva 
kirken og nyreligiøsiteten har til felles.

Notto R. Thelle er seniorprofessor ved 
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Kirken må kvitte seg med angsten og fordommene      • Bokomtale
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Jan Marcussen var en av dem som i sin tid 
tok initiativet til å rive det gamle kapellet 
og bygge et moderne menighetssenter.

Tidligere sokneprest i Modum, Jon Mamen, 
husker godt da menighetssenteret ble 
innviet. Det skjedde samme år som han 
ble prest i Modum.

Marit Maaleng har i alle år vært en av 
de trofaste brukerne i senteret. –Det har 
vært et hjem for meg, sier hun. Her er hun 
sammen med Johan Solberg som også har 
vanket mye her.

Rundt 80 mennesker var søndag samlet på Vikersund menighetssenter for å feire 
senterets 30-årsjubileum den 26. september.

Helge Gutuen framfører jubileumsprologen. 
– Resultatet har blitt et samlingssted, som 
bringer bud om fred, sier han poetisk.

 
Annabel og Analin Eidås Askerud stod 
for det kulturelle innslaget under 
jubileumssamlingen. Her framfører de 
Cat Stephens’ Father and Son.

Tidligere organist i Modum,  Anne Hæhre 
var tilbake på pianokrakken på 
menighetssenteret der hun har spilt til 
gudstjeneste mer enn en gang.

Oddbjørg Wergeland fra Modum pinse-
menighet overrekker blomster og hilsen 
under jubileet.

30-års jubileum: 

Jubilerte for 
menighetssenteret

• Tekst og foto: Steinar Sund/Bygdeposten
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Øyvind Tørre var byggmester da 
Vikersund menighetssenter ble reist 
i 1980 mens prest Tormod Moviken 
var en av snekkerne.  

Det var litt artig at jeg fikk anledning til 
å være entreprenøren for et slikt sted, 
sier Tørre som flyttet fra Modum like 
etter at menighetssenteret var ferdig. 
Han er nå bosatt i Porsgrunn. Tørre 
har i tillegg reist mange av bygningene 
på Modum bad, som Olavskirken og 
Sjelesorginstituttet.
 Tormod Moviken, som var en av 
mange som hjalp til på dugnad da sente- 
ret skulle reises, ledet jubileumsguds-
tjenesten søndag. Han benyttet an- 
ledningen til å hylle de mange som har 
lagt ned tid og krefter på menighets-
senteret. Ildsjeler må til for å bringe oss 
fremover, sa han.
 Selv om Vikersund menighetssenter 
har eksistert i 30 år, går historien i 
virkeligheten enda lenger tilbake.

 – Guds ord har blitt 
forkynt her i 120 år, for-
teller Jan Marcussen som 
var en av dem som tok  
initiativet til å bytte ut det 
gamle kapellet med et mo-
derne menighetssenter. 
 Han forteller om Anna 
Vigersund som ga bort tomt 
for at det skulle bli bygd et 
bedehus i Vikersund. Bede-
huset stod ferdig i 1890.
 Noen år senere ble det 
bygd klokketårn og alter-
parti, fortsetter Marcussen. 
Dermed var kapellet et fak-
tum.
 Kapellet kom til å bety mye for 
mange mennesker, men etter hvert så 
ble det for lite og for lite hensiktsmes-
sig, forteller Marcussen. Etter hvert 
kom idéen opp om å bygge et menig-
hetssenter.

Stor dugnadsaktivitet
De første kom i 1973, sier han. Et par 
år senere ble stiftelsen Vikersund 
menighetssenter stiftet og det ble 
konstituert et styre og en byggekomi- 
te. Jan Marcussen var selv leder for 
byggekomiteen. I februar 1979 begynte 
daværende biskop, Dagfinn Hauge den 
store dugnaden med å rive den første 
planken i det gamle kapellet. Totalt ble 
det i denne perioden nedlagt 2500 
dugnadstimer.
 Et av høydepunktene var når da- 
mene kom med formiddagsmat til oss, 
minnes Marcussen. Den 24. september 
1980 ble menighetssenteret innviet av 

biskop Håkon E. Andersen. Enda tok 
det noen år før alt var ferdig.  Klokka 
fra det gamle kapellet kom etter hvert 
på plass i klokketårnet som ble gjort 
ferdig noe senere.
 Menighetssenteret har blitt et av 
kjennemerkene i Vikersundgata, sier 
Marcussen. 
 Det har vært mye dugnad på 
menighetssenteret siden også. De opp- 
rinnelige teppeflisene på gulvet har 
blitt byttet ut med keramiske fliser. 
Dessuten har man anskaffet nye møb- 
ler og varmepumper. Inntektene kom-
mer stort sett fra de tradisjonelle 
loppemarkedene. 
 Både Normisjon og kirken er flittige 
brukere av senteret.
 Heggen gospel øver her og Normi-
sjon har alle sine samlinger her, sier 
Marcussen for å nevne noe av aktivite-
tene i senteret.
 Dessuten leies det ut til selskaper, 
legger han til. 

