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På Heggenbakken i sol vi står
og ser vidt ut over bygden vår.

Der blåner åser mot syd og nord,
mens solgull glitrer på Tyrifjord.

En vår så strålende om oss ler –
det er «den signede dag» vi ser.

Så lang og tung var vel Norges natt.
Men se, med engang det lysnet bratt.

Det synger om oss fra skog og li
og dypt i hjertet at vi er fri.

Å, landet vårt, i ditt lyse skjær,
som aldri før vi deg elsker her!

Takk, Gud, som Norge ga frihet, fred.
Hjelp oss det bygge i kjærlighet!

«En pinsemorgen»

Aagot Røgeberg
«Modum – bygden vår» – 1967
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De fleste av leserne av menighetsbladet 
begynner vel å kjenne meg, eller vet litt 
om hvem jeg er. Har jo tross alt skrevet 
denne spalten i over 10 år. Jeg regner 
meg sjøl som jordnær og ganske rasjo-
nell. 

Nå nærmere vi oss pinse, høytiden 
hvor vi feirer at den Hellige Ånd ble 
gitt til disiplene – og til oss. Dette med 
Gud som skaper av alt, synes jeg er lett 
å tro på, ja, faktisk også å forstå. Opp-
lever også at budskapet om mannen Je-
sus, som på en og samme tid var både 
Gud og menneske og som døde og sto 
opp igjen, er så godt bevitnet at jeg vel-
ger å tro at det er sant. Han er sann 
Gud og sant menneske og lever i dag. 
Så er det pinse og den Hellige Ånd. På 
en måte litt mer diffust, men samtidig så 
jordnært og synlig. For den Hellige Ånd 
blir virkelig for oss i kjærlighet, glede, 
fred, overbærenhet, vennlighet, godhet 
og trofasthet. (Gal 5,22).

Derfor kan vi se til menighetens felles-
skap. Kan vi finne igjen noen av disse 
gode tegn på at Den Hellige Ånd vir-
ker? Det i seg selv er jo nesten et lite 
agentoppdrag. Bli gjerne med på løse 
mysteriet. 

Her kommer noe av det som har skjedd 
i vår menighet de siste 5–6 dagene 
i april. Påskevandringer med drama og 
fortelling for 2. og 6. klassinger fra Stals-
berg skole. Dåpssamtaler med foreldre 
til de tre barna som skal døpes til helga, 
KRIK (Kristen Idrettskontakt) har hatt 
sin ukentlige trening på NMU, og det 
hentes lopper rundt om i hele Modum 
– det er snart loppemarked på Viker-
sund menighetssenter. Sørgesamtale 
med pårørende til neste begravelse, og 

Barnegospel og Knøttesang har øvelse 
i Åmot kirke. Og det forberedes til hel-
gens tre gudstjenester. Mange jobber 
også i kulissene for å klargjøre til alt 
som skal skje i helga. De på kontoret, 
som skal ordne med dåpsattester og 
koordinering av klokkere og kirketje-
nere. De som skal sørge for renhold og 
varme og at det er hyggelig å komme 
til kirken, og de frivillige som klargjør 
kaker og drikke til kirkekaffe. Heggen 
gospel har bilrebus rundt i bygda, for 
i kveld er det opptatt på menighets-
senteret. Så er alt klart for lørdag. Det 
er loppemarked på Vikersund menig-
hetssenter. Masse frivillig og mange 
som handler lopper. Det kom inn over 
50.000 – veldig bra! I Heggen kirke har 
Modum Soul Children øvelse, og hel-
gens store trosopplæringstiltak sparkes 
i gang i Åmot kirke. Det er Tårnagent-
helg. Agentsjefene Sverre Følstad og 
Anne-Kjersti Holberg ønsker en hel 
gjeng av 3. klassinger hjertelig velkom-
men til å løse oppdrag. Mye spennende 
som skal undersøkes og oppdages!

Så er det søndag morgen. Dåps-familier 
og dåpsfølger gjør seg klare til en stor 
dag. Det er dåp både i Snarum kirke og 
i Heggen kirke. I Heggen kirke er Tårn-
agentene også tidlig på plass for å klar-
gjøre. De er på oppdagelsestur oppe i 
tårnet for å se på inskripsjonene på kir-
keklokkene og får lære om symbolikk i 
kirken, og klargjør til å ønske alle vel-
kommen til gudstjeneste. Samtidig med 
dette så øver bandet som skal spille i 
gudstjenesten. Det blir både bass, gitar, 
trommer og piano. Lydanlegget er rig-
get klart. Så strømmer folk på både i 
Snarum og i Heggen. Galleriene må tas 
i bruk. Det er godt med folk!! Så feires 

gudstjenester. 3 barn døpes, tårnagen-
ter og Modum Soul Children er med, 
og vi får alle ta del i denne fellesskaps-
opplevelsen. Og begge steder har gode 
frivillige stilt opp med kaker og kaffe. På 
søndag kveld er det gudstjeneste med 
Tro & Lys i Åmot kirke. 

Nå må det vel roe seg tenker du kan-
skje, men neida. Menighetens pulsslag 
går videre. Mandag formiddag er det 
Hyggestund i Åmot kirke og på tirsdag 
er det andakter på Modumheimen og 
Vikersund bo- og dagsenter og det er 
hyggetreff på Holemoen med Torbjørn 
Enerhaugen og Malle Eken. Og også i 
dag var det behov for en samtale for 
å planlegge en begravelse sammen med 
noen som hadde mistet en av sine 
kjære. Og jammen har det vært kon-
firmantundervisning i Åmot kirke for 
SMU konfirmantene, og på Vikersund 
menighetssenter var NMU-gjengen 
samlet til tema «Frelse og tilgivelse».

Og sånn går jo dagene i menigheten. 
Og hva er det vi faktisk får være med 
på? Hva er det vi sammen får oppleve? 
Jo, blant annet; kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet og 
trofasthet. For meg er dette jordnært 
og forståelig. Jeg ser tårer, både i sorg 
og glede. Jeg ser at det er noe som be-
veger oss. Ja, jeg ser at evangeliet om 
Jesus gjør noe med mennesker. Og det 
er den Hellige Ånds gjerning.

Og Tårnagenten fikk et oppdrag: Spre 
Guds kjærlighet i uken som kommer! 
Til noen som ikke hører eller venter 
lyden av klokker eller Tårnagenter.

Geir, prest

Jeg ser ikke vinden!

God pinse!

Jeg ser ikke vinden, men jeg ser at bladene på trærne beveger seg.
Jeg ser ikke kjærligheten, men jeg opplever mennesker som vil hverandre vel.
Jeg ser ikke den Hellige Ånd, men jeg får være del av Modum menighet.
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Konfirmanter  2017

Heggen kirke søndag 21. mai 
kl. 10.30 
Ingrid Goli
Julian Reed Haarberg
Christiane Amalie Hartz
Amalie Holck Helland
Martine Vesetrud Holck
Even Myrvold
Daniel Risan
Sivert Strømeng
Thomas Syvertsen
Amanda Larsen Østbø
Mathilde Larsen Østbø
Sverre Arnegård
Louise Bjertnes
Aurora Frodahl Frågåt
Sebastian Frodahl Frågåt
Michelle Elisabeth Jørgensen
Moira Nenita Santos Whitebear
 

Snarum kirke søndag 21. mai 
kl. 12.30
Jonas Korsbøen Andersen
Mikael Lauvlid Finsrud
Eirik Skjelsbæk Garpestad
Emilie Valstad Haveråen
Kine Haugen Korsbøen
Eirik Magnussen
Didrik Saastad
Andreas Saastad Stensby

Heggen kirke lørdag 27. mai 
kl. 12.00 
Ida Grambo Flattum
Rolf Harry Weggersen
Einar Solumsmoen Jellum
Tuva Hagen Rønning
Magnus Nesheim
Oliver Nedberg Buøen
Markus Bakken
Sara Torp Christensen
Henrik K. Glesne
Simen Asbjørnhus Berg
Mie Næsset

Maren Huseth Mortensen
Even Solheim 
Asbjørn Raaen
Malin Raaen
Ann Jeanette Notøy
Henrik Arnegard
Emilia Wos 
 
 
Heggen kirke søndag 28. mai 
kl. 11.00
Mats Dokken
Nora Weum
Ida Kristine Paulsen
Adina Søfteland
Elise Finnerud
Marte Fjerdingstad Olsen
Ida Marie Bjørkevik
Marie Holm Nes
Nadia Nasim Syvertsen
Nicolai Granum
Oda Solbakken Engen
Robin Kristiansen
Oliver Vesetrud Slatter
Maylèn Anita Grøterud
Cecilie Bergan Hansen

Åmot kirke søndag 28. mai 
kl. 10.30
Julie Hellandsvik Martinsen
Martine Kjemperud Martinsen
Mats René Lyder
Luna Therese Lærum
Marita Ueland Midtskogen
Marius Rosenlund
Tonje Vinnord
Malin Steenfeldt-Gjersøe
Alessandra Kaye Bahague 

Åmot kirke søndag 28. mai
kl. 12.30
Kamilla Wittenberg Oddby
Hedda Hillestrøm Solheim 
Synne Hereng Leversby

Silje Kruhaug Ødegaard
Martin Ebbesberg Iversen
Sarah Lammouz
Hallvard Mugås Løff
Maria Browall Andersen
Tobias Hamstad

Rud kirke søndag 1. juni 
kl. 11.00
Kristine Drolsum
Jonathan Monsen
Steffen Heimdal Moviken

Nykirke lørdag 10. juni 
kl. 12.00
Ole Christian Eriksen
Anine Standnes Hagen
Hannah Letmolie
Martine Aas Larsen
Sondre Bergan Stenbakken

Vestre Spone kirke søndag 11. juni 
kl. 10.30
Remi André Skaalien Bakken
Borgar Gabrielli Johansen
Tuva Svensli Skuterud
Jonas Bjercke Semmen

Nykirke søndag 11. juni 
kl. 12.30
Isabell-Desiree Bakkene
Kaisa Marie Eizenberger
Sunniva Johannessen
Kim André Wiktorin Kristiansen
Celine Lærum
Celine Ødegård Nilsen
Aleksander Sundet
Sondre Tandberg
Benjamin Hagen Taraldlien
Thea Mæhlum Varlo
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Søndag 19. februar var den store dagen 
kommet. Vidar var spent, og kanskje 
litt nervøs, foran prekenen han skulle 
holde. Vigslingssamtalen med biskop 
Per Arne Dahl var unnagjort, og nå var 
han bare én gudstjeneste ifra å kunne 
kalle seg vigslet kateket. 

Hele staben deltok denne dagen 
for å gi sin tilslutning til Vidars tjeneste 
som kateket i Modum. Og tro til  
Vidars hjerte var Heggen gospel på 
plass for å sette sitt preg på guds- 
tjenesten. Også Åmot Horn deltok 
med pomp og prakt. Og Runa Husøy, 
Vidars yngste søster, bidro med sitt  
vakre saksofonspill.

Midt i gudstjenesten var det endelig 
klart for forbønnshandlingen som vigs-
ler kandidaten til tjeneste. Biskopen 
holdt sin tale til Vidar, hvor han blant 
annet ba menigheten ta godt vare på 

deres nye kateket – gjennom alt fra 
forbønn til praktisk hjelp. Fellesråds- 
leder Eirik Roness og prost Erik Haua-
land fikk oppgaven med å legge på sto-
laen som markerer at Vidar er vigslet. 

Gudstjenesten bød på mye flott  
sang og musikk, gode ord til og fra  
Vidar, og bra deltakelse fra en nærmest 
fullsatt Heggen kirke. 
Etter den høytidelige stunden var det 
duket for festmiddag i Åmot kirke. 
Med god mat og kake ble det veldig 
god stemning blant alle som hadde 
tatt turen. I tillegg var det flere som 
ville gratulere Vidar og menigheten 
med dagen. Både foreldre, rådgiver fra  
bispedømmet, kollegaer og ikke minst 
Heggen gospel, bidro med gode innslag. 

Tusen takk til alle 
som gjorde dagen så fin!  

Vigsling av kateket
Vidar Husøien

Nyvigslet kateket, Vidar Husøien, i godt selskap på kirketrappa

Biskop Per Arne Dahl og Vidar Husøien

Vidar Husøien holder preken.

Heggen Gospel

Tekst og foto:
Hanna Louise Husøien
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Raw Air gudstjeneste
Det opplevdes virkelig flott og 
spesielt i Heggen kirke under årets 
skiflyvingsgudstjeneste. Selv har jeg bare 
vært prest i Modum i 10 år, men den 
variasjon og stil på denne gudstjenesten 
nærmer seg nok 3 ganger 20 i stil. Noe 
av det bedre jeg har fått være med på 
å oppleve i Heggen. Musikken ledet 
an av kantor Hanna Louise Husøien 
og med spelemannsprisvinner Erlend 
Skomsvoll på tangenter, hadde et spenn 

fra sarte jazztoner til de mest fengende 
gospelrytmer. Ja, under kirkekaffen 
etter gudstjenesten, som komiteen 
for Kultur og Seremoni hadde stelt i 
stand, ble det på oppfordring kjørt 
ekstranummer av en av gospellåtene. 
Med bass, trommer, piano og forsangere 
så svingte det skikkelig. Dette er 
nok det nærmeste jeg har vært å 
være tilstede i en amerikansk baptist 
menighet, hvor folk står og klapper og 
synger med. Det var rett og slett god 

stemning. Tid for ettertanke og Guds 
ord ble det også rom for gjennom 
lesing av dagen tekst av Ole Gunnar 
Fidjestøl og forbønnen  som ble ledet 
av Morten Valstad på norsk og Rainer 
Steiert fra FIS marketing, på tysk. Takk 
til alle dere som bidro og som var med 
på å skape denne flotte starten på en 
flott hoppsøndag i Heggenåsen. 

Geir E. Holberg – rennprest og 
sokneprest i Modum

Forsangere

Ole Gunnar Fidjestøl leser dagens tekst.

Kirkekaffe med RAW AIR-kake

Det er spennende å bygge med 
LEGO. Det stiller krav til nøyaktighet, 
tålmodighet og evnen til å forenkle 
og ikke henge seg opp i detaljer og 
det som er umulig. Gjør vi det siste, 
da kommer vi ingen vei og vi blir bare 
irritert. Å bygge med LEGO er med 
andre ord å lære seg livsvisdom.

Jeg har bygget borgen Tannenburg, 
hvor bl.a Heggen Gospel har hatt 
konserter mange ganger, før. Da jeg 
leverte den til eieren av Tannenburg, da 
tenkte jeg at nå må jeg finne på noe 
nytt å bygge. Jeg fikk dessuten så utrolig  
mye LEGO fra Untersontheim Tensing, 
da vi hadde min siste konsert på 
Tannenburg, at jeg visste; jeg har 
LEGO-brikker nok til å prøve meg på 
Heggen kirke.

Jeg fikk tegninger av kirkevergen og 

dro til Heggen kirke og fotograferte 
den fra alle sider. Dette gikk jeg så ut 
fra da jeg bygde kirken. Heggen kirke 

har vært et av mine arbeidssteder i 32 
år, så jeg tenkte det ville være en fin 
avslutning for meg å bygge den og gi 
den i gave til menigheten. Som tenkt, 
så gjort.

LEGO-Tannenburg står utstilt på 
Tannenburg og bl.a. leirskoleelever 
har stor glede av å se den og skjønne 
hvordan borgen ser ut. Hva som gjøres 
med LEGO-Heggen, ja, det er ikke mitt 
bord, men den kan bl.a. være fin bare å 
se på, den kan brukes i undervisning om 
korskirke, om øst-vest beliggenheten, 
om hvordan gravene er plassert, etc. 
Moro var det å bygge den, så nå får 
jeg se hva neste pensjonist-LEGO-
prosjekt blir.

Arild Løvik

 Heggen i LEGO
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Søndag 2. april var det en stor festdag 
i Rud kirke. Den dagen ble kirkens 100 
års jubileum feiret! Festen startet med 
en jubileumsgudstjeneste hvor Modum 
Soul Children sang, årets kulturpris-
vinner og kirkeverge, Nina Brokhaug  
Røvang, holdt dagens preken, lokal 
drolsumjente, Ingunn Krag Rønne,  
fortalte om hva kirken betyr for henne 
og menighetens egne musikere fylte 
kirken med toner.

Etter gudstjenesten ble det dek-
ket langbord i midtgangen og det ble 
feiret stort med kirkekaffe i regi av  
kirkeutvalget. Det var jubileumskake, 
100 jubileumsboller, kaffe og brus.  
Tidligere sokneprest i Modum, Jon  
Mamen, holdt et godt og lærerikt  
foredrag om historien til Rud kirke, 
ordfører Ståle Versland hold en flott 
takketale og flere kom med hilsener.

Festdagen ble avsluttet med menig- 
hetens årsmøte hvor blant annet års-
meldingen og den nye strategiplanen til 
menigheten ble lagt frem. Begge disse 
finner du på www.kirken.no\modum.

Nina Brokhaug Røvang/
Runar J. Liodden

En festdag 
i Rud kirke

Foto: Helge Haavik
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Kirkene i Modum

Heggen kirke
Kirkene i Modum er spredt utover 
bygda som smykkesteiner. Heggen 
kirke er selve kronjuvelen blant 
smykkesteinene. Den er en ekte 
middelalderkirke, bygget i stein. 
Opprinnelig var den rektangulær 
i formen, med et halvsirkelformet 
kor i øst. En kan ennå se hva som  
er de tykke steinmurene fra 
middelalderen og hva som er 
yngre påbygg. Noe byggeår har vi 
ikke. I 1997 feiret menigheten et 
åttehundreårsjubileum for Heggen 
kirke. Strengt tatt viste årstallet 
tilbake til 1697, da kirken ble 
utvidet med et sideskip mot nord. 
De arkeologiske undersøkelsene 
av kirkeruinen på Østre Viker viste 
at denne steinkirken var fra 2. 
halvdel av 1200-tallet.  Arkeologene 
føyde til at Heggen kirke, med sin 
romanske stil, måtte være om lag et 
halvt århundre eldre. Dermed ble 
jubileet feiret i 1997.

Kirken er påbygd i alle fire 
himmelretninger. Først kom sideskipet 
i nord, i 1697. Om lag 30 år seinere 
kom sideskipet i sør. På 1830-tallet var 

kirken gjenstand for en omfattende 
utbedring. Da ble det gamle korpartiet 
revet og det nåværende bygd i stedet. 
Da kom også nåværende prestesakristi.  

Tak og tårn ble også skiftet. Endelig 
ble kirken utvidet mot vest omkring 
1878. Den gamle vestveggen ble 
revet og kirken forlenget så langt 
som forholdene tillot. Resultatet 
har blitt at kirkebakken er vel snau.

Da kirken ble utvidet første 
gang, ble den gamle Viker kirke brutt 
ned og stein ble henta derfra. Blant 
steinene derfra er også den som 
nå står ute på kirkens nord-vestre 
hjørne, den med ‘hodet’. Dette 
hodet skulle nok skremme de onde 
åndsmakter som truer kirken og 
menigheten. Folkefantasien i Modum 
er ennå opptatt av dette hodet. Det 
er ‘styggen på Heggen’.

Ved ombyggingen omkring år 
1700 fikk kirken også ny altertavle 
og prekestol i barokk stil. Omkring 
1830 ble også disse endret. Blant 
annet ble det tidligere utskårne 
hovedfeltet med nattverden som 
motiv, erstattet med et malt 
bilde. Dette skal bildet skal være 
den eldste norske gjengivelse 

av Leonardos berømte maleri av 
nattverdens innstiftelse.

Omkring 1830 ble også gulv, benker 

Tekst: Jon Mamen
Foto:  Arkiv, Modum menighet

Heggen kirke Prekestolen

Altertavlen

I serien om kirkene i Modum har vi nå kommet til Heggen kirke.
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og tak erstattet. I taket ble det malt 
engler på himlingen, både i hovedskipet 
og i koret. Benkene ble påført navn 
på gårdene i soknet. Navnene er ført 
opp to ganger, en gang på nordsiden 
av midtgangen og en gang på sørsiden. 
Dette ble gjort fordi menigheten var 
delt i en mannsside og en kvinneside. 
Mennene satt på sørsiden, kvinnene på 
nordsiden av midtgangen. 

Det har seinere blitt noe for-
styrrelser i dette med benker og gårds-
navn. Omkring 1850 fikk nemlig kirken 
to digre ovner. Da måtte tre benker i 
hvert sideskip ut. Hundre år seinere 
ble ovnene tatt ut og nye benker kom 
på plass, men uten gårdsnavn. Derfor 
mangler noen gårdsnavn.

Kirkene i Modum fikk tidlig orgel. 
Det nåværende orgel er fra 1890.

 Ved ombyggingen i 1878 ble mye 
av dekoren i kirken overmalt. Midt 
på 1920-tallet ble de gamle fargene 
tatt opp igjen og englene i taket kom 
på nytt til syne. Restaureringen på 
1920-tallet gav kirken dens nåværende 
preg av form og farge.

Til jubileet i 1997 ble alterpartiet 
fornyet. Figurene av de fire evangelister 
kom tilbake fra Drammens Museum og 

inntok sine plasser på siden av tavla. 
På toppen troner Kristus med glorie. 
I sin ene hånd holder han verden. Den 
andre hånden er løftet til velsignelse. 
Denne måtte lages på nytt. Figuren i 
museet er for skadet. Selve alterbordet 
fikk en marmorplate til topp. Noen 
år tidligere var den gamle Kristian 4.s 
bibel fra 1630 blitt restaurert og ført 
tilbake til kirken.

Heggen kirke har en gammel mes-
sehakel fra 1764, samt en hvit, en grønn 
og en fiolett fra 1970-tallet.

I kirken og i sakristiet henger en 
rekke presteportretter. Det eldste 
er egentlig et gravminne 
over sokneprest Simon 
Bendecke, som ble 
gravlagt under kirkegulvet.

Glassmaleriene i koret 
ble satt inn 1947. Disse 
er utført av Emanuel 
Vigeland. Under krigen 
ble det samlet inn penger 
til en utsmykning av disse 
vinduene. Glassmaleriene 
forestiller Jesu dåp og 
himmelfarten. Vi kan 
forstå dem som ram-
mefortellingene som om-

fatter hele Jesus historie. Altertavla står 
mellom disse og forteller den sentrale 
delen av historia. Evangelistene står der 
og er de som har fortalt historia om 
Jesus.

Heggen kirke hatt fått sitt preg 
ved alle de endringene som er gjort 
gjennom tiden. Likevel har den et 
helhetlig preg og fremstår som én kirke, 
slik vi syns den skal være. Rundt kirken 
ligger den store kirkegården. Utsikten 
fra kirkebakken er mektig med utsyn 
over Modum-bygda, Bergsjøs vannflate 
og med Norefjell i nordvest. Heggen 
kirke er kronjuvelen.

Glassmaleriene Mot galleriet

Inne i kirken



Modum Menighetsblad Nr. 2/2017
10

    

I Modum menighet vurderer vi å starte 
en besøkstjeneste. Derfor søker vi 
etter noen som kan tenke seg å være 
frivillige besøkere. Samtidig oppfordrer 
vi enhver som gjerne vil ha besøk, om å 
melde dette ønsket til diakonen!

Også i dag er det slik at alle som 
vi vet om ønsker besøk, får det – 
enten av diakon, prest, andre i staben 
eller frivillige. Men noen organisert 
besøkstjeneste med frivillige har vi 
ikke foreløpig. Det kunne vært et 
godt tilbud å ha, som kanskje vil senke 
terskelen for å ta kontakt. Vi er også 
klar over at mange besøker og gjør 
tjenester for naboer og andre, uten 
at det er registrert/organisert noe 
sted – det er en del av den «usynlige 
diakonien» som utgjør en stor forskjell 
i det stille.

Hva kan en frivillig besøker bidra med? 

Først og fremst: Sosial kontakt, å gi 
et annet menneske oppmerksomhet 
på samtaleplan. Gjøre enkle ærender 
og tjenester. Følge ut, når dette er 

vanskelig alene. F.eks. spasertur, følge 
til butikk, gudstjeneste eller eldretreff. 
Det er mange måter å være frivillig 
besøker på, avhengig av hva som er 
behovet/ønsket til den som får besøk, 
og hva besøkeren kan tenke seg å gå 
inn i. Tjenesten vil bli tilrettelagt av 
diakonen, som også har ansvar for 
veiledning av dem som er besøkere.

Hvem kan være frivillig besøker? 

Det viktigste er at du har lyst og litt 
fritid å gi et menneske som trenger det. 
Det holder at du kan besøke èn person. 
Hyppigheten av besøkene blir du og den 
du besøker enige om. Du trenger ikke 

ha kompetanse på sjelesorg. Dersom 
den du besøker ønsker åndelig hjelp 
som du synes det er vanskelig å gi, kan 
du tilby deg å kontakte diakonen eller 
en prest. Du må også skrive under på 
en taushetserklæring.

Hva skal en frivillig besøker ikke gjøre? 

Besøkeren skal ikke utføre oppgaver  
som ligger til hjemmehjelp, hjemme-
sykepleie eller vaktmesterordning (men  
det er lov å være fleksibel og bruke 
eget skjønn).

Besøkeren skal ikke ta imot penger 
eller gaver av verdi, men kan ta imot 
penger for faktiske utgifter som f.eks. 
kjøring hvis dette er aktuelt.

Enten du kunne tenke deg å være 
besøker, eller gjerne vil ha besøk – 
eller kanskje du vet om noen dette er 
interessant for – vær velkommen til å 
ta kontakt med diakon 

Kirsti Hole. Tlf. 951 47 345. 
Epost: kirsti@modumkirke.no

Besøkstjeneste
– lyst til å glede et medmenneske? 

Trenger du noen å snakke med?
Det er ikke alltid livet går på skinner. I blant strever vi. Det 
kan være hendelser i livet som er vanskelig å takle. Det 
kan være tvil som vi strever med å finne ut av. Det kan 
være dårlig samvittighet. Det kan være vanskelige valg vi 
står overfor. Det kan være sorg eller sykdom. Eller andre 
ting.

En av tjenestene kirken kan tilby, er noen å snakke 
med når du trenger det. Kirkens medarbeidere er 
utdannet blant annet til å samtale med mennesker i 
ulike livssituasjoner. Slike samtaler er gratis, og kirkens 
medarbeidere har taushetsplikt.

Har du spørsmål som du ikke tør å stille? Er det noe 
du vil snakke om, men ikke klarer å se noen i øynene? 
Kanskje det er lettere å skrive ned dine spørsmål og 
tanker?

Det er også mulig å ha kontakt med diakonen eller andre 
i Kirkestaben  pr e-post.

Ønsker du å snakke med noen, kan du på dagtid 
kontakte:
Diakon Kirsti Hole
tlf. 32 78 32 30 • mob. 951 47 345
mail: kirsti@modumkirke.no
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For noen så oppleves det å feire 
gudstjeneste ute i Guds store katedral 
som noe ekstra flott. Mulighetene for 
å være med på det i år er på:

Gruvetråkka 21. mai kl.11. 
Her er tradisjonen tro Geithus 
musikkorps, Tro & Lys, Miljøgruppa og 
familiespeideren med.

Delinga 28. mai kl.11. Også her 
har vi gleden av Geithus musikkorps 
som leder salmesangen. Tidligere 
sokneprest Jon Mamen og Heggen 
kirkeutvalg legger til rette sammen 
med Delingas venner. I år feirer vi 10-
års jubileum for denne gudstjenesten i 
Geithus. Vær velkommen!

Og sist men ikke minst så blir 
det St.Hans gudstjeneste på Vike 
kirkeruin 23. juni kl. 1800. Også 
denne i regi av Heggen kirkeutvalg. 
Det blir kirkekaffe.  Ta med 
campingstol.

Bildene er hentet fra Delinga 2015

Friluftsgudstjenester i Modum menighet

Modum kommunes

kulturpris
til Nina Brokhaug Røvang

Tone Angeltveit overrekker Modum kommunes 
kulturpris for 2016 til Nina Brokhaug Røvang.

Prisvinneren takker sammen med Åmot barnegospel.                  Foto: Odd Røvang
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Å høre
sammen

Når dette skrives, bryter våren fram. 
Det spirer og gror over alt. En ufattelig 
eksplosjon av liv. Det livnar i lundar og 
lauvast i li. Og du kan formelig kjenne 
det i kroppen: «…den heile skapning 
stundar no fram til sumars tid».

Angår denne eksplosjon av liv vår tro på 
Gud? 

Hvis vi lytter oss inn i Bibelens san-
ger og fortellinger, møter vi en tydelig 
grunntone i alt som synges og fortel-
les. Den lyder slik: Alt som spirer og 
gror har sin kilde i Gud. All skjønnhet 
og fargeprakt som utfolder seg for våre 
øyne, er gaver fra Skaperens hånd: «Du 
sender din Ånd, det skapes liv, du fornyer 
jordens overflate» (Sal 104,30). For et 
vakkert bilde: En Gud med omsorg for 
jorden. En Skaper som fornyer jordens 
overflate! Altså: Vårens eksplosjon av 
liv vitner om Gud. Skaperverket syn-

ger en sang om sin Skaper. Over alt kan 
du høre lyden av hans trinn. Og Paulus 
synger på den samme sangen: «For det 
er i Ham vi lever, beveger oss og er til» 
(Apg17,28).

Hva betyr det for oss? 

For det første dette:  At jeg mottar li-
vet som gave fra Gud. At hvert men-
neske er bærer av ukrenkelig verdi og 
verdighet. Og at jeg med min avhengig-
het og sårbarhet hører sammen med 
andre i solidariske fellesskap. 

Men også dette: At jeg hører 
sammen med alt som lever. At min 
livstråd er vevd inn den store økolo-
giske veven.. At jeg ikke kan leve uten 
det naturen gir. Det bekreftes på utal-
lige måter hver eneste dag. For ek-
sempel slik: I hvert eneste av kroppens 
åndedrag mottar vi solens og de grøn-
ne plantenes livgivende gaver. Uten  

fotosyntesens stillferdige og gavmilde  
virke, kunne vi ikke leve. Og det samme 
skjer over alt: I kroppens celler, i er-
næring og sansning, i bevegelse og lek 
og kultur:  Vi mottar det naturen gir, og 
uten denne ustoppelige gavmildheten 
går vårt liv til grunne. 

Hvorfor snakker vi da som om det finnes 
menneskeliv uten levende natur? 

Er ikke kampen for menneskeverd og 
kampen for en livskraftig natur to sider 
av samme sak? Og er ikke en livsform 
som truer med å ødelegge den øko-
logiske vevens bærekraft en hån mot 
Skaperens vilje, en praktisk blasfemi? 

For 
Mijløgruppa
Leif Gunnar Engedal

– levende  li
v 

 

Gr
ønn klode

Fast spalte med «Grønn gruppe»:

Guds hjerte

Guds hjerte vet vi ikke,                                                                                                                                
men vi vet                                                                                                                                              

 noe som overstrømmer oss                                                                                                                              
som et regn over hendene. 

Hans øyne ser vi ikke,                                                                                                                                 
men vi ser                                                                                                                                              

 usynlig lys over alle ting                                                                                                                                     
som i sommernatten.

Hans stemme hører vi ikke,                                                                                                                         
men vi finner                                                                                                                                           

 veier over alt og spor i hjertene                                                                                                                     
og stier med lavmælt lys

 Rolf Jacobsen: Sommeren i gresset (1956 )
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Jiwan Subedi besøkte Norge i februar 
i forbindelse med MisjonsUKA i Oslo 
Bispedømme, der HimalPartners ar-
beid var i fokus dette året. Overskrif-
ten over uka var «Entreprenørskap 
– fra veldedighet til verdighet». Hensik-
ten med uka var inspirasjon, refleksjon 
og kompetanseutvikling for misjon i en 
ny tid.

Jiwan Subedi vokste opp i en fami-
lie der misjon og entreprenørskap gikk 
hånd i hånd. Faren drev med helse- 
arbeid og salg av medisiner. Han var 
også opptatt av å dele sin kristne tro 
og etablerte flere kirker i Vest-Nepal 
der de bodde. I dag er faren pastor og 
en av lederne i et nettverk på femten 
menigheter. Jiwan har sine oppgaver 
her og er aktiv i Emmanuel-kirken i  
Lalitpur, utenfor Katmandu. Han har 
sitt daglige virke som politisk rådgiver 
på EU sitt kontor i Katmandu.

Nepal er ett av verdens fattigste 
land. I ti år herjet en borgerkrig frem 
til våpenhvile i 2006. I 2015 ble landet 
rammet av det verste jordskjelvet på 
åtti år og i tillegg tenker de som har 
makt, ofte mer på seg selv enn på folket 
og landet sitt.

Vi spurte Jiwan: Hvis du fikk en regjerings-
posisjon, hva ville du prioritert?

– Det er spesielt på tre områder jeg 
ville sette inn tiltak for å fremme utvik-
ling. Jeg ville jobbe aktivt for å stimu-
lere folk til å skape nye arbeidsplasser. 
Korrupsjon skulle bekjempes med alle 
midler, og tiltak skulle settes inn for å 
få opp eksporten.

Veldedighet – verdighet

De fleste på landsbygda lever av jord-
bruk, men det er for mange som ikke 
eier sin egen jord. De har muligheter 
ved å etablere sin egen lille bedrift. 

Jiwan ble fascinert av å høre 
historien om Hans Nielsen hauge

Hans Nielsen Hauge
Jiwan ble fascinert av å høre historiene  
om Hans Nielsen Hauge under sitt 
norgesopphold. I Nepal er det bare 
de kristne som har et fellesskap der 
de møtes hver uke og der folk har en 

gjensidig tillit til hverandre. Dette er et 
godt grunnlag for å skape arbeidsplas-
ser sammen. Det å ha eierskap til egen 
arbeidsplass bidrar også til å bekjempe 
korrupsjon. De har en egeninteresse 
av at ikke inntjeningen skal «lekke» til 
personer som er i maktposisjon. Jiwan 
løfter fram dette i kontrast til en del 
lokale frivillige organisasjoner, som dis-
ponerer ressurser de mottar fra utlan-
det og som derfor ikke nødvendigvis er 
like opptatt av forvaltningen.

Selv om myndighetene er interes-
sert i at det etableres nye bedrifter, leg-
ger ikke infrastrukturen i næringslivet i 
Nepal til rette for en sunn vekst. 

Det entrepenørskapet det er be-
hov for er å finne mulighetene til å 
etablere virksomheter som gir økono-
miske ringvirkninger og vekst i lokal-
samfunnet. Dette er viktigere enn å ha 

adgang til økonomiske midler utefra. 
Entreprenørskap genererer arbeids-
plasser og reduserer fattigdom, og en-
drer samfunnet innenfra.  Små entre-
prenører som bygger ny virksomhet 
ut fra de menneskelige ressursene i 
lokalsamfunnet, trenger ikke stor start-
kapital. Erfaringene viser at miljøprofi-
len er god, og virksomheten er med å 
motvirke etniske og religiøse skillelin-
jer.  Veldedighet er viktig av og til, men 
entreprenørskap ser lengre fremover 
og sprer velstanden til flere mennes-
ker. Der velstanden skapes ved arbeid 
opplever befolkningen en sunn stolthet 
over at de er med å skape velstanden.

Fritt etter Terje Holmedahl, 
Himalpartners hjemmeside

Entreprenørskap,
ikke veldedighet
Intervju med Jiwan Subedi 

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107

Hans 
Nielsen 
Hauge

Jordbruk                         Foto: Pål Brenne

Entreprenørskap        Foto: EInar Horsberg

Jiwan Subedi             Foto: Terje Holmedahl
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Vi ønsker høstens nye første-
klassinger velkommen til Første-
klasses gudstjeneste i Heggen 
kirke søndag 20. august kl. 11:00.

Vi inviterer til gudstjeneste for 
å feire skolestart; en stor og viktig 
begivenhet for 6-åringen og familien. 
Alle Førsteklassinger som kommer 

får 6-årsboka «Tre i et tre».
Det blir sang og musikk, fortelling 

og intervju med noen som begynte i 
første klasse i fjor.

Årets Førsteklasses gikk av stabelen 
i mars, og samlet førsteklassinger fra 
alle barneskolene i Modum. 43 barn 
og en hel haug med voksenledere 
og barneledere hadde fire flotte fre-
dagssamlinger på Vikersund menig-
hetssenter og i Åmot kirke. Vi leika 
og sang, hadde hobbyaktiviteter og 
kirkekino, hørte Jesus-fortellinger 
og spiste sammen. Takk til alle som 
var med; dere er helt Førsteklasses!

Anne-Kjersti Holberg
Trosopplærer

Det er trygt og godt med et lederfang når filmen om Kirkerottene kan bli litt skumle på føsteklasses.

Ivrige første-
klassinger 
maler påske-
bilder.

Leder Viktoria 
hjelper 
Linnea 
med å lage 
påskebilde.

Lederene Målfrid og Eivind tar i mot 1. klassingene når de 

kommer fra skolen til kirken.

Trosopplæring

Førsteklasses gudstjeneste i Heggen 20. august kl. 11.00

Foto: Nina Brokhaug Røvang
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Tårnagenter Tårnagenter fra hele Modum var 
samlet helga 22.-23.april, for å løse 
oppdrag og mysterier i kirka. Det 
hele toppet seg med en flott guds-
tjeneste i Heggen kirke, der 273 
mennesker ble ønsket velkommen 
av entusiastiske tårnagenter. De 
framførte sin egen tårnagentsang, 
akkompagnert av kantor Hanna Lo-
uise m/band og med god støtte fra 
Modum Soul Children. 

Tårnagenter ønsker velkommen til 
kirken.

Tårnagentsangen

Tårnagenter på leiting etter kirkeskattene.

Pauseaktivitet mens vi venter på 
å få komme opp i tårnet.

På veg ned fra tårnet



Modum Menighetsblad Nr. 2/2017
16

Aagot Røgeberg

Vi har det siste 
året gjengitt 
mange dikt og 
sanger forfattet 
av Aagot Røge-
berg i Menig-
hetsbladet. De 
fleste er hentet 
fra heftet «Mo-
dum – bygden 
vår» som hun 
første gang ga 

ut i 1933. Nytt opplag kom i 1967.
Hvem var denne damen som hadde 

slike evner til å skrive de fineste sanger 
og dikt? Aagot ble født 8. februar 1889. 
I folketellingen for 1900 står fødested 
Eker, mens folketellingen 1910 skriver 
Modum, se flyttehistorikken til familien  
nedenfor som taler for at hun ble født 
på Darbu. Faren var landhandler Jens 
Christoffersen Røgeberg født 16. mai 
1857 i Øvre Eiker, døpt i Bakke kirke  
5. juli 1857. Som 18-åring i 1875 var  
faren handelsbetjent i Kristiania og 
bodde i Karl Johans Gate 27. Moren 
het Andrea Audine Andersdatter En-
gelstad og var født 14. oktober 1858. 
Hun var datter av Anders Kristoffersen 
Engelstad og Anne Torgersdatter som 
eide og drev gården Søndre Engelstad 
gnr. 19 bnr. 3 på Østmodum. 

Foreldrene giftet seg i Heggen kirke 
4. juli 1886. Faren var ved ekteskaps-
inngåelsen registrert bosatt i Fiskum. 
Det er grunn til å tro at også moren 
flyttet dit i 1886. Familien  flyttet så til 
Kongsberg i 1887. Her startet faren 
opp forretningen Jens Røgeberg & Co. 
Forretningen ble registrert i Firmare-
gisteret på Kongsberg 17. juni 1887 
med formål å drive «Glas, Stentøi og 
Papirhandel». Jens og broren Andreas 

var sammen ansvarlige for firmaets 
forpliktelser.  16. juni 1887 ble firmaet 
Andr. Chr. Røgeberg & Co registrert i 
Firmaregisteret. Firmaets formål var å 
drive Landhandel på Darbu i Fiskum. 
Også denne forretningen var Jens og 
Andreas sammen om. Driften av for-
retningen på Kongsberg ble nedlagt 
15. mai 1888. Fra 17. mai 1888 trådte 
Andreas ut av driften på Darbu og 
Jens drev landhandelen alene. Jens og 
Andrea Audine flyttet fra Kongsberg til 
Darbu i1888. Landhandelen på Darbu 
lå for øvrig på gården Darbu som var 
naboeiendom til Fiskum kirke.

 Aagot ble døpt i Fiskum kirke på 
Øvre Eiker 17. mars 1889.

Oppholdet på Fiskum var imid-
lertid kortvarig, og familien flyttet til 
Industrigaten 41 i Kristiania i 1891. 
Firmaet ble overført til Kristiania  
14. august 1891. Firmaet i Kristiania 
var i gang fra 17. august 1891. Søsteren 
Dagny Olava ble født i bydelen Urani-
enborg 13. august 1895. Hun ble døpt 
27. oktober 1895. Familien bodde da i 
Holmboesgate 6. Farens yrke er opp-
gitt å være kjøpmann.  I 1900 bodde 
familien i Eckersberg Gate 24, Uranien-
borg. Faren var disponent for Colonial 
& Fedevarehandel A/S. Han hadde da 
fått det som kaltes «Eget Borgerskab» 
– det vil si rett til å drive handel med 
rettigheter og plikter i bydelen. Det 
ser ut til at han sluttet med kolonial- 
forretning i 1901, og gikk over til å 
selge varer som reisende handelsmann. 
Han døde 20. august 1904 (opplysning 
hentet fra internett), kun 47 år gam-
mel. Moren, Aagot og Dagny Olava flyt-
tet så til Søndre Engelstad. Søsteren 
Dagny Olava ble konfirmert i Heggen 
kirke 2. oktober 1910. Hvor, når og om  

Aagot ble konfirmert har en ikke fun-
net opplysninger om. Konfirmasjons-
tiden falt jo sammen med farens døds-
falls-tidspunkt. Dette var nok ikke lett. 

Gården Søndre Engelstad har sin 
spesielle historie. Lensmannen Jens 
Sanne Fleischer bodde i hovedbyg-
ningen som ble kalt lensmannsgården. 
Arresten var et lite hus ved siden av.  
Lensmannen bodde i hovedbygningen 
fra 1862 til sin død i 1883.

Anders Engelstad – bestefaren til 
Aagot – bygde i 1846 en rodeskole på 
Søndre Engelstad. Tomt til skolen ble 
avstått vederlagsfritt på den betingelse 
at den skulle tilbakeføres til gården, 
dersom skolen ble nedlagt.

Søndre Engelstad hadde ved folke-
tellingen i 1875 to hester, ett føll, fire 
fe, en kalv og tre sauer. Videre var  
«udsæden» (det som ble sådd/satt i 
jorden) i 1875 en kvart tønne hvete, 
en halv tønne rug, to tønner bygg,  
femten  skaalpund (ett skaalpund var 
cirka en halv kilo) grasfrø og fem  
tønner poteter.

Moren til Aagot hadde seks søsken. 
Brødrene Kristoffer og Olaus tok over 

«Historiespalten»

Vidar Brekke
Medlem av Modum menighets historieutvalg

Fiskum kirke 1880. Gården Nordre Darbu 
til venstre på bildet.
Bildet er hentet fra Eiker Arkivs bildedatabase.
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gården på 1880-tallet. Den indre delen 
av skogen ble i 1903 solgt til W.Stibolt. 
Kristoffer skilte ut et stykke jord ved 
fjorden ved delingsforretning i 1904. 
Stykket ble kalt «Framnæs», hvor han 
senere bygde hus. Resten av gården ble 
solgt til forstmester Johan Wessel Berg 
fra Kongsberg i 1905. Wessel Berg eide 
gården til 1912, da den ble solgt på nytt.  

Kristoffer var lærer på Engelstad 
skole i en årrekke inntil den ble nedlagt 
i 1910.  Han var glad i sang, og stiftet 
blant annet blandakoret «Gjallarhorn». 
Skolebygningen ble i 1919 flyttet til  
Vikersund og bygget om til forretnings-
gård.

Det ser ut til at Aagot har viet sitt 
liv til husgjerning, gårdsarbeid og dikt-
ning. Opplysninger om annet arbeid 
har en ikke funnet.

Mest kjent er nok Aagot som for-
fatter av «Modumsangen». Kjøpmann 
Marius Berg som drev kolonialforret-
ning ved «Folkvang» i Geithus – og 
som ble omtalt som en musikalsk 
begavelse – komponerte melodien 
til «Modumsangen». Opprinnelsen til 
«Modumsangen» var spesiell. Modum 
sangerforbund tok i 1928 initiativet til 
en konkurranse, der oppgaven var å 
lage en Modum-sang. Aagot vant første- 
premien med «Sus av gamle minner», 
det vil si det som ble «Modumsangen».

Aagot skrev også en meget fin sang 
til innvielsen av nye Gulsrud kapell i 
1931. Sangen «Vikersund» er nok vel-
kjent for eldre moinger. Kristian Wen-
delborg, bestefaren til  Kristian Wen-
delborg på Tangen i Vikersund, lagde 
melodien til sangen. Aagot fikk tolv 
kroner for å dikte sangen. Kjente dikt 
er «Høstkveld ved Heggen», «En pinse-
morgen» fra 1945 og «Liten linnea».

Til avdukingen av bautaen på Heg-
gen 2. november 1930 – til minne om 
sogneprest Mathias Amlund – skrev 
hun en sang som lyder slik:

         
I hans virke
folk og kirke
var den undertone sterk.
       
For hans tanke
viljer ranke
skulde fremme rikets verk.
        
Aldri visne kan og dø      
det som eier evig frø. 

  

Hun skrev mange, mange flere dikt og 
sanger enn det som nevnes her.

Aagot giftet seg aldri. Hun bodde 
store deler av sitt liv på Engelstad. På 
slutten av livet bodde hun hos familien 
Rakkestad på Vikerkleiva. Hun døde  
8. juni 1970, nesten 82 år gammel.

«Det fineste dikt» 

Du sier så ofte, kjære
mens mismot slører ditt blikk:
Kunne jeg bare dikte –
men ingen evne jeg fikk.

Jo, hver gang du byrder lettet
med hjertelag varmt og rikt,
og hver gang du selv deg glemte –
du skrev det fineste dikt.

Du skrev det på hjertebunnen
hos dem som din hjelp fikk nå.
Så fattig er ord i grunnen,
men liv kan enhver forstå.

Kilder:  
Statlige folketellinger 1865, 1875, 1900 og 1910
Kommunale folketellinger for Kristiania 
Adresselister Kristiania
Kirkebøker
Gamle Modum 2011, «Aagot Røgeberg», ved 
Aase Hanna Fure
«Modum – bygden vår» 1967, ved Aagot Røgeberg
Modums historie Bind IV – gårdshistorien ved 
Arnt Ruud
Modums historie – Annen del – ved Roar Tank
Privat slektshistorie fra internett
«Toner fra Modum», 1985 ved Thure Lund 
«Heggen kirke 800 år», 1997 ved Jon Mamen

Eiker Arkivs bildedatabase

Den gamle hovedbygning på Søndre Engelstad. Lensmannsgård fra 1862 til 1883
Bildet er hentet fra Modums Historie, Bind IV, Gårdshistorien ved Arnt Ruud 

1935
Handelsreisendes kristelige forening  
som nu har bestått i 5 år, har det siste  
halvannet år kunnet dele ut gratis til 
norske hoteller bibler i et antall av 
1000. Foreningen teller for tiden 150 
medlemmer.

Kilde:  Modum menighetsblad – oktober 1935

1938
Syke og gamle
La presten få vite om syke og gamle! 
Rett som det er, får vi prester melding 
om døde, som vi ikke hadde anelse om.

Kilde:  Modum menighetsblad - april 1938

1946
Takk til organist frøken Ragnhild Stedje. 
Frøken Ragnhild Stedje som en årrek-
ke har vært organist i Nykirke har sagt 
opp posten og slutter 30. november.

I den anledning vil undertegnede på 
menighetens vegne få si henne en hjer-
telig takk for interessant og trofast ar-
beid i alle år. Det er vårt ønske at hun 
ved siden av sin post i Oslo også må 
kunne fortsette i organistgjerning.

Personlig vil jeg på prestenes og det 
øvrige personalets vegne få si henne 
vår hjerteligste takk for behagelig og 
godt samarbeid i kirkens tjeneste.
     
Håkon Gullik Seim

Kilde:  Modum menighetsblad – desember 1946
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Siste innspurt på jobben er for mange 
et velkjent fenomen før en velfortjent 
påskeferie.  Likedan er det for kate-
keter og kateketvikarer som sådan. 
Sammen med påskevandringer for 2. 
og 6.-klasse på Vikersund menighets-
senter, Nykirke og Bethlehem, har 
barnehagebesøk vært et meget hyg-
gelig og givende tilskudd i arbeids- 
hverdagen. I alt har undertegnede hatt 
12 barnehagebesøk, hvor aldersgrup-
pen har vært mellom to og seks år, og 
overraskelsene har vært mange. 

Vi kan nevne et besøk i Rud kirke 
hvor Drolsum Naturbarnehage duk-
ker opp på kirketrappen med et Esel. 
Overgangen til budskapet om palme-
søndag kunne ikke blitt gjort med en 
mer eksplisitt fremvisning. Flanello-
grafen har også vært flittig brukt, har 
bydd på både engasjement, men også 
litt utfordringer da vi på Brunes Natur-

barnehage skulle fortelle om det glade 
budskap utendørs i frisk bris. Sang, 
alvor og glede hører jo selvfølgelig til 
når man skal formidle påskeberetnin-
gen. En alvorlig stemning la seg blant 
barna da jeg kom til historien hvor  
Jesus spiser sin siste kveldsmat sammen 
med disiplene. «Jesus vet at han snart 
skal dø» sier jeg, og det blir helt stille. 
En hånd skyter i været fra en ivrig gutt 
på fem. Med en nokså bastant tone 
sier han: «Men han står jo opp igjen fra 
graven, og alle blir kjempeglade». Hva  
passer vel bedre i et slikt øyeblikk enn 
å stemme i og danse til sangen «På 
Golgata stod det et kors». 

Undertegnede vil gjerne få takke 
for mange flotte barnehagebesøk og 
håper på lik suksess i kommende år.

Erlend Holberg, 
Kateket-vikar

Siden sist  
Glimt fra menighetens aktiviteter

 Barnehagebesøk
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 Loppemarked på Vikersund menighetssenter

Tradisjonen tro var det også i år 
loppemarked på Vikersund menighets-
senter. Massevis av lopper ble levert 
eller hentet rundt om i bygda. Dagen 
opprant med fint, men kjølig vær. Folk 

møtte opp, og loppene gikk unna. De 
fleste koste seg også med kaffe og 
vafler, og noen var så heldige at de fikk 
med seg en kake eller en blomst fra 
lynlotteriet.

En stor takk til alle både selgere 
og kjøpere, og pengene som kom inn,  
kr 50.000,-, kommer godt med.

Tre spente karnevalsjenter synger i 

gudstjenesten.

Dåpsbarnet blir velsignet av en av de tre røverne, Jonatan.

Piniata i Storstua under karnevalsfesten etter gudstjenesten

Dansegruppa i Åmot barnegospel opptrer med selvlaget dans. 

 Karneval  Påskevandring
Påskevandring har her i Modum 
menighet blitt fremvist for barneskoler 
helt fra 90-tallet. Påskevandring er et 
forsøk på å gjennomgå påskens budskap 
på en lærerik og opplevelsesrik måte. 
Takket være frivillige og et godt skrevet 
manus, ble også årets gjennomføring 
en stor suksess. I alt ble det i år 
gjennomført fem vandringer. 

Vandringen starter med palme-
søndag, hvor det formidles at vi nå skal 
gå inn i den stille uken. Etter dette blir 
elevene ført inn i et mørkt rom hvorpå 
de får se og oppleve hvordan det siste 
måltid ble feiret. Vi vandrer videre og 
får oppleve Getsemane, fangenskapet, 
Peter i borggården, Langfredag og 
oppstandelsesgleden  1. Påskedag.

Dette gjøres med musikk, tekst-
lesning og drama – vi er kledd i klær 
som ligner på de som ble brukt på Jesu 
tid – og alle elevene kunne ha med seg 
et hodeplagg for å sette en autentisk 
stemning. 

Tidlig i vandringen er rommet mørkt 
og dunkelt, men når slutten kommer, 
blir lyset skrudd på og forhengene 
trukket fra, for Jesus er oppstanden. Ja, 
han er sannelig oppstanden og vi 
synger alle «Dine hender er fulle av 
blomster».

Takk til alle bidragsytere og til alle 
klassene som ville høre på det glade 
budskap. Tradisjonen lever videre og vi 
gleder oss masse til neste år.

Erlend Holberg, Kateket-vikarFoto: Røvang
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 Takk for fasteaksjonen
Modum menighet vil 
takke alle konfirmanter, 
konfirmantforeldre, kir- 
keutvalg og andre fri- 
villige som deltok på  

Fasteaksjonen den 4. april. I Modum ble  
det samlet inn ca kr. 100 000. Det er 
kjempefint – takk til alle som ga sitt 
bidrag i bøssene, eller med  Vipps og SMS!

Den foreløpige prognosen tilsier et 
sluttresultat på 35 millioner kroner på 
landsbasis. Uten denne støtten hadde 
ikke Kirkens Nødhjelp kunnet drive 
det livsviktige arbeidet med å sikre 
at flere mennesker får varig tilgang til 
rent vann, samt mye annet arbeid innen 
nødhjelp og langsiktig bistand. Sammen 
redder vi liv!

Modum menighet minner samtidig om 
at vi ønsker oss en frivillig Kirkens 
Nødhjelp-kontakt siden Ole Wiger har 
avsluttet sin tid i denne tjenesten. Er 
du interessert, vær velkommen til å ta 
kontakt med kateket Vidar Husøien 
eller diakon Kirsti Hole.

Familiespeideren har denne våren startet 
med noe nytt: det er mulighet for å ta 
aktivitetsmerker. Merkene de har jobbet 
med denne vinteren har hatt fokus på snø 
og ski.

I speideren er det vanlig at merkene 
man tar sys på speiderskjorten etter 
hvert som de er oppnådd. Siden 
familiespeideren ikke bruker skjorter, har 
vi valgt å gi alle barna som tar merker 
et sitteunderlag hver i ull som de kan 
sy merkene sine på. En gjeng med flotte 
damer har sydd navnene til speiderne og 
de første merkene på sitteunderlagene.

Det var stor stas å få overrakt de 
første merkene og sitt eget navnede 
underlag!

 Aktivitetsmerker til familiespeideren

Flotte og flittige sydamer

27.–28. mai arrangerer familiespeideren 
leir på Hvaler. Det blir overnatting i telt, 
speideraktiviteter i vannkanten, leirbål 
og utforsking av nærområdet.  

Familiespeiding i regi av Modum menighet og KFUK-KFUM-
Speiderne er et tilbud til store og små. Det er et tilbud til familier 
av alle fasonger og størrelser uten aldersbegrensninger. Voksne 
og barn lærer, lager og leker sammen. Rammen om det hele er 
friluftsliv og et møte med Gud. Familiespeiding skiller seg fra 
vanlig speiderarbeid ved at opplegget er rettet mot hele familien. 

Velkommen til å bli med på leir om du har vært med på familiespeiderens aktiviteter tidligere eller ikke!

Påmeldingsfrist 21. mai. 
For mere info om leiren og påmelding: 
Kontaktperson:  Odd Røvang, odd@rovang.com / 930 66 745.
Facebookgruppe:  Familiespeider, KFUK/KFUM, Modum
Hjemmeside: www.kirken.no/modum 

Velkommen til leir på Hvaler

Foto: Røvang
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Tiden som prestevikar i Modum har 
vært en berikelse. Jeg har fått oppleve 
å møte menigheter hvor det er godt 
samhold og stor glede. Videre har jeg 
fått være en del av et miljø hvor jeg 
virkelig har fått kjenne at vi er sammen. 
Sammen i hverdagen, ved kirkelige til-
stelninger og i gudstjenestefeiringene.
Det store aktivitetsnivået har gjort 
inntrykk. Et aktivitetsnivå hvor både 
ansatte og frivillige, unge som eldre, 
ivrer etter å gjøre noe sammen i Her-
rens tjeneste. Som prestevikar er det 
lett å bli «bortskjemt» under slike for-
hold. Men, det er også godt å ha med 
denne erfaringen på veien videre, det 
gir stor motivasjon i det videre virket 
med å forkynne og være med å bygge 
kirken.

Gudstjenestefeiringene i Modum 
har vært preget av varme, nærhet og 
samhold. Og gudstjenestene i Modum 
er for ALLE. Flinke kirkemusikere og 
musikkglade amatører stiller opp og 
bidrar med ord og toner. Barn, unge 
og voksne stiller opp og deltar i guds-
tjenestene. Noen prester har sagt at 
livet som predikant kan være ensomt, 

de har ikke vært i Modum. Jeg har ikke 
følt meg alene ved en eneste gudstje-
nestefeiring, hverken før, i eller etter 
feiringen.  

Alle samtalene i etterkant har vært 
berikende og lærerike. Samtalene om 
det evangeliet vi alle er satt til å spre 
videre til våre medmennesker.

Under tiden i Modum har jeg opp-
levd hvordan slekter følger slekters 
gang. Med stor glede har jeg fått være 
med når stolte foreldre har båret sine 
små barn til dåpens vann. I avskjedens 
stund, har jeg sammen med sørgende 
vært med å overgi en kjær i Guds hen-
der. Jeg ber om at alle, både i glede og 
sorg, må få styrke til å leve sine liv i 
denne verden. En vei vi heldigvis ikke 
går alene. Gud er alltid med oss, i glede 
og sorg, i liv og i død.

Jeg innrømmer at jeg i romjulen 
2016 tenkte at det var litt vel langt å 
pendle fra Mjøndalen til Åmot under 
alle slags vær og føreforhold. Videre 
innrømmer jeg at jeg slik sett håpet 
de tre månedene i Modum ville gå fort. 
Min farmor sa alltid at man skulle være 
forsiktig med hva man ønsket seg, plut-

selig kunne det gå i oppfyllelse. Hun 
hadde rett. For tiden i Modum har gått 
fort, alt for fort.

Nå må jeg ærlig innrømme at jeg 
er litt lei meg for at vikariatet nå er 
forbi. Jeg vil savne alle de jeg har delt så 
mange fine stunder med. Ja, jeg vil savne 
alle som en. Men alle vil være med meg 
på min vei videre, for alt det som hver 
og en har gitt, det er av stor betydning 
for både studiene og virket som pre-
stevikar.

Nå venter en ny runde med eksa-
mener, vikariat i Øvre Eiker og som-
mertjeneste ulike steder i prostiet.  
18. juni har jeg fått spørsmål om å lede 
gudstjenesten i Heggen kirke. Jeg har 
med stor glede takket ja. Håper mange 
vil komme å feire gudstjeneste den 
dagen. Og, ta gjerne med kaffe og noe 
å bite i, så kan vi ha kirkekaffe på kir-
kebakken, eller i kirken dersom været 
ikke viser seg fra sin beste side.
Takk for nå og på gjensyn.

Gud velsigne dere.

Vivian Fleischer Nyborg

Det er en tid for alt –
og min tid i Modum er over, for denne gang

Vivian deltar på førsteklasses i Åmot kirke.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Dette skjer på Vikersund menighetssenter

Dette skjer i Åmot kirke

MAI
Onsdag 24. mai  Møte i Israelsmisjonen
   Morten Kravik kommer og har    
   med Tabita misjonsbutikk
Onsdag 31. mai  Grillfest og sommeravslutning
   hos Petra Moen i Svaleveien 2, Vikersund

MAI
Tirsdag 16. mai kl. 11.00:  Syng med oss!
Mandag 22. mai kl. 11.00:  Hyggestund.

JUNI
Lørdag  3. juni  kl. 19.30:  Champions league-finale vises  
   på monsterskjerm. 
   
Onsdag 7. juni  kl. 11.00:  Rullatormila. Mosjonsløp   

   for alle – med og uten   
   rullator. Start og ankomst ved  
   Modumheimen.

Torsdag 15. juni  kl. 17.00:  Konsert med Sysle blandakor  
   og koret Seniorscena 5-56 
   fra Sarpsborg. 

AUGUST
Tirsdag 29. august kl. 18-22: 
   Temakveld i Åmot kirke – 
   «Et hjem for oss, et hjem 
   for deg?»

   Leif Gunnar Engedal utfordrer  
   oss med et tydelig foredrag. 
   Vi samtaler og deler erfaringer  
   rundt bordene. 

17. mai-fest
Onsdag 17. mai kl. 18.00 på Vikersund menighetssenter

Sangkåseri ved Per Ole Buxrud og Olav Soltun
Allsang og bordkonkurranse

Meny: Pølser med tilbehør. Is, kransekake og kaffe
Kollekt

Hjertelig velkommen!

Vikersund Normisjon

Champions League-finale på storskjerm
Vi inviterer også i år til å se Champions 
League-finalen sammen med andre fotball-
entusiaster. Det rigges til en 12 m² stor 
skjerm, lydanlegget skrus på og kampen 
vises i sin helhet i Åmot kirke. Finalen 
spilles i Cardiff den 3. juni (pinseaften). 

I semifinalene møter Real Madrid – 
Altletico Madrid og Juventus – Monaco.  
Det blir salg av brus og pølser og som 
vanlig konkurranser med flotte premier. 

Gratis inngang.  Velkommen!

JUNI
Tirsdag 13. juni         Formiddagstreff

Se gudstjenestelista på baksiden for 
gudstjenester.
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

«Syng med oss»
Tirsdag 16. mai arrangerer 
menigheten «Syng med oss!» i 
Åmot kirke. Jan Morten Helgestad 
fra Skotselv deltar med kjente viser 
og sanger til glede for publikum. 
Helgestad har erfaring med 
flere sjangre og musikkuttrykk, 
fra viser og pop til klassisk og 
kirkemusikk. Han er kjent for sine 
flotte tolkninger og sin behagelige 
stemme. Denne dagen vil vi nok 
få høre gamle slagere og kanskje 
noen nyere sanger.

Diakon Kirsti Hole holder 
dagens andakt og leder oss 
gjennom programmet.

Men tittelen tro skal også 
tilhørerne delta gjennom allsang. 
Kantor Hanna Louise Husøien 
leder oss gjennom sanger som 
«Kom mai, du skjønne, milde» og 
«Fagert er landet».

Vel møtt med godt humør og 
sangglede til Åmot kirke 16. mai, 
kl.11!

Nytt kor
i menigheten

Menigheten har fått et nytt 
kor! Gospelkoret er navnet, og 
det er et tilbud for sangglade 
voksne. «Lav terskel, høyt nivå» 
er slagordet. Øvelser er en gang 
i måneden, slik at det skal være 
enkelt å være med til tross for 
at mange har en hektisk hverdag. 
Dirigent er Anne-Kjersti Bakke 
Holberg, og pianoet trakteres av 
Helge Nysted. 

Korets første 
øvelse var i mars,  
og første øvelse 
for høsten 2017  
er torsdag 7. sep- 
tember kl. 19.30  

i Åmot kirke. 
For mer info, kontakt korets 

styre ved Anne Kat Håskjold, 
Nina Hagen eller Heidi Houmb. 
Det finnes også mer informasjon 
på internett, søk etter «Gospel-
koret» på facebook eller på 
www.kirken.no/modum.

Den 10. juni kl. 20.00 er det duket for 
Gospelnight med Heggen Gospel og 
våre kjære venner fra det store utland 
Untersontheim Ten-Sing. Også andre 
gospelkor fra Buskerud er invitert, 
så dette blir rått! Vi kan garantere 
en kveld med mye lyd og energi, 
samt sanger som får liv i rockefoten. 
Begivenheten vil være i Heggen kirke 
og er tilpasset alle aldre. 
Hjertelig velkommen skal du være.

Gospelnight!

Formiddagstreff
Formiddagstreffet på Vikersund me- 
nighetssenter har pleid å ha en dags- 
tur en tirsdag i juni.

Det blir ingen tur i år. Av for- 
skjellige grunner har vi nå tatt en 
«turpause».

I stedet for tur blir det i år 
formiddagstreff på menighetssenteret

tirsdag 13. juni kl. 11.00.

Da gjør vi litt ekstra ut av det. 
Det blir ekstra god mat og en del 
overraskelser. «Gamlepresten» Jon 
Mamen har andakt.

Velkommen!                                                       

H.G.

Temakveld i 
Åmot kirke 

«Et hjem for oss, et hjem for deg?»

Tirsdag 29. august kl. 18–22:

Vi inviterer deg til en kveld hvor vi sammen tar en ærlig titt på  
hvordan det oppleves å komme ny til Åmot kirke og Nykirke. 

Hvordan kan vi vise at folk er velkommen selv om de ikke vant med  
å være på en gudstjeneste? 

• Hva var viktig da du kom første gangen? 
•  Hvorfor kom du tilbake? 
•  Hvem tar ansvar for å inkludere barna, tenåringene eller voksne? 
•  Hvilke grep kan vi gjøre for å være en mer inkluderende menighet?

Leif Gunnar Engedal utfordrer oss med et tydelig foredrag. 
Vi samtaler og deler erfaringer rundt bordene. 
Servering av frukt og mineralvann. 
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www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.

n  JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned

Modum menighet 2270.03.24366 Kr. .................................

Jeg ønsker å gi: n den 10. i hver måned n den 20. i hver måned (kryss av for ønsket dato)

Jeg ønsker å gi:  n kr 100,-     n kr 200,-     n kr 500,-     n Annet beløp kr ..........................

Belast mitt konto  nr.  n n n n n n n n n n n
KID-nr.  n n n n n n n n n n n 
(KID-nummeret fylles ut av kirkekontoret)

Ønsker du at gaven skal registreres og gi skattefradrag, trenger vi i tillegg personnummeret ditt:

n n n n n n n n n n n

Navn: .....................................................................................................

Adresse: ................................................................................................

Post.nr./sted: ........................................................................................

Sted/dato: .................................................................     Underskrift: ...............................................................

Blir du med? Riv ut siden og send til: Modum kirkekontor, Kapellveien 1, 3340 Åmot

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 5000 ,- per trekkmåned

Jeg ønsker ikke å motta varsel
 i forkant av betalingen

Avtale Giro FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE

Jeg ønsker at min gave skal gå til (sett 
i kryss):

n Menighetsarbeidet og at det blir  
 fordelt der behovene er størst

n Åmot kirke

n Menighetens barne- og ungdoms- 
 arbeid (eks. søndagsskole, Åmot  
 barnegospel, Soul Children, familie- 
 speider, KRIK, Heggen gospel)

n Trosopplæring (eks. babysang, 
 4-årsbok, tårnagent, LysVåken)

n Menighetens arbeid for voksne og 
 seniorer (eks. Tro og Lys,   
 hyggetreff)

n Menighetsbladet

Bli med i menighetens givertjeneste
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Bankens gaveutdeling

For å kunne drive alt det flotte arbeidet som er i menigheten, er vi helt 
avhengig av gaver og frivillig innsats! Tusen takk til dere som gir, både tid 
og penger! Dere er med og bidrar inn i et viktig arbeid.

 2016 2015
Menighetsbladet, gaver 112.559,- 103.560,-
Kirketorget, gaver og inntekter 146.444,- 167.716,-
Andre gaver 65.851,- 74.607,-
Kollekt til menighetsarbeidet 167.540,- 165.573,-
Givertjeneste  113.200,- 112.200,-

Nina Brokhaug Røvang, 
kirkeverge

Fra nyttår av har Modum menighet 
prøvd ut en ordning med 
ønskegudstjenester. Vi satte opp 
10 søndager i løpet av våren hvor 
det ville være mulig å ha en ekstra 
gudstjeneste dersom det ble meldt 
dåp i en av de kirkene det ikke er 
gudstjenester så ofte. Dette må vi 
kunne si har vært en stor suksess! 
Foreløpig har det blitt gudstjenester 
på 6 av disse søndagene og enda er 
vi ikke kommet til sommerferien. 
Dette forteller oss noe om 

viktigheten av 
å kunne legge 
til rette for 
dåp i den kirken hvor man føler 
tilhørighet, og har samtidig gjort 
sitt til en bedre ressursutnyttelse. 
Vi fortsetter med ordningen også 
for høsten 2017. Samme prinsipp 
gjelder. Først til mølla……, og den 
første ønskegudstjenesten til høsten 
er allerede booket i Nykirke. 

Geir E. Holberg, sokneprest

Takk til SpareBank1Modum

SpareBank 1 Modum ønsker å gi 
deler av sitt overskudd tilbake til 
samfunnet de er en del av. Lag og 
foreninger kan derfor søke støtte 
fra banken til ulike aktiviteter og 
prosjekter. 28. mars inviterte banken 
til en stor gaveutdeling i Åmot kirke. 
Åmot kirke var fullsatt av frivillige fra 
lag og foreninger som tilsammen fikk 
4,5 millioner i gaver. Modum menighet 

takker for de flotte gavene som ble gitt 
til menighetsarbeidet! 

På gaveutdelingen i 2016 fikk menig-
heten blant annet 100.000,- i støtte til 
nytt flygel. Som takk for dette sang og 
spilte kantor Hanna Louise Husøien 
og menighetsmusiker Helge Nysted på 
gaveutdelingen i 2017. Fikk du det ikke 
med deg, men kunne ønske å høre en av 
sangene kan du gå inn på tvmodum.no 
eller Modum menighet sin Facebook 
side og se et av innslagene filmet av 
TVModum. 

Nina Brokhaug Røvang

Takk for gaver til menighetsarbeidet

Ønskegudstjenester
– har det fungert?

Arnstein Bleiktvedt, 
27, fra Gol er ansatt 
som kapellan i Mo-
dum menighet. Han 
går siste semester 
på Teologistudiet på 
Menighetsfakultetet i disse dager. 
Han begynner her hos oss den  
17. juli.  Vi gleder oss til å bli kjent 
med ham og ønsker ham velkom-
men til å gjøre tjeneste her i vår 
menighet. 
Ta vel i mot ham.

Ny kapellan i 
Modum

Vikarprest
Hilde Gunn Sletten 
begynte som ny vikar-
prest i Modum fra  
5. april 2017. Hun 
skal være hos oss til vi får ny prest 
på plass i løpet av sommeren.

Hun går inn i ordinær preste-
tjeneste i denne perioden, og menig-
heten vil derfor bli kjent med henne 
gjennom gudstjenester, dåp og 
begravelser.  Vi ønsker Hilde Gunn 
hjertelig velkommen!
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WWW. BOTTOLFS-VERKSTED.NO
POST@BOTTOLFS-VERKSTED.NO

32 78 84 41 – 95 22 86 25

SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

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

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

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Midtfylket Begravelsesbyrå
Yngvar Bjørnsrud og Nina Lobben

Tlf 32 78 69 00 post@modumbygg.no

Fa
gkunnskap i nærmiljøet

Kontor: Vikersundgt. 14 · Avd. Sigdal: Prestfoss Hagesenter

Tlf. 32 77 94 00 
(hele døgnet)

www.byraa.com

Min erfaring kan være din 
trygghet når sorgen rammer

Ole Martin Kristiansen, daglig lederwww.byraa.com

Døgntelefon:  32 14 92 95 
45 06 45 06

Krødsherad, Modum og Ringerike begravelsesbyrå

Tel. +47 31 30 25 50

32 78 71 88 · post@caspersens-trykkeri.no
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Leah Estelle Kolsrud 29.01.2017 Vestre Spone 
Emilie Bugge Bjørndalen 05.02.2017 Nykirke kirke 
Hedda Håvet Sterri Grøsland 05.02.2017 Heggen kirke 
Maren Kristine Gjersøyen Kopland 05.02.2017 Nykirke kirke 
Astrid Syvaldsen 05.02.2017 Heggen kirke 
Aria Charlene Fernandez-Eriksen 12.02.2017 Åmot kirke
Leah Norah Skoli Schou 12.02.2017 Snarum kirke
Håkon Saastad Wennberg 26.02.2017 Nykirke kirke
Céline Tomter Dokken 05.03.2017 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Sted

Sander Pedersen Sveum 05.03.2017 Uvdal kirke
Meline Wold 05.03.2017 Rud kirke
Moira Nenita Santos Whitebear 15.03.2017 Heggen kirke
William Skau 16.04.2017 Åmot kirke
Embla Theodora Ask 23.04.2017 Heggen kirke
William Dahler-Lauby 23.04.2017 Høyjord stavkirke
Tobias Listhaug Myhrer 23.04.2017 Snarum kirke
Marius Magnussen Tangerud 23.04.2017 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Erling Ødegård 1927 08.02.2017 Nykirke kirke 
Knut Kjølstad 1924 10.02.2017 Åmot kirke 
Randi Johansen 1925 21.02.2017 Heggen kirke 
Reidun Klara Bottolfs 1927 22.02.2017 Heggen kirke 
Bente Fredriksen 1968 23.02.2017 Åmot kirke  
Anne Margrete Caspersen 1935 24.02.2017 Heggen kirke 
Kai Engelstad 1955 28.02.2017 Heggen kirke 
Åse Elmine Dahl 1953 03.03.2017 Modumheimen kapell 
Bjørn Erik Jensen 1965 07.03.2017 Åmot kirke 
Gro Hamremoen Hagen 1956 09.03.2017 Heggen kirke 
Hallvard Mamen 1975 10.03.2017 Heggen kirke 
Einar Gundhus 1926 10.03.2017 Snarum kirke 
Vegard Svenneby 1951 14.03.2017 Heggen kirke 
Inger Gudrun Askheim 1924 15.03.2017 Modumheimen kapell 
Randi Fuhre 1937 15.03.2017 Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Randi Tandberg 1924 16.03.2017 Gulsrud kirke 
Margit Hansen 1920 16.03.2017 Modumheimen kapell 
Gerd Tove Løken 1954 21.03.2017 Heggen kirke 
Sigurd William Moen 1927 22.03.2017 Åmot kirke 
Eldbjørg Marie Mjør 1935 28.03.2017 Gulsrud kirke 
Anne-Lise Solheim Sandberg 1951 29.03.2017 Heggen kirke
Inger Grethe Edquist 1942 05.04.2017 Heggen kirke 
Magne Johansen 1942 06.04.2017 Vestre Spone 
Ragna Moen 1926 07.04.2017 Heggen kirke 
Agata Prokop 1983 11.04.2017 Heggen kirke 
Johnny Henning Jahren 1940 12.04.2017 Rud kirke 
Evald Magne Iversen 1932 19.04.2017 Heggen kirke
Arne Finsrud 1932 26.04.2017 Heggen kirke
Johannes Martinius Hølbakken 1931 30.04.2017 Modumheimen kapell

Mandag 29. mai kl. 1900 blir det  
konsert i Gulsrud kirke! Programmet 
er variert, med alt fra fengende 
gospelrytmer til rolig og vakker jazz.  
Den amerikanske komponisten 
og bassisten Ike Sturm, som vi 
hadde gleden av å ha besøk av i 
Heggen kirke i mars 2016, kommer 
sammen med gitaristen Jesse Lewis. 
Sturm og Lewis er i disse dager 

aktuelle med duoen «Endless Field»  
(www.endlessfieldband.com), der de 
utforsker et akustisk, drømmende og 
vakkert jazzinspirert landskap. Sam- 
men med trommeslageren Thomas 
Hvale og vår menighetsmusiker Helge 
Nysted på piano vil de presentere 
musikk fra dette repertoaret. 

Bandet vil også ha rollen som 
komp for vårt nystartede gospelkor! 

Dette blir første opptreden for det 
ferske koret, og den flotte akustikken 
i Gulsrud kirke vil gi en flott ramme 
til en spennende og inspirerende 
musikalsk opplevelse. 

Vokalgruppen Gnist blir med, og 
det gjør også kantor Hanna Louise 
Husøien. Velkommen til en variert, 
akustisk og oppløftende vårkonsert! 
Inngang: 100,- kr.

Gospel og jazz 
i Gulsrud kirke



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

 
Mai 
Søndag 14. mai – 5. søndag i påsketiden – Joh 15, 1-8
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Hilde Gunn 
Sletten og Hanna L. Husøien.  
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Gunnar Fagerli 
og Eli Landro. 

Onsdag 17. mai – Grunnlovsdag – Luk 1, 50-53
Nykirke kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Heggen kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Snarum kirke kl. 10.45: Familiegudstjeneste. 
Hilde Gunn Sletten og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl. 11.30: Familiegudstjeneste. Runar 
J. Liodden og Helge Nysted. Kafé. 

Søndag 21. mai – 6. søndag i påsketiden – Luk 18, 1-8
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjons- 
gudstjeneste. (Geithuspartiet).  Geir E. Holberg, 
Vidar og Hanna  Husøien. 
Gruvetråkka kl. 11: Friluftsgudstjeneste. 
Vivian Fleischer Nyborg, Kirsti Hole og 
Geithus musikkorps.
Snarum kirke kl. 12.30: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Geir E. Holberg, Vidar Husøien 
og Helge Nysted.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Inger Ma Bjønnes og Ellen K. Jepsen. 

Torsdag 25. mai – Kristi Himmelfrts.dag – Mark, 16, 19-20
Vikersund menighetssenter kl. 11: Guds- 
tjeneste. Hilde Gunn Sletten og Ellinor Grimnes.

Lørdag 27. mai 
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste 
(Vikersundpartiet). Geir E. Holberg, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 

Søndag 28. mai – søndag før pinse – Joh 15, 26-27
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden og 
Helge Nysted.
Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste 
(Vikersundpartiet). Geir E. Holberg, 
Vidar Husøien og Hanna Husøien.
Delinga kl. 11: Friluftsgudstjeneste. Jon Mamen, 
Ragnar Otto Eriksen og 
Geithus musikkorps. Innslag ved Delingas venner. 
Kirkekaffe.

Juni 
Søndag 4. juni – Pinsedag – Joh 20, 19-23
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Hilde Gunn Sletten og Ellinor Grimnes.
Åmot kirke kl. 11: Runar J. Liodden og 
vikarorganist.

Mandag 5. juni – 2. pinsedag – Joh 16, 5-11
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.
Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Lørdag 10. juni
Nykirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Søndag 11. juni – Treenighetssøndag – Matt 28, 16-20                                                       
Vestre Spone kl. 10.30: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Rud kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Vidar Husøien, Hilde Gunn Sletten og 
Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 12.30: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 11: Instituttets dag. 
Biskop emeritus Laila Riksaasen Dahl, 
Lena C. Stordalen og Kristin Leite.

Søn. 18. juni – 2. søn. i treenighetstiden – Matt 3, 11-12
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Vivian Fleischer Nyborg og Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen og Eli Landro.
Åmot kirke kl. 11: Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien. Søndagsskole. Kirkekafé.

Fredag 23. juni – St.Hansaften
Vike kirkeruin kl. 18.00: Friluftsgudstjeneste. 

Søn. 25. juni – 3. søn. i treenighetstiden – Luk 14, 15-24
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Hilde Gunn 
Sletten og Henriette Skagen. 
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Hol-
berg og vikarorganist.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Lena C. Stor-
dalen og Ellen K. Jepsen.

Juli 
Søn. 2. juli – 4. søn. i treenighetstiden – Mark 10, 17-27
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Hilde Gunn 
Sletten og vikarorganist. 

Søn. 9. juli – 5. søn. i treenighetstiden – Matt 7, 15-20
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Hilde Gunn 
Sletten og vikarorganist.

Søndag 16. juli – Aposteldagen Luk 5, 1-11
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 
og Helge Nysted. Kirkekafé.

Søn. 23. juli – 7. søn. i treenighetstiden Luk 15, 1-10
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted.

Lørdag 29. juli – Olsok Joh 12, 24-26
Snarum kirke kl. 18: Olsokgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og vikarorganist.
Søn. 30. juli – 8. søn. i treenighetstiden Matt 6, 19-24
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Li-
odden og vikarorganist.

August 
Søn. 6. august – 9. søn. i treenighetstiden Matt 11, 28-30
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein 
Bleiktvedt og vikarorganist.

Søn. 13. august – 10. søn. i treenighetstiden Luk 5, 27-32
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 

Søndag 20. august – 11. søndag i treenighetstiden 
Matt 23, 37-39
Heggen kirke kl. 11: Førsteklasses gudstjeneste. 
Geir E. Holberg,  Anne-Kjersti Holberg og 
Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og vikarorganist.

Søn. 27. august – 12. søn. i treenighetstiden Ef 2, 1-10
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med presen-
tasjon av Geithus-konfirmantene.  Arnstein  
Bleiktvedt,  Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste med presentas-
jon av konfirmantene. Runar J. Liodden 
og Helge Nysted. Kirkekafé.
Rud kirke kl. 13.30: Gudstjeneste med presen-
tasjon av konfirmantene. Arnstein Bleiktvedt, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys.

Onsdag 30. august Ef 4, 11-16
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik, 
Kirsti Hole og Hanna L. Husøien. 

Ønskegudstjenester

Planlegger dere dåp, men finner ikke 
gudstjeneste i kirken dere ønsker?

Her er gudstjenester som kan 
holdes dersom det er ønske om dåp. 
Kun én gudstjeneste pr. dato; først til 
mølla …

Søn 1. oktober – 17. søn i 
treenighetstiden
Nykirke, Rud, Gulsrud eller Vestre 
Spone kl. 11

Søn 29. oktober – Bots og bønnedag
Nykirke, Rud, Gulsrud eller Vestre 
Spone kl. 11

Søn 19. november – 24. søn i 
treenighetstiden
Nykirke, Rud, Gulsrud eller Vestre 
Spone kl. 11

Søn 26. november – Kristi kongedag
Nykirke, Rud, Gulsrud eller Vestre 
Spone kl. 11

Søn 10. desember – 2. søn i advent
Nykirke, Rud, Gulsrud eller Vestre 
Spone kl. 11

Søn 17. desember – 3. søn i advent
Nykirke, Rud, Gulsrud eller Vestre 
Spone kl. 11


