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Den norske kirke
Modum sokn

Når gjennom uværets tunge sky 
en solstråle fram får lyse -- 
da reiser seg glad hver blomst på ny 
som måtte i kvelden fryse. 
 
Men livets sol – det er kjærlighet 
på veien som vi skal vandre 
Og livets mål er det å bringe med  
en stråle av den til andre. 
 
I solen folder seg sjelen ut -- 
der grønnes de tørre ranker. 
Da stiger med takk mot lysets gud 
så barneglade de tanker. 
 
Men skinnet fra kjærlighetens rike veld 
det stråler klarest her nede 
når klokkene synger ved julekveld 
sin sang om den store glede. 
 
Aa, må et streif av den kjærlighet 
få lyse i mørkets time -- 
så gjennom jordlivets strid og fred 
de juleklokker kan kime!

Aa.R.

Ved jul

1. juledags-
morgen
i Nykirke

Kilde: Modum menighetsblad – desember 1941
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Nede i dalen, rett 
nord for Gausta- 
toppen, som rager 
1883 meter over  
havet, ligger Rjukan. 
Der er sola borte fra 
oktober til mars. Det 
blir ikke like mørkt 
som nord for polar-

sirkelen, men selv på dager med klar blå 
himmel er det ingen sol å se. Ingen sol 
som varmer. Ingen sol som gir det gode 
lyset. Slik har det alltid vært på Rjukan. 
Men nå finnes det et lite område på 
torget som får lys.

Sola er jo på himmelen, men når 
ikke ned i dalen. Kloke hoder har tenkt 
i 100 år. Hva med et speil? Som tenkt 
så gjort. Tre store speil, hvert på 17 m², 
ble satt opp i fjellsiden på nordsiden av 
dalen. Med datateknologi og batterier 
styres så disse speilene slik at sola som 
treffer dem, blir reflektert ned på tor-
get i Rjukan. 600 m² lyses opp. Det opp-

leves virkelig som om man står i sola. 
Der kommer folk sammen for å glede 
seg i lyset.

Nå nærmer vi oss advent og jul. Vi 
feirer at Gud sendte sin Sønn til verden. 
Ja, Jesus, det lille barnet som ble født 
i Bethlehem er Verdens lys. Jeg tror at 
Jesus er for oss, og overalt, men kanskje 
på en særskilt måte, så er han tilstede 
når vi samles i Hans navn til fellesskap 
og gudstjenester i en av våre kirker nå i 
adventstiden og juletiden.

I Rjukan gjør lyset godt.  Vi mennes-
ker trenger lys. La oss i disse dagene 
frem mot julehøytiden la Jesu lys skinne 
på oss, inn i oss, og ut igjennom oss. 

Kanskje kan du og jeg være et lys for 
noen som opplever en mørketid i sitt 
liv. Ja, mitt største ønske er jo at du 
som leser av menighetsbladet, skal få 
oppleve at Jesu lys er for nettopp deg. 

Så er dette lille barnet som ble født 
i stallen, verdens frelser. La oss sammen 
bringe Hans lys og kjærlighet ut til alle 
dem vi møter. Kanskje kan vi gjøre  
denne nye salmen nedenfor til vår bønn 
i denne adventstiden. Lyset kom til  
verden!

God adventstid

Geir, prest

Solspeil

    

Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud.
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.

Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
Misbrukt, skadet i den dype natt.

Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,
Ingen merker tåren på dets kinn.

Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer.
Trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.

Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Håpsbarn, fredsbarn, Barn av evighet,
Vis hvert jordbarn himlens herlighet.

Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Tekst: Shelley Murray, norsk: Eivind Skeie
Melodi:Carlton R. Young
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3. september ble jeg ordinert i Heggen 
kirke av biskop Per Arne Dahl. Det kan 
man jo kalle for intet mindre enn en 
milepæl i mitt liv. Det er ikke alle yrkes- 
veier som er så heldige å ha en slik fei-
ring av endt utdannelse. Tross alt er det 
19–20 års skolegang som er gjennom-
ført. I tillegg til en ny livsfase er det også 
det å selv bekrefte kallet til prestetje-
neste. Kallet som kommer fra Gud og 
fra kirka. Det lå jo litt i kortene at dette 
var stort. Men av en eller annen grunn 
klarte jeg likevel å senke forventingene 
mine til et nivå der det egentlig bare 
skulle bli deilig å bli ferdig med den 
dagen der. Du skjønner sikkert at dagen  
da tok meg litt på senga. Jeg hadde ute-
lukkende vært fokusert på prekenen 
og øving til messesangen og gruet meg 
ganske mye til det. 

Så begynte folk å toge inn i kirka, 

og da gikk det delvis opp for meg. 
Kirka skal nesten fylles av mennesker 
jeg kjenner. Resten var mennesker jeg 
nesten sikkert kom til å bli kjent med 
senere (noe som skjer dag for dag). Det 
er en utrolig følelse å være midtpunkt 
på en slik måte, på meg var det rett og 
slett litt overveldende. Overalt hvor jeg 
så var det mennesker jeg kjente, likte, 
og som jeg visste ville meg vel. Mine 
beste venner, min nærmeste familie, 
faktisk nesten hele familien min. På et 
tidspunkt i løpet av gudstjenesten fikk 
jeg tårer i øynene og klump i halsen, og 
det kom ikke til å bli borte før jeg kom 
hjem sent den kvelden.    

Det er rart hvordan en dag kan være 
bryllup, konfirmasjon og bursdag på 
samme tid. For slik var det på en måte. I 
hvert fall når festen var så stor og flott 
som det kollegaene mine stelte i stand. 

Jeg kommer nok til å huske den dagen 
så lenge jeg lever. Ikke bare fordi det var 
flott med oppmerksomhet og fest, men 
også av mange andre grunner. Blant  
annet opplevde jeg hvor mange som 
faktisk bryr seg om meg og er glade 
i meg. Like viktig følte jeg at Gud var 
med meg inn i tjenesten. Og det trengs 
i den tjenesten jeg går inn i. Jeg skal 
bære fram sakramentene til liten og 
stor, rik og fattig, søster og bror. Jeg skal 
bære det godes banner, helt offentlig, i 
storm og vind, i sol og regn. Da er det 
godt å ha med seg en sånn dag i min-
net. Med ansiktene til de du er glad i, og 
med opplevelsen av at det fins en Gud 
som vil deg godt og som er med deg, 
uansett, alltid.

     
    
Arnstein

Min ordinasjon
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Søndag 3. september var Heggen kirke fullsatt med 
personer som ville være med på ordinasjonsguds-
tjenesten for Arnstein Bleiktvedt. Det var menig- 
heten her i Modum, familien fra Gol, venner fra  
ulike miljø, ansatte og biskop Per Arne Dahl. Dette 
var en historisk dag for Modum menighet.

Det var skriftlesning og musikkinnslag ved  
menighetens musikere. Biskopen hilste i sin ordina-
sjonstale med ordene fra Jeremia 31 der Gud sier 
«Med evig kjærlighet har jeg elsket deg».

Etter selve ordinasjonshandlingen med hånds- 
påleggelse og bønn holdt Arnstein Bleiktvedt sin  
ordinasjonspreken fra Matt. 25, 14-30 om talentene 
og minnet oss spesielt om å bruke det vi har vi har 
fått utdelt til nytte for andre.

Etter prekenen var det nattverd der Arnstein 
forrettet iført Heggen kirkes over 200 år gamle 
messehakel. Det symboliserte så tydelige den lange 
tradisjonen den nye kapellanen vår står i.

Så dro alle til Åmot til fest med småmat og  
hilsener.

Det smakte godt med småmat

Historisk begivenhet Foto: Helge Haavik og Kjetil Storebraathen

Hilsen fra familien – ved mor

Velkomst og gave fra menighetenAlle som deltok i ordinasjonshandlingen

En fullsatt Heggen kirke
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Det er tider da kirkens folk har 
sunget «Ære være Gud i det høyeste» 
kraftfullt at menneskene på jorden 
nesten er blitt borte. Sånn sett er 
inkarnasjonens mysterium, at Gud ble 
menneske og tok bolig i blant oss, et 
nødvendig korrektiv til den tro som 
ikke tar menneskenes liv i verden på 
alvor. De siste årenes julebudskap har 
da også i stor grad blitt preget av at Gud 
i Jesus Kristus har fått en landingsstripe 
i vår virkelighet. Og mange av oss har 
gjerne sitert den svenske boktittelen: 
«Gjør som Gud, bli sant menneske» eller  
gitt vår tilslutning til Grundtvigs 
utfordrende ord: «Menneske først og 
kristen så».  Og «Kristus kaller oss ikke  
fra livet, men til livet». Vi har rett og 
slett også sunget: «Ære være mennesket» 
fordi vi har opplevd at denne delen av 
julebudskapet har vært en mangelvare 
i forkynnelsen. Troen må berøre men-
neskelivet, og det som skjer i kirken må 
gi livsmot. Evangeliet når ikke sitt mål 
før det berører mennesket.