Menighetssenteret har blitt litt av et kjennemerke i 
Vikersundgata.  Søndag 26.09. ble 30-årsjubileet 
markert.

Noen fakta om Vikersund 
menighetssenter:

•  Innviet 24. september 1960 av 
biskop Håkon E.  Andersen

•  Eies av Modum menighet og 
Normisjon

•  Avløste Vikersund kapell fra 1901
•  Styreleder er Jan Marcussen
•  30-årsjubileet ble markert 

søndag 26. september
•  Jubileumsgudstjeneste ved 

Tormod Moviken

www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.
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Aktuell som ildsjel og jubilant ved 
menighetssenteret.

Jan Marcussen er født og oppvokst i 
Risør, men kom allerede til Modum i 
1963 som forvalter – ved Modum Bads 
Nervesanatorium. Da hadde han alle-
rede praksis fra bank i Risør. En god 
erfaring å ta med, da han senere ble 
valgt inn i forstanderskapet i Modum 
Sparebank av kommunestyret.  Studie-
bakgrunn fra kommunalhøyskolen og 
BI gjorde han til en ettertraktet mann 
i forskjellige styreverv. Kort oppsum-
mert – alt fra borettslag til misjon. De 
fleste husker Jan som styrer på Mo-
dumheimen, og han har også lang farts-
tid som økonomikonsulent i Helse- og 
sosialetaten i Modum kommune. Og 
som den organisasjonsmann han er, har 
han fortsatt tillitsverv innenfor kirken 
og Normisjon.   
  
Med et ekte engasjement for folk, sam-
funn og verdispørsmål, var heller ikke 
veien lang til politikken. Ved siste kom-
munevalg var han å finne på Krf sin lis-
te. Og er det noe Jan brenner for, så er 
det å holde Guds ord levende i lokal-
samfunnet. Han synes det er hyggelig 
å møte folk på gata, som etter mange 
år, fortsatt husker han som yngres-
leder i Vikersund. Han har alltid vært 
engasjert i kristen-livet her, og var en 
av mange som i sin tid tok initiativet 
til å rive det gamle kapellet og bygge 
Vikersund menighetssenter. Han var en 
selvfølgelig leder av byggekommitéen, 

er idag menighetsenterets styreleder 
og absolutt en av pådriverne for me-
nighetsenterets  drift. 

Beskriv deg selv med tre ord? 
– Utålmodig, effektiv og snill.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?  
Johannes 6. 37: «Alle de Faderen gir 
meg, kommer til meg, og den som 
kommer til meg vil jeg så visst ikke 
støte bort.»

Hva frykter du mest? 
Bli rammet av sykdom som gjør meg 
ufør.

Hva gjør deg sint? 
Urettferdighet.

Hva er det beste rådet du har fått?  
Jeg har fått mange gode råd opp gjen- 
nom årene i de forskjellige livssitua-
sjoner jeg har vært i. Vanskelig å peke 
ut ett konkret råd.

Hva gjør deg glad? Når barn, svigerbarn 
og barnebarn har det godt

Hvilke synder kan forlates? 
1. Johs brev 1, 9 vers: «Dersom du be- 
kjenner dine synder er Han trofast og 
rettferdig , så Han tilgir oss syndene og 
renser oss fra all urett».

Hvilken bok leser du nå/eller har akkurat 
lest? Panserhjerte av Jo Nesbø.

Du er en av de første settlerne på en ny 

planet, hva har du i ryggsekken? 
Vann og mat.

Hva synes du er mest morsomt, og hva 
liker du minst? 
Gode historier – at noen ikke holder 
avtaler.

Hva er din beste egenskap? 
Arbeidsom og godt humør. 

Din yndlingsplate? 
Svenske sangere som synger «Gamle 
bedehussanger». 

