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Den norske kirke
Modum sokn

Sus av gamle minner
over fremtids vei,
Tyrifjord som skinner,
speiler eng og hei –
slik du for oss står,
Modum, bygden vår!

Her har fedre bygget
trofast livet frem.
Hjemmet vårt de trygget,
og vi takker dem.
Er de lagt i muld –
lyser minnets gull.

Elv som stille suser
bærer mangen stokk.
Der hvor fossen bruser
er det virksomt nok.
Travel arbeidsdag–
hjul og stempelslag.

Måtte viljer ranke
her få vokse frem!
Brorskap, sinn og tanke
bo i hjerte, hjem –
Arbeidsglede sterk 
fylle dagens verk

Drar vi ut i verden –
vil en understrøm
nynne med på ferden 
av vår barndoms drøm.
Aldri glemmer vi 
hjemmets fjord og li.

Sus av gamle minner
over fremtids vei!
Slik  du for oss skinner 
er vi glad i deg.
Signes år for år 
Modum, bygden vår!

Modumsangen

Aagot Røgeberg
Kilde: «Modum – bygden vår» – 1957
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Årets fastetid begynner 1. mars. 
Kirkeårsfargen er lilla. Fargen 
som er botens, ventetidens og et-
tertankens farge i kirken. Tre dager 
etter fastelavnssøndag (i år 26. febru-
ar) kommer askeonsdag, den første 
dagen i fastetiden. Her kommer litt 
om hva fasten er og litt om noen av 
dagene i fastetiden.

I tidligere tider ble budet om å faste, 
det vil si avstå fra mat og drikke, tatt 
bokstavelig. I denne perioden skulle 
man ikke spise kjøtt. (Derfra kommer 
ordet carne-val, altså kjøtt-pause.) 
Helt fram til 1800-tallet fulgte mange 
fastetradisjoner her i landet. I vår tid er 
fasten først og fremst en tid for still-
het og meditasjon, som forberedelse til 
påskehøytiden.

Fastetiden varer i 40 dager fra aske-
onsdag til og med påskeaften – minus 
søndagene, som ikke er fastedager. I til-
legg regnes førfastesøndagen, Fastelavn, 
med til fastetiden.

Faste og bønn
Søndagstekstene 
i fastetiden hen-
ger sammen med 
fastens historiske 
opprinnelse. De første søndagene 
handler tekstene om Jesu kamp og 
seier over djevelen og det onde. Ved 
midtfaste handler teksten om brød-
underet. Så følger pasjonstiden når bi-
beltekstene går over til å handle om li-
delseshistorien. Alle disse tekstene har 
sammenheng med fastens opprinnelse 
som en forberedelsestid for dem som 
skulle døpes påskenatt. De skulle leve 
i faste og bønn i innføringsperioden, og 
skikken med faste og bønn ble etter 
hvert overtatt av hele kirken.

Fastelavnsøndag, blåmandag og 
feitetirsdag
Fastelavn har røtter til middelalderen. 
Ordet kommer fra tysk Fastel-abend og 

betyr kvelden før fasten. Likevel er ikke 
fastelavn kun én kveld, men egentlig tre 
dager. Fastelavn begynner med faste- 
lavnssøndag, fortsetter med blåmandag, 
deretter med feitetirsdag. Feite tirsdag 
er også kjent som Fat Tuesday, og ikke 
minst som Mardi Gras. Feitetirsdag er 
den siste dagen med fest før askeons-
dag som er innledningen til den førti 
dager lange fasten.

På fastelavnssøndag er fråtsing  
stikkordet. Denne dagen ble også kalt  
for fleskesøndag. En skikk skal ha vært  
å spise ni ganger i hvert hjørne av stua. 
Det blir 36 ganger! Du kunne gjerne 
spise flesk, fet suppe og melboller. 
Disse melbollene er antagelig opp-
havet til dagens fastelavnsboller. Der- 
etter kommer blåmandag. Noen steder 
skulle maten være skrinn og dårlig på 
blåmandag, det var for at folk skulle 
være ekstra sultne til feitetirsdag. Vi 
tror navnet blå kommer av at alteret 
i middelalderen ble kledd med en blå 
duk for å markere at prestene hadde 
startet fasten.  Så kommer feitetirsdag. 
Dagen er den siste dagen før fasten. Da 
skulle en spise den beste og feiteste 
maten i huset. Det skulle særlig spises 
kjøtt, flesk, mølje og rømmegrøt. Feite-
tirsdag var en skikkelig festdag og et av 
årets høydepunkter for folk som ellers 
måtte nøye seg med enkel og nøktern 
kost. 

Fastelavnsriset
Den mest kjente fastelavnsskikken ved 
siden av fastelavnsboller er uten tvil 
fastelavnsriset. Det dekorerte faste-
lavnsriset er av tysk opprinnelse, de tid-
ligste fastelavnsrisene var pyntet med 
tøybiter i sterke farger i stedet for fjær. 
Mange norske barn lager fastelavnsris i 
barnehagen. I Norge i dag er det særlig 
Norske Kvinners Sanitetsforening som 
lager og selger fastelavnsris. Forenin-
gen har solgt fastelavnsris siden 1946 
og selger rundt en kvart million farge-

glade bjørkeris i året.  Alt arbeidet med  
risene foregår på dugnad, fra plukking 
av bjørkekvister til salg, og salget inn-
bringer rundt 7 millioner kroner årlig.

Etter at festen er over
Etter at karnevalet og fastelavn er over 
på feitetirsdag kommer askeonsdag. 
En skikk som oppstod tidlig i kirkens 
historie, var at de som hadde gjort 
seg skyldig i en grov synd som krevde  
offentlig bot, startet sin botsperiode på 
onsdagen før første søndag i fasten. Slik 
oppstod askeonsdag. Synderne kledde 
seg i botsklær, og ble overstrødd med 
aske, mens biskopen sa til dem: «Husk, 
menneske, at du er støv og skal vende 
tilbake til støv. Gjør bot så du kan ha 
evig liv.» Deretter ble de som gjorde 
bot drevet ut av kirken, slik Adam og 
Eva ble drevet ut av paradiset. De ble 
tatt opp igjen i fellesskapet på skjær-
torsdag.

Det har skjedd mye med botsprak-
sisen i kirken siden den gang. Det skyl-
des ikke bare at det var en svært streng 
og stigmatiserende praksis, men det er 
blitt en sterkere forståelse i kirken av 
at vi alle trenger å gjøre bot hver dag. 
Ikke minst gjelder det i luthersk sam-
menheng. Luther selv la stor vekt på 
den daglige omvendelsen (boten) som 
en fortsettelse av dåpen.

I fastetiden får vi så gjennom guds-
tjenester og bibeltekster, gjennom bønn  
og meditasjon være med på å forbere-
de oss til det som skjer i påsken. Jesus 
vei til lidelse og død.

Geir, prest

Nå er det snart fastetid

Velkommen til fastetidens gudstjenester!
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Preken
I forbindelse med at Tormod Moviken 
blir ny sokneprest i Krødsherad, ble 
det denne søndag 8. januar holdt av-
skjed med ham i gudstjenesten i Heg-
gen Kirke. Tormod holdt prekenen 
som han etter ønske fra staben delte 
i to.  Første delen holdt han fra preke-
stolen og knyttet tankene til søndagens 
prekentekst om de tre vise menn fra 
Østen.  Han understreket at disse vise 
menn ikke fikk troen på grunn av sin 
visdom eller rikdom, nei de fikk del i 
underet da de bøyde seg ydmykt for 
barnet.  Med denne oppsummeringen 
avsluttet han tekstutleggelse fra preke-
stolen og gikk ned i kordøren, og ga 
oss del i sin troshistorie og preste-
gjerning frem til i dag

Sang, musikk og hilsener
Familien, dvs. barn og svigerbarn, gledet 
både Tormod og menigheten med flott 
sang og musikk og under kirkekaffen 
var det fritt frem for hilsener.  Av disse 
må vi vel si at hilsenen fra Tormods 

svigermor, 90-årige Marit Maaleng, 
var den som gjorde dypest inntrykk  
samtidig som den lokket frem både 
smil og latter.  Hun fortalte at da Tor-
mod var nyutdannet prest pleide han 
å ringe til henne for å få hjelp med  
salmevalgene. Det var ikke få salmer 

hun hadde sunget for ham i telefonen.
Det ble en gudstjeneste der vi fikk ut-
trykke takk til Tormod for alt det gode 
han gjennom sin prestetjeneste har gitt 
oss og med varme ønsker om at han 
skal få en rik tjeneste i Krødsherad.

Avskjedsgudstjeneste
for Tormod Moviken

Tekst og bilder:  Jørgen Korsvik

Barn og svigerbarn gledet oss med fin sang

Mange ville takke Tormod
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Tormod Moviken har valgt å lande sin 
prestekarriere i Krødsherad, nabo-
bygda hvor han har røtter og gårds-
bruket Movika til fritidsbruk. 

Han er en ekte vikersundgutt som 
valgte en vei han ikke hadde tenkt at 
han skulle gå. Det ble teolog og prest 
av tømreren og hobbymusikeren. I sin 
prestetjeneste kom han etter hvert til 
sine egne – og de tok vel imot ham. 
Han har vært en kjær prest for mange i 
Modum og favnet bredt med sin roms-
lige og lune væremåte og forkynnelse. 
Som en i menighetsrådet sa det; 

«en mann det er umulig 
å ikke bli glad i». 

For egen del har jeg fra første stund 
satt pris på denne kollegaen med så 
«vide vinger». Under avskjedsgudstje-
nesten den 8. januar i Heggen kirke, 
fortalte Tormod om sin vei til kristen 
tro og etter hvert inn mot prestetje-
neste. Dette ønsket jeg at han også 
skulle si noe om til Menighetsbladet:

«De første spirene ble nok sådd på 
søndagsskolen i Vikersund. Min nabo 
Gulbrand Dokkehaug var fabrikkeier 
og søndagsskolelærer. Han fylte opp bi-
len sin med nabounger og dro til kapel- 
let annen hver søndag. På kapellet fikk 
vi stjerner i boka og fisker i garnet og 
noen små kort som skulle illustrere 
bibelteksten. Menneskene og atmosfæ-
ren i det gamle gudshuset var en del av 
den kristne ballasten jeg fikk med meg.
Jeg var 20 år da jeg kom med i ten-sing 
arbeidet i bygda. Jeg var veldig opptatt 
av popmusikk på denne tiden og spilte 
gitar. Jeg hadde noen gode venner som 
var med i koret og begynte der høsten 
1976. Vi reiste rundt og sang på kristne 
møter og ett av disse møtene ble  
avgjørende for min videre vei.

Jeg avtjente siviltjeneste i Buskerud 
Indremisjon med arbeidssted Dram-
men samt Gulsrud leirsted. Jeg hadde 
ingen tanker om å bli prest selv om 

presten Gunnar Nordset i Åmot nok 
var et forbilde. Jeg tenkte jeg kunne 
bli lærer og begynte på kristendom 
grunnfag på Menighetsfakultetet i Oslo. 
Hadde to fantastiske lærere, Helge 
Kvanvig i GT og Hans Kvalbein i NT. 
De greide å gjøre stoffet interessant 
så jeg tok også mellomfag. Så ble det 
språkstudier, gresk og hebraisk og da lå 
veien frem til embetseksamen åpen. Jeg 
avsluttet mine studier med praktikum 
på Blindern og var dermed utdannet 
prest.

Sommeren -83 reiste Inger og jeg 
til Leksvik i Nord-Trøndelag. Jeg skulle 
være prestevikar i 5 uker. Jeg lengtet 
hjemover fra dag én og bestemte meg 
vel for at Modum var stedet hvor 
jeg ville bo. Her var det ingen stilling  
ledig så jeg vendte tilbake til tømrer-
faget. Noen måneder senere ble jeg 
oppringt fra bispekontoret med fore-
spørsel om vikartjeneste i Larvik. Jeg 
takket ja til dette under forutsetning 
av at jeg kunne få være ukependler. 

Deretter ble det vikartjeneste i  
Krødsherad og Eiker, og det var i denne 
tiden jeg ble oppfordret av Per Frick 
Høydal til å søke res. kapellan-stillingen 
i Modum hvor jeg var i 10 år. De neste 
13 årene reiste jeg i hele Buskerud og 
gjorde prestetjeneste før jeg kom til-
bake til Modum som seniorprest. Det 
har vært en fin tid med gode, velme-
nende medarbeidere og mange møter 
med sambygdinger i både glede og 
sorg. Det har vært mange krevende år. 
Troen på en god og nådig Gud har jeg 
beholdt samtidig som jeg har følt meg 
noen nummer for liten til denne store 
oppgaven. Mange ganger har jeg måttet 
minne meg på bibelordet: 

«Som dine dager er skal din 
styrke være» (5. Mos. 33, 25). 

Nå venter prestetjeneste i Krødsherad.  
Jeg gleder meg til det.» 

Kirsti Hole

Ny sokneprest i Krødsherad

Tormod omgitt av sine nye medarbeidere; Kantor Tatiana Sjo Gustad 
og kirkeverge Truls Glesne. 

Foto: Modum menighet
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Rud kirke
I 1879 gav Kirkedepartementet sam-
tykke til å bygge kirker i Vestre Spone-
fjerdingen og i Rudsfjerdingen i Heggen  
sokn. Rudsfjerdingen omfatter de tid-
ligere skolekretsene Flattum og Øde-
rud. Som nevnt ble det reist kirke i 
Vestre Spone umiddelbart. Det gikk 
ikke like greit i Rud. Viljen var der, men 
man ble ikke enig om tomt. Saken ble 
liggende død til 1912. Da tok lærer  
August Bottolfs tak i saken. Denne 
gang ble man enig om å bygge kirke på 
gården Bjørkerud. 27. september 1917 
ble kirken innviet. 
Kirkegården ligger nord for kirken.

Vinteren 1969 brøt det ut brann i 
kirken. Selvantennelse ble angitt som 
brannårsak. Takket være innsats fra 

brannvesen og naboer ble bygget ber-
get. Men innvendig var det helt utbrent. 
Alt inventar måtte fornyes. Innvendig 
er kirken derfor preget av 1970-talls 
stil. Den fremre halvdelen av kirkeben-
kene er erstattet med stoler med rød-
lig trekk. I den bakre delen er  benkene  
ennå i bruk.

Altertavlen i kirken var gitt sist på 
1920-tallet av norsk-amerikanere. Den 
var utført av kunstmaler August Klag-
stad. Denne mannen kom fra Klægstad 
i Bingen. Han utvandret som liten gutt 
sammen med sin familie. I Amerika fikk 
han kunstutdannelse, og han har malt 
en lang rekke altertavler. Motivet for  
alterbildet var Maria Magdalena ved 
graven, og Jesus som kommer mot 
henne og spør: Hvem leter du efter? 

Altertavlen er siden rekonstruert på 
grunnlag av et fotografi. Denne kopien 
av Klagstads bilde er nå altertavle.

Kirken hadde fått nytt orgel bare 
kort tid før brannen. Dette ble også 
ødelagt. Etter brannen ble det anskaffet 
et elektronisk orgel. I nyere tid (1994) 
er det anskaffet et skikkelig orgel.

Kirken har sakristier på begge sider 
av koret. 

Rud kirke 100 år
Tekst: Jon Mamen
Foto:  Arkiv, Modum menighet

Rud kirkeAltertavlen

I serien med skildringer av kirkene i Modum har vi nå kommet til Rud kirke, 
som er 100 år i 2017

Rud kirke er 100 år i 2017, og det skal vi blant annet feire med en stor gudstjeneste, ekstra god kirkekaffe og menighetens 
årsmøte 2. april.

I gudstjenesten deltar hele staben og Modum Soul Children er med og sprer musikkglede! På årsmøtet vil menighetens 
nye Langtidsplan med hovedmål «Kirken for alle» bli presentert. Ut fra denne jobbes det frem en handlingsplan for 
2017/18. Denne vil bli lagt frem, og alle er velkomne til å komme med innspill, ideer og kommentarer. 

Orgelet fra 1994

V elkommen til jubileumsfeiring og menighetens årsmøte søndag 2. april i Rud kirke
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DEN NORSKE KIRKE
Modum menighet

MODUM SOKN
Kirkelig fellesrÂd

Hovedmål: 

   KirKen for alle

Visjon:  Mer himmel på jorda.*

Verdier:  Kirken vitner i ord og gjerning om frelse,  
 frihet og håp i Jesus Kristus ved å være åpen,  
 tjenende, misjonerende og bekjennende.

1. Alle i Modum skal vite at de er velkomne til guds- 
 tjenester  og andre arrangementer og som frivillige 
 medarbeidere, alle skal få tilbud om å tilhøre en  
 gruppe/aktivitet og gis muligheter til å få kjennskap  
 til og videreutvikle kristen tro og liv. 

2. Mennesker i vanskelige livssituasjoner skal få 
 tilbud om kirkens omsorgstjenester.

3. Alle frivillige skal bli sett, hørt, anerkjent og gis   
 utviklingsmuligheter.

4. Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø preget av  
 samarbeid, kompetanse og trivsel.     
5. Menigheten skal være en god forvalter av alle ressurser.

Våre mål mot 2021:

1. Både i og utenfor kirkerommene tilby gudstjenester,  
 opplæring, musikk- og kulturaktiviteter og andre   
 inkluderende aktiviteter som bygger Guds rike. 

2. Styrke kommunikasjons- og samarbeidsaktiviteter. 

3. Inkludere frivillige i medarbeiderutvikling. 

4. Velge omsorgstilbud og misjonsaktiviteter ut fra  
 felles prioriteringer og bred involvering i gjennom- 
 føring.

målene sKal Vi nå Ved å: 

* Dette er Den Norske Kirkes visjon.

Menighetens nye langtidsplan for 2017–2021
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Trafikkofrenes dag er en minnemar-
kering som har blitt gjennomført i en 
årrekke i mange fylker, organisert av 
Trygg Trafikk og med et bredt samar-
beid mellom etater. I 2017 og 2018 er 
det Modum og Åmot kirke som har 
dette arrangementet. Den 15. januar 
møtte omtrent 250 mennesker opp til 
samling utenfor Åmotsenteret, hvor fyl-
kesordfører Roger Ryberg og ordfører  

Ståle Versland holdt appeller. Linda  
Rømoen spilte «Amazing grace» på 
trompet. Så gikk fakkeltoget stille opp 
til Åmot kirke og minnegudstjeneste der.

Statsminister Erna Solberg holdt 
hovedtalen, og biskop Per Arne Dahl 
delte ord til ettertanke. Lill Heidi 
Tinholt holdt tale som pårørende- 
representant. Musikken under guds- 
tjenesten var beriket av bl.a. innslag fra 

Frøydis Grorud på saksofon og fløyte, 
og vokal ved Trude Kristin Klæboe.

Tallet på trafikkdrepte i Buskerud i 
fjor var 14, en økning på 6 fra året år. 
Bak hvert eneste tall ligger et stort tap 
og en stor sorg for mange pårørende. 
Som også statsministeren minnet om; 
hver eneste omkomne er én for mye.

Kirsti Hole

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

Trafikkofrenes dag 2017
Foto: Helge Haavik
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I samarbeidet med HimalPartner 
støtter Modum Menighet sjele- 
sorgarbeid i Nepal. Dette arbei- 
det er bygd opp av Mirjam Bergh 
som har sin sjelesorgutdanning 
fra Institutt for Sjelesorg ved 
Modum Bad. 

Misjonsutvalget har invitert 
Mirjam til å komme til Modum 
for å fortelle om arbeidet, og 
hun har sagt ja til å delta på to 
arrangement i mars.  Søndag 26.03 
vil hun preke på gudstjenesten 
på Vikersund menighetssenter 
og onsdag 29.03. vil hun delta på 
kveldsmøtet kl. 19:00 samme 
sted. I den forbindelse har vi tatt 
en prat med Mirjam. 

Mirjam, du skal komme til oss i Vikersund 
og fortelle om sjelesorg i Nepal. Hvem er 
du og hvordan kom du til å bli interessert 
i det temaet?

Jeg har vokst opp i Sør-Sverige og ut-
dannet meg til sykepleier. Tidlig var jeg 
interessert i misjon og opplevde også 
et kall selv til å reise ut allerede som 
tenåring. Etter noen år som distrikts- 
sykepleier i Sverige, ble jeg på for- 
underlig vis ledet til å søke en svensk 
misjon om å få reise til Nepal. Jeg reiste 
ut første gangen i 1978 for å arbeide 
med United Mission to Nepal, en felles-
misjon der også norske HimalPartner, 
som da hette Tibetmisjonen, var med-
lem. Oppgaven var å utvikle primær-
helsetjenesten på landsbygda, i norske 
Ingeborg Skjervheims fotspor.  Vi arbei-
det med å lære opp frivillige i barn og 
mor-helsetjeneste, og i tillegg alt som 
kunne bedre helsen til barn og kvinner, 
for eksempel undervisning i hygiene og  
ernæring, hjelp med rent drikkevann  
etc. 

I de årene ble jeg mer og mer kjent 
med den lokale kirken, som jeg del-
tok i som vanlig medlem. Vi misjonæ-
rer hadde ikke lov å evangelisere, men 
det gjorde nepalerne selv effektivt, og 
jeg var vitne til at kirken vokste veldig 
raskt i de årene. Jeg så på nært hold 
hvilken utfordring dette var for den 
lokale kirken, hvor lederne også var 
unge og nye kristne. Jeg hjalp til som 
frivillig der jeg kunne, men følte at både 
jeg og de nepalske lederne trengte å 
lære mer, spesielt innenfor sjelesorg.  Vi 
sto ofte overfor problemstillinger som 
hadde sin rot i bakgrunnsforståelsen 
til de nye kristne, dvs hovedsaklig hin-
duistisk tankegods. Det var nødvendig 
å ha kunnskap om hvordan en kunne 
møte disse på en god måte og hjelpe 
de unge kirkelederne til en forstå-
else som hviler på bibelens grunn, som 
ikke nødvendigvis er det samme som 
vesterlandsk kristendomsforståelse.  
Dette fikk meg til å begynne på et 
4-årig teologistudium og deretter pas-
toralklinisk utdanning på Institutt for 
Sjelesorg for å få en solid grunn å stå 

på selv. Deretter gikk jeg inn i en 3 år 
lang prosess sammen med nepalske 
kirkeledere for å utvikle et kulturelt 
relevant og behovsbasert materiale om 
sjelesorg for kirkene i Nepal. Dette ble 
publisert første gang som en håndbok 
for kirkeledere i 1998.

Vi har hørt at du reiste ut igjen til Nepal  
i 2009, 11 år etter publiseringen av boka,  
og kom hjem nesten 7 år senere. Hva  
gjorde du da?

Ja, det var ytterligere en modnings-
prosess som lå bak den beslutningen, 
da kirken i Nepal fortsatte å vokse 
raskt. Samtidig vokste bevisstheten om  
behovet for økt kunnskap i forhold til 
åndelig veiledning og sjelesorg. Vi er jo 
tilbake i «Apostlenes gjerninger» med 
unge kirker og like unge kirkeledere, 
av hvem mange ikke har bibelskole.  
Behovene for opplæring i det temaet vi 
skrev bok om på 90-tallet var blitt ut-
talt av kirkeledere i Nepal allerede i år 
2000, og nå virket tiden være inne for 
å ta et nytt skritt. Dette vil jeg fortelle 
mer om da jeg kommer til dere.

Du er nå hjemme i Norge siden mai i fjor. 
Hva gjør du nå?

Nei, nå er jeg pensjonist på ordentlig, 
etter å ha jobbet noen år «på over-
tid». Og så er jeg tilgjengelig, som råd-
giver for de nepalske ledere som har 
tatt over arbeidet der ute, og for å 
dele med meg av de erfaringer vi har 
gjort oss til de som er interessert her i  
Norge. Jeg gleder meg nå til å møte 
dere i Vikersund. 

Brit Bjørke

Sjelesorg blant 
kristne i Nepal
Intervju med Mirjam Bergh 

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107

Foto: Tibetaneren
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Sola Gratia 

Utstillingen: Kunst og kirke i 500 år Drammens museum: 8.2.–5.6 

Før reformasjonen var mange kirker 
fylt med statuer og malerier av hellige 
personer. I kontrast til denne katolske  
billedrikdommen, ønsket man i den 
første tiden etter reformasjonen å  
begrense billedbruken og la Bibelens  
ord stå i sentrum. På slutten av 1500- 
tallet ble det derfor laget katekisme-

tavler – altertavler som kun er prydet 
med tekst. Slike tavler er sjeldne i dag.

I Snarum kirke har vi en slik sjelden 
skatt. Den er nå utlånt til utstillingen 
Solia Gratia og vi er stolte over å eie 
en så flott kirkeskatt som vi nå deler  
med alle som besøker utstillingen.  
Altertavlen i Snarum er fra 1598 og er 

inndelt i åtte felt med skåret innskrift. 
Teksten er sterkt sammentrukket. I de 
to midtfeltene øverst er nattverdens 
innstiftelsesord  på latin. I de øvrige 
feltene er det gjengitt bibelsteder på 
norsk.

Nina BR, kirkeverge

En stor kirkekunstutstilling finner sted 
i år. Den åpner 8. februar i Drammens 
museum og 30. september i 
Telemarksgalleriet på Notodden. Tema 
er kirkekunst fra reformasjonen og 
frem til vår tid. Utstillingen er produsert 
av Agder og Telemark bispedømme og 
Tunsberg bispedømme, og den er blant 
Den norske kirkes arrangementer i 
reformasjonsjubileet 2017.

Datoen 31. oktober 1517 regnes  
som starten på den kirkelige 
reform-prosessen som førte til 
opprettelsen av lutherske kirker. Denne 
dagen offentliggjorde Martin Luther 95 
teser mot kommersialisering av avlats- 
handelen. I 2017 er det 500 år siden  
denne begivenheten, og det vil bli  
markert i lutherske kirker, ved institu- 
sjoner og i felleskirkelige sammen- 
henger.

Utstillingen Sola Gratia har et 
dobbelt siktemål. Den vil markere hva 
som skjedde med det konkrete miljøet
i kirkene og Luthers samvittighetsopp-
rør og oppgjør med den katolske 
kirkens avlatshandel, og det derav 
følgende spørsmål om pavens autoritet 
og hvilke følger avvisningen av pavens 
autoritet fikk.

 En skjult skatt i Snarum kirke er løftet frem i lyset

Foto: Harald Dahl
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Allsang, musikkinnslag, inspira- 
sjonsforedrag, pølser i brød og 
lompe, quiz, marsipankake og kaffe,  
ord til ettertanke og prisutdeling. 
En kveld hvor det gjøres stas på 
menighetens mange frivillige.

I februar hvert år inviteres de frivil-
lige medarbeiderne i vår menighet til 
den årlige frivillighetsfesten. I år sendte 
Rine på kirkekontoret invitasjon ut til 
301! Og mange kom. Over 120 på- 
meldte til kvelden. Den yngste frivillige 
på 7 og den eldste rundt 80 år eldre!

Festen inneholdt flere høydepunkt. 

For noen vil jo alltid pølser og kake 
sørge for at det automatisk blir en 
flott kveld. Når det så i tillegg er et 
flott program, så blir det en skikkelig 
helaften. Bandet vårt delte både bilder 
og musikk fra sin New York-tur. Sverre 
Følstad, Tårnagent-sjef og kunstkurator 
på Blaafarveværket holdt et strålende 

flott foredrag om frivillighetens verdi 
– «Vi deler». Og sist men ikke minst 
så ble menighetens frivilligpris for 2016 
utdelt. 

Årets pris gikk til Torill og Jørgen 
Korsvik, som mottok den til stor app-
laus fra alle som var samlet i Åmot 
kirke.

Vi deler!

Frivillighetsfesten 2017

Årets vinnere av Modum menighets frivilligpris Jørgen og Torill Korsvik

Stort engasjement. Det er quiz!

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang takker 
Sverre Følstad for et flott og morsomt 
foredrag

God stemning! Fra venstre Malin, Silje Maria, Arne Kristian, 
Jan Erik og Espen Andreas 
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Jorden 
vårt hjem
Vår slekt har sett noe som ingen and- 
re slekter i klodens lange historie har 
sett: Vi har sett bildet av jordkloden 
sett utenfra. Fantastiske fotografier av 
vår vakre jord  – «den tindrende blå 
diamanten» – som svever lydløst over 
universets avgrunner.

Astronautene som først så dette 
synet formidlet sterke inntrykk: De 
ble grepet. Sterke følelser. Noen snak-
ket om «hjemlengsel». Å se vårt felles 
hjem utenfra. Å vite at denne strålende 
kloden syder og bobler av liv. Et fin-
stemt samspill av robust liv i alle hav og 
på alle kontinenter. Ikke rart de kjente 
hjemlengsel. 

De ble fylt av ærefrykt og takknem-
lighet. Men også av ettertenksomhet 
og uro. Hvorfor? Fordi de så det vi 
alle vet: At den «store» kloden er en 
liten og sårbar jord. At alt som lever 
og ånder og spirer og gror, deler det 
samme sårbare livsrommet: Menneske 

sammen med medmenneske, men-
neske sammen med naturen. Vi er vevd 
sammen i et stort stykke. Den store 
livsveven er vårt felles hjem. 
Om denne store livsveven bekjenner 
vår kristne tro: Alt som lever har sitt 
liv fra Gud. Sammen med hele skaper-
verket mottar Adam og Eva liv fra Gud. 
Livets kilde er altså ikke i våre hender. 
Livet er gave fra Gud.  Alt levende hvi-
ler i den treenige Guds skaperhånd. 
Det er «i ham vi lever, beveger oss og 
er til»(Apg17,28; Joh 1,3).

Det er kirkens kall å holde denne 
visjonen av Livets Gud levende. For-
kynnelsen må aldri slutte å male bildet 
av den treenige Guds omsorg for alt 
som lever. Menneskeverd og naturverd 
hører uløselig sammen. Derfor kan  
aldri den menighet som tror på Gud og 
bekjenner Hans navn slutte fred med 
de krefter som vil rane og ødelegge 
skaperverket.  Vår nærsynte grådig-

het skal ikke rane og ødelegge det 
Gud har gitt oss som gave. Økologiske 
kriser og truende miljø-ødeleggelser 
ærer ikke Hans navn som har gitt oss 
jorden som hjem. 

Vi er kalt til å dyrke og vokte ska-
perverket. Forvalte det med innsikt 
og klokskap slik at generasjoner som 
kommer etter oss fortsatt kan ha et 
godt hjem på jorden. Derfor er «grønn 
diakoni» så viktig, også her hos oss. 
Derfor er det verdt å satse på «grønn 
menighet». Derfor er det viktig å strek-
ke seg mot «en grønn praksis» – både 
i alle våre private valg og i samfun-
nets store prioriteringer. Vi ønsker at  
Modum menighet kan være et sted der 
dette engasjementet lever og får vokse.

For 
Mijløgruppa
Leif Gunnar Engedal

– levende  li
v 

 

Gr
ønn klode

Siste renndagen i det nye hopp-konseptet 
RAW AIR er søndag 19. mars. Da har hopperne 
hoppet de 9 foregående dagene, og nå skal det  
avgjøres. Tradisjonen tro blir det skiflyvnings-
gudstjeneste også denne dagen i Heggen kirke.  
I nær dialog med Ole Gunnar Fidjestøl, så har  
vi kommet frem til at årets gudstjeneste blir 
klokka 10.00. Flere fra Organisasjonskomiteen 

har allerede påtatt seg oppgaver i gudstjenesten, 
kultur og seremonigruppa stiller med kirke-
kaffe, og det jobbes med å få gode musikkrefter 
inn også i år. Hjertelig velkommen til å starte en 
festdag i Heggenåsen med gudstjenesten i vår 
gamle kirke. 

Geir

– RAW AIR – Skiflyvingsgudstjeneste

Ny fast spalte med «Grønn gruppe»:

Er du litt for gammel til Knøttesang, 
Åmot barnegospel, Soul Children og 
Heggen gospel, men har veldig lyst 
til å synge gospel sammen med andre 
voksne som synes det er gøy å synge?
Torsdag 9. mars kl. 19.30 i Åmot kirke 

starter vi opp et gospelkor for voksne 
som er glad i å synge gospel. Vi planlegger 
øving én torsdag i måneden og ønsker å 
opptre noen ganger i løpet av året!

Velkommen til å være med!

Glad i å synge 

gospel? 
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Dette ble vedtatt i hovedutvalget 
for kultur 07.02.17. Prisen ble delt 
ut på Modum kulturhus 20.02.17.

Begrunnelse for tildelingen:

Nina Brokhaug Røvang har i over 15 år 
ledet Åmot barnegospel og Knøttesang. 
Hun har, som frivillig, bidratt til at barn 
og unge i alderen 0–13 år, sammen med 
foreldre, foresatte og besteforeldre 
har fått oppleve glede, mestring og 
fellesskap gjennom sang, dans musikk, 
hobbyaktiviteter annen sosial aktivitet.

Åmot barnegospel og Knøttesang 
har alltid vært opptatt av å delta på 
ulike arrangementer, fra gudstjenester 

og adventskonserter til opptreden på  
«Scenen er din» og «Internasjonal 
lørdag». I tillegg har de spilt inn 2 cd'er 
i løpet av de siste årene.