Men spørsmålet er om ikke inkarna- 
sjonens evangelium er blitt vektlagt så 
ensidig i de siste årene at vi nærmest 

har tømt himmelen for Gud og der-
med endt opp som velmenende 
humanister? En av mine favorittlærere 
pleide å si: «Hvis vi gjør en delsannhet 
til helsannhet blir resultatet usannhet». 
Han var opptatt av at livets dypeste 
spørsmål er avhengig av at noe holdes 
sammen som ikke må atskilles. Himmel 
uten jord blir overåndelighet slik jord 
uten himmel blir materialisme. Derfor 
er det avgjørende orienteringspunkt i 
den kristne tro både himmel og jord, 
både Gud og menneskene, slik at livet 
kan hylles og Kristus bli æret, som 
Grundtvig gjør det i sin salme «Hill deg 
frelser og forsoner»:

Du som har deg selv meg givet
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.

Og da er vi ved selve kjernen i vår jule- 
betraktning. Kristus som den dype 
sammenheng mellom himmel og jord, 
slik profeten Jesaja skildrer det i sin 
hyllest til den Gud som er så stor at 

Han både er den opphøyde i himmelen 
og den nådefulle på jorden:

«I det høye og hellige bor jeg
og hos den som er knust
og nedbøyd i ånden.
 Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
og gjøre de knustes hjerter levende». 
(Jes 57,15)

Julens budskap forteller oss det som 
presist uttrykkes i salmestrofen: «Der 
Jesus er der møtes jord og himmel». 
Julens budskap advarer sånn sett like 
mye mot å tømme himmelen for Gud 
som å neglisjere Guds adresse i verden. 
Derfor lød det på Betlehemsmarken 
julenatt: «Ære være Gud i det høyeste, og 
fred på jorden blant mennesker som har 
funnet nåde hos Gud». 

I tilbedelsen av Gud trer vår sanne 
menneskelighet fram og i solidariteten 
med medmennesker bryter det sant 
guddommelige gjennom til et samstemt 
«Ære være Gud». Når denne lovprisning 
høres, taes imot og kvitteres kan det 
bli virkelig jul. 

Ære være Gud  
og mennesket!
Julebetraktning 2017 av Tunsberg biskop, Per Arne Dahl
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Adventskonsert

Åmot kirke30. november kl. 18.00

Dørene åpner  
kl. 17.45. 

 Vi serverer 
kaffe, saft og  

kaker etter  
konserten.

Åmot barnegospel inviterer til 
adventskonsert!

For første gang skal alle korene i 
Modum menighet ha konsert sammen. 

Velkommen til en stemningsfull kveld
for store og små. Konserten er GRATIS!

 Modum Soul Children • Heggen gospel • Gospelkoret

DEN NORSKE KIRKE
Modum menighet

MODUM SOKN
Kirkelig fellesrÂd

Arrangør: Med støtte av:
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Knøttesang • Åmot barnegospel

Lørdag 14. oktober var Åmot kirke fylt av lyd og 
lys og mange sangglade mennesker. For andre gang 
arrangerte «Scenen er din» gospelnight i Åmot 
kirke, i samarbeid med Modum menighet. Kirken 
var fullsatt, og mange benyttet anledningen til å 
høre musikk og sosialisere i et trivelig og avslappet 
miljø. Bredden i uttrykket var stor; fra rolige og 
vare stemmer til høylytte og rocka gitarer. 

For første gang fikk vi også mulighet til å høre 
alle menighetens fire kor synge samtidig: Åmot 
barnegospel, Modum Soul Children, Heggen Gos- 
pel og Gospelkoret sang «Lær oss å gå» sammen til 
stor respons fra publikum. 

Vi gleder oss over en vellykket gospelnight, 
og ønsker «Scenen er din» velkommen tilbake ved 
neste anledning! 

Har du lyst til å høre alle korene synge sammen en 
gang til? Elller kanskje være med på Scenen er din? Da 
har du mulighet ganske snart:

•  Alle korene i menigheten synger sammen på  
Åmot barnegospel sin adventskonsert  
30. november kl. 18.00 i Åmot kirke

•  Neste Scenen er din er i romjula, 
 29. desember kl. 18.00–23.00 i Kafé 2. Etg 

i Åmot. 

Begge arrangementene er gratis og uten alders-
grense! 

Gospelnight

Alle menighetens fire kor på scenen samtidig for første gang. Foto: Kari Elise Liodden
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Fabian:

1.  Hvilke forventninger hadde du til 
leiren?
a.  Jeg trodde det kom til bli 

kjedelig, lite aktiviteter.
2.  Hvordan var det å være på leir?

a.  Mye gøyere enn forventet.
3.  Hva likte du best med leiren?

a.  Karaoke, fordi det var gøy å 
synge sammen med andre

4.  Hva vil du ta med deg videre etter 
leiren?
a.  At det var veldig gøy, det å være 

sosial

Christoffer:

1.  Hvilke forventninger hadde du til 
leiren?
a.  Jeg trodde det ikke kom til å bli 

så moro, mye arbeid og oppgaver 
og lite aktivitet.

2.  Hvordan var det å være på leir?
a.  Det var ganske alright med 

ordentlige folk på rommet, 
og gøye aktiviteter som for 
eksempel karaoke.

3.  Hva likte du best med leiren?
a.  Karaoke, karaoke, karaoke! 

Hehe!
4.  Hva vil du ta med deg videre etter 

leiren?
a.  Karaoke og når vi satt og åt alt 

godteriet på første dagen. Det 
skulle egentlig vare hele helga.

Johanna:

1.  Hvilke forventninger hadde du til 
leiren?
a.  Jeg forventa at vi skulle lære litt 

og at vi skulle få det gøy, egentlig.
2.  Hvordan var det å være på leir?

a.  Det var vedølig gøy, lærte litt og, 
ja, bra det.

3.  Hva likte du best med leiren?
a.  Jeg likte best den dere, de 

aktivitetene, den kvelden.  
Altså den underholdningskvelden,  
Det var gøyest.

4.  Hva vil du ta med deg videre etter 
leiren?
a. Mm.. Ta med videre…

Kveldsavslutningen, den var 
veldig fin, jeg likte at vi kunne 
slappe av og tenke litt gjennom 
ting.

Ole Christoffer:

1.  Hvilke forventninger hadde du til 
leiren?
a.  Nei, at det skulle bli morsomt, 

og at det var noe å gjøre der, og 
at det var hyggelig

2.  Hvordan var det å være på leir?
a.  Morsomt, hyggelig, og sosialt
3.  Hva likte du best med leiren?

a.  Hehe.. Det jeg likte best var 
fritiden da vi kunne gjøre det vi 
ville. Og maten, den var god.

4.  Hva vil du ta med deg videre etter 
leiren?
a.  Karaokene var veldig 

morsomme.

Gøy på 
konfirmantleir 

F.v.: Christoffer og Fabian

Johanna

Ole Christoffer

Tradisjonen tro arrangerte Modum menighet to konfirmantleirer på 
Gulsrud leirsted, en for de konfirmantene som går på Nordre Modum 
ungdomsskole og en for de som går på Søndre Modum ungdomsskole. 
Det var to helger i september spekket med mye undervisning, lek og moro. 
Her har dere 4 synspunkter fra konfirmanter som var på leiren til Nordre.
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Reisebrev fra nattcup

Klokka var 18.15, og 19 ungdommer 
fra Modum sto og trippet spent på 
den gamle skysstasjonen, i påvente av 
en buss fra Lier. Den skulle vi nemlig 
ta til Geilo, hvor årets nattcup for 
KFUK-KFUM var. Der var vi klare 
for ei våkenatt, hvor vi skulle spille 
innebandy, volleyball, heie, møte nye 
mennesker, spise snop, og generelt ha 
det gøy. Etter en liten stund ankommer 
bussen, og vi sier ha det bra til mor og 
far, med beskjed om å være forsiktig, og 
ikke gjøre noe de ville ha gjort. Idet vi 
trer inn i bussen møtes vi av en bølge 
med skrål og latter. Ingen har planer 
om å sove på forhånd, så vi finner oss 
til rette og blir med på moroa.

Etter lette 2 ½ time i buss er 
vi endelig framme ved hallen vi skal 
tilbringe brorparten av det neste døgnet 

i. Stempel kommer raskt på plass, og 
vi kommer inn. Vi finner raskt fram en 
ball for å starte å spille raspeball (kort 
fortalt et ballspill fra Tysklandsturneen 
til Heggen Gospel) mens vi venter på 
åpningen av nattcupen. 

Klokken runder 12. Etter å ha fått 
det viktigste av informasjon fra Kim, 
lederen for kretsen, starter en flott 
midnattskonsert. I år var det Ten Sing 
United (fra Geilo) og NETS (Nedre 
Eiker), som hadde innslag, i tillegg til en 
solist. Årets Nattcup var offisielt i gang, 
og vi måtte forsvare både innebandy 
og volleyball, etter å ha tatt storeslem 
i fjor.

Kampene går slag i slag, med en 
pause til andakt omtrent klokken 3, 
og både volleyball-laget og innebandy-
laget gjør det bra. Finalene blir ropt opp, 

og begge lag er i finalene. Først ut er 
volleyball, og etter en hederlig innsats 
kommer Heggen Gospel på andreplass 
etter Lier Ten Sing. I innebandyen er vi 
overlegne, og cruiser inn til førsteplass 
også i år. Det er nå snart 15 år siden 
vi tapte innebandyen, og vi er ikke 
klar for å gi oss der med det første. 
Nå gjenstår bare å rydde og vente på 
bussen. Folk har ekspropriert tjukkaser 
og gymmatter, mens jeg sitter her og 
ferdigstiller brevet, og håper at vi får 
det minst like flott neste år.