Alle har vi hatt en drømmedag, hvordan 
var din? 
Et uventet spørsmål fra min kone på 
vår 46 års bryllupsdagen i år, om jeg 
ville være med på sykkeltur rundt i 
Modum. Det ble en en flott tur, og hun 
hadde tatt med god grillmat som vi 
koste oss med.

Hva slags musikk akkompagnerer deg 
når du vandrer inn i solnedgangen? 
Dialog med drømmer av Mons Levin 
Takle.

Som leder har du mange plikter. Hva gjør 
deg mest tilfreds?  
Jeg er leder av forskjellige styrer, og er 
tilfreds når medlemmene tar sine opp- 
gaver på alvor.

Hva slags tema liker du å diskutere med 
andre? 
Verdispørsmål og politikk.

Din livsfilosofi? 
Du skal ikke utsette til i morgen, det du 
kan gjøre i dag

For eller i mot kristen formålsparagraf i 
skole og barnehage? 
For kristen formålsparagraf.

10 lette:

Leser daglig:  Aftenposten/Bygdeposten
Favorittduppeditt: PC
Redd for: Å miste noen kjære
Kjører: Mazda 6
Leser mest: Aviser
Ser på: Nyheter
Hører på: Ektefellen min
Tror på:  GUD – Jesus Kristus
God til: Delegere
Dårlig til:  Bruke vaskemaskin 

Inge Rese

Menighetsprofilen:

Jan Marcussen

Fødselsdag: 6. november 1941

Fødested:  Risør  

Bosted:  Vikersund 

Stilling: Pensjonist

Sivilstand: Gift – 3 barn og 4, snart 5, barnebarn
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Kaller til messe grytidlig
– startet for 10 år siden

Sissel Bache, initiativtaker til den-
ne tradisjonen, vil nok engang 
stå klar blant lysende fakler for å 
servere gløgg og pepperkaker til 
morgenfriske kirkegjengere.

Sissel Bache, måtte det en svenske til for 
å få moingane opp i otta juledagsmorgen? 

- Du, dette var jo opprinnelig et resul-
tat av en idé-dugnad.  Vi skulle finne på 
noe som kunne fornye og løfte jule-
feiringen på juledagen, og det var da 
tanken streifet min barndoms tradisjon 
med ”julotta”. 
Alle syntes det var viktig og riktig å 
prøve ut dette konseptet, og slik ble 
det. 

- Hva som får 100 mennesker til Ny-
kirke i otta juedagsmorgen er nok ikke 
gløgg og pepperkaker alene, men heller 
den spesielle stemningen. Sissel tegner 
et bilde av faklene som lyser opp kirke-

bakken og området rundt kirken. Inne 
i kirken serveres gløgg og pepperkaker. 
Det er levende lys, juletreet er pyntet, 
musikerne spiller stemningsfull musikk 
og vi faller til ro i benkene. Preken får 
oss til å føle julens glade budskap og 
når vi tilslutt hilser hverandre fortsatt 
God Jul, skal vi føle at julen ikke bare 
er god mat og presanger, men noe mye 
større. 

- Så må du ikke glemme å få med ildsje-
lene som har gjort dette mulig alle dis-
se årene. Det er Øyvind Kjøll og Tone 
Hjorth, Odd og Aslaug Hovde, Lauritz 
og Annlaug Sveaas Bråthen. Ja, så må vi 
jo nevne Harald mannen min da, som 
også stiller flittig opp. 

- Vi sees i Nykirke 1. Juledag klokka 
08.00! (Se annonse på side 16).

Inge Rese
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Aktivitetsgruppa i Åmot barnegospel.

Utdeling av «4-års Kirkebok» på Vikersund 
menighetssenter, 10. oktober.

Hilsen fra kirkeverge Nina Brokhaug Røvang ved 
insettelse av menighets-musiker Hanna Louise 
Øien og trosopplærer Anne-Kjersti B. Holberg under 
familiegudstjenesten på Vikersund menighetssenter.

Glimt fra ulike
arrangementer

Prost Norrud og Anne-Kjersti B.  
Holberg under innsettelsesguds-
tjenesten. 

Gullkonfirmanter i Nykirke 2010.

Gullkonfirmanter i Heggen 2010.

Champions League-fest i Åmot kirke!

En fullsatt Glasshytte under gudstjenesten 
15 .august.

Cecilie Marie Hovde og Odd-
Arne Berglund Nilsen giftet seg 
i Heggen kirke 14. august i år.
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Gullkonfirmanter i Snarum 2010.

Frihet, likhet og brorskap.