Nina Brokhaug Røvang har et stort 
engasjement for Åmot barnegospel og 

Knøttesang. Hennes blide og imøte-
kommende vesen bidrar til at barn og 
unge føler seg velkommen og inkludert.

Høsten 2016 har nesten 100 
barn fra hele kommunen vært med 
i Åmot Barnegospel og Knøttesang. 
Takket være stor arbeidskapasitet og 
uredd satsing under Nina Brokhaug 
Røvangs ledelse har Åmot barnegospel 
og Knøttesang blitt en av Modum 
kommunes store kulturtilbud for barn.
 

Fra oss medarbeidere i kirka: 

Gratulerer, Nina! 
Dette var vel fortjent!

    

Ikke mange er klar over at to av våre mest 
profilerte misjonsorganisasjoner har sterke 
røtter i Modum. Det gjelder Misjonsallian-
sen og det gjelder HimalPartner, tidligere 
Tibetmisjonen. 

Ludvig Eriksen var sønn av farver Erik 
Eriksen. Han kom fra Hadeland. Det 
var han som grunnla Vikersund Ull-
varefabrikk. Eriksen var gift med Oline 
Harstad fra Øvre Eiker. Deres sønn 
Ludvig var født i 1866. Han studerte 
teologi og fikk etter hvert misjonskall. 
Han reiste til Kina og grunnla misjon i 
et område kalt Tsjili. Dette navnet er 
nå tatt i bruk av Misjonsalliansen som 
navn på deres blad. Misjonen satset tid-
lig på å drive diakoni, barmhjertighets-
arbeid. Nå driver de blant annet arbeid 
for psykisk utviklingshemmede i Kina. 
Ludvig Eriksen døde i 1924. Misjons-
alliansen driver foruten i Kina også  
arbeid i ni andre land i Asia, Afrika og 
Sør Amerika. 

En av Misjonsalliansens medarbei-
dere het Edin Cornelius Alfsen. Han 

virket i 15 år på misjonens felt i Nord-
Kina. Han fikk et kall til å dra til Tibet. 
I 1937 ble han løst fra Misjonsalliansen 
og søkte mot Tibet. Han traff på den 
yngre David Westborg i Hong Kong. 
David Westborg var født på Åmot i 
1909. Hans foreldre var Peter M. West-
borg, som kom fra Nordfjord og hans 
kone Kristiane f. Horgen fra Øvre Eiker.  
David Westborg var utdannet diakon 
fra Diakonhjemmet. Han var med 
Røde Kors på et feltsykehus i Etiopia, 
som ble angrepet av Italia i 1935. Der 
overlevde han en dramatisk hendelse, 
og han lovte Gud å bli misjonær. Alfsen 
og Westborg reiste sammen inn mot 
Tibet i 1938. Hjemme i Norge ble det 
stiftet et hjemmearbeid for å støtte 
misjonen. Alfsen og Westborg ikke kom 
hjem til Norge før 2. verdenskrig var 
over. 

Så fulgte en lang og spennende his-
torie. Westborg gikk etter hvert over 
i tjeneste for Santalmisjonen i India, 
nå Normisjon. Tibetmisjonen kom til 
å blinke ut Nepal som hovedområde 

gjennom samarbeidet i United Mis-
sion to Nepal. Nå er Westborgs barne-
barn generalsekretær i HimalPartner.  
HimalPartner har blitt samarbeids-
organsasjon med Modum menighet. 
David Westborg døde i 1975. Han er 
gravlagt på Åmot kirkegård.

Det er ikke alltid så lett å holde 
styr på de mange misjonene som  
finnes, og deres historie. Jeg syns at vi 
på Modum skal huske disse to. Ludvig 
Eriksen og David Westborg har begge 
gjort en stor innsats og bidratt til at 
Norges navn er kjent ute i verden. Vi 
kan være stolte av dem.

Et siste moment. Begge hadde sine 
mødre fra Eiker. Eiker har vært sterkt 
preget av Hans Nielsen Hauges forkyn-
nelse og hans virksomhet, også omfat-
tet industrireising. Jeg tror begge disse 
mødrene har brakt viktige haugianske 
impulser videre. Disse impulsene er 
ennå virksomme i arbeidet som både 
Misjonsalliansen og HimalPartner  
driver.

To misjonærer
Tekst: Jon Mamen

 Modum kommunes kulturpris tildeles Nina Brokhaug Røvang
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Velkommen til 
Babysang!
Åmot kirke annenhver onsdag 
kl.12:15. 
Det er lunsj på kirketorget fra kl.11 
for de som ønsker det. 
Datoene for våren: 8/3, 22/3, 5/4, 
26/4, 10/5, 24/5, 7/6 
Ingen påmelding.

Vikersund menighetssenter 
torsdager kl.12:30–-14:40. 

Vi starter med Babysang-samling, og 
så er det mat og prat etterpå. Ny 
gruppe starter 6. april. Den første 
samlingen er åpen for alle som har 
lyst til å se hva Babysang er. Hvis man 
vil være med videre, kan man melde 
seg på til:

Kirkekontoret (3278 3230) 
eller til Anne-Kjersti Holberg 
annekh@modumkirke.no  
(416 57 059)

Myldregudstjeneste
2. april kl.17 i Åmot kirke 

Velkommen til en sprell levende 
gudstjeneste tilrettelagt for de 
minste barna og deres familier, og 
ellers alle som har lyst. Vi legger 
opp til en gudstjeneste med 
mylder og bevegelse. 

Gudstjenesten varer i ca. 45 
minutter. 

Etterpå er det enkel kveldsmat 
på kirketorget.

Bli med på spennende oppdrag 
i kirka, hvor vi løser mysterier 
nede i kirkerommet og høyt 
oppe i kirketårnet.

Påmelding
Noen uker før Tårnagenthelgen sen-
der vi ut invitasjon i posten til 3.klas-
singer i Modum. Der vil det komme 
mer informasjon, og påmeldingsslipp. 
Vi bruker medlemsregisteret vårt når 
vi sender ut invitasjoner. 

Andre 3.klassinger er også selvfølge-
lig velkomne til å delta, men da er det 
fint om foreldre/foresatte kan ta kon-
takt med kirkekontoret, slik at vi kan 
sende invitasjon.

Trosopplæring

3. klassing: 

Er du klar for å bli en ekte Tårnagent 22.–23. april?
Da må du bli med på Tårnagenthelg! 

Foto: Mona Lindset
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Fredag 29. desember 2016 var det 
et spent reisefølge på sju som satte  
kursen for en ukes opplevelsesfullt tur 
til New York. Det var vårt lille band,  
bestående av Eivind Halås, Arne Kris-
tian Skagen, Ole Henrik Bottolfs og Tor 
Henry Dyer, som hadde fått æren av 
å dra til USA. Ungdommene har spilt 
til alle menighetens kor og spiller jevn-
lig på gudstjenester. Med på turen var 
også Helge Nysted, Hanna Louise og 
Vidar Husøien. 

Målet for turen var å få motivasjon 
og inspirasjon fra byens rike musikkliv – 
og byen levde absolutt opp til forvent-
ningene. Vi var så heldige å få bo på Sjø-
mannskirka på Manhattan, hvor vi også 
fikk lov til å spille på gudstjeneste nytt-
årsdag. Senere den dagen hadde vi vår 
kanskje viktigste opptreden, i St. Peter’s 
Church, også kjent som «Jazzkirka på 
Manhattan». Kirken er kjent for musi-
kere over hele verden, og mange ivrer 
for å få spilletid der. Naturlig nok var 
vi spente, og kanskje litt nervøse, før 
vi skulle fremføre musikken vi hadde 
øvd på hjemme i Norge. Men høye 
skuldre ble raskt senket i møte med de  

hyggelige og hjelpsomme medarbeider-
ne. Ike Sturm, bassist og musikalsk leder 
i St. Peter’s, og venn av vår menighets- 
musiker Helge, ønsket oss velkommen, 
og vi fikk åpne gudstjenesten med to 
numre – «Guds folk for sin konge skal 
kveda» og «Navnet Jesus». Heldigvis 
gikk opptredenen bra, og vi kunne set-
te oss og nyte resten av gudstjenesten. 
Det ble en flott stund i kirken med mye 
god musikk fremført av både amatører 
og veldig dyktige musikere.

De neste dagene fikk vi utforske 
mer og mer av New York. Central Park, 
Times Square, Chinatown, Rockefeller 
Center – byen hadde mye å se. Vi tok 
bena fatt og fikk sett og opplevd mye 
gatelangs. 

På turens siste dag holdt Helge et 
lite foredrag om det å være musiker. 
Helge har rukket å jobbe som frilans 
musiker i mange år og hadde kloke tan-
ker å dele med ungdommen. Deretter 
dro vi «downtown» hvor vi tok heisen 
opp til toppen av One World Obser-
vatory, en 102-etasjers skyskraper ved 
siden Ground Zero. Solnedgang og 
klart vær resulterte i en helt spektaku-

lær panoramautsikt over byen og hele 
området rundt. Det ble en majestetisk 
opplevelse.

Turens mål var å inspirere våre 
unge, og litt eldre, til å fortsette å glede 
menigheten med sin musikk. I løpet av 
oppholdet fikk vi overvære flere kon-
serter med briljante musikere. Blant 
annet opplevde vi den spennende 
«Lion King» på selveste Broadway. I 
tillegg var vi på jazzcafé i Greenwich 
Village, café med syngende kelnere på 
Broadway og konsert med Snarky Pup-
py på Irving Plaza. Alt i alt var det en 
meget fornøyd, og litt sliten, gjeng som 
forlot New York 5. januar. 

Vi takker Sparebank 1 Modum og 
Modum menighetsråd for god støtte til 
å gjennomføre denne flotte og lærerike 
turen!

 

Inspirasjonstur til 
New York

Tor Henry Dyer, Ole Henrik Bottolfs, Arne Kristian Skagen, Ike Sturm, 
Hanna Louise Husøien, Eivind Halås og Helge Nysted

F.v.: Arne Kristian Skagen, Ike Sturm og 
Helge Nysted i Saint Peter’s Church. 
Ike Sturm er leder for jazzavdelingen. 
Det var Ike som sammen med Frøydis 
Grorud og flere andre holdt konsert i 
Heggen kirke mars 2016 og som 
inviterte til denne turen.

Foto: Helge Nysted
Tekst: Hanna Louise Husøien
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Sogneprest
Bernt Olaus Christian Grønvold

Bernt Olaus Christian Grønvold var  
født i Sannidal i Telemark 3. april 1819.  
Hans far var oberst Hans Mow Grøn-
vold (1771–1848). Familien var en 
utpreget offisers-familie. Moren het 
Junine Olafsson, og var datter av en 
professor ved Bergakademiet i Kongs-
berg.

   Grønvold var teologisk kandi-
dat i 1844. Han giftet seg i Sauherad 
12. mai 1846 med Jonine Christine 
Høst født i Sandefjord 16. juni 1821. 
Jonine var datter av Ludvig Høst 
(1792–1867) og Anne Pernille Bøck-
man. De bodde i begynnelsen av ekte-
skapet i Sauherad, hvor sønnen Hans 
Aimar Mow Grønvold ble født 29. juni 
1846. Sønnen var juridisk kandidat 
med laud i juni 1871. Han ble senere 
kjent som kong Haakon VIIs første  
kabinettsekretær. 

Etter noen år i Saudherad ble 
B.O.C. Grønvold klokker og første- 
lærer i Tønsberg , deretter stiftskapel-
lan i Christiania Stift i fire år. Familien 
flyttet til Modum sommeren 1863, hvor 
han begynte som residerende kapellan 
på Komperud. Sogneprest i Modum 
ble han i 1875, et embete han hadde 
ut året 1896. Han var da 77 år gammel. 
Grønvold likte seg svært godt på Kom-
perud. Da han flyttet fra Komperud til 
Heggen skal han ha uttalt at det var 
som å komme «fra dynen til halmen». 
  Familien fikk 4 gutter og 2 jenter.  
Hans Aimar Mow født i Sauherad 29. 
juni 1846, Ludvig Høst født i Tøns-
berg 20. juni 1848, Anna Jonine født i 
Tønsberg 29. november 1851, Kristian 
Vilhelm født i Tønsberg 23. november 
1856, Anfin Magnus født i Sandefjord  
6. juni 1863 og Jenny Othelia født i Mo-
dum 13. april 1867. Grønvold var aktiv 

i samfunnsdebatten, han var medlem av 
formannskapet, og en tid var han vara 
ordfører (1868–69). Problemer med 
å takle en forsamling, hadde han ikke. 
Han var godt likt av befolkningen. Folk 
møtte ham med større velvilje og hen-
givenhet enn han selv kunne forstå at 
han hadde fortjent. Hans sambygdinger 
oppfattet ham som en myndig og rett-
ferdig mann. 

Historien om de omstreifende brød- 
rene Jensen forteller mye om Grøn-
vold.

Sogneprest Kaurin i Eiker fikk i 1887 
besøk av en omstreifer på 22 år. Han 
het Karl Vilhelm Jensen, og  var sønn  
av omstreiferne Jens Olsen og Anne 
Sofie Olsdatter fra Vasbund på Modum. 
Faren hadde Karl Vilhelm aldri sett, og 
moren døde da han var 3 år gammel.  
Siden hadde han bodd i forskjellige  

kommuner. I Modum kom han på fat-
tighuset på Ihlen i 1874. Han rømte  
herfra i 12–13 års alderen. Siden  
flakket han rundt i hele landet, og ble  
blant annet straffet 3 ganger.  Han ville  
nå la seg konfirmere.

 Karl Vilhelm påsto at han hadde 
hjemstavnsrett til Modum, og at en 
bror av ham, for få år siden var døpt 
og konfirmert på Modum i voksen al-
der. Kaurin satte da i gang omfattende 
undersøkelser for å bringe på det rene 
om omstreiferen var døpt. Han sendte 
et brev til sogneprest Grønvold, hvor 
han ba om at det ble undersøkt om 
det var riktig at en bror av Karl Vilhelm 
var døpt og konfirmert i Modum i de 
senere år.

Grønvold svarte i brev til Kau-
rin, at broren Laurits Jensen var døpt 
og konfirmert i Modum 1. oktober 
1882. Før dette skjedde, ble det gjort 
mange undersøkelser, for å bringe på 
det rene om Laurits tidligere kunne 
være døpt i noen av de prestegjeld 
foreldrene hadde vanket. Undersøkel- 
sene ble avsluttet resultatløse, og  
biskopen bestemte da at Laurits kun-
ne døpes og konfirmeres samtidig. 
   Grønvold ga uttrykk for at han syntes 
det var gledelig at også Karl Vilhelm  
hadde kommet på bedre tanker, og  
virkelig ville gjøre alvor av å  
forlate «fantestien». 

På denne tiden måtte en være 
konfirmert for å kunne gifte seg i 
kirken. Det var også ofte en forut-
setning for å ta seg tjeneste eller bli 
svenn. Det er ikke tvil om at Grøn-
vold gjerne ville bidra til å få Jensen-
brødrene på rett spor i livet, slik at de 
kunne bli bofaste og skaffe seg arbeid. 
    Ny lov om fattigvesenet kom 6. juni 

«Historiespalten»

Vidar Brekke
Medlem av Modum menighets historieutvalg

Bernt Olaus Christian Grønvold
Bildet er hentet fra Arkivverket.no
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1863. Sognepresten var selvskreven 
formann i den nye lovs fattigkommi-
sjon. Modum ble delt inn i 8 halvfjer-
dinger. Hver halvfjerding var delt i 
nordre og søndre halvfjerding. Som 
residerende kapellan på Komperud ble 
Grønvold valgt til rodemester i sønd-
re halvfjerding av Vestre Spone krets. 
   Da Modum Blaafarveværk begynte å 
merke de første tegn til at det gikk mot 
nedleggelse, og nedleggelse ble varslet 
kunne skje allerede i 1870, ble det 
nedsatt en komité, som skulle vurdere 
videre muligheter gjennom forhand-
linger med verket. Komitéen besto av 
B.O.C. Grønvold, Nils Wærsted, Svend 
Haug, Reier Kopland og Jørgen Bjørn-
dalen. 

I kommunen fantes på 1800-tallet 
en forlikelseskommisjon. Forlikelses-
kommisjoner ble opprettet i distrikte-
ne fra 1797. Disse skulle megle i priva-
te tvistemål, og kan sammenlignes med 
dagens forliksråd. Forlikelseskommi-
sjonen ble ledet av en forlikelseskom-
misær. Prestene ble ofte valgt til dette 
vervet. B.O.C. Grønvold nevnes om 
forlikelseskommisær i 1866 og 1869.

Aktiv pådriver for å skaffe penger 
til trengende var han også. Modum Spa-
rebank bevilget i 1895 – etter initiativ 
fra Grønvold – 400 kroner til Modum 
Børnekrybbe. Likeledes bevilget ban-
ken årlig 400 kroner til Modum Barne-
hjem – etter søknader fra Grønvold.  
   Etter forslag fra Grønvold ble det i 
en av Modum skolene ansatt en kvinne 
som lærer i 1888. Året etter foreslo 
han at det skulle ansettes to lærerinner, 
én ved Enger og én i Vikersund. Kom-
munens formannskap og representant-
skap avviste imidlertid dette forslaget. 
    Skolekommisjonen i kommunen had-
de alltid to selvskrevne medlemmer. 
Dette var de to prestene. Sognepres-
ten var selvskreven formann. Grønvold 
var altså formann i Skolekommisjonen, 
og det hevdes at han var en myndig 
formann. Den nye skoleloven av 26. 
juni 1889, ga kommunen full myndig-
het over skolene. Da det ble vedtatt at  
sognepresten ikke lenger skulle være 
selvskreven formann i Skolekommi-
sjonen, var han meget oppgitt. Sitt siste 
møte i Skolekommisjonen sammen-
kalte han til på Krona 3. desember 
1889. I sin avskjedspreken betegnet 
han dette som det sørgeligste han had-
de opplevd. I henhold til den nye loven  
benyttet for øvrig kommunen sin rett til 

å overta skolehusene fra 1. januar 1904.  
   Modum Barnehjem ble besluttet 
opprettet 24. mars 1890. Det ble valgt 
et styre, og sogneprest Grønvold ble 
valgt til formann i det første styret. 
Det ble nedsatt en byggekomité be- 
stående av sogneprest Grønvold, bane-
mester Olsen, byggmester Meuche, 
Johan Helgestad og Christoffer Disen. 
   Tidligere sogneprester Tandberg og 
Stang hadde evner til å overtale be-
vilgende myndigheter til å bidra til 
restaurering av Heggen Prestegård på 
1800-tallet. Det ser ikke ut til at Grøn-
vold hadde de samme overtalelses-
evnene.  Imidlertid sørget han 14. april 
1883 for at det ble anskaffet benker 
til konfirmantene i Borgstuen, hvor 
konfirmantundervisningen foregikk. 
Borgstuen lå øst for presteboligens 
sør-ende.  Andre mindre fornyelser i 
Borgstuen, kom også i Grønvold sin tid 
som sogneprest. Borgstuen, som var 
fra 1700-tallet – ble for øvrig – etter 
ønske fra sogneprest Peder Bjerkeseth 
(1930–1939) – flyttet østover og re-
novert på 1930-tallet, og senere tatt i 
bruk som forpakterbolig. 

Grønvold ønsket i 1896 at herre-
det skulle bygge en kirke på Gulsrud. 
Gulsrud kvinneforening samlet inn 
500 kroner, men disse ble siden gitt til 
hedningmisjonen. Etter hvert bevilget 
Heggen kirkekasse 2000 kroner, og 
garanterte for et årlig bidrag på 100 
kroner. Gulsrud kapell ble innviet 18. 
september 1907 av prost Sønderaal og 
sogneprest Amlund. Herredet bevilget 
årlig 200 kroner til kapellet, og påtok 
seg å lønne kapellets betjening. Kvinne-

foreningen betalte siden hele gjelden. 
Jonine Christine+ døde 13. mars 1894 
og Bernt Olaus Christian 11. januar 
1900. Begge er gravlagt på Heggen kir-
kegård. En samfunnsengasjert, myndig 
og respektert sogneprest var med det-
te borte etter 33 års virke i Modum.
 
Kilder:  Modums Historie v/Roar Tank 
 Kirkebøker 
 Folketellinger 1865, 1875 og 1891 
 Arkivverket.no

Heggen prestegård. Borgstuen til høyre.  
Foto: Carl Normann, Hamar                                                                     

1938
Ny hjelpeprest i Modum
Sverre Hov begynner som hjelpe-
prest i Modum 15. mars. Hov var 
født i Østre Gausdal i 1904, og var 
ferdig kandidat i 1932. Ble samme 
år personell hjelpeprest i Trøgstad, 
Østfold, hvor han også en stund var 
konst. sogneprest. Kortere vikariater 
i prestekald i Gjøvik, Ø.Gausdal
og Gol fra juli 1935.

Kilde:  Modum menighetsblad - februar 1938

1946
Pasifistlaget i Vikersund har møte 
på Vikersund Hospits fredag 25. 
januar kl. 19. Alle interesserte er 
hjertelig velkomne. Nærmere ved 
oppslag.

Inga og Martin Berge
Astrid og Lars Johnsen
Oddvar Wold
Eystein Poulsen

Kilde:  Modum menighetsblad – januar 1946
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– Vannet smaker mye bedre, og 
klærne er mye renere enn før, sier 
Richard Wilson, før han tar en ny 
slurk av vannet fra landsbyens nye 
brønn. Nå er livet enklere, friske-
re og morsommere for Wilson.

Før kunne Wilson bruke mange timer 
på å hente vann til familien. Køen ved 
brønnen kunne være lang, og for hvert 
minutt med venting, ble det ett minutt 
mindre med fotballspilling sammen 
med vennene. For en 13 år gammel 
gutt er det hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wilson ha, 
og å skaffe vann er hans ansvar. Og det 
er et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire 
kanner med vann skal fraktes fra brøn-
nen og hjem, og når kannene er fulle 
er vekten på 80 kilo. Det er god trim 
for en 13-åring, kanskje litt for mye av 
det gode, tenker mange. Men vann må 
familien ha.

Den gode nyheten er altså at det 
nylig har skjedd endringer i landsbyen 
Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har 
flere brønnbyggere fått opplæring, og 
en ny brønn er på plass. Den har gjort 
køen ved brønnen kortere og vannet 
renere. Sykdommer som diaré og urin-
veisinfeksjon er det også mye mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, 
og jeg hadde mye vondt i magen. Men 

nå er det mye bedre. I framtiden håper 
jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, 
og at folk sin helse også blir bedre, sier 
Wilson, som nå også har bedre tid og 
helse til å spille fotball – slik 13 år gam-
le gutter skal gjøre.

Det er i år 50. gang Kirkens Nød-
hjelp gjennomfører Fasteaksjonen. I 
50 år har altså menigheter over hele 
landet bidratt til at millioner av men-
nesker har fått den hjelpen de har rett 
på. Rent vann og tilgang på mat er en 
rett alle mennesker har, og Kirkens 
Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til 
de som har støttet aksjonen trofast 
gjennom 50 år.

2017 er også året der lutherske 
kirker verden over markerer at det er 
500 år siden Martin Luther hang opp 
tesene i Wittenberg. Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon står sentralt i den 
norske 500 års-markeringen, og målet 
er å vise diakoni i praksis ved å gå med 
bøsser den 2–4. april.

Vi kan ikke alle bare reise til Wit- 
tenberg for å feire. Vi må sette oss ned 
og se på alt vi har oppnådd disse 500 
årene. Vi kan ikke bare be om penger, 
og si halleluja og amen. Vi må se på hva 
vi kan gjøre for samfunnet vårt, sier 
Emmanuel Makala som er biskop i den 
lutherske kirken i området der Wilson 
bor.

50 års-jubilanten 
Fasteaksjonen er 
den stødige pålen i 
Kirkens Nødhjelps 
daglige arbeid. For 
å klare å hjelpe flest 
mulig også de neste 
50 årene trenger 
Kirkens Nødhjelp 
drahjelp fra våre 
trofaste bidragsyte-
re. Du kan bidra til 
at Fasteaksjonen blir 
en suksess i Modum 

menighet, enten ved å stille som bøs-
sebærer, eller ved å gi penger i bøssa. 

Det har aldri vært enklere å bli en 
brønnbygger.

Har du lyst på en 
viktig og givende 
oppgave som frivillig?

Kirkens Nødhjelp er en kirkelig, 
diakonal organisasjon som arbei-
der med humanitære kriser, katas-
trofeberedskap og langsiktig hjelp 
gjennom mange prosjekter og med 
mange lokale samarbeidspartnere. 
Den årlige fasteaksjonen utgjør en 
viktig del av midlene KN samler inn. 
I år er det 50ende gangen fasteak-
sjonen gjennomføres. Det er tra-
disjon i mange menigheter, også i 
Modum, at konfirmantene og deres 
foreldre er involvert i fasteaksjonen 
som bøssebærere og sjåfører. 

Ole Auen Wiger har gjort en 
flott jobb i mange år som menig-
hetens kontaktperson for Kirkens 
Nødhjelp (KN). Nå har han avslut-
tet sitt verv, og menigheten ønsker 
seg en ny person i denne viktige 
og givende oppgaven! Er du opp-
tatt av at riktig hjelp skal nå frem 
til de som trenger det, glad i orga-
nisere og trives med å samarbeide 
med ungdom og andre voksne? Da 
er dette kanskje en frivillig oppgave 
som passer for deg? Menighetens 
kontaktperson for KN samarbeider 
med menighetens diakon og kateket 
blant annet om planlegging og gjen-
nomføring av fasteaksjonen lokalt. 
Ta kontakt med diakon Kirsti eller 
kateket Vidar om du lurer på noe 
rundt vervet.

Vi i Modum menighet håper at så 
mange som mulig har tid og lyst til å 
hjelpe til! Dagen det vil være aksjon 
på Modum er tirsdag 4. april, og det 
vil bli annonsert i Bygdeposten og på 
våre nettsider hvor og når dere kan 
møte opp for å kunne bidra. Vi håper 
å se så mange som mulig på dette 
viktige arrangementet.

FASTEAKSJONEN 2017

2.–4. APRIL
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Tusen takk for maten! Å møte opp 
til middag på Menighetssenteret i 
Vikersund  til middag er helt topp! Vi 
har vært der noen ganger i løpet av 
året, og hver gang kjenner jeg at jeg er 
så heldig! I en travel hverdag er det helt 
nydelig å komme til Menighetssenteret 
til duk og dekket bord, lys og blomster 
på bordet. Og nydelig mat! Tusen takk 
til alle kokker og dere andre frivillige 
som får til dette. Det setter vi stor pris 
på! God mat og veldig hyggelig selskap 
og fellesskap! Snakk om Gledens 
Herre! Tusen takk!

Hilsen glad og heldig middagsgjest 
Gry Roness

Klokken nærmet seg kl. 17 og flere 
hadde tatt seg turen til Åmot kirke 
søndags kveld, 29. januar. På kontoret 
sitter jeg 5 minutter før start og har 
ikke oversikt over alt som skal skje de 
neste timene. Men det er nettopp det 
det er snakk om, de neste timene. Jeg 
kommer inn i kirken og det er rundt 46 
stykker som har tatt seg turen til Åmot. 
Ikke så mange som jeg hadde håpet på, 
men med tanke på en historisk norsk 
VM-bragd på dørterskelen var det vel 
ikke så veldig vanskelig å velge. For 
de som møtte opp, ble det en flott 
stund sammen i kirken med mellom 
annet en bønnevandring og sang fra 
Heggen gospel. Preken bevegde seg ut 
på et tema som kanskje flere enn meg 
selv har en høy terskel for å nærme 
seg, nemlig å tørre å spørre om hjelp. 
Det er for mange altfor mye som 

skal til før de går over den terskelen. 
Søndagens tekst viste at det er viktig 
å spørre om hjelp, og det for full hals. 
Det er en del lærdom i det og jeg selv 
fikk meg en real lekse med tanke på 
hvor liten oversikt jeg følte jeg hadde 
før gudstjenesten plutselig var i gang. 
Men gudstjeneste gikk fint og vi 
hadde i tillegg spill og pølsebod etter 
gudstjenesten. Som en ekstra bonus 
fikk vi sett den siste omgangen av 
finalen i håndball-VM for menn mellom 
Norge og Frankrike. Avslutningsvis vil 
jeg bare si gratulerer til håndballgutta 
og takk til alle dere som tok turen til 
årets første ungdomsgudstjeneste. Og 
husk, du kan alltid spør om hjelp av 
Jesus og vit at han uansett vil hjelpe 
deg til evig liv.   

Vidar

Bispevisitas
i Eiker prosti

Biskop Per Arne Dahl var i perioden 
14.–27. november 2016 på visitas i 
Eiker prosti. I løpet av disse to ukene 
deltok han på flere av menighetens 
arrangementer, hadde møte med 
de ansatte og med kommunens 
ledelse. Biskopens vistasrapport ble 
fremført etter gudstjenesten i Haug 
kirke, Hokksund den 4. desember.

Biskopen
har flyttet til  Modum

Samfunnet er i endring. Det gjelder 
også organisering og ordninger i 
Den norske kirke. Boplikten for 
prester er opphørt. Biskopen i 
Tunsberg har derfor valgt å flytte 
fra Tønsberg og hjem til sin bolig i 
Skinstadveien i Vikersund. Vi ønsker 
biskopen velkommen hjem til 
Modum menighet.

 Tusen takk for maten!

 Ungdomsgudstjeneste i Åmot
  Tema «Tør jeg å spørre om hjelp?»

Fjorårskonfirmantene har 
feiret 1. årsjubileum med 
brask og bram!

ReUNION, som jubi-
leumsfesten heter, ble  
avholdt tirsdag 17. januar 
i Åmot kirke og torsdag 
26. januar på Vikersund 
menighetssenter.

En sosial og flott 
kveld med pizza, prat, leik, 
intervju med ungdom fra 
videregående skole samt 
morsomme og til dels 
pinlige minner (bilder) fra 
konfirmanttida. Fjorårs-
konfirmantene fikk også 

en gave og gode ord på veien videre.
Ungdomsledere fra Heggen 

Gospel, KRIK Modum og Explore  
ledertrening fortalte om ung- 
domsarbeidet de er en del av, og 
inviterte 10. klassingene til å bli 
med. 

Anne-Kjersti Holberg, 
Trosopplærer
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Glimt fra menighetens aktiviteter

Siden sist

 Familiespeideren 
på Simostranda

 Juleverksted

 Modum Soul Children

 Jarle Waldemar

Adventskonsert med Åmot barnegospel

Åmot kirke har fått nytt fotballspill! En fin juleverkstedaktivitet

David og Åsne på juleverksted

Bålkos på Simostranda

Instruksjon i livlinekasting før stafett! 
På Simostranda kjører familiespeideren 
alternativ skyting; livlinekasting på mål!

Små og store familiespeidere på full fart 
ned bakken på Simostranda

Sverre hjelper ivrige juleverkstedbarn

Modum Soul Children synger på 
familiegudstjenesten 29.1.

Jarle Waldemar og Leah Victoria tryller

Jenny lager julepynt

Foto: Røvang
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 Lørdagskafé med julemarked

Modum menighetsråd orienterer – et 
utdrag av pressemelding sendt til mediene.

Vigselsliturgi for likekjønnede par
Kirkemøtet i Trondheim har 

vedtatt den nye liturgien som også gir 
likekjønnede par mulighet til å vie seg 
i kirken.

I Modum menighet har vi nylig 
vedtatt en ny langtidsplan. Vårt over-
ordnede mål er å være en kirke for alle. 

Menighetsrådet i Modum er en del 
av den norske kirke.  Vi oppfordrer nå 
til gjensidig respekt for Kirkemøtets 
vedtak om to likestilte syn på 
likekjønnet vigsel. 

Når et par som vil gifte seg i 
Modum tar kontakt med kirkekontoret 
får de dato, klokkeslett og kirke. 
Prest og organist blir fordelt ut fra 
arbeidsturnus og ferieavvikling. Når 

det gjelder organist, vil de enten få 
en av fellesrådets fast ansatte eller en 
vikar. De vil enten få en av menighetens 
prester, en annen prest i prostiet eller 
en vikar. Modum menighet er en del 
av Eiker prosti, og det er prosten som 
har ansvaret for at det er prester 
tilgjengelig for de ulike tjenestene i 
prostiet. 

Menighetsrådet er opptatt av at alle 
er velkomne i menigheten, uavhengig 
av hvilket syn en har i denne saken. I 
vårt arbeid med langtidsplanen var det 
mange som engasjerte seg. Vi vil jobbe 
videre med å bygge Guds rike med 
inkluderende aktiviteter. 301 personer 
deltok som frivillige i menigheten i 
2016, så vi er godt i gang. Vi er mange 
og vi er ulike, og sammen er vi kirken 
i Modum!

Mens vi venter 
på vår nye prest
Vi har vært så 
heldige å få en 
flott prestevikar 
mens vi venter på 
vår nye kapellan.

Hun heter 
Vivian Fleischer 
Nyborg, er 48 år,  
gift og har to jen- 
ter og bor i Mjøndalen. Når menig-
hetsbladet spør henne om å si 
litt om seg selv, så forteller hun 
at hun er fulltidsstudent ved det 
Teologiske fakultet i Oslo. Hun sier 
videre: «Teologistudiet og virket 
som prestevikar er en fantastisk 
gave». Hun deler også med oss at 
når hun har litt fritid, så liker hun 
å se tv-serier, lese, perle bilder (en 
ny hobby) eller å delta på noen av 
kirkens mange arrangementer.

Vi gleder oss over å ha Vivian 
med i staben vår og ønsker henne 
gode måneder her i Modum.

Ny kapellan 
i Modum
Seniorprest Tormod Moviken 
startet sin tjeneste som sokneprest 
i Krødsherad 01.01.2017. 

Prosessen for å få tilsatt en 
ny prest er derfor godt i gang, og 
stillingen som kapellan i Modum 
ble utlyst før jul. Arbeidet ledes 
av bispedømmekontoret og 
det er bispedømmerådet som 
ansetter. Det har kommet fire 
søkere til stillingen, to kvinner og 
to menn. Prost Erik Haualand og 
menighetsrådsleder Eirik Roness 
hatt vært med på intervjuer 
med aktuelle søkere. Videre 
har menighetsrådet behandlet 
saken og sendt sin innstilling til 
Bispedømmerådet. Vi håper å 
ha en ny kapellan på plass ved 
sommerferietider.

For tredje gang arrangerte Vikersund Normisjon lørdagskafé med julemarked 3. desember. 
Det kom godt med folk, og spesielt julebaksten gikk unna. Mange kjøpte kaffe og vafler, 
tok masse lodd og koste seg med hyggelig prat. Inntekten ble god, og vi kunne sende  
kr 24.000 til sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. 
Takk til alle som deltok.

Kirken for alle
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Dette skjer på Vikersund menighetssenter

Hva skjer i Åmot kirke?

MARS
Onsdag 08.03. kl. 17.00: Middag og fellesskap
Onsdag 22.03. kl. 19.00: Vårt kristne fellesskap –
   en bro til tro v/Marianne Kraft  
   fra Normisjon
Onsdag 29.03. kl. 19.00: Sjelesorg i møte med en   
   ikke-kristen kultur 
   v/Miriam Bergh som i en
   årrekke har arbeidet i Nepal 
 
APRIL:
Onsdag 05.04. kl. 19.00: Vi feirer jødisk påskemåltid
   v/Jenny og Wolfgang Müller
Lørdag 22.04. kl. 09.30: Loppemarked
Onsdag 26.04. kl. 19.00: Møte i Misjonssambandet 
   v/Peter Majeed,    
   innvandrerkonsulent

MAI:
Onsdag 03.05. kl. 19.00: Beat for Beat 
   Musikk og quiz v/lokale krefter
Onsdag 17.05. kl. 18.00: 17. mai fest
Onsdag 24.05. kl. 19.00: Møte i Israelsmisjonen    
   Morten Kravik kommer og har
    med Tabita misjonsbutikk
Onsdag 31.05. kl. 17.00: Grillfest og sommeravslutning

Formiddagstreff:
Tirsdagene 14. mars, 18. april, 9. mai og 13. juni. 
Alle gangene kl. 11.00. 
Velkommen.

For gudstjenester på menighetssenteret, 
se gudstjenestelista på baksiden

MARS
Onsdag 01.03. kl. 11.00:  i Storstua: Café & Le. Uformelt  
   møtested for personer som  
   har kreft og deres pårørende  
   og fagpersoner innen kom-
   munens kreftomsorg.
   Enkel lunsj. Samlingen er gratis, 
   og det er ingen påmelding.
Lørdag 04.03.  kl. 18.30:  Konsert med Geithus   
   musikkorps, Modum janitsjar 
   og Åmot horn. 
   Gratis adgang.
Søndag 05.03.  kl. 19.00:  Temakveld med Anne Hege  
   Grung. Å skape en felles tid:  
   Fortellinger om dialog og   
   fellesskap mellom kristne og 
   muslimer.

Mandag 20.03. kl. 11.00:  Hyggestund.

APRIL
Tirsdag  04.04.  kl. 17.00:  Kirkens Nødhjelps årlige 
   fasteaksjon. Vi sendes ut fra  
   Åmot kirke med bøsser. 
   Bli med!
Onsdag 05.04.  kl. 11.00  i Storstua: Café & Le.
Mandag  24. 04.  kl. 11.00:  Hyggestund.

MAI
Onsdag  03.05.  kl. 11.00  i Storstua: Café & Le.
Mandag  22. 05.  kl. 11.00:  Hyggestund.

Dersom du ønsker å leie rom til møter, 
barnedåp, konfirmasjonsselskap 
eller andre arrangement, har vi 
flotte lokaler å tilby i Åmot kirke. 
Vi disponerer nå det tidligere 
biblioteket (Storstua), og både her og 

på kirketorget kan det dekkes til 60 
personer.

Vi arrangerer også minnesamvær 
for inntil 60 personer. Da bestiller vi 
mat og kaker, dekker bord og gjør 
alt klart slik at de pårørende ikke 

trenger å ordne noe praktisk til 
samlingen etter begravelsen. 

Hvis du ønsker å høre mer om 
leiemuligheter og priser hos oss, kan 
du kontakte Rine Brekke på 
tlf. nr. 32 78 32 30.

Utleie av Åmot kirke
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Kirkelig 
kulturkveld

Søndag 12. mars kl 18.00 
i Snarum kirke

Kjell Bjørka kommer og forteller 
om norske stavkirker, og så er 
det kirkekaffe.

Vivian Fleischer Nyborg og 
Helge Nysted blir også med.

Stille time
i Rud kirke

Datoene for 
Stille time er 
6. feb., 6. mars, 
3. april, 8. mai 
og 12. juni. 

(Pga et par sam-
menfall med hel- 
ligdager, er ikke  
de to siste datoene den første 
mandagen i måneden.) 

Sammen i bønn
for Modum

Vi minner om at vi fortsatt 
kommer sammen for å be for 
byga vår. Vi er et tverrkirkelig 
fellesskap som møtes på 
Betlehem, Geithus hver siste 
torsdag i måneden (unntatt juli 
og des.) kl. 19.30.

Noen av bønneemnene er 
faste, de skiftes ca. hvert halvår, 
og det er rom for frie, spontane 
bønner. Alle er velkommen til å 
delta!

Hilsen ledergruppa: 
Kjersti Silseth, Rolf Hamstad, 
Eli Gutuen

Et vers fra Sefania 3.17: 

«Herren din Gud er hos deg,  
en helt som frelser. 

Han fryder og gleder seg 
over deg og viser deg på ny 

sin kjærlighet.»

Kvinnenes 
internasjonale 

bønnedag 2017

Fredag 3. mars feires Kvinnenes 
internasjonale bønnedag med en 
gudstjeneste på Betlehem i Geithus 
kl. 11. Lunch etterpå. Årets program 
er fra Filippinene og har tema: 

«Gjør jeg deg urett?» 

Alle kvinner hjertelig velkommen! 

Arrangementet er et samarbeid 
mellom Modum menighet, 
Pinsemenigheten Betlehem og 
Vikersund Normisjon.

Kirsti Hole

Senk skuldrene 
– løft blikket
Modum menighet ønsker velkommen til:

DAGSRETREAT på Institutt for sjelesorg
lørdag 6. mai kl. 10.30 – 16.30

Iblant trenger vi avstand fra hverdagens mange inntrykk for å søke dypere. 
Retreat er det engelske ordet for å trekke seg tilbake. På en dagsretreat 
lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet.
Jesus sa til sine disipler:
«Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»

                                                                      (Markus 6, 31)
Dagsretreaten ledes av Leif Gunnar Engedal.
Påmelding innen 21. april til: 
Modum kirkekontor tlf. 32 78 32 30 / Diakon Kirsti Hole tlf. 951 47 345
e-post: kirsti@modumkirke.no 
Pris  kr. 250- inkludert middag.  Betales kontant ved frammøte.
Ta med Bibelen.
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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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Fra februar er Snarum kirke åpen 
hver fredag mellom kl. 14 og 15 
og er bemannet av diakon Kirsti 
Hole.

– Å holde kirken åpen uten at det er noe 
som foregår der – hva er hensikten med 
det?

Det er to ting:
Det ene er at jeg ønsker å gi folk 
mulighet til å legge inn en pause her 
i hverdagen, hvor de kan få være i 
stillhet i et hellig rom. Jeg er selv 
glad i og nysgjerrig på kirker, og har 
utbytte av å være i kirkerom uten at 
det foregår noe. Jeg liker å gå rundt og 
se på kunsten, på altertavla, å kjenne 
på atmosfæren, eller å sette meg ned 
med en bønn. Et kirkerom er noe 
genuint annerledes – avsondret fra 
støyen «der ute», både den hørbare 
og den som skapes av stress og krav. 
For meg nærer det troslivet. Både i inn- 
og utland tar jeg gjerne veien innom 

kirker, og setter pris på at de er åpne. 
Det er en fellesnevner alle steder, også 
på tvers av kirketilhørighet. Denne 
fellesnevneren handler om at Kristus 
er sentrum.

Det andre er at jeg som diakon vil 
være tilgjengelig for den som ønsker en 
samtale. Jeg har kontor i Åmot kirke, 
og er tilgjengelig der i tillegg til at jeg 
kan dra på hjemmebesøk. Men det kan 
tenkes at noen vil sette pris på å ha en 
slik samtale i en kirke, et annet sted i 
bygda, og at det da vil passe greit å dra 
til Snarum. Til dette formålet bruker 
vi tilbygget bak alteret, sånn at andre 
som vil være i kirka for en stille stund, 
får være uforstyrret. Om noen ønsker 
samtale i dette tidsrommet, går det 
også an å avtale den på forhånd.

– En time i uka i én av kirkene i Modum 
er ikke så mye?

Det er sant, og jeg skulle ønske at alle 
kirkene våre kunne være mer åpne og 

tilgjengelige for folk. Kanskje er dette 
starten på en vei mot enda flere åpne 
kirker? Det kan nevnes at Heggen kirke 
er åpen sommerstid som vegkirke. 
Åmot kirke er åpen hver dag. Mange 
frivillige har dessuten egen nøkkel og 
kan gå inn hvis dørene er låst. Hvis 
noen ønsker samtale i Snarum kirke 
og jeg vet om det, er det fullt mulig å 
sette av tid utover den faste rammen 
fra 14–15.

– Hva vil du bruke ledig tid til, hvis det ikke 
kommer noen…?

Jeg vil bruke den til bønn for folk - 
for menigheten og bygda. Tid brukt i 
bønn er aldri bortkastet tid! Om noen 
ønsker å legge frem noe eller noen de 
gjerne vil ha forbønn for, er de alltid 
velkomne til det.

Torill Korsvik

Snarum 
kirke åpen 
fredager kl. 14 –15 

Norges Speiderforbund (NSF) har 
historisk hatt mange aktive speidere i 
bygda vår. Nå er det dessverre ingen 
virksomhet. Dette må vi gjøre noe 
med. Speiding er er friluftsliv året rundt 
og opplevelser sammen med andre. 
Speiding er samarbeid om oppgaver, 
og vennskap som oppstår og utvikles 
underveis. For mer informasjon om 
NSF, sjekk speiding.no

De som ønsker å bli ledere har 
mulighet for bistand på flere områder.

• Speiderhytte på Ebbesåsen i Åmot.
• Utstyr som lavvo, telt med mer.
• Ryddig og god økonomi.
• Hjelp fra tidligere speiderledere.

Kontakt en av oss: 
Yngve Martinsen tlf. 90929535 
Per Buxrud, tlf. 97142680.
Lise Haviken tlf. 90109301

Etterlysning

Speiderledere i Åmot og omegn søkes
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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

Marie Støkket Bjertnæs 23.10.2016 Snarum kirke
Karoline Marie Glømme 23.10.2016 Snarum kirke
Albert Gundhus 23.10.2016 Snarum kirke
Liam Moen Tellström 23.10.2016 Berger kirke
Henrik Winnæss-Skretteberg 23.10.2016 Snarum kirke
Emil Midtun Holm 13.11.2016 Nykirke kirke
Teodor Tobias Holmin 13.11.2016 Åmot kirke
Sofie Helland Ramstad 13.11.2016 Nykirke kirke
Ailo-Tobias Vardan-Gulliksen 13.11.2016 Nykirke kirke
Mikkel Bjørnson-Larsen 20.11.2016 Heggen kirke
Noah Jahr Kleppe 20.11.2016 Heggen kirke
Kasper Hansen Asbjørnhus 27.11.2016 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Sted

Nils Theodor Ellingsen 27.11.2016 Åmot kirke
Villas Fjeldstad-Jensen 27.11.2016 Åmot kirke
Ine Elise Nyborg Hovde 27.11.2016 Åmot kirke
Aksel Haubakk Ingesen 27.11.2016 Heggen kirke
Anders Jellum Weggersen 08.01.2017 Heggen kirke
Anette Haraldsen Hagen 15.01.2017 Snarum kirke
Helmer Fosnæs 22.01.2017 Heggen kirke
Eilef Fosnæs 22.01.2017 Heggen kirke
Emma Sjøstrand Hansson 22.01.2017 Heggen kirke
Sofie Bottegård Heia 22.01.2017 Åmot kirke
Oscar Nygård 22.01.2017 Åmot kirke
Edvart Ramstad 22.01.2017 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Synnøve Hunstadbråten 1930 28.10.2016 Heggen kirke
Haldis Margareth Madsen 1922 02.11.2016 Åmot kirke 
Rannei Eikebrokk 1932 04.11.2016 Vestre Spone kirke
Else Yttri 1924 10.11.2016 Åmot kirke 
Arne Flaglien 1936 11.11.2016 Heggen kirke
Arne Magne Sørum 1950 11.11.2016 Snarum kirke
Leif Einar Kolbotn 1931 18.11.2016 Åmot kirke
Olav Ås Horgmo 1928 24.11.2016 Modumheimen kpl
Rønnaug Eriksen 1928 24.11.2016 Heggen kirke
Tore Andreas Andersen 1935 25.11.2016 Modumheimen kapell
Per Andersen 1952 25.11.2016 Heggen kirke
Lilly Victoria Sandland 1925 29.11.2016 Åmot kirke 
Ingrid Dalen 1922 01.12.2016 Heggen kirke 
Kolbjørn Finnerud 1935 06.12.2016 Heggen kirke 
Jørn Bråthen 1957 08.12.2016 Åmot kirke 
Thorbjørn Smith 1931 09.12.2016 Heggen kirke 
Gulle Brand Bjertnæs 1929 13.12.2016 Heggen kirke
Venche Synnøve Larsen 1943 20.12.2016 Vestre Spone kirke
Alf Kolberg 1927 22.12.2016 Nykirke kirke
Ella Randi Hjelmesæth 1924 22.12.2016 Vestre Spone

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Frida Elvine Kristoffersen 1921 23.12.2016 Vestre Spone
Arne Hakkim 1925 28.12.2016 Heggen kirke
Steinar Eriksen 1951 29.12.2016 Heggen kirke
Heidi Tangen 1951 30.12.2016 Heggen kirke
Jan-Inge Jensen 1973 04.01.2017 Åmot kirke 
Karin Synnøve Gulbrandsen 1942 05.01.2017 Åmot kirke 
Irene Hovde 1924 10.01.2017 Heggen kirke 
Kari Margrethe Austad 1942 10.01.2017 Heggen kirke 
Olav Røvang 1924 10.01.2017 Åmot kirke
Edna Berte Helland 1925 11.01.2017 Heggen kirke 
Klara Malmfrid Haddeland 1927 12.01.2017 Vestre Spone 
Oddvar Ihler 1935 13.01.2017 Åmot kirke 
Oddveig Haugerud 1918 17.01.2017 Heggen kirke
Berith Wenke Brinchen Kleven 1944 18.01.2017 Snarum kirke
Asbjørn Flåm 1933 19.01.2017 Modumheimen kapell
Toril Eriksen 1946 26.01.2017 Heggen kirke
Knut Bye 1940 01.02.2017 Snarum kirke 
Aase Annette Myhrvang 1936 03.02.2017 Åmot kirke  
Kari Stave Nygård 1958 07.02.2017 Vestre Spone kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Anne-Mette Silseth og Andreas Tveiten 04.02.2017 Heggen kirke 

Det tradisjonelle loppemarkedet på Vikersund menighetssenter blir lørdag 22. april kl. 09.30–13.00.
Lopper kan leveres onsdag fra kl. 12.00 og torsdag/fredag fra kl. 10.00.

Det blir auksjon kl. 10.30. Salg av vafler/kaffe.

Alle ønskes velkommen til en hyggelig handel.

Loppemarked



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

Mars 
Onsdag 1. mars – Askeonsdag – Matt 6,1- 6.16-18 
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Askeonsdagsgudstjeneste. Vivian Fleischer Nyborg, 
Eli og Terje Landro. 
 
Søndag 5. mars – 1. søndag i fastetiden – Matt 4, 1-11 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Vivian Fleischer Nyborg og Hanna L. Husøien.                                                         
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen 
og Helge Harila. 
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden 
og Andrea Skagen.
 
Søndag 12. mars – 2. søndag i fastetiden – Matt 15,21-28 
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg, 
Helge Nysted og Åmot barnegospel. Kirkekaffe. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Vivian Fleischer 
Nyborg og Hanna L. Husøien. Kirkekafé. 
Snarum kirke kl. 18: Kirkelig kulturkveld. 
Vivian Fleischer Nyborg og Helge Nysted.  
Kjell Bjørka forteller om norske stavkirker. Kirkekaffe.

Søndag 19. mars – 3. søndag i fastetiden – Luk 11, 14-28 
Heggen kirke kl. 10: Skiflyvningsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien,  
Ole Gunnar Fidjestøl og Morten Valstad. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Rune Stray og Eli Landro. 
Åmot kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste med  
konfirmantene. Runar J. Liodden og Henriette Skagen.  
Kirkekaffe.                                                                                                                                           
                           
Søndag 26. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 26-38 
Nykirke kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste med  
konfirmantene. Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Cato Thunes og 
Helge Harila. 
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste.  
Vivian Fleischer Nyborg, Eli Landro og Mirjam Bergh  
fra Himalpartner. Kirkekaffe. 
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys.  
    
                                                                                                          
April 
Søndag 2. april – 4. søndag i fastetiden – Joh 11, 45-53 
Rud kirke kl. 11: Jubileumsgudstjeneste – Rud kirke er 
100 år! Hele staben deltar. Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Lena C. Stordalen 
og Helge Harila. 
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og  
Andrea Skagen. Kveldsmat.  
              
Søndag 9. april – Palmesøndag – Joh 12, 12-24 
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Andrea Skagen. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Vikarprest og 
Henriette Skagen.

13. april – Skjærtorsdag – Matt 26, 17-30 
Snarum, Gulsrud, Vestre Spone kl. 11. 
Heggen kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. Vikarprest 
og Hanna L. Husøien. 

14. april – Langfredag – Luk 22,39-23,46 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.  
Snarum kirke kl. 19: Langfredag i lyd og bilder. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Søndag 16. april – Påskedag – Luk 24, 1-9 
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 

Mandag 17. april – 2. påskedag – Luk 24, 13-35 
Nykirke kirke kl. 18: Påsken i ord og 
toner. Runar J. Liodden og Helge Nysted.                                                                
Olavskirken kl. 19: Påskesanggudstjeneste. 
Inger Ma Bjønnes og Sysle blandede kor.

Søndag 23. april – 2. søndag i påsketiden – Joh 21, 1-14 
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg, Hanna L. 
Husøien, Tårnagentene og Modum Soul Children. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray. 
Snarum, Nykirke, V. Spone, Rud, Gulsrud kl. 11.                                                                                                          
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys.  

Søndag 30. april – 3. søndag i påsketiden – Joh 10, 11-18 
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Andrea Skagen. Kirkekaffe. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen 
og Eli Landro. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.  
 

Mai 
Mandag 1. mai – Luk 6, 31-36 
Åmot kirke kl. 12: 1. maigudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Søndag 7. mai – 4. søndag i påsketiden – Joh 16, 16-22 
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. Liod-
den, Helge Nysted og Åmot barnegospel. Kirkekafé.  
Snarum, Rud, Nykirke, V. Spone, Gulsrud kl. 11. 

Søndag 14. mai – 5. søndag i påsketiden – Joh 15, 1-8 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Vikarprest og  
Hanna L. Husøien.                                                                               
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Gunnar Fagerli 
og Eli Landro.  
Snarum, Rud, Nykirke, V. Spone, Gulsrud kl. 11. 

Onsdag 17. mai – Grunnlovsdag – Luk 1, 50-53 
Nykirke kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste.  
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Heggen kirke kl. 10.30: Familiegudstjeneste.  
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Snarum kirke kl. 10.45: Familiegudstjeneste.  
Vikarprest 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: Konfirmasjonsgudstjeneste 
(Geithuspartiet). Geir E. Holberg,  
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 
Gruvetråkka kl. 11: Friluftsgudstjeneste. 
Vikarprest, Kirsti Hole og Geithus musikkorps. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Inger Ma Bjønnes og Ellen K. Jepsen.  
Snarum kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Vidar Husøien og Helge Nysted. 

Ønskegudstjenester våren 2017

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 …

13. april – Skjærtorsdag  
– Matt 26, 17-30 
Snarum, Gulsrud, Vestre Spone kl. 11  

Søndag 23. april – 2. søndag i 
påsketiden – Joh 21, 1-14 
Snarum, Nykirke, V. Spone, Rud, 
Gulsrud kl. 11 

Søndag 7. mai – 4. søndag i påsketiden 
Snarum, Rud, Nykirke, V. Spone, 
Gulsrud kl. 11

Søndag 14. mai – 5. søndag i påsketiden 
Snarum, Rud, Nykirke, V. Spone, 
Gulsrud kl. 11 

Mandag 5. juni – 2. pinsedag 
Nykirke, Rud og Vestre Spone kl. 11