Tekst og foto:  Vidar Berget

Alle deltakerne Innebandy

Volleyball

Volleyballag

Innebandylag
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Adventstiden er foran oss og dermed 
er ikke julen langt unna. Det er allerede 
forberedelser til jul på alle kanter – i 
hjemmet, i butikkene, på skolen og i 
kirka. Men ofte handler forberedelsene 
om pepperkakebaking og pynting frem- 
for refleksjon og ro. Så her kommer et 
slag for innadvendt!

Adventstiden oppsto som en seks 
ukers bots- og fastetid som skulle 

forberede julefesten. Adventstidens 
tema ligger i navnet: Adventus Domini = 
Herrens komme. Advent representerer 
hos oss en blanding av gledesmotiv og 
botsmotiv. 

Fra et kirkemusikalsk perspektiv 
har advent mye fint å by på. Fra store 
oratorier av Bach og Händel til vakre 
sanger og salmer. I adventstiden er 
det riktignok i praksis umulig å ikke 
foregripe julens tematikk i større eller 
mindre grad. I førjulstidens mange  
arrangementer og konserter er det 
fort gjort å synge «Deilig er jorden» 
et tosifret antall ganger før julen ringer 
inn. Men salmetradisjonen vår har så 
mye mer å by på – skal vi ikke ta det 
i bruk?

Blant alle salmer til advent har jeg 
plukket ut noen jeg liker spesielt godt. 
Kanskje kan det være med på å gjøre 
deg oppmerksom på noen du har glemt 
eller ikke kunne?

Fra Norsk salmebok 2013:
2  Folkefrelsar til oss kom T Ambrosius 

O Bernt Støylen M Einsiedeln 
3  Å kom, å kom, Immanuel T Latinsk 

O Arve Brunvoll M Fransk missale/
Thomas Helmore

7b Opp, gledest alle, gledest no T 
Thomas Kingo O Elias Blix M Odd 
Nordstoga 2009)

9  Rydd vei for Herrens komme T 
Svein Ellingsen M Tysk melodi/
Stockholm

14 Gå, Sion, din konge i møte T Johan 
Erik Nyström O Anne M. Brodal M 
James McGranahan

15b Kom, konge, kom i morgenglans T 
John Brownlie O Johannes Smemo 
M Elkanah Kelsay Dare 1812

18 Mens frost og vintermørke rår T 
Svein Ellingsen M Johann Crüger

24  Velsigna du dag over fjordan T&M 
Trygve Hoff

25  Tenn lys! T Eyvind Skeie M Sigvald 
Tveit

Så ta deg tid til å bla gjennom salmeboka 
– syng eller bare les tekstene for deg 
selv. 

Hanna Louise Husøien

Kilder:
Stig Wernø Holter m fl.: Nytt 

norsk salmeleksikon
Stig Wernø Holter: Kom, tilbe 

med fryd 
Norsk salmebok 2013

Er du innadven(d)t?

Hvis du vil være med på å markere adventstiden 
med en annerledes gudstjeneste, bør du komme til 
Heggen kirke 17. desember kl. 18. Da er det duket  

for lysmesse hvor vi kombinerer tekstlesninger og 
salmesang for å minne oss om hva som er i vente. 

Velkommen skal du være!!

Vær med å markere adventstiden i Heggen kirke

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 ulike sammenhenger.

Modum menighetsråd deler 
hvert år ut en Frivillighetspris. Den 
skal gis til en enkeltperson eller en 

gruppe som har gjort en 
særskilt frivillig innsats 
til beste for arbeidet i 
Modum menighet. Når 
menigheten inviterer alle 
de frivillige til en fest på 
nyåret, 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 inn årets utgang.
Tlf 32 78 32 30.
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Kandidater til Frivillighetsprisen 2017
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God stemning på Babysang
i Åmot kirke

Thea er en erfaren babysanger og en kløpper på «engledryss».

Supre samlinger for 
førsteklassinger!
I februar arrangerer vi Førsteklasses; 
tre flotte samlinger for førsteklas-

singer. Invitasjon blir sendt i posten 
til alle medlemmer (det er de vi 
har adresser til) i begynnelsen av 
januar.  Hvis andre har lyst til å delta 
er det selvfølgelig fint. Send da en 
melding til menighetskontoret med 
adresseopplysning slik at vi kan sende 
invitasjon til dere også.
     Samlingene foregår i sfo-tida, og vi 
kan være behjelpelige med skyss fra 
skolene. 

Jenter i buskaset

Finn ut mer om Babysang på 
www.kirken.no/modum (Barn og unge, Babysang).

Ea får 
4-årsbok

Foto:  Anne-Kjersti Holberg & Nina Brokhaug Røvang

En engasjert sokneprest forteller om 
skapelsen på 4-års bok utdelingen i Nykirke.

Tre lekne sjørøvere trengte hjelp til å finne skatten i kirka. Maria Bergan, Øyunn Brokhaug Røvang og Rut Gulestøl-Følstad

Vi fant en ordentlig 

skattekiste i kirka!

Det er alltid stor stas når 4-åringene 
får 4-årsboka i gudstjenesten. Vi deler 
ut bøker i 6 av kirkene våre. I tillegg 
har noen av barna deltatt på 4 i kirka-
samlinger i Åmot kirke og Heggen 

kirke. Der har de blitt kjent med kirka 
og med noen av tingene vi pleier å 
gjøre her. De har tent lys, sunget 
sanger, hørt og lekt fortellinger fra 
bibelen. 

Hvis noen har gått glipp av 4-årsboka, 
kan dere få den ved å henvende dere 
til kirkekontoret i Åmot kirke.

Foto: Bente Rogstad
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Fotballspill Spikking Brit Bjørke med bønneteppet

Vike kirkeruiner

Marens bakeri

Lurer du på noe? Ta kontakt med 
kirkekontoret tlf.: 32 78 32 30 
(kirkekontor@modumkirke.no) eller 
trosopplærer Anne-Kjersti Bakke 
Holberg på tlf. 416 57 059 
(annekh@modumkirke.no)

Like før skolestart arrangerte vi Fri i 
kirka for 4.–7.klassinger som deltar i 
barnearbeidet i kirka. Tre innholdsrike 
dager med spikking, snekring, sying, 
pilegrimsvandring, leik og moro. Vi 
var mest ute, men det ble også tid til 
å teste ut Fotballspillet i Åmot kirke. 
Neste år håper vi å kunne tilby Fri i 
kirka til enda flere barn. Følg med i 
neste nummer av menighetsbladet!

NÅ SKJER DET!!
ARR: LYS VÅKEN (OVERNATTING I KIRKA) 
DATO: 2.-3. DESEMBER 
STED: HEGGEN KIRKE OG ÅMOT KIRKE 
ALDER: 6. TRINN 

Spennende og morsom 
adventsnatt i kirka! 

Hvis du ikke har meldt deg på 
enda, ta kontakt med 
Anne-Kjersti Holberg; 

tlf 41657059

Se så fint Bønneteppe 
vi har fått!
Hun som holder teppet heter Brit 
Bjørke, og det er hun som har laget 
det til oss. Brit var med som leder på 
Fri i kirka i august. Hun lærte oss om 
misjon og viste oss hvordan vi kunne 
sy små vesker. Teppet kan brukes på 
gudstjenester og andre samlinger 
hvor vi ber. Vi kan skrive bønnene 
våre på små lapper og putte dem i 
lommene på bønneteppet. Tusen takk 
for det flotte teppet, Brit!

Viktig melding 
til alle fjorårskonfirmanter!

Hold av datoene 
23. januar (SMU-elever) og 
25. januar (NMU-elever). 
Da blir det Reunion-fest med 
underholdning, konkurranser 
og gode tips på veien til videregående. 
Og ikke mint masse god mat 
og drikke!
Invitasjon 
kommer i 
desember.

Trosopplæring
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Mange lesere av denne lille spalten 
er godt voksne. Vi vet med visshet at 
årene som ligger foran er betydelig 
færre enn de som ligger bak. Livsveien 
strekker seg ut utallige mil bakover, 
men ikke veldig mange framover.

Og så kommer advent. Advents-
tiden handler om å se framover. Vi 
inviteres til å orientere livet mot det 
som kommer. Advent er forventning 
og håp. I sentrum står en høygravid 
kvinne. Hun bærer Guds mysterium 
i sin egen kropp. Når timen kommer 
føder hun verdens framtid og håp: 
«Stille natt, hellige natt, Barnet er vår 
største skatt».

Det svimler for tanken. Det snur 
opp-ned på alle forestillinger om makt 
og ære og guddommelig storhet. Men 
det er dette bildet evangeliet tegner for 
våre øyne: Det er en bevegelse i Gud. I 
uendelig barmhjertighet bøyer Han seg 
mot jorden. Og når Maria kjærtegner 
sin gravide mage, da rører hennes hånd 

ved Alt. Ikke bare dette ene barnet, 
men alle barn. Ikke bare dette ene livet, 
men alt levende. Ikke bare menneskets 
verden, men hele klodens liv.