Konfirmantleir på Gulsrud.
Admiral Liodden holder appell.

Kompaniet er samlet
under konfimantleiren 
på Gulsrud.

Gullkonfirmanter i Heggen 2010.

Menighetskoret.

Dåpsbarn Dagfinn Lund Jensen,
Snarum kirke 26. september 2010.

Dåpsbarnet heter Ovida Finsrud Eidsvik,
Heggen kirke 17. oktober 2010.

Liselotte Schmitz og Jan Ekornrud i Nykirke. Unik kombinasjon med sang akkompagnert 
av bass. Vakkert, usminket og stemningsfullt.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 

Resten av året og starten på det nye på menighetssenteret

Juletrefest Vaaraan
Vi ønsker dere velkommen til 

Juletrefest på Vaaraan søndag  
9. januar 2011 kl.15.00.

Det er hyggelig om akkurat DU  
kan komme og ha en hyggelig  
stund samme med oss. Vi vil servere 
boller og brus til barna, kaffe og 
kaker, sang og musikk, utlodding, 
gange rundt juletreet. 

Meld dere på til Ragnhild innen 
5. januar på tlf. 32 78 00 16 / 
41672083.
Entré: kr. 100,00 pr. familie.

Vel møtt på Vaaraan.

Med vennlig hilsen 
Husstyret på Vaaraan

Onsdag 24.11 kl. 16.00:  
Julemesse v/Misjonssambandet.

Onsdag 01.12 kl. 19.00: 
Juleverksted for voksne. Vi lager 
forskjellig sammen. Bare møt opp.

Onsdag 08.12 kl. 19.00:  Vi synger 
julen inn. Sysle bl. kor m.fl. Bevertn.                

Søndag 12.12 kl. 11.00:  
Høymesse v/Tormod Moviken.

Tirsdag 14.12 kl. 11.00:  
Formiddagstreff.

Onsdag 29.12 kl. 18.00:  
Juletrefest for store og små. 

Våren 2011:
Det blir et spennende program på 
menighetssenteret også våren 2011.
Men i skrivende stund 20. oktober 
er ikke alle detaljer klare, men litt 
kommer her:

Tirsdag 18. januar kl. 11.00:  
Formiddagstreff.

Onsdag 19. januar kl. 19.00:  
Forbønnsgudstjeneste 

  v/Jørgen Korsvik
Onsdag 26. januar kl. 19.00:  

Mote i Misjonssambandet.
Onsdag  2. februar kl. 19.00:  

”En Stemme for de stemmeløse   
 Ugandas tause barn, v/Silje Engedal, 
student. Silje er fra Modum. Hun 
har gått på Hald internasjonale 
senter i Mandal. Da var et prosjekt 
i Uganda med i opplegget. Nå vil 
hun la oss få del i dette. Hun vil 

fortelle litt om situasjonen i Uganda, 
noe om prosjektet og  hvorfor 
Strømmestiftelsen er i det landet.

Tirsdag 15. februar kl. 11.00:  
Formiddagstreff.

Onsdag  !6. februar kl. 19.00:  
Temakveld v/Nils Tore Andersen   
som de siste årene har vært leder 
i kirkerådet. Temaet er ikke helt
 klart i skrivende stund, men sett av 
datoen. 

Onsdag 16.03 kl. 19.00: “Er det 
ikke Jesus du trenger?” om lengsel 
og gudstro i en materialistisk tid. 
v/ Jan Gossner som er rektor på  
Høyskolen i staffeldts gate. Har 
sannsynligvis med studenter.

Onsdag 23.03 kl. 19.00: “Langs 
veien - toner og tanker midt i livet” 
v/ Helle Myrvik.

Videre program kommer i neste nr., 
men vi nevner at Henrik Syse (filosof) 
kommer onsdag 13. april kl. 19.00, 
så hold av datoen.
 
Bokkafé på Menighetssenteret: 
I høst har vi startet opp med bokkafé. 
Det blir åpent på lørdager. Det er 
lørdagskafé på samme tid.  Du kan 
kjøpe kaffe og vafler i peisestua, og så 
kan du se på bøker i lillesalen. Bøkene 
kan kjøpes for en billig penge. Etter 
hvert kan det kanskje bli noen små 
”bokarrangementer”. Inntekten går til 
Vikersund menighetssenter.

 

Gudstjeneste 
før julefrokosten?

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

Velkommen til en annerledes 
julefeiring i Nykirke! 

Fre. 3. desember
Åmot kirke kl. 18: Julekonsert 

 v/Åmot jente og guttekorps og  
Sigdal skolekorps. Gratis inngang.

Tors. 9. desember 
Åmotsenteret kl. 17.30: 

 Julekonsert v/Åmot barnegospel.
Fre. 10. desember:

Åmot kirke kl. 16: 
 Konsert v/Modum musikkskole.

Søn. 12. desember 
 Åmot kirke kl. 18: 
 Julekonsert v/Sysle Blandede Kor.
Man. 13. desember: 

Åmot kirke kl. 10.30: Hyggestund.
Onsdag 22. desember: 

Åmot kirke kl. 19.30: 
 Julekonsert v/Kor O2.
Tirs 28. desember: 
 Åmot kirke kl. 19: Julekonsert 
 v/Modum Kammerkor

Julekonserter 2010 for Åmot kirke og Nykirke kirke
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 Advent quiz
1. Advent: 
Hva betyr ordet advent?
Komme? Vente? Gå?

2. Juleevangeliet: Hvor i Bibelen kan 
Juleevangeliet leses?
1. Mos. 28,1-9? Lukas 2,1-20? 
Galaterne 5,1-12?

3. Jesu fødsel:
I hvilken bygning ble Jesus født?
Et slott? En Stall? Et hospital?

4. Romerrikets keiser 
Hvem var Romerrikets keiser, 
da Jesus ble født? 
Julius Cæsar? Nero? Augustus?

5. Juletre i Norge: Når kom 
skikken med juletre til Norge? 
1900-tallet? 1800-tallet? 1700-tallet?

6. Sankt Nikolaus: Når levde 
Sankt Nikolaus, som har gitt navn 
til Julenissen?

7. Jesu hjemegn:  I hvilken landsdel 
ligger Nazaret, som Jesus vokste opp i? 
Judea? Samaria? Galilea?

8. Kirkeårets farver:  Til advent 
hører en litugisk farve. Hvilken?
Rød? Hvit? Fiolett?

9. Erkeenglen: Hvilken engel 
meddeler Maria Jesu fødsel?
Rafael? Gabriel? Uriel?

10. Josefs slekt:
Hvilken slekt tilhører Josef – 
og dermed også Jesus?
Levis slekt? Adams slekt? Davids slekt?

Svar: 
1. Komme 
2. Lukasevangeliet 
3. En stall 
4.  Augustus 
5. 1700-tallet 
6. 300-tallet 
7. Galilea 
8. Fiolett 
9. Gabriel 
10. Davids slekt (også Adams)Advent

Advent kommer av latin «Adventus Domini», som betyr «Herrens komme». 
Adventstiden er en forberedelsestid til julen, hvor Guds løfte til menneskene 
om en frelser skulle manifesteres. Adventstiden markerer også forventningen 
om Jesu gjenkomst. 

Adventstiden er det kirkelige nyttår, og opprinnelig en 
åndelig forberedelse på feiringen av Jesu fødsel. 
Adventstidens farge er fiolett og symboliserer anger og 
forbedring. 
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Åmotsenteret  · Tlf. 32 77 87 70 · Fax 32 78 87 71

www.rev i sorko l leg iet .no

       
• Revisjon • Årsoppgjør 

• Skatte- og avgifts rådgivning • Konsulentbistand

Åmotsenteret · 3340 Åmot · Tlf. 32 78 50 52

SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

Tlf. 32 78 48 80 / 458 82 079

Tlf. 32 78 69 00

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Tlf. 32 78 95 95
3340 Åmot www.ja-rosenlund.vb.no

Vikersund · Tlf. 32 78 72 70 

• Stort utvalg i gravmonumenter 
• Skrifttilføyelser og 
   oppussing av gamle monumenter 

Hønefoss Stenhuggeri A/S

Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss 
Tlf. 32 12 16 50 www.honefoss-stenhuggeri.com 

Vår erfaring kan være din trygghet
når sorgen rammer

Vikersundgt. 20 (Kronagården) - v/Ragnhild Nilsen
24t: 32 78 74 20 - www.modumbegravelse.no