Jeg har levd lenge. Jeg ser barnebarn 
fulle av forventning fram mot jul. De 
orienterer seg mot det som venter 
med glede og håp. Jeg deler denne 
gleden. Men samtidig merker jeg en 
uro, og jeg tror uroen har vokst de 
senere årene. Jeg kjenner det krevende 
å orientere livet mot det som kommer. 
Ikke så mye for min egen del. Men jeg 
tenker på de som ennå er små, de som 
skal leve på denne kloden når dette 
århundret går mot slutten. Hva venter 
dem? Hvilken framtid har vi skapt for 
de som skal arve jorden?

Det er fristende å lukke øynene. 
For hvem kan orke å vite dette: At 
halvparten av verdens ville dyr er borte, 
at skogene brenner, at ekstremvær 
er hverdagen, at isbreene smelter, at 
jordbruksområder forsvinner, at havet 

er i krise. Hvem orker å vite at vår van-
skjøtsel og grådighet gir Moder Jord 
feber og pustebesvær?

Samtidig vet jeg dette: Å resignere 
ansikt til ansikt med Barnet er umulig. 
Den nakne sårbarheten utfordrer. I 
stallen i Betlehem blir kallet tydelig: Når  
Gud bøyer seg i barmhjertighet mot 
jorden, kan ikke vi svikte den. Når Guds  
løfte er nye himler og en ny jord hvor 
rettferdighet bor, kan ikke vi la uretten 
herje og ødelegge.

Det er godt å vite at mulighetene er  
mange. Det gir håp å se at over hele 
kloden vokser det fram miljøer og  
mennesker som tar tak. Langsiktige,  
planmessige og bærekraftige løsninger 
roper på vilje og vårt mot. Å tenke 
globalt og handle lokalt er vårt kall 
og vår mulighet. Når vi lykkes, kan 
små barn fortsatt fryde seg på en stor 
klode. 

For Mijløgruppa
Leif Gunnar Engedal

Adventstanker 
– om små barn og en stor klode – levende  li

v 
 

Gr
ønn klode

Fast spalte «Grønn klode – levende liv»:

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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Når dette nummeret av 
Menighetsbladet kommer, 
er nok Allehelgensdag over. 
Allehelgen er en tid for 
sorg og tårer, men også for 
ettertanke og gode minner. 
Jeg har skrevet tre dikt som 
passer bra til Allehelgen. De 
diktene får dere her. 

Allehelgensdag

Det første heter «For siste gang». I fjor døde en av brødrene 
mine. Da vi skjønte at livet snart kunne være slutt, sa vi ofte 
«dette var nok siste gangen han…….».

For siste gang
Det er så mye som er for siste gang.
En kjærlighetsakt for siste gang
Et siste smil og et siste ord.
En hånd som legges i min for siste gang.
Det er så mye som er for siste gang.
En siste sang og en siste bønn.
Du puster inn.
Og du ånder ut.
For siste gang.

Det andre diktet heter «Livet slik det ble». For noen år siden 
satt jeg og pratet med en mann som visste at han snart skulle 
dø. Han fortalte om sitt liv. Flere ganger i løpet av samtalen 
kom følgende setning: «Ja, slik ble nå dette livet». 

Da ble dette diktet til:

Livet slik det ble
På store vide sletter ser jeg livet slik det ble.
Jeg ser alter, jeg se graver. Jeg ser bjørk og furutre.
Jeg ser rosene med torner. Jeg ser livet slik det ble.

Jeg ser smertene som var der. De som dundret og som sved.
Jeg ser mesteren i hagen. Han som levde og som led.
Jeg ser han som gikk i døden og gav liv og salighet.

Jeg ser gledesrop og latter, jeg ser bønn og lovsangsord.
Jeg ser vinen i hans beger, jeg ser brødet på hans bord.
Jeg ser han som alltid er her og gir mildhet til vår jord.

På hverdagsenkle dager ser jeg livet slik det ble.
Jeg ser arbeidsdag med mening. Jeg ser strev og enda mer.
Jeg ser dagene som var og svant. Jeg ser livet slik det ble.

Det tredje diktet sto i min første diktsamling. Og jeg vet at 
det er blitt mye brukt.

Da jeg skrev dette diktet, var leddgikta (som jeg lider av) 
blitt verre. Samtidig var det et tungt dødsfall i familien. Jeg var 
på et møte på den tiden der predikanten snakket om å takke 
for alt.  Jeg følte ikke at det var det budskapet jeg trengte 
akkurat da. Men jeg gikk hjem og tenkte over om det likevel 
var noe jeg kunne takke for.

Da ble dette diktet til:

Takk – tross alt

Herre,

jeg takker deg ikke for smertene,
men for alt det jeg lærte 
gjennom dem.
Jeg takker deg ikke for sorgen,
men for at jeg utviklet meg 
som menneske gjennom den.
Jeg takker deg ikke for de tunge dagene, 
men for at du førte meg 
gjennom dem.
Jeg takker deg ikke for nederlagene, 
men for at du kan vende 
nederlag til seier.
Jeg takker deg ikke for alt jeg har tapt, 
men for alt du har gitt.

Hjertelig hilsen
Helge Gutuen                                  
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Og nå nærmer jula seg med storm-
skritt. Jeg minnes siste vers i diktet  
Månedene i året, som lyder slik:

Er november mørk og grå,
vi desember venter på.
Da vi helgen ringer inn, 
det blir lyst i alle sinn.

Ja, jeg blir som barn og gleder meg bare 
ved tanken. Jeg husker vi var med far 
borti hågån og hogg det juletreet vi 
barna hadde sett oss ut i lang tid på 
forhånd. Så ble det dradd inn i gangen 
for opptining og avrenning. Deretter 
ble juletrefoten tilpasset og justert så 
treet skulle stå rett før det ble satt inn 
i finstua som ikke var oppvarmet om 
vinteren.

Julaften formiddag ble stua varmet 
opp med en vedovn, og vi fikk være 
med mor og pynte juletreet. Hun var 
veldig nøye med at lysene skulle stå rett 
i holderne, og ikke i nærheten av noe 
brennbart.

Klokken 5 (17) hørte vi kirkeklokkene 
ringe og kime en hel time, og da be-
gynte høytiden. Men fjøs-stellet måtte 
gå sin gang, og festen måtte vente til det 
var gjort. Men i kjøkkenet luktet det 
deilig av ribbe og hjemmelagde medis-
terkaker.

Vi syntes det tok lang tid før alle 
var kommet inn, og mor kunne be oss 
til bords. Far leste jule-evangeliet og 
bad en kort bønn, og så kunne vi be-
gynne å spise, og som det smakte! Det 
var alltid multer til dessert. Etter maten 
gikk vi inn i stua for å gå rundt juletreet 
mens vi ventet på julenissen. Vi sang de 
kjente og kjære julesangene og ventet 
spent, og plutselig banket det på døra. 
Inn kom en gammel, krokete mann med 
rød kappe og kvitt skjegg og en sekk på 
ryggen. Han spurte med tynn stemme: 
«Er det noen snille barn her?» Det var 
med litt usikker stemme vi turde svare 
ja. Og så fikk vi en gave hver med navn 
på, og det var kanskje noe vi hadde øn-
sket oss.

Første juledag var høytidsdag, og 
vi kunne høre kirkeklokkene hvis 
vindretningen var god. Da skulle vi til 

høytidsgudstjeneste i kirken. Unger og 
voksne ble pakket sammen i sluffa med 
en skinnfell over fanget. Blakken stor 
forspent med «kjørkjesælan» og dom-
bjelle på toppen. Far satte seg på kus-
kesetet bak og kjørte. Fra kirkebakken 
gikk vi inn i en varm og pyntet kirke, 
mens far bandt hesten og la skinnfellen 
over ryggen på den så den ikke skulle 
fryse. Kirken var full av folk, og vi fant 
våre faste plasser. Etter flere julesalmer 
kom presten på prekestolen. Først sang 
vi høytidsverset: En frelser er oss født 
i dag, og så fortalte presten om Jesus-
barnet som ble født i en stall og lagt 
i en krybbe fordi det ikke var plass i 
gjestehuset. Det var spennende og høy-
tidelig.

Men det var da, det, og itte nå!--- 
Nå starter festen en måned tidligere. 
Hotellene lokker med bugnende jule-
bord og «alle rettigheter» og jule-ditt 
og jule-datt. Selveste julenissen er på 
plass. Han ringer med en bjelle og viser 
folk inn i et varemagasin med klær og 
sko, julegaver, og all slags juggel. Jo, her 
slankes lommeboka! 

Men Jesus-barnet er fraværende. 
Det ligger fortsatt i en krybbe i Bethle-
hem.

Nei! Nei! Nei! Dette har jo ikke 
noe med julen å gjøre! Julen er en kris-
ten høytid til minne om at Gud sendte 
sin egen sønn, i et menneskes skikkelse, 
til jorden for å betale med sitt liv for 
alle menneskers misgjerninger. Han ble 
født av en fattig jomfru i en stall fordi 
det ikke var rom for dem i herberget. 
Han kom med fred til hvert eneste 
menneske som vil ta imot ham. La oss 
starte festen med jule-evangeliet og 
våre kjære julesanger, og feire jul med 
takk og tilbedelse.

Og nå ønsker jeg oss alle en Glede-
lig jul og et Fredfullt og Helsebringende 
nytt år.

Johan Solberg
Utdrag fra julebrev 2016

Min barndoms jul
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Internasjonal lørdag

Mens lydmannen pakker ned, de siste 
bord og benker bæres ut under Frodes 
stødige styring, søppelsekker knytes og 
den aller siste haugen med rusk kostes 
opp, kjenner vi på takknemlighet: 
For moinger fra mange nasjoner som 
også i år fylte skiflyvningskroa. For 
de fantastiske matlagerne fra 12 ulike 
land og maten de generøst bød på. 
For de som stilte opp som sjåfører 
og parkeringsvakter. For barna som 

leverte tegninger og flyktningene 
som hadde kunstutstillinger. For øye- 
blikkene som fester seg – for eksempel 
velkomstklassen på Stalsberg som både  
imponerte og rørte med sine sanger. 
For Kiwi Vikersund som leverte frukt-
kurver til utlodning. Og for Sparebank1 
Modum sitt bidrag som gjør at vi er 
trygge på å kunne gå i gang igjen til 
neste år. 
Sees vi da? 

Tekst og foto: Kirsti Hole

På scenen i år:  
• Konferansier Rade Almudaffar.  
• Tale: Tone Angeltveit, 
  hovedutvalget for kultur. 
• Sanger: Velkomstklassen på 
  Stalsberg skole m. lærere. 
• Palestinsk dans: Rama, Nelly og 
  Talin Nakhleh. 
• Kurdisk sang: Hosan Ibrahim.
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En prest har fortalt om noe som hendte 
på en fjellgård julekvelden for en del år 
siden. 

Julekveldens høgtid begynte da alle  
på fjellgården hadde «lauget» seg som  
gammel skikk var, både husbondfol- 
ket og tjenerne. Alle hadde samlet seg 
i stua.

Borte i grua hang gryten med risen-
grynsgrøten. Den var ferdig kokt, og de 
skulle nettopp benke seg rundt bordet, 
da det hørtes trinn ute i gangen.
«Hvem kan det være som kommer 

så seint til gårds og i slikt et uvær og 
snøfok som det er i kveld?» spurte de 
hverandre.

Døren ble åpnet og en mann som 
gikk under navn av Fant-Ola stod på 
dørterskelen og visste ikke om han 
torde gå nærmere.

«Du får vær’ så god stige inn, Ola, 
finne deg en plass ved grua og varme 
deg. Du er vel både våt og kald når du 
har vært ute i slikt et vær», sa mannen 
på gården.

 Ola lot det ikke by seg to ganger. 

Han satte seg på en krakk innmed 
varmen. Han trakk med begjærlighet i 
seg duften av risgrøten, sliten og sulten 
som han var.

I mens snakket husbondfolket og 
tjenerne dempet seg imellom om hvor  
uheldig det var at n’ Ola skulle komme 
akkurat nå det var julekvelden og 
ødelegge all julehygga for dem. Fant-
Ola var nemlig ikke en av dem som en 
husmor gjerne så som sin gjest i sitt 
hjem. Det fulgte ofte smådyr med ham; 
det var ikke godt å få slikt inn i huset.

Juleminner
«Historiespalten»

Vidar Brekke
Medlem av Modum menighets historieutvalg

Det var julaften. Martin Luther sto 
nettopp og tenkte på juleprekenen sin.
Han hadde fordypet seg i denne store 
hemmelighet: Gud er steget ned og 
blitt menneske. Da gikk døren til 
arbeidsrommet hans opp. Katharina, 
hans hustru, kikket inn og sa,  nesten 
bebreidende: «Nå, sitter doktoren der 
og er så opptatt at han ikke en gang 
hører hvordan lille Hans ligger og gråter  
i voggen. Jeg har så liten tid.  Vi holder 
på å stelle i stand til høytiden. Ville du 
være så snild å gå fra studeringene en 
liten stund og sette deg ved voggen og 
synge for den lille til han sovner igjen?»

Luther var ikke sen med å gjøre 
det hans kjære kone ba ham om. Med 
hjertet fullt av glede over Jesusbarnet 
og engleskaren tok han bibelen i 

hånden og satte seg inn til voggen. 
Mens han satt der og så på den lille, 
ble han ganske overveldet av tanken 
på at Guds enbårne sønn en gang 
hadde ligget i en krybbe som et fattig 
menneskebarn. Han tok harpen sin ned 
fra veggen, stemte den og begynte å 
synge til Frelserens ære. Og her ved 
lille Hans’ vogge diktet, komponerte 
og sang Luther den deilige julesalmen 
som siden er blitt sunget over hele 
kristenheten:

Fra himlen høyt jeg kommer her
Med hilsen både god og kjær,
Godt budskap bær jeg eder til,
Derom det er synge vil!

Slik ble salmen til. Luther sang den 
selv ofte og takket sin hustru for at 
hun forstyrret ham den julaftenen i 
studeringene og fikk ham plassert ved 
voggen.  
Kilde: Modum menighetsblad – desember 1950

Salmen hadde opprinnelig 15 vers. 
Sannsynlig ble den diktet i 1534. 
Originalteksten er fri framstilling av 
Juleevangeliet Luk. 2,8-18 i form av et 
krybbespill. I de fem første versene 
henvender den forkynnende engelen 
seg til hyrdene, og dermed til alle 
troende. I de andre versene oppfordres 
hyrdene om å gå til krybba for å hylle 
den nyfødte frelseren.  Norsk salmebok 
2013 no. 032.  

Kilde: Wikipedia

«Fra himlen høyt jeg kommer her!» 

Martin Luther (1483–1546) offentliggjorde 31. oktober 1517 sine 95 teser mot kommersialiseringen av avlat – på døren til slottskapellet i 
Wittenberg. Dette ble innledningen til den lutherske reformasjonen som dermed har 500-års jubileum i 2017. Den evangelisk-lutherske 
kirke i Norge ble innført i 1536, og bygger i storgrad på Martin Luther sine tolkninger, holdninger og samfunnsmessige verdi-grunnlag.  

En julekveld 
Historien om «En julekveld» kan nok virke litt alvorlig, tung og trist, men samtidig kan den være en  påminnelse om at vi må ta vare 
på hverandre og i særdeleshet de som har blitt rammet av livets tilfeldigheter. Det kan være mange grunner til at en «faller utenfor», 
og derfor trenger litt ekstra oppmerksomhet og omsorg, kanskje nettopp i julen som for mange oppleves som en vanskelig tid.  
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Husbonden gikk bort til Ola: «Du 
skjønner det Ola, at det passer ikke så 
godt at du er her denne gang. Men nå 
skal du først få en tallerken med risgrøt 
og spise deg god og mett. Så skal du få 
låne den nye løkta mi, da vil det ikke 
være vanskelig å finne veien ned til 
Kvelland».

 «De skjønner det best sjøl», sa Ola.
 Da han hadde spist fikk han løkta 

i hånden og han trasket ut i mørket 
og snødrevet. Nå var de endelig kvitt 
Ola. Nå skulle de få holde julekveld i 
fred og glede. De benket seg alle om 
langbordet og grøten ble øst opp.

 «Du får tenne lysene, du da Astrid», 
sa husmoren til tjenestepiken. Hun 
tente dem, men de brente bare med en 
svak flamme, så sluknet de. Tre ganger 
prøvde hun, men forgjeves, de sluknet 
hver gang.
 «Det er nok best jeg tenner dem sjøl», 
sa husmoren. «Det ser ikke ut som du 
greier det».

Det lyktes henne til slutt å få tent 
lysene. Men det seg en tung trykket 
stemning over alle. De spiste ikke 
lenge før de la skjeen bort. Maten ville 
ikke smake dem. Det var slutt med 
julegleden.

Husbonden leste juleevangeliet som 
skikken var. Da kom han til ordene: «de 
hadde ikke rom i herberget», var det 
som det gikk et støt gjennom dem. De 
hadde ikke gitt Ola rom jule-kvelden, da 
hadde de heller ikke gitt rom for Jesus.

De gikk alle tidlig til ro. Det var ikke 
noe å sitte oppe etter. Men det ble ikke 
stor søvnen de fikk. For hvert vindstøt 
som rystet huset, gikk tankene med 
bange anelser til Ola som strevde seg 
fram i uværet.

Tidlig juledagsmorgen dro mannen 
på ski ned til Kvelland for å høre om 
Ola hadde kommet fram. Men der 
hadde de ikke sett ham. 

De mørke anelser var blitt til 
visshet.

Det ble en sørgelig jul for dem på 
fjellgården. Det ble bedt og ropt til Gud 
om tilgivelse og nåde som aldri før. 
Neste vår ble Ola funnet nedenfor en 
berghammer og en rusten løkt ved 
siden av ham.
     
Fritt gjenfortalt ved                                                                   
E.P.
 
   

Kilde: Modum menighetsblad - desember 1947 

1949
Reinhard Disen
sluttet av helbreds grunner den  
1. januar i år i sin stilling som belg-
treder ved Heggen kirke. Vi takker  
denne trofaste kirkens tjener for 
hans arbeid i de 27 år han har stått 
i tjenesten. Vi håper at han må vinne 
sin helse tilbake og ønsker ham Guds 
fred og glede.

Kilde: Modum menighetsblad – mars  1949

1916
Gravplads på Heggen
I Heggen sogn har utensogns og 
utenbygds aldrig betalt noget 
for gravplads paa kirkegaarden. I 
Snarum betales kr 3,20 og i Nykirke  
kr 2,50 for gravplads til utensogns. 
Formanden i Heggen kirketilsyn har 
gjort oppmerksom på dette for at 
sognestyret kan ta stilling til saken.
Sognestyret for Heggen besluttet 
en-stemmig å la gammel praksis 
fremdeles raade. Ingen betaling altså.

Kilde: «Fremtiden» 29. december 1916
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Inspirert av Naturvernforbundet holdt 
vi klesbyttedag i Åmot kirke lørdag 23. 
september. Klesbyttedag-konseptet er 
fritt til benyttelse, og er blant annet 
populært blant studenter. Om det finnes 
menigheter som har arrangert det, vet 
jeg ikke – kanskje er vi her i Modum 
en foregangsmenighet? Det er i alle fall 
et kirkelig og diakonalt anliggende å 
forsøke å bidra til å spare miljøet, samt 
å kunne gi hverandre en håndsrekning i 
form av gratis plagg, sko o.a. Klær man 

ikke bruker, er ressurser som 
kan komme andre til gode! Vi 
valgte å beholde regelen om at 
hver person kan levere inntil 7 
plagg, fordi man med det søker 
å få best mulig kvalitet på det 
som kommer inn. Derimot 
hoppet vi over byttelapp-ordningen 
og gjorde det helt fritt å enten bare gi, 
bare få, eller gjøre begge deler.

Vi fikk inn mye, og satte pris på 
at tøyet var i god stand! Av barnetøy 
kom det ikke inn mye. Kan hende flere 
barnefamilier vil ta veien neste år – vi 
mener jo at det burde være et marked 
for det, så fort som barn vokser ut av 
tøy.

Med Åmotsentercupen pågående, 
ble parkeringsplassene i sentrum raskt 
fylt opp, etter hvert også parkerings-
plassen ved Åmot kirke (til tross for 
behørig oppsatt skilt). Vi kan bare håpe 

at ingen ble hindret i å komme til oss 
fordi de ikke fikk parkert. Noen kunder 
fikk vi i alle fall, særlig først på dagen. 
Flere fant seg noe de likte godt, til glede 
for oss «butikkdamene» denne dagen. 
Vi gjorde hver våre små kupp, vi også, 
før vi pakket ned resten og leverte i 
Fretexkontainere. Mine utmerkede 
medhjelpere var Marianne Blegeberg 
og Siv Anita Skatvedt. Vi takker også 
Bygdepostens utsendte Finn Hjalmar 
Pedersen for dekning av arrangementet, 
og satser på nytt til neste år!

Kirsti Hole

Siden sist  
Glimt fra menighetens aktiviteter
Takk til alle som har sendt inn foto

 Første klesbyttedag

Fine klær

Gratis klesbutikk i Åmot kirke

  Sysle bl. kor i Heggen kirke

 Tro og lys
På sommersamling, 
Birkeland 2017, var 
vi 17 deltagere fra 
Tro og Lys Modum. 
Vi var den største 
gruppa.  Alle var 
svært fornøyd med 
turen! 
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 Bygdas kirkekveld i Rud kirke

 Pilegrimer til Vatnås i august

Odd Flattum bidro også.
Kapellan Arnstein Bleiktvedt ledet kvelden.

En flott dag med kanopadling på  
Sysletjern med familiespeideren

Lørdag 26. august arrangerte diakonene 
i prostiet pilegrimstur for tredje gang, i 
samarbeid med prost Erik Haualand. I 
år deltok 21 personer fra forskjellige 
kommuner. Pilegrimsleden la vi langs 
Lauvnesvannet i Sigdal. Dette er en 
natur-perle som er vel verdt et besøk 
for alle som ennå ikke har oppdaget den!  
Som passer seg for pilegrimer gikk 
vi den første delen av turen i still- 
het, mens vi underveis hadde korte  
stopp med åndelige påfyll. Rasteplassen 
var ved en hytte med bord og benker. 
Tilbake i den 350 år gamle Vatnås kirke  
hadde vi pilegrimsmesse, og fikk til slutt  
høre historien om Vatnås kirke fortalt 
av Olaf Vatnås, som også gjorde tjenes- 
te som kirketjener. Mange var også oppe  
ved Olavskilden, som ligger i bergveggen 
ca. 200 m fra kirken. Selve kilden er 
verken stor eller imponerende, men 
det sies at den aldri går tørr. I tidligere 
tider var det ikke en gård i området 
som ikke hadde flasker med vann fra 
Olavskilden på lager. Det ble sagt at 
vannet hadde en legende effekt.

Kirsti Hole

God servering 
hører med.

 Familiespeideren

Foto: Svein Westermann

Foto: Linda Røed

Stolte familiespeidere har jobbet for å ta ulike aktivitetsmerker.

Foto: Røvang
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 

 
 Vikersund

menighetssenter
Onsdag 29. november kl 19.00: 

Møte i Misjonssambandet  
v/Bjørn Moldekleiv

Onsdag 6. desember kl 19.00: 
«Vi synger julen inn» med Sysle 
Blandede Kor

Tirsdag 12. desember kl. 11.00:  
Formiddagstreff.

Torsdag 28. desember kl. 18.00:  
Juletrefest.

Tirsdag 9. januar kl 11.00:  
Formiddagstreff

Onsdag 24. januar kl 19.00:  
Forbønnsgudstjeneste
Søndag 28. januar kl 17.00:  
Årsmøte i Vikersund Normisjon

Lørdagskafé med 
julemarked
på Vikersund menighetssenter
lørdag 2. desember 
kl 11.00–14.00

• Salg av kaffe og vafler
• Håndarbeider, julebakst, julepynt
   m.m.
• Åresalg og utlodning

Inntekten går til sykehuset i 
Okhaldhunga i Nepal

 
 

 
 

 
 

Lysmesse i Heggen
 Søn. 17. desember kl. 18.00

Enger Misjons-
forenings juletrefest
Fredag 12. januar kl. 18 i Åmot 
kirke: Gang rundt juletreet – Sysle 
blandede kor – Misjonsglimt

Holemoen
Tirsdag 28. november kl. 11.30 
på Holemoen: Hyggetreff. 

Advent i 
Åmot kirke
Søndag 26. november kl. 13.00:  

Familiespeiderens juleverksted  
– se egen ramme.

Tirsdag 28. november kl. 19.00: 
Strikkekafé.

Torsdag 30. november kl. 18:  
Åmot barnegospel inviterer til 
adventskonsert.

Fredag 1. desember kl. 18.00 i 
Åmot kirke: Tradisjonen tro  
holder Modum kulturskole Jule-
konsert i Åmot kirke. Det blir 
et variert program med sang og 
musikk av skolens dyktige elever.  
Åpent arrangement – velkommen 
til en hyggelig førjulsstund!

Søndag 3. desember kl. 19.00:  
Konsert med Gnist.

Onsdag 6. desember kl. 11.00 i  
Storstua: Kafé & le.

Fredag 8. desember kl. 19.00:  
Konsert med Åmot jente- og 

 guttekorps, Killieburn Brae og
 Åmot horn.
Søndag 10. desember kl. 18.00:  

Adventkonsert med Sysle  
blandakor.

Søndag 17. desember kl. 19.30:  
Konsert med Drammen 

 International Gospel Choir.
Mandag 18. desember kl. 11.00: 

Hyggestund.

Fredag 22. desember kl. 18.00 
og 20.30: Julekonsert med Kor O2

Fredag 5. januar kl. 18.00 i Åmot 
kirke: Juletrefest for Modum  
lokallag av HVPU.

Familiespeideren inviterer til

Juleverksted 
i Storstua i Åmot kirke

     Søndag 26. nov etter 
gudstjenesten, ca kl 12.30. 

Det blir julegrøt, juleaktiviteter 
og felleskap. 

Vi lager julepynt 
med naturmaterialer, 
julekort, tegner, 
maler m.m! 
Alt er gratis

Velkommen!

Juletrefest 
for Modum lokallag av HVPU
fredag 5. januar kl. 18.00 

i Åmot kirke

Juletrefest 
på Vikersund 
menighetssenter
Torsdag 28. desember kl 18.00.
Gang rundt juletreet – Andakt
Konkurranser – Bevertning
Nissebesøk
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

Konsert i  
Heggen kirke
Lør. 16. des. kl. 22.30: 
Midnattskonsert med 
Geithus musikkorps, 
Ingebjørg Bratland, 
Helge Nysted, Jan Ekornrud m.fl.
Konferansier: Geir E. Holberg.

Det er ingen vanlig førjulskonsert 
Paus skal reise rundt med. På en svært 
så mild måte fremstår Paus som den 
reneste julekonsertrebellen. «Deilig er 
jorden» blir nesten som en protestsang 
å regne. Vi får et respektfullt og 
morsomt skråblikk på Josef – Bibelens 
største kjernekar, vi får høre Paus 

synge de tradisjonelle julesangene, Ole 
sin juleplate Jul I Skippergata er blitt 
manges store favoritt innen juleplater. 

Billetter à kr 375,- kan kjøpes på 
http://www.ticketmaster.no/event/
ole-paus-en-liten-handfull-omhet-
billetter/552151

Ole Paus • Julekonsert • fredag 1. desember kl 19.00 i Heggen kirke
En liten håndfull ømhet

Minnemarkeringer for trafikkofre 
har blitt gjennomført i en årrekke 
i mange fylker. Dette gjøres litt ulikt 
de forskjellige steder, men felles er et 
fokus på dem som omkom i trafikken 
det foregående året.

14. januar 2018 blir trafikk-
ofrenes dag markert i Modum, som 
i fjor. (Arrangementet er to år på 
rad på hvert sted). Arbeidsgruppen 
består av representanter fra Trygg 
trafikk (Anne Marit Jordheim, leder), 
Statens vegvesen, Politiet, Buskerud 
fylkeskommune, Modum kommune, 
Personskadeforbundet, Den Norske 
kirke ved bispekontoret og Modum 
menighet.

Målet med markeringen er bl.a. 
å synliggjøre omfanget av trafikk-
ulykkene i fylket i året som gikk. 
I trafikken skades og drepes det 
mange mennesker, men det skjer ikke  
samtidig og får i motsetning til 
andre ulykker/katastrofer, liten opp- 
merksomhet. Dette fører til at folk i 
for liten grad er klar over omfanget 
av ulykkene. 

Pårørende etter dødsulykkene i 
Buskerud i 2016 og 2017 får en skrift- 
lig invitasjon til arrangementet fra 
Buskerud fylkeskommune. Trafikk-
ofrenes dag er åpen for alle. 

Foreløpig programskisse for 
arrangementet 14.01.17:
• Oppstart på parkeringsplassen 

utenfor Åmotsenteret kl 16.00
• Arrangementet åpner med 

trompetsolo. Det holdes to appeller.
• Fakkeltog fra Åmotsenteret til 

Åmot kirke

• Minnegudstjeneste i Åmot kirke
 Tale av biskop Per Arne Dahl, samt 

en pårørende-taler. Hovedtaler er 
politimester Christine Fossen.

• Musikalske innslag blir ved Frøydis 
Grorud og Turid Klæboe. Det leses 
opp navn på dem som omkom i 
2017 og tennes lys i globen for hver 
av de omkomne.

• Ved avslutningen kan alle som 
ønsket det, tenne lys for sine.

Arrangementet avsluttes med bespis-
ning for alle som ønsker å bli igjen 
etter gudstjenesten.

Kirsti Hole

Trafikkofrenes dag i Buskerud
14. januar 2018 i Åmot

Konserten  
«Førjulstoner»

holdes lørdag 2. desember kl. 18 
på  Vikersund menighetssenter med 

Tone Martha Eriksen (piano/sang), 
Roger Andersen (gitar/sang) og 
Morten Caspersen (gitar/sang/
trommer). Salg av kaffe og kake. 

Inngang kr 200,-/100,-.
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I Modum menighet kan du nå betale og gi din gave ved bruk av

VIPPS 
For å bruke Vipps, trenger du en 
app. Når du har installert denne og 
registrert deg som bruker der, kan du 
både betale og gi din gave til Modum 
menighet ved hjelp av denne appen. 
Du søker da opp «Modum sokn» eller 
«123702» som er menighetens Vipps 
nummer. 

Der kan du enten taste inn et 
valgfritt beløp og skrive inn i tekst-feltet 
hva det gjelder (bilde 1). Alternativt 
kan du trykke på «Meny» også velge 
den undermenyen du ønsker (bilde 2). 

Undermenyen kan variere noe  
ettersom hvilke arrangementer som 
er i menighten akkurat nå. Men, det 
vil alltid være mulighet til gi din gave 
i kollekt eller å gi en generell gave til 
menigheten. 

Hvis du trenger veiledning i forhold 
til bruk av Vipps, spør en ansatt på et 
av arrangementene du er på, ta kontakt 
med kirkekontoret eller hør med din 
bankforbindelse. 

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Bilde 1 Bilde 2
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Vesle Ala (10 uker) startet livet i en 
flyktningleir i Nord-Irak. Heldigvis 
har hun storesøster Jyan (5). 
Sammen med Kirkens Nødhjelp 
gir vår menighet rent vann og 
psykososial støtte til familier som 
har overlevd IS’ herjinger. 

Ala ble født på helsesenteret i Kabarto, 
og mamma Nahla hadde en tøff fødsel. 
Men alt gikk bra, og nå ligger den ti 
uker gamle babyjenta og sutter fornøyd 
på smokken i trevogga si. Familien har 
det bra i leiren, men drømmer om en 
bedre fremtid. 

– Alt jeg ønsker for familien min er 
at vi skal slippe å være på flukt og leve i 
trygghet, sier Nahla.

Savner sykkelen
Storesøster Jyan (5) passer godt på lille 
Ala. Hun var bare to og et halvt år den 
augustdagen for tre år siden da IS kom 
og tok hjemmet hennes. Den dagen 
da familien måtte flykte opp på Sinjar-
fjellet og ingenting ble det samme igjen. 

- Jeg savner sykkelen min. Hjemme 
hadde jeg lekene mine. Jeg hadde mange 
ting. Så kom IS, og vi måtte flykte, 
forteller Jyan. 

Da IS angrep jesidiene 3. august 
2014, ble rundt 100.000 mennesker 
drevet på desperat flukt i eget land. 
Jyans familie klarte å flykte opp på 
Sinjar-fjellet. Nå er de blant de 28.000 
jesidiene som har funnet trygghet i 
flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak.

Her har Kirkens Nødhjelp sikret 
rent vann og gode sanitærforhold for 
flyktningene siden 2014.

Bygger en fremtid
IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak, 
men igjen ligger jesidienes hjembyer 
i grus. For å gi jesidiene mulighet til å 
vende tilbake og bygge en ny fremtid i 
ruinene, trengs det en stor innsats fra 
det internasjonale samfunnet. 

Det er et stort behov for vann, 
strøm, skoler og sykehus. Kirkens 

Nødhjelp er i gang med å sikre rent 
drikkevann i flere byer, og jobber også 
med psykososial støtte til menneskene 
som har overlevd IS´ brutale herjinger. 

La flere fylle fem! 
I julen feirer vi Jesus som ble født i en 
stall for 2000 år siden. Vår menighet 
ønsker også å løfte frem barna som 
fødes i fattigdom eller på flukt fra krig 
og katastrofe i vår verden i dag. De 

fem første leveårene er de aller mest 
sårbare i barns liv, og særlig tilgang til 
rent vann er avgjørende for at barn skal 
overleve. 

Et barn er født

Søstrene Jyan (5) og Ala (10 uker) bor sammen med familien sin i flyktningleiren Kabarto 
i Nord-Irak.

Sammen med Kirkens Nødhjelp 
bidrar vår menighet til at flere barn 
får en tryggere start på livet. På 
julegudstjenesten håper vi du vil 
gi en gave til dette arbeidet. 

Husk å ta med kontanter til 
kollekten eller vipps til 2426! 
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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

3370 Vikersund · Mobil: 45 48 69 40
post@buskerudboligutvikling.no
www.buskerudboligutvikling.no
www.facebook.com/buskerudboligutvikling.com
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Petter Tangen Andersen 18.06.2017 Olavskirken
Karl-Martin Tveter Gravdal 18.06.2017 Heggen kirke
Johannes Næss Hennum 18.06.2017 Olavskirken
Elias Osa 18.06.2017 Heggen kirke
Thea Granum Andersen 25.06.2017 Heggen kirke
Emilie Fjellvik 25.06.2017 Nykirke kirke
Isabel Enea Flaget 25.06.2017 Nykirke kirke
Nathalie Ravlo Nikolaisen 02.07.2017 Stiklestad kirke
Max Finsrud Thalerud 23.07.2017 Heggen kirke
Amélie Maelle Hvidsten Hafnor 30.07.2017 Nykirke kirke
Isabell Christine Hvidsten 30.07.2017 Nykirke kirke
Alvira Grete Bakke Jørgensen 05.08.2017 Vestre Spone
Harald Grønhovd Fiskum 06.08.2017 Heggen kirke
Stine Sognelien Grøtterud 13.08.2017 Tyristrand kirke
Mathilda Tegnander-Rønning 13.08.2017 Åmot kirke
Ella Bretvik Flaglien 20.08.2017 Nykirke kirke
Johanne Steffensdottir Hagen 20.08.2017 Nykirke kirke
Aurora Ødegård Hansen 20.08.2017 Nykirke kirke
Erle Wahl Rugland 20.08.2017 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Sted

Martin Sandum Trøstheim 20.08.2017 Heggen kirke
Maren Sandum Trøstheim 20.08.2017 Heggen kirke
Emrik Haviken-Vala 27.08.2017 Åmot kirke
Sarah Stefferud Stevenson 27.08.2017 Heggen kirke
Eah Sandsnes Thorud 27.08.2017 Heggen kirke
Maren Øvereng Brunes 03.09.2017 Snarum kirke
Ivo Adolfsen Fidjestøl 10.09.2017 Heggen kirke
Billy Louis Lee Solberg 10.09.2017 Åmot kirke
Victoria Dangrod Bottegård 24.09.2017 Heggen kirke
Trym Sortebråten Herleiksplass 24.09.2017 Herad kyrkje
Emilie Evensen 01.10.2017 Nykirke kirke
Maximillian Hveem Houmb 01.10.2017 Olavskirken
Wilma Leversby 08.10.2017 Heggen kirke
Sofie Stærkeby Mollan 08.10.2017 Heggen kirke
Mari Syversen 08.10.2017 Heggen kirke
Iver Kaldager Gudbrandsen 15.10.2017 Åmot kirke
William Alexander Ringstad 15.10.2017 Åmot kirke
Benjamin Gundersen-Grøterud 22.10.2017 Heggen kirke
Maria Victoria Gundhus 22.10.2017 Snarum kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Roar Werner 1937 20.06.2017 Heggen kirke
Bergljot Helene Ingesen 1937 22.06.2017 Heggen kirke
Terje Olav Aasterud 1938 23.06.2017 Åmot kirke
Solveig Aamodt 1946 27.06.2017 Snarum kirke
Jørgen Gustav Borge 1939 28.06.2017 Heggen kirke
Thorbjørn Bretvik 1940 30.06.2017 Åmot kirke 
Wigdis Eva Borgen 1944 04.07.2017 Åmot kirke
Odd Frøyd 1927 05.07.2017 Heggen kirke
Jarle Rudolf Johansen 1941 11.07.2017 Heggen kirke
Hans Aubert 1959 12.07.2017 Heggen kirke
Mary Sissener Flaglien 1927 13.07.2017 Heggen kirke
Atle Haviken 1991 14.07.2017 Åmot kirke 
Kristiane Borgine Hjelmesæth 1915 19.07.2017 Vestre Spone
Gerd Karin Sletten 1943 20.07.2017 Åmot kirke
Tone Midtskogen 1963 01.08.2017 Åmot kirke
Kari Røste 1925 03.08.2017 Nykirke kirke
Reidun Margrethe Knutsen 1939 04.08.2017 Nykirke kirke
Ruth Weggersen 1932 09.08.2017 Heggen kirke
Martin Fossen 1925 10.08.2017 Snarum kirke
Bodil Arnesen 1947 15.08.2017 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Per Einar Flannum 1927 16.08.2017 Åmot kirke
Aud Bakke 1932 17.08.2017 Nykirke kirke
Randi Strøm 1930 18.08.2017 Heggen kirke
Bente Wold 1940 18.08.2017 Heggen kirke
Halvard Svendsrud 1949 22.08.2017 Snarum kirke
Gunvor Olsen 1923 24.08.2017 Nykirke kirke
Mathias Weggersen Baklien 2017 29.08.2017 Heggen kirke
Gerd Sofie Josefsen 1946 30.08.2017 Snarum kirke
Berit Ødegård 1940 01.09.2017 Nykirke kirke
Aage Helgesen 1928 15.09.2017 Modumheimen kapell
Gunnar Thorkildsen 1930 19.09.2017 Heggen kirke
Elsa Haugen 1921 22.09.2017 Heggen kirke
Laila Hansen 1935 28.09.2017 Åmot kirke
Torunn Gulbrandsen 1935 29.09.2017 Åmot kirke 
Bjørn Erik Fjellheim 1958 05.10.2017 Åmot kirke
Bjørg Enersen 1939 12.10.2017 Rud kirke
Roar Edquist 1947 13.10.2017 Heggen kirke
Roar Ludvigsen 1953 17.10.2017 Heggen kirke
Helene Midtskogen 1930 18.10.2017 Åmot kirke
Jonas Fosnæs 1959 20.10.2017 Heggen kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Therese Hovde Bangsund og 
Bjørn Henning Haugen 17.06.2017 Heggen kirke
Renate Formo og Bjørn Vidar Formo 17.06.2017 Heggen kirke
Kari Anne Kittilsen Svingen og Rune Skredsvig 17.06.2017 Heggen kirke
Siw Løvstad og Bård Stærkebye Pettersen 25.06.2017 Heggen kirke
Turid Rishovd Korsbøen og Vegard Bjertnæs 01.07.2017 Heggen kirke
Ragne Jorid Kopland og Bjørn Christensen 01.07.2017 Nykirke kirke
Ida Marie Ruud Jonassen og 
Martin Nomme Meli 07.07.2017 Heggen kirke
Wenche Berg Landro og Kjetil Landro 07.07.2017 Heggen kirke
Liv Reidun Vervik og Daniel Madsen 08.07.2017 Heggen kirke
Linda Merete Bakkene og Jørn Atle Sande 29.07.2017 Heggen kirke

Brudeparet Dato Kirke

Tanmaya Bakke Jørgensen og 
Arne Bakke Jørgensen 05.08.2017 Vestre Spone kirke
Erna Uhlen Wærsted og Leif Ødegård 12.08.2017 Snarum kirke
Ingvill Moviken og Mattis Donald Wakeham 12.08.2017 Rud kirke
Aina Bjørndalen og Jan Vegard Jensen 19.08.2017 Nykirke kirke
Liss Hauge og Roar Borgan 26.08.2017 Vikersund 
  menighetssenter
Eva Kari Gunn Lernons Henriksen og 
Svend Korbu 26.08.2017 Nykirke kirke
Hilde Granum og Glenn Cato Moen Andersen 02.09.2017 Gulsrud kirke
Silje Sprakehaug og Ruben Iversen 02.09.2017 Rud kirke
Kine Sundhaugen Valstad og 
Per Gunnar Valstad 29.09.2017 Snarum kirke



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

November 
Søndag 26. november – Kristi kongedag – Matt 25,31-46
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Jon-Erik Bråthen og Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar 
J. Liodden, Helge Nysted og Åmot barnegospel. 
Familiespeideren inviterer til juleverksted med 
julegrøt etter gudstjenesten. 
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste.  
Arnstein Bleiktvedt og Henriette Skagen.

Desember 
Søndag 3. desember – 1. søndag i advent – Luk 4,16-22a
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Lys våken. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og Hanna L. 
Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Lys våken. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. Kirkekaffe.

Søndag 10. desember – 2. søndag i advent – Luk 21,27-36
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Henriette Brevig og Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg, 
Kirsti Hole, Stian Tveit, Tro & Lys og SMK-Viking. 
Kirkekaffe.

Søndag 17. desember – 3. søndag i advent – Luk 3,7-18
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. Kirkekaffe. 
Heggen kirke kl. 18: Lysmesse.  
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien.

Søndag 24. desember – Julaften – Luk 2,1-20
Modumheimen kl. 12: Julaftensgudstjeneste.  
Jon Mamen, Ellen og Henning Jepsen.
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15: 
Julaftensgudstjeneste. Vidar og Hanna L. Husøien.
Rud kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste.  
Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Ellen Jepsen.
Åmot kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste.  
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Olavskirken kl. 15.00: Festgudstjeneste.  
Jon-Erik Bråthen, Henriette Skagen med flere.
Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Ellen Jepsen.

Mandag 25. desember – 1. juledag – Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl. 08: Julemorgengudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.  
Geir E. Holberg og Helge Nysted. 

Tirsdag 26. desember – 2. juledag – Matt 10,16-22
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein 
Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 

Januar 
Mandag 1. januar – 1. nyttårsdag, Jesu navnedag – Matt 
1,20b-21
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 
og Helge Nysted. 

Søndag 7. januar – Kristi åpenbaringsdag – Luk 2,40-52
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein 
Bleiktvedt og vikarorganist. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden 
og vikarorganist. Kirkekafé.

Søndag 14. januar – 2. søn i åpenbaringstiden – Mark 1,3-11
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Åmot kirke kl. 16.15: Trafikkofrenes dag.

Onsdag 24. januar 
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik og Kirsti 
Hole.

Søndag 21. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden – 
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. 

Søndag 28. januar – Såmannssøndag
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Kirkekafé.

Februar 
Søndag 4. februar – Kristi forklarelsesdag
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. 
Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 19: Tro & Lys. 

Søndag 11. februar – Fastelavnssøndag
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Åmot 
barnegospel. Kirkekaffe.

Onsdag 14. februar – Askeonsdag
Vikersund menighetssenter kl. 19: Askeonsdag.

Søndag 18. februar – 1. søndag i fastet.
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. Heggen 
gospel. 

Søndag 25. februar – 2. søndag i fastet.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Kirkekafé.

Mars
Søndag 4. mars – 3. søndag i fastet.
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 19: Tro & Lys. 

Søndag 11. mars – 4. søndag i fastet.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
aktive konfirmanter. 
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Åmot barnegospel. 

Søndag 18. mars – Maria budskapsdag
Heggen kirke kl. 10.30: Skiflyvingsgudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Kirkekafé.

Søndag 25. mars - Palmesøndag
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Kirkekaffe.

Torsdag 29. mars – Skjærtorsdag
Heggen kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste.

Fredag 30. mars – Langfredag
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Langfredag i lyd og bilder.

For nærmere info om medvirkende i 
gudstjenestene; følg med på hjemmesidene 
og i annonse i Bygdeposten.

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 …

Søndag 4. februar – Kristi 
forklarelsesdag
Nykirke, Rud, Gulsrud eller Vestre Spone 
kl. 11.

Søndag 4. mars – 3. søndag i fastet.
Snarum, Rud, Gulsrud eller Vestre Spone 
kl. 11.

Torsdag 29. mars – Skjærtorsdag
Snarum, Nykirke, Rud, Gulsrud eller 
Vestre Spone kl. 11