Tlf. 32 78 46 40. Eikervn. 33, 3340 Åmot
www.modumkabeltv.no

Tlf. 32 78 15 00

Kirken forlenger livet
Kvinner som går i kirken en gang i uken har 20 
prosent mindre risiko for å dø tidlig enn kvinner 
som ikke går i kirken. Det viser en studie blant 
95 000 amerikanske kvinner. Effekten beror vel 
å merke ikke på noen guddommelig kraft, men 
skyldes at de som går i kirken føler fellesskap og 
trygghet og ikke rammes like ofte av depresjoner.
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Leo Bangsund-Haavik 04.07.2010 Heggen kirke 
Emma Barclay De Tolley Nitter 04.07.2010 Åmot kirke 
Mille Knutsen Solberg 04.07.2010 Heggen kirke 
Jonas Edgren Øvereng 04.07.2010 Heggen kirke 
Nils Johan Varlo Kårmo 18.07.2010 Nykirke kirke 
Christiane Skov Jørgensen Moen 18.07.2010 Nykirke kirke 
Sofia Flått 25.07.2010 Heggen kirke 
Ludvik Flått 25.07.2010 Heggen kirke 
Daniel Persen Gundersen 25.07.2010 Heggen kirke 
Sindre Andreas Hagen 25.07.2010 Heggen kirke 
Tobias Thalerud 29.07.2010 Snarum kirke 
Tiril Hartz 01.08.2010 Åmot kirke 
Sivert Eriksen Berge 08.08.2010 Heggen kirke 
Tobias Johannessen Halvorsen 08.08.2010 Heggen kirke 
Bertine Ludvigsen Halvorsen 08.08.2010 Heggen kirke 
Anna Maria Pedersen 08.08.2010 Heggen kirke 
Mille Sandberg-Strandli 08.08.2010 Heggen kirke 
Loke André Holm Lundgård 15.08.2010 Bragernes kirke 
Elise Fredriksen 29.08.2010 Rud kirke 
Asta Viktoria Greaker 29.08.2010 Heggen kirke 
Kristoffer Hellerud 29.08.2010 Heggen kirke 
Emil Hagen Holden 29.08.2010 Heggen kirke 
Mali Jahr 29.08.2010 Heggen kirke 
Emil Thorkildsen Lien 29.08.2010 Rud kirke 
Vilde Dahlen Moen 29.08.2010 Heggen kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Christian Kopland Rudstaden 29.08.2010 Heggen kirke 
Vilde Stegane Strandbråten 29.08.2010 Heggen kirke 
Antonié Thorvaldsen 29.08.2010 Rud kirke 
Laura Conrad 05.09.2010 Snarum kirke 
Silke Schrøder 05.09.2010 Snarum kirke 
Adrian Isaksen Torgersen 05.09.2010 Nykirke kirke 
Ingrid Elisabeth Aas Askerud 12.09.2010 Heggen kirke 
Aleksander Gjestvang Halvorsen 12.09.2010 Heggen kirke 
Kristine Manvik 12.09.2010 Heggen kirke 
Albert Ranum Nilsen 12.09.2010 Åmot kirke 
Emilie Majormoen Nærland 12.09.2010 Åmot kirke 
Emil Støa Skinstad 12.09.2010 Heggen kirke 
Patrick Alexander Flata Sletten 12.09.2010 Heggen kirke 
Håvar Sandqvist Bjorli 19.09.2010 Rud kirke 
Dagfinn Lund Jensen 26.09.2010 Snarum kirke 
Elise Hove Dahl 03.10.2010 Heggen kirke 
Anine Solbakken Trønnes 03.10.2010 Heggen kirke 
Ovida Finsrud Eidsvik 17.10.2010 Heggen kirke 
Ingrid Elen Bjørre Engen 17.10.2010 Vestre Spone 
Michael Aamodt Grønhovd 17.10.2010 Heggen kirke 
Matilda Elise Hedlund Lybeck 17.10.2010 Nykirke kirke 
Sander Kristiansen Nygård 17.10.2010 Vestre Spone 
Tobias Pandur 17.10.2010 Heggen kirke 
Torbjørn Røed 17.10.2010 Nykirke kirke

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Doris Friederike Grundei og Trygve Aspelien 03.07.2010 Vestre Spone kirke 
Mariell Helén Eriksen Heggelund og 
Carl Martin Mauseth  03.07.2010 Nykirke kirke 
Kjersti Lia og Håvard Øvreeide Tverberg 03.07.2010 Heggen kirke 
Kari-Anne Letmolie og Henrik Rasmussen 10.07.2010 Nykirke kirke 
Anje Tørseth Marthinusen og 
Frank Robert Ramsevik  10.07.2010 Åmot kirke 
Jorun Løvaas Andersen og Knut Thomassen 17.07.2010 Heggen kirke 
Ida Marie Kristoffersen og Ørjan Stallemo 17.07.2010 Heggen kirke 
Anne Gunn Gire Dahl og 
Jakob Lundeby Kirkebak  24.07.2010 Vestre Spone 
Carina Johansen og Kenneth Johansen 31.07.2010 Heggen kirke 
Ida Marie Skumlien Svendsen og Jon Sandvand 31.07.2010 Nykirke kirke 
Cecilie Marie Hovde og 
Odd-Arne Berglund Nilsen  14.08.2010 Heggen kirke 

Brudeparet  Dato Kirke

Vigdis Vangen og Runar Sverre Skaalien 14.08.2010 Heggen kirke 
Tine Hilsen Eggen og Rune Johannessen 21.08.2010 Snarum kirke 
Margarita Andersson og 
Ole Andreas Gundersen  21.08.2010 Heggen kirke 
Heidi Christina Brecke og Jan Rune Eriksen 28.08.2010 Heggen kirke 
Yvonne Ødegården Solheim og 
Øyvind Brandtenborg  28.08.2010 Heggen kirke 
Hanne Moen og Terje Gulliksen  28.08.2010 Heggen kirke 
Mette Buxrud og Trond Skikstein  04.09.2010 Åmot kirke  
Vibeke Kalager og Roger Moen  04.09.2010 Snarum kirke  
Line Brodahl Øvrelid og Martin Møller 18.09.2010 Heggen kirke  
Anne Gro Thorrud og Kjetil Haviken 25.09.2010 Snarum kirke  
Anita Nilsen og Stein Ivar Lilleås  09.10.2010 Heggen kirke  
Anne Grethe Synstelien og Rune Sønju 09.10.2010 Nykirke kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Ragnar Strøm 1932 08.07.2010 Heggen kirke 
Else Johanne Madsen 1926 15.07.2010 Nykirke kirke
Klara Lobben 1914 21.07.2010 Snarum kirke
Gunnar K. Ørpen 1917 29.07.2010 Rud kirke 
Per Arne Rasmussen 1951 30.07.2010 Åmot kirke 
Aaslaug Ranheim 1929 30.07.2010 Heggen kirke 
Anne Gretha Carlsen 1946 04.08.2010 Vestre Spone 
Erik Kristiansen 1925 05.08.2010 Heggen kirke 
Ragnhild Johanne Strøm 1928 05.08.2010 Gulsrud kirke
Marie Aas 1913 06.08.2010 Rud kirke
Johan Bjertnes 1923 13.08.2010 Gulsrud kirke 
Ragnhild Orsten 1932 18.08.2010 Heggen kirke 
Kirsti Karoline Kristoffersen 1916 25.08.2010 Nykirke kirke 
Leif Skøien 1926 26.08.2010 Snarum kirke 
Helge Kopland 1923 02.09.2010 Vestre Spone 
Ragnar Eken 1925 03.09.2010 Åmot kirke 
Aage Dahl 1926 07.09.2010 Åmot kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Dagfinn Carlsen 1930 09.09.2010 Åmot kirke
Lise Grina 1927 09.09.2010 Nykirke kirke 
Odd Andersen 1928 14.09.2010 Heggen kirke 
Birgit Johanne Røste 1929 21.09.2010 Nykirke kirke
Ivar Grøterud 1916 24.09.2010 Heggen kirke 
Boye Fossen 1961 28.09.2010 Heggen kirke 
Liv Erica Tjønneland 1926 30.09.2010 Heggen kirke 
Kurt Gunnar Walquist 1967 01.10.2010 Åmot kirke 
Kaare Kulbeck Hovde 1915 06.10.2010 Snarum kirke 
Ingvar Maurtvedt 1941 07.10.2010 Åmot kirke 
Per Oscar Krona 1949 08.10.2010 Heggen kirke
Ingeborg Raaen 1923 14.10.2010 Heggen kirke 
Anne Berit Kristoffersen 1954 15.10.2010 Åmot kirke
Rolf Gunnar Bråthen 1938 19.10.2010 Snarum kirke 
Halvor Grefstad 1920 20.10.2010 Nykirke kirke 
Ottar Stærkebye 1920 21.10.2010 Heggen kirke 
Aksel Marius Olsen 1919 22.10.2010 Heggen kirke
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Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER

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

Desember:
Søn. 5. desember - 2. søndag i advent - Luk 21,25-33

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg 
og Stian Tveit. Tro og Lys og SMK-Viking. 
Søndagsskole. Kirkekafé.

Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 
og Anne Hæhre.

Tir. 7. desember
Heggen kirke kl. 19: Lysmesse. Geir E. Holberg, 

Arild Løvik, Knut Johnsen og konfirmanter.

Søn. 12. desember - 3. søndag i advent - Jes 35,3-10

Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen. Kirkekaffe.

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og 
Hanna Louise Øien. Søndagsskole. Kirkekafé.

 Koret Gla’gjengen.

Søn 19. desember - 4. søndag i advent - Joh 1,19-27

Eikvang kl. 11: Adventsgudstjeneste. 
 Arild Løvik og Hanna Louise Øien. 
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.

Fre. 24. desember - Julaften - Luk 2,1-14

Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15: 
Julaftengudstjenester.  Geir E. Holberg, 

 Kristian Johnsen og Heggen Gospel.
Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Hanna Louise Øien.
Rud kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Drolsum musikkorps.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 15: Julaftengudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Hanna Louise Øien.
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. 
 Arild Løvik og Mona Lindseth.
 Sysle Blandede Kor.

Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.

Lør. 25. desember - 1. juledag - Joh 1,1-5 [6-8] 9-14

Nykirke kirke kl. 08: Høytidsgudstjeneste. 
Julefrokost. Runar J. Liodden,  Hanna Louise 
Øien, Per A. Dahl, Hilde Kjøll, Stian Tveit m.fl.

Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn. 26. des. - 2 juledag (Stefanusdagen) - Matt 10,17-22

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

Fre. 31. desember - Nyttårsaften - Jer 29,11
Olavskirken kl. 23.15: Midnattsmesse.
 
Januar:
Lør. 1. januar - Nyttårsdag (Jesu navned.) - Luk 2,21

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

Søn. 2. januar - Kristi åpenbaringsdag - Matt 2,1-12

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Hanna L. Øien.

Søn. 9. januar - 1.søn e Kristi åpenb. - Matt 3,13-17

Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Runar 
J.  Liodden,  Knut Johnsen, Modum 
Soulchildren,Søndagsskole og K7 

Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Søn. 16. januar - 2.søn e Kristi åpenb. - Joh 2,1-11

Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Hanna L. Øien.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt - et pusterom i 
 en travel hverdag.

Ons 19. januar -
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik.

Søn. 23. januar - 3. søn e Kristi åpenb. - Joh 4,46-54

Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
 Filadelfia Hornorkester. Søndagsskole.

Søn. 30. januar - 4. søn e Kristi åpenb. - Matt 8,23-27

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Hanna L. Øien.
 Søndagsskole.
Rud kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Februar:
Søn. 6. febr.- 5. søn e Kristi åpenb. - Matt 13,24-30

Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste.
 Runar J. Liodden og Hanna L. Øien. (Ikke dåp)

Søn. 13. februar - Vingårdssøndagen - Matt 20,1-16

Åmot kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste. 
 Åmot Barnegospel. Runar J. Liodden og 
 Hanna L. Øien.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og organistvikar.

Søn. 20. februar - Såmannssøndagen - Luk 2,4-15

Åmot kirke kl. 11: Fellesgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden, Hanna L. Øien, (Ikke dåp)
 Jan Gossner. Menighetskoret m.fl.

Søn. 27. februar - Kristi forklarelsesdag - Matt 17,1-9

Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg 
og Hanna L. Øien.

Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste ved Tro og Lys.
 
Mars:
Søn. 6. mars - Søn før faste (Fastelavn) - Luk 18,31-43

Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og organistvikar.
Vestre Spone kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.

Ons 9. mars - Askeonsdag - 1. Joh 3,18-24

Vikersund menighetssenter kl. 19: Kveldsgudstj. 
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn. 13. mars - 1.søn i faste - Matt 4,1-11

Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 SKIDAG. Geir E. Holberg og Knut Johnsen
 Åmot barnegospel
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.

Søn. 20. mars - 2.søn i faste - Matt 15,21-28

Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.  Runar J. Liodden 

og Hanna L. Øien.

Søn. 27. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,26-38

Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Menighetens 
årsmøte. Alle menighetens ansatte deltar.

Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt - vakker musikk 
 og ord til ettertanke, karnevalsgudstjeneste,
 og Åmot Barnegospel

Nye koster på plass etter gardinpreken 
over skjev kjønnsfordeling på kjøkkenet 
på kirketorget.

Baksidebilde:


