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Den norske kirke
Modum sokn

Vår Gud han er så fast en borg,
han er vårt skjold og verge.
Han frir oss ut av nød og sorg
og vet oss vel å berge.
Vår gamle fiende hård
til strid imot oss står.
Stor makt og arge list
han bruker mot oss visst.
På jord er ei hans like.

Vår egen makt er intet verd,
snart fikk vi banesåret.
Men én går frem i denne ferd,
som Herren selv har kåret.
Vil du hans navn få visst?
Han heter Jesus Krist,
den høvding for Guds hær,
i ham kun frelse er.
Han marken skal beholde!

Om verden full av djevler var
som ville oss oppsluke,
vi frykter ei, vi med oss har
den som Guds sverd kan bruke.
Er verdens fyrste vred
og vil oss støte ned,
han ingen ting formår,
fordi alt dømt han går.

Et Guds ord kan ham binde.
Guds ord det skal de nok la stå,
og ingen takk de høster.
Gud selv vil mektig med oss gå,
hans gode Ånd oss trøster.
Og om vårt liv de tar,
og røver alt vi har,
la fare hen, la gå!
Mer kan de ikke få.
Guds rike vi beholder.

Vår Gud han er så fast en borg

Borgen Wartburg ruver 
på en høyde rett ved 
byen Eisenach der 
Luther ble holdt skjult 
en periode.
Foto:  Wolfgang Müller

Salmen er skrevet mens striden rundt reformasjonen raste som hardest. 
Under en riksdag i Speier våren 1529 var det vedtatt et opprop mot refor-
masjonen. En gruppe evangeliske fyrster nektet å slutte seg til dette oppro-
pet, og etter denne protesten ble de kalt protestanter. Under denne striden 
fikk Luther trykt denne sin kanskje mest kjente salme, og den er den mest 
kjente av alle salmene som blir brukt i de lutherske kirkene. Det er sagt at 
Martin Luther under reformasjonsstriden sang salmen hver morgen for åpne 
vinduer.

Tekst: Martin Luther 1529, etter Salme 46
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Martin Luther (1483-
1546) var jusstuden-
ten som valgte å bli 
munk. I augustiner-
klosteret fikk han 
god teologisk utdan-
nelse, ble ordinert til 
prest, og ble profes-
sor i Wittenberg. 

Han var spesielt opptatt av kirkens 
myndighet, sakramentene og mennes-
kets forhold til Gud. Han var sterkt 
imot kirkens avlatshandel. Dette førte 
til at han den 31. oktober 1517 henger 
opp sine 95 teser på døren til slotts-
kapellet i Wittenberg. Selv om det var 
store endringer i samfunnet på denne 
tiden og mange var med på å reformere 
samfunn og kirke, så er det i dagligtale 
slik at Martin Luthers bidrag til disse 
endringer har gitt ham en plass i histo-
rien som reformatoren.

Martin Luthers påvirkning har vært 
særlig stor i Nord Europa, og i Norge 
har vi hatt en evangelisk-luthersk kirke 
siden 1536. Mye av utviklingen i Norge 
og det verdigrunnlaget som har preget 
vår samfunnsutvikling har sine røtter i 
mye av det Luther formidlet.

For oss i dag så tror jeg det er vik-
tig at vi er klar over denne historiske 
utvikling og derfor vil jeg bruke denne 
lederartikkelen til løfte frem noen av 
de kirkelig-historiske hendelser som 
tydeligst har påvirket vårt land.

1517  Luther offentliggjør 95 teser mot 
kommersialisering av avlat. Regnes 
som oppstarten på det som ble til 
den lutherske reformasjonen.

1521  Riksdagen i Worms. Luther nek-
ter å tilbakekalle det han har skre-
vet.

1526  Erkebiskop Olav Engelbrektsson 
i Nidaros mottar det første av flere 
klagebrev om at lutherske tenden-
ser gjør seg gjeldende i Bergen.

1530 Riksdagen i Augsburg. Luth-
eranerne presenterer Den augs-
burgske bekjennelsen (Confessio 
Augustana).

1534 Den lutherske adelen i Danmark 
går i bresjen for å få valgt Christian 
III til ny dansk-norsk konge. Christi-
an hadde møtt Luther på riksdagen 
i Worms i 1521 og hadde siden gått 
mer og mer i protestantisk retning.

1536 Under Christian III blir luther-
dommen innført som statsreligion i 
Danmark, Holstein og Norge. Flere 
katolske biskoper blir arrestert. 
Luther sender lykkeønskninger til 
Christian. Det utspiller seg en makt- 
kamp mellom erkebiskopen i  
Nidaros og kongen i København.

1537 Erkebiskop Olav Engelbrektsson 
flykter fra Norge. På vei ut Trond-
heimsfjorden plyndrer han her-
regården Austrått på Fosen, et av 
lutherdommens brohoder i Norge, 
der adelskvinnen Ingerd Ottesdat-
ter bor (Fru Inger til Østråt). Ka-
tolske biskoper blir skiftet ut med 
lutherske, bortsett fra Oslo-biskop 
Hans Rev, som går over til luther-
dommen.

1600-tallet  Langt utover på 1600-tallet 
kommer det klager på at mange i 
Norge fortsatt tilber Maria. Refor-
masjonen får etter hvert sterkere 
feste også i befolkningen.

1736  Konfirmasjon for jenter og gutter 
blir påbudt ved lov i Norge. Ingen 
kan gjøre militærtjeneste, gifte seg, 
være fadder ved dåp eller vitne i 
retten uten konfirmasjonsattest.

1739  Norge får sin første skolelov: 
«Lov om allmueskole på landet». 
Skolen skal først og fremst gi lese-
opplæring som er nødvendig som 
forberedelse til konfirmasjonen. 
Det er religiøs litteratur som blir 
lest, som Luthers lille katekisme, 
Pontoppidans forklaringer og Kin-
gos salmebok.

1800 Hans Nielsen Hauge tar til orde 
for at de troende skal bruke sine 
midler slik at formuen kan vokse. Da 
kan en både hjelpe dem som tren-
ger det, og bryte de rikes mono- 
pol i næringsvirksomheten. Hauge 
starter ulike typer industri og han-
delsvirksomhet. Haugianerne fram-
står som dyktige samfunnsborgere 
med politisk interesse og sosialt 
engasjement.

1814 Norges nye grunnlov slår fast at 
«Den evangelisk-lutherske Religion 
forbliver Statens offentlige Religion.»

1842 Det Norske Misjonsselskap 
blir stiftet som den første norske  
misjonsorganisasjonen.

1845 Dissenterloven blir vedtatt – en 
lov som tillater andre kirkesamfunn 
enn Den norske kirke å etablere 
seg i Norge.

1868 Cathinka Guldberg starter Nor-
ges første sykepleierskole, Diako-
nisseanstalten (Diakonissehuset) i 
Christiania. Skolen blir plogspiss i 
utviklingen av sykepleierutdannel-
sen, en særskilt profesjonsutdanning 

Én munk – 95 teser 
– 500 år
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for kvinner, og for den kirkelig 
diakonitjenesten i Norge.

1869 Magnus Brostrup Landstad 
utgir den første norske kirkesal-
meboka. Hittil har danske salme-
bøker vært brukt i Norge.

1895 Hele Bibelen foreligger på 
nordsamisk. 

1904 Den første fullstendige norsk 
bibeloversettelse til riksmål 
(bokmål) direkte fra grunntek-
stene er fullført. Oversettelsen 
følger ord for ord-prinsippet.

1920 Menighetsråd innføres i Den 
norske kirke, noe som innebæ-
rer en demokratisering av me-
nighetene.

1921 Første hele bibeloversettelse 
på nynorsk er fullført.

1948 Kirkenes verdensråd (KV) blir 
stiftet – det bredeste fellesska-
pet av ulike kirkesamfunn. KV 
har medlemskirker fra de fleste 
store kirkefamilier i verden, unn-
tatt Den katolske kirke. Den 
norske kirke er med fra starten.

1984 Kirkemøtet etableres som 
Den norske kirkes øverste de-
mokratiske organ. Kirkemøtet 
er sammensatt av de elleve bi-
spedømmerådene.

2008 Samtlige politiske partier på 
Stortinget inngår en avtale om 
det framtidige forholdet mellom 
stat og kirke. I samsvar med for-
liket legger regjeringen fram en 
stortingsmelding med en rekke 
forslag som vil gi løsere bånd 
mellom stat og kirke.

2012 Med 162 mot 3 stemmer ved-
tar Stortinget å endre Grunnlo-
ven slik at Den norske kirke fris-
tilles fra staten, samtidig som alle 
tro- og livssynssamfunn i Norge 
likestilles. Kirkeloven endres slik 
at kirkelige organer fra nå av skal 
utnevne proster og biskoper.

2017 Den norske kirke blir et selv-
stendig rettssubjekt. Prester og 
ansatte i Kirkerådet og bispe-
dømmeadministrasjonene har 
ikke lenger Staten som arbeids-
giver, men kirken.

2017 Lutherske kirker over hele 
verden – og flere andre kirke-
samfunn – markerer at det er 
500 år siden starten på reforma-
sjonen.

Geir, prest

    

Klesbyttedag 

i Åmot kirke lørdag 23. september kl. 11–14

Har det hendt at du har kikket inn i et 
overfylt garderobeskap og tenkt: 
 
«Jeg har ingenting å ha på meg!» 

I virvaret av klær tar det tid å finne ut 
hva som passer til hva. Kanskje henger 
det ett og annet bomkjøp der som 
sjeldent ser dagens lys. Mens buksa eller 
skjørtet du virkelig likte, har funnet det 
for godt å krympe i klesskapet. Trøst 
deg med at du er ikke alene! Åtte av 
ti nordmenn mener de har for mye 
klær og sko som de ikke bruker. Tenk 
om de klærne som henger ubrukt i 
ditt klesskap, kunne ha sittet fint på en 
annen kropp og gjort noen glad? Mens 
du selv kan gjøre et varp eller flere, helt 
uten at det koster deg noe?

Kanskje du har barn som har vokst 
ut av klær man ikke en gang kan se 
at er brukt. Da vil de kunne være til 
nytte for andre. Ikke alle har familie og 
venner det passer å bytte klær med.

I tillegg til at gjenbruk er lurt og 
kostnadsbesparende, sparer vi også 
miljøet. Både produksjon og transport 
av klær er forurensende og krever mye 
ressurser.

Derfor er det ikke dumt å la seg 
inspirere av Naturvernforbundet og 

arrangere en klesbyttedag. Mange 
har gjort det, og nå gjør vi et forsøk i 
Modum menighet også.

Den 23. september blir storstua 
i Åmot kirke en gratis klesbutikk. 
Du skal slippe å dra hjem med klær 
du angrer på.  Vi har helfigurspeil, og 
prøverom skal vi også ordne.

Her er reglene:
Ta med inntil 7 rene og pene plagg. Men 
så gjør vi vår egen vri: Du kan nemlig 
komme og få klær uten å ha levert inn 
noen! Selvsagt kan du også levere klær 
uten å ta noen i bytte. Her er det fritt 
frem! Overskuddsklær blir gitt til Fretex.

Jeg tar imot klær fra kl. 10–11 i Åmot  
kirke på klesbyttedagen, pluss hele uka 
fra mandag 18. sept. på kontoret. Hvis 
du merker klærne med herre/dame/
barn og størrelse, er jeg glad for det. Jeg 
ønsker meg også en assistent eller to 
som kan hjelpe til med å sortere klærne 
og legge dem frem. Har du interesse for 
dette og mulighet til å sette av lørdag 
23. sept. kl. 10–14, ta kontakt med meg!

Kirsti Hole, diakon
Tlf. 951 47 345 eller 
epost: kirsti@modumkirke.no

Har du pent brukte klær som du ikke trenger? 
Ta dem ut av klesskapet og la andre få glede av dem! 

Foto: Kirsti Hole
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F.v.: Ike Sturm, Jesse Lewis, Thomas Hvale og Helge Nysted 

Hanna Louise
og Ike

Til høyre:
Gnist

Vårkonsert i Gulsrud kirke

29. mai fikk Modum menighet besøk fra 
USA, og det nystartede Gospelkoret 
arrangerte i den anledningen en 
stemningsfull konsert i Gulsrud kirke. 
Mange møtte opp for å høre Ike 
Sturm (bass), Jesse Lewis (gitar), Helge 
Nysted (piano) og Thomas Hvale  
(trommer). De serverte publikum 
sanger fra Sturm og Lewis sin nyeste 
plate «Endless Fields». Hanna Louise 
Husøien krydret det hele med sang 

på flere av låtene. Gruppen «Gnist» 
(Cecilie Thomsen, Marthe Hellerud, 
Elisabeth Sørumshagen, Nina-Jeanette 
Evensen og Anne Kat Håskjold) frem-
førte to sanger.  

Gospelkoret under ledelse av 
Anne-Kjersti Holberg hadde denne 
kvelden sin første sceneopptreden. 
Både kormedlemmer og publikum 
ga uttrykk for glede og begeistring 
over konserten, og gleder seg til flere 

musikalske opptredener!  
Vi i Gospelkoret takker alle 

som kom på konserten for at dere 
var med og laget en fin kveld for 
oss og våre gjester. Og i Gospel- 
koret er det plass til alle som 
liker å synge! Vi starter opp med  
nye øvelser til høsten, og første øvelse 
er torsdag 7. september kl. 19.30 i 
Åmot kirke. 

Anne Kat Håskjold

Menigheten har det siste året jobbet frem en langtidsplan 
(LTP) for en fireårs periode. Nå er den konkretisert ned 
til hva som skal gjøres i første del av perioden. Det blir da 
en handlingsplan. Den er omfattende og favner om alt det 
menigheten skal være og gjøre. En av hovedmålsettingene er 
å klare å formidle vårt hovedmål: «Kirken for alle». Det betyr 
faktisk at alle er velkommen til alt som skjer i menighetens 
regi. Om det er babysang, eller korsang, konfirmant 
undervisning eller samtaler med diakonen, om det er å 
hjelpe andre gjennom misjonsprosjektet eller å komme til 
gudstjenester. Det kan være å være med på samlinger for 
eldre eller bidra inn i et av menighetens mange utvalg. 

Alt er åpent for alle. Dette er 
kirkens vesen. Kirken skal ikke 
være noe hemmelig og lukket, 
men åpen og inkluderende. Kom selv, se og opplev!

Om du selv ønsker å være med, så kreves det ikke at 
du må bidra med noe annet enn å komme som du er. Men 
skulle du også ønske å bidra med noe, eller han en ide om 
noe som kan fremme Guds rike i Modum, så er du hjertelig 
velkommen også til det. Ta da gjerne kontakt. Følg oss på våre 
nettsider eller på Facebook, så blir du oppdatert. Du er alltid 
velkommen til å være med.

Husk Modum menighets mål: «Kirken for alle».

Handlingsplanen for Modum menighet

«Kirken for alle»
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Ten Sing og tur
Tekst og foto: Mie Næsset

Fra 8.–12. juni hadde Heggen gospel  
besøk av ungdommer fra Untersont-
heim Tensing. Det var et hyggelig 
gjensyn mellom venner! Deretter, to 
uker senere, reiste Heggen Gospel 
ned til Tyskland, fra 26. juni–7. juli. Med 
mye lek, latter og sang gjennomførte 
ungdommene 10 konserter som 
gledet mange tyskere! Her er noen 
refleksjoner fra 5 ungdommer som 
deltok på begge turene! Intervjuer og 
bilder er gjennomført av Mie Næsset.

Nele Neshyba (Untersontheim Ten Sing) 

Hva har vært det 
beste med denne 
turen hittil? 

– Det beste 
med turen hittil 
har vært å være 
sammen med 
andre mennesker. 

Hvorfor burde man starte i Ten Sing? 
– Man burde starte i Ten Sing fordi det er 
et bra felleskap, vi har det gøy sammen, 

og jeg gleder meg til hver øvelse. 
Hva fikk deg til å starte i Ten Sing? 
– Vi var med på to øvelser da vi skulle 
konfirmeres. Jeg syntes det var gøy så 
jeg valgte å bli. 

Hva er det beste med Ten Sing? 
– Samholdet mellom alle i koret, vi er 
veldig gode venner 

Viktoria Skinstad (Heggen Gospel) 

Hva er det beste 
med å være på 
Tysklands-turne? 

– Det beste med 
å være på turné 
er stemninga og  
samholdet, og gle-  
den fra publikum. 

Hvorfor burde 
man starte i Gospel’n? 
– Man burde begynne i Gospel’n for å 
få en knakanas kul fredagskveld. 

Hvorfor begynte du i Gospel’n? 
– Jeg begynte i Gospel’n fordi mange 

jeg kjente var med. Jeg så på noen av 
konsertene deres, og det så ut som de 
hadde det veldig gøy, så da ble jeg med. 

Hva er det beste med Gospel’n? 
– Stemninga på konserter og øvelser, 
alle er så blide. 

Noah Ehrmann (Untersontheim Ten Sing) 

Hva har vært det 
beste med denne 
turen hittil?  

– Det beste med 
denne turen har 
vært dere. 

Hvorfor burde man  
starte i Ten Sing? 
– Man burde starte fordi det er veldig 
bra samhold i Ten Sing.

Hvorfor startet du i Ten Sing? 
– For å være ærlig startet jeg fordi 
jeg hadde en kjæreste som gikk der. Vi 
slo opp, men det var veldig gøy så jeg 
bestemte meg for å bli. 

Øvelse på Vikersund menighetssenter for Ten Sing
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Hva er det beste med Ten Sing? 
– Pizzaen vi får etterpå.

Nora Kristine Laache (Heggen gospel) 

Hva er det beste 
med å være på 
Tysklands-turne? 

– Samholdet me-
llom alle, å bli 
kjent med nye 
mennesker, og så 
er det jo veldig 
morro å synge 
også da. 

Hvorfor burde man starte i Gospel’n? 
– Man burde starte fordi det en bra 
måte å få nye venner på, venner som du 
setter veldig stor pris på. Hvis du liker 
å synge, så burde du være med.

Hvorfor begynte du i Gospel’n? 
– Storesøstra mi gikk i Heggen Gospel. 
Jeg syntes det så veldig gøy ut så da jeg 
ble gammel nok, ville jeg prøve det ut 
jeg også, og fordi jeg er veldig glad i å 
synge. 

Hva er det beste med Gospel’n? 
– Tysklandsturne, sang, vennene man 
får og samholdet mellom alle i koret.

Jan Erik Ingesen (Heggen Gospel) 

Hva er det beste med 
Tysklandsturne? 

– Oi, det er mye 
rart. Det er godt 
og varmt, og så 
møter vi tyskerne 
som vi kjenner 
veldig godt da. 

Hvorfor burde man starte i Gospel’n? 
– Det er grådig artig, du får deg gode 
venner, det er en fin måte å holde 
kontakten på når alle driver og flytter 
rundt.

Hvorfor startet du i Gospel’n? 
– Fetter’n min var med. Jeg syntes det 
virket gøy så da ble jeg med. Så slutta 
han, og jeg valgte å bli (han ble sikkert 
dritt lei av meg). 

Hva er det beste med Gospel’n? 
– Samholdet i gruppa, man blir farlig 
nære hverandre.

Gospelnight i Heggen kirke

Best «Før vi drar på turnékonsert» ever! Foto: Helge Haavik
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I Martin Luthers fotspor

Året 2017 er i denne sammenhengen 
et spesielt år. På min rundreise i mai 
oppdaget jeg at noen byer bærer med 
stolthet navnet Lutherstadt. Noen 
står på UNESCOs verdensarvliste 
og på listen over europeisk kulturarv. 
Jubileumsåret vil trekke ekstra mange 
tilreisende fra alle verdenshjørner dit. 
Stedene står godt forberedt. Etter 
murens fall for snart 28 år siden 
presenteres bygningene og bysentrene 
nyrestaurert. Mye informasjon er 
tilgjengelig på tysk og engelsk.

Martin Luther kom til verden 10. 
nov. 1483 i den vakre byen Eisleben, 
og han døde der 18. febr. 1546, 62 år 
gammel. St. Petri-Pauli kirken i Eisleben 

er verdt et besøk. Der ble Martin 
Luther døpt allerede dagen etter hans 
fødsel. På torget står et monument, en 
ruvende Luther-skikkelse. Både huset 
der han ble født og huset der han 
døde, er bevart som museum i dag.
Familien Luder, som de opprinnelig 
het, flyttet så til Mansfeld. Utdanningen 
førte Martin etterhvert til Magdeburg, 
Eisenach og Erfurt, men han bodde 
lengst i Wittenberg. Der ble han senere 
professor ved universitet og underviste 
i bibelkunnskap. Luther var en god 
taler og skribent. Hans grav, pyntet 
med blomster, finner vi i slottskirken i 
Wittenberg. Byen ligger 11 mil sørvest 
for hovedstaden Berlin.

Som munk besøkte Luther Roma 
i året 1510 eller 1511. Der fikk han 
se pavedømmets mange skyggesider. 
Senere kritiserte han derfor både 
kirkens avlatshandel og annen ubibelsk 
praksis så sterkt i sine skrifter og taler.

I 2017 er det 500 år siden Martin 
Luther slo opp sine 95 teser på døren 
til slottskirken i Wittenberg, dette 
skjedde den 31. okt. Dagen kaller vi i 
dag reformasjonsdagen. Tesene står 
fremdeles på kirkedøren, men støpt 
i bronse! Her flokkes gruppene for 
selv å se begynnelsen til de store 
omveltningene som fulgte i årene 
etterpå og som strekker seg helt inn 
i vår tid. Pavekirken og keiseren så 
ikke nødvendigheten til forandringer i 
katolsk liv og lære. Luther ble derfor 
utstøtt både fra den katolske kirken 
og som borger. Det var ikke Luthers 
intensjon å splitte kirken.

Boktrykking var oppfunnet noen 
tiår før, og Luther kunne bruke 
trykkeriet i Wittenberg til å spre sine 
tanker. I Cranach-gården i Wittenberg 
fant jeg et lite trykkeri med gammelt 
utstyr. Gårdsplassen til Lutherhaus 
i Wittenberg var ikke ferdigstilt i 

midten av mai. I dette huset bodde 
Luther i mange år. Bygget er i dag 
museum og har den største samling 
fra reformasjonstiden. Luther sluttet i 
1524 som munk og giftet seg året etter 
med den tidligere nonnen Katharina 
von Bora. De fikk 6 barn sammen.

Et Lutherhaus finner vi også i 
Eisenach, enda huset tilhørte familien 
Cotta. Luther bodde her som elev 
fra 1498 i bare 3 år. St. Georgenkirke 
ved torget er den første kirken som 
tilsluttet seg reformasjonen. Byens 
innbyggere støttet Luther.

Borgen Wartburg ruver på en 
høyde rett ved byen Eisenach. Etter 
Luthers møte i riksdagen i Worms i 
1521 mistet han keiserens beskyttelse. 

Tekst og bilder: Wolfgang Müller

Maleri av Martin Luther i Lutherhuset

Tesene er gjengitt på kirkedøra

Å reise i reformatorens fotspor er en krevende oppgave, særlig for en 
reiseleder. Mange byer og steder i Tyskland ønsker å knytte noe av sin 
historie til Martin Luthers liv og virke. De fleste ligger i den østre delen 
av forbundsrepublikken, i tidligere DDR.
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Venner bortførte ham derfor til 
Wartburg og skjulte ham der. Han 
brukte denne tiden til et krevende 
oversettelsesarbeid: i første omgang 
skulle nytestamentet gjøres tilgjengelig 
på tysk! Høsten 1522 var første utgaven 
ferdigstilt, september-testamentet ble 
den kalt. Først i 1534 var hele Bibelen 
tilgjengelig på tysk. På en rundgang 
gjennom Wartburg vises utstillinger 
og forskjellige rom fra mange epoker 

i borgens historie. Luther-stuen er 
bevart og er bare en liten, men viktig 
del i det store borganlegget. På en fin 
dag er utsikten fra borgen, som ligger 
på en 411m høy fjelltopp, helt fantastisk.

Det er blitt skrevet mange bøker 
om Martin Luther, en mann som 
forandret verden med sine tanker 
og handlinger. Han fikk et forholdsvis 
langt liv med mange utfordringer og 
dramatiske hendelser. Luther virket 

inn på det tyske språk, på utdanning, 
økonomi og musikk.

Det er spennende å følge Luthers 
utvikling fra student til katolsk munk 
til professor, reformator, ektemann 
og familiefar. Liker du heller å se hans 
liv som film, vil jeg anbefale deg å 
låne filmen «Luther» fra året 2003 på 
biblioteket, eller se den på Youtube. 
Joseph Fiennes spiller Luther på en 
overbevisende måte. 

Torget i Wittenberg I borgen Wartburg oversatte Luther Nytestamentet til tysk.

 
 
an 

                  GUDS NÅDE SETTER FRI            
 

  

  500 ÅRS MARKERING AV REFORMASJONEN 
    Onsdag 8. november kl 19.00 i Heggen kirke 
                       Variert program 

I bygda vår finnes det ett bygg som 
opplevde reformasjonen i 1536 og 
som fortsatt er i ukentlig bruk. Det er 
Heggen kirke. Vår over 800 år gamle 
middelalderkirke var først en katolsk 
kirke. Hele tiden har evangeliet om 
Jesus Kristus som verdens frelser 

blitt forkynt og de siste 500 årene 
har det vært gudstjenester og sakra-
mentsforvaltning i luthersk-evangelisk 
tradisjon.
Onsdag den 8. november 2017, 500 
år og 8 dager etter at Luther slo opp  
tesene på dørene til slottskirken i 

Wittenberg, markerer Modum menig-
het denne begivenheten i Heggen kirke.

Kvelden vil få et variert og rikhol- 
dig program. Vi ser for oss drama, 
musikk, allsang og kåseri.

Alle er hjertelig velkommen til 
denne historiske markeringen.
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Bli med på 4 i kirka!
4 i kirka er et supert tilbud til 4-åringer 

Vi ønsker høstens nye førsteklassinger 
velkommen til;

Førsteklasses gudstjeneste
i Heggen kirke
søndag 20. august kl. 11:00

Vi inviterer til gudstjeneste for å feire 
skolestart; en stor og viktig begivenhet 
for 6-åringen og familien. Alle Første-
klassinger som kommer får 6-årsboka 
«Tre i et tre». Mye sang og musikk, 
fortelling og intervju med noen som 
begynte i første klasse i fjor. Ingen på-
melding, det er bare å komme!

Anne-Kjersti Holberg, Trosopplærer

Trosopplæring

Vi inviterer til Gudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok,  samt tre 
samlinger der vi blir kjent i kirka. 

Barna får leike, høre fortellinger, 
synge, være med på skattejakt og 
oppleve flere av tingene vi pleier å 
gjøre i kirka. Samlingene er i ukene 
før gudstjenesten, slik at barna får 
god tid til å bli kjent med hverandre 
og kirkerommet på forhånd. 

4-årsboka blir delt ut i en 
gudstjeneste i den kirka barnet sokner 
til, men av praktiske årsaker må vi ha 
de andre 4 i kirka-samlingene i to av 
kirkene. 

Til foreldre/foresatte: 
Invitasjoner blir sendt i posten til alle 
4-åringer som er medlemmer av Den 
norske kirke (døpt). Andre 4-åringer 
er også selvfølgelig velkomne til å 
være med. 

Ta da kontakt med kirkekontoret 

tlf.: 3278 3230, eller på 
e-post til trosopplærer 
annekh@modumkirke.no, 

slik at vi kan sende invitasjon til deres  
4-åring også.

Ingen påmelding, det er bare å 
komme!  

Hilsen fra Nina Hagen og 
Anne-Kjersti Holberg

 

 Myldregudstjeneste

Søndag 17. september og
12. november kl.17

i Åmot kirke

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. 40 min.
Etterpå er det enkel kveldsmat 

på kirketorget.

Hjertelig 
velkommen!

Førsteklassing 
i høst?

Utdeling av 4-årsbok:
Åmot kirke 10/09  kl. 11:00
Nykirke kirke 17/09  kl. 11:00
Rud kirke 15/10  kl. 11:00
Vestre Spone kirke 
15/10  kl 13:30
Heggen kirke 22/10  kl. 11:00
Snarum kirke 22/10  kl. 11:00

Kom og få 4-årsboka 

Foto: Mona Lindseth

4 i kirka-samlinger:
I Åmot kirke, for 4-åringer som 
sokner til Nykirke, Åmot og Vestre 
Spone kirke.

Onsdag 23/8, 30/8 og 6/9 
kl.17:30–18:30 

Kveldsmat etterpå for de som har lyst.

I Heggen kirke, for 4-åringer som 
sokner til Rud, Snarum, Heggen og 
evt. Vestre Spone kirke.

Onsdag 20/9, 27/9 og 11/10 
kl.17:30–18:30 

Kveldsmat etterpå for de som har lyst.
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Vi bruker sang, regler, instrumenter 
og leker for å skaper en trygg, trivelig 
og morsom samling for små og store. 
Her kan du få oppleve hvor mye sang 
og musikk betyr for barnet, og du får 
møte andre småbarnsforeldre til so-
siale samvær.

Er du redd for å synge sammen med 
andre? Frykt ikke! Den absolutt va-
kreste stemmen barnet ditt kjenner er 
stemmen din. Og DET er det viktigste. 
Babysang er god stemning!

Vi har Babysang på Vikersund me-
nighetssenter og i Åmot kirke.

I Åmot er det Babysang annenhver 
onsdag (ingen påmelding). Det er lunsj 
på kirketorget fra kl.11:00 for de som 
ønsker det. Så fortsetter vi med Baby-
sang kl.12:15-13:00. 

I Vikersund er første samling åpen 
for alle som vil komme og se, og etter 
det er det påmelding til faste grupper 
med opptil 15 babyer m/følge. Her er 
det torsdag som er Babysangdagen. 

Vi starter med Babysangsamling fra 
kl.12:30 og fortsetter med mat og prat 
etterpå.

Oppstart 
for høstens 
Babysang:
Åmot kirke:  onsdag 30. august 
Vikersund menighetssenter: 
torsdag 31. august

Vil du vite mer om Babysang, datoer 
for høsten o.l., gå inn på menighetens 
hjemmeside: kirken.no/modum  
Gå inn på knappen Barn og unge så fin-
ner du Babysang.

Kontaktperson:   Anne-Kjersti Holberg  
annekh@modumkirke.no 
(416 57 059)

Musikk til de minste!
På Babysang gir vi gode musikkopplevelser 
til de minste

Tirsdag 22. august etter skoletid er det 
konfirmant-kickoff for 9. klassingene fra 
SMU i Åmot kirke, mens NMU-elevene 
samles på Vikersund menighetssenter 
onsdag 23. august. 

Det er ikke for seint å melde seg 
på. Påmeldingskjemaet kan lastes ned 
på www.kirken.no/modum under  
Konfirmasjon. Eller man kan bare møte 
opp ved oppstarten 22. og 23. august! 

Kateket Vidar Husøien og prest  
Runar Liodden gleder seg stort til å 
møte nye tenåringer og sammen skape 
et spennende og meningsfull konfir-
manttid. Alle er velkommen til å delta! 

Er det noe du lurer på?:  
Ring eller send en epost til kateket 
Vidar Husøien – 922 29 302 – 
vidar.husoien@modumkirke.no eller 
prest Runar Liodden på 47 97 49 89 – 
runar.liodden@modumkirke.no. 

      

Velkommen 
som konfirmant i Modum menighet!

Konfirmanter i Nykirke 2017 Konfirmasjon i Heggen 2017

Viktig melding til 
alle 6. klassinger!
Sett av helga 2.–3. desember. 

Da er det LysVåken, med 
morsomme og spennende 

opplevelse i kirka. For de som 
lurer; vi SKAL sove også!

Invitasjon kommer i posten 
i løpet av høsten til
6. klassinger som er

medlemmer i kirka (døpt). 
Andre er selvfølgelig også 
velkomne, men vi trenger 

navn og adresse 
slik at vi kan sende invitasjon. 
Ta kontakt med kirkekontoret 

så ordner vi det.

Foto: Mona Lindseth
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Modum menighet har gleden av å invitere til 
ordinasjonsgudstjeneste i Heggen kirke søndag 
3. september kl.18.00. Vår nye prest, Arnstein 
Bleiktvedt, er ferdig utdannet, men det er 
først gjennom ordinasjonen og den høytidelige 
løfteavleggelsen denne søndagen at han får alle 
rettigheter som prest og kan gå kledd i alba og 
messehakel (full presteuniform!). 

Biskop Per Arne Dahl står for selve ordinasjonen, 
mens Arnstein skal holde dagens preken. 
Ellers vil flere andre fra menigheten delta på ulike 
måter i gudstjenesten. 
Etterpå er det festsamling i Åmot kirke med 
småmat og marsipankake. 

Velkommen til en merkedag i Modum menighet! 

Kom og ønsk vår nye prest velkommen til Modum!

Dette er et godt budskap også for 
mennesker i vår tid. Mange, ikke minst 
ungdom, lever under store krav. Vi 
kjenner presset fra egne og andres 
idealer om kropp, utseende og sosial 
status. Tilværelsen blir et strev for å 
lykkes på alle arenaer. Fokuset rettes 
mot egen innsats og enhver er sin 
egen lykkes smed. Dette svarer på 
mange måter til Luthers utgangspunkt 
i kampen for å komme i et rett forhold 
til Gud. For mennesker som opplever 
livet slik, er evangeliet om nåden et 
budskap som gir frihet.

Luther hadde sin bakgrunn i en 
teologisk tenkning der menneskets 
frelse ikke bare var avhengig av Guds 
nåde, men også av egen innsats i 
form av gode gjerninger, bønner og 
fromhetsøvelser. Langs denne veien 
fant han ingen fred, selv ikke da han 
som munk i klosteret kunne vie seg 
helt og fullt til det åndelige livet. 
Uansett hvor hardt han prøvde, tvilte 
han på om hans tro og fromhetspraksis 
holdt mål for Gud.
Luther fant først fred med Gud da han 
forstod at han ikke ble rettferdig for 
Gud gjennom gode gjerninger, men 
bare ved å ta imot gaven som Gud 
gir gjennom Jesus Kristus og det han 
gjorde for oss. Da Jesus døde og stod 
opp av graven, overvant han synden, 
døden og djevelen og satte oss fri.

Vi kjenner ødeleggende krefter 

både i våre egne selvsentrerte liv og i 
verden rundt oss. Mange holdes stadig 
nede i fattigdom og urettferdighet. 
Vi krenker våre medmennesker og 
skaperverket, og dermed Gud, i tanker, 
ord og gjerninger. Men Kristus har ved 
sin død og oppstandelse forsonet oss 
med Gud. Guds nåde er den kjærlighet 
som tilgir og som kan gjenopprette 
det vår ondskap og unnfallenhet har 
ødelagt.

Denne nåden er uten betingelser. 
Den er en gave som vi får ta imot i tro 
og tillit. Paulus skriver i Romerbrevet: 
«Den rettferdige skal leve ved tro» 
(Rom 1,17), og Luther beskriver det 
sentrale i sin teologi slik: «....at vi ikke 
ved gjerninger, men gjennom troen på 
Kristus blir rettferdige og salige».

Martin Luther levde i en annen 
tid og kjempet med spørsmål som er 
forskjellige fra våre. Ikke desto mindre 
bærer mennesker i dag også på en 
lengsel etter å være sett og elsket, 
etter et håp som gir mening og livsmot. 
Denne lengselen får sitt sanneste og 
dypeste svar i evangeliet om Guds 
nåde. Det viktigste i livet er ikke det vi 
får til, men det vi får.

Som biskoper i Den norske kirke 
erkjenner vi at kirken som institusjon 
og i møte med enkeltmennesker ikke 
alltid har representert trygghet, respekt 
og kjærlighet for alle. Reformasjonsåret 
2017 gir oss mulighet til å fornye for- 

midlingen av Guds nåde og barmhjertig-
het både i ord og handling. Gud vil 
fellesskap med oss som sårbare, 
syndige og ansvarlige mennesker. Gud 
vil helbrede oss, forsone oss med seg 
selv og med hverandre, og reise oss 
opp til et liv i tro og tjeneste. For oss 
som kirke betyr det å holde frem:

•  at hvert menneske er skapt, sett og 
elsket av Gud; menneskets verdi er 
ukrenkelig,

•  at vi ved dåpen og troen på Kristus 
får tilgivelse for våre synder, forenes 
med vår himmelske Far og blir hans 
barn. Frelsens grunnlag er Guds nåde 
alene, 

• at Guds barmhjertighet overfor 
oss innebærer et kall til å leve ut 
den samme barmhjertighet i møte 
med medmennesker og i ansvar for 
skaperverket.

Den norske kirkes fremste oppgave 
er å forkynne evangeliet om Guds 
nåde i Jesus Kristus. Dette evangeliet 
har vi felles med kristne i andre 
kirkesamfunn, også i den katolske kirke. 
Vi ser derfor frem til en markering 
av reformasjonsåret i den kristne 
enhetens tegn. Vår bønn er at denne 
markeringen vil bidra til å gi nåden og 
barmhjertigheten større rom både i 
kirken og i samfunnet.
 
Bispemøtet, januar 2017

Guds nåde setter fri
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skrev sine 95 teser mot avlatshandelen. Hendelsen utløste 
den rekken av begivenheter som vi kaller reformasjonen. Under overskriften «Frigjort ved Guds nåde» 
vil Den norske kirke og den lutherske kirkefamilie løfte fram den gode kjernen i arven etter Luther: 
Hans forståelse og formidling av evangeliet om Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighet.
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Hva betyr hjemplassen for deg og hvordan 
har oppveksten i Hallingdal preget deg? 
Oppveksten på Gol har betydd ganske 
mykji. E har vokst på gard og vøri oppe 
på fjellet om sommarn. Golsfjellet e 
det vakraste e veit. Røtan mine e ein 
konstant kilde te tryggheit og trøyst. 
E har ein god storfamilie kor me tar 
godt vare på korandre og hjølp når det 
trengs. 

Hva slags forhold til kirken og troen har 
du vokst opp med i familien din? 
E kjem frå ein ganske typisk folke-
kyrkjefamilie. Me va lite i kyrkja. Med 
gardsbruk va det heller ikkji lett å 
koma på julefta. Men mor tok meg 
med på sundagsskule. E hugsa gøtt 
flanellografen. Som ungdom drog e 
på bedehuset saman med venni, og 
barnetrue fekk utvikle seg vidare.

Hva var det som gjorde at du søkte 
stillingen som prest i Modum? 
Det va mange grunna te det. Ein god 
venn tå meg, Kjetil Austad, som e frå 
Modum, skrøyt fælt tå miljøet og 
staben i menigheten. Modum ligg me 
nærare Gol og virker til å være et fint 

område, litt kuppert og ikkji så flatt 
som lenger øst.

Hvor skal du bo? 
E ska bu litt utanfor Vikersund, på ein  
gard hjå nokon veldig trivelege 
pensjonista. Akkurat som å komme 
heimat.

Hva vet du om Modum og kjenner du noen  
her fra før? 
E veit ikkji all verdens, men kjenne jo 
te Blaafarveværket, hoppbakken og 
Modum Bad. E gikk på folkehøgskole 
sammen med sønn te Geir og Anne-
Kjersti Holberg og va på besøk hjå dei 
ei gøng, men e kjenne me fleire andre 
som har vekst opp i bygda her.

Beskriv deg selv med tre adjektiver!
Livsnytar, grublande og lat.

Dette er din aller første prestestilling – hva 
gleder du deg til? Hva gruer du deg til? 
E gleda meg veldig te å bli kjent med 
bygda og menigheten. E e glad i å høyre 
folk dele historiu frå livet sitt og ser 
fram te å vise fram den korsfestede 
og oppstandne Jesus og kjærligheten 
han har te uss. E e spent på korsn 
overgangen blir frå studenttilværelsen 
te det å jobbe som prest.

Hvordan ønsker du at folk møter deg som 
ny i Modum? 
Med et åpent sinn og noko gøtt å bite i.

Hva liker du å gjøre når du skal koble av?
E finn ei god ro ved å være for meg 
sjølv, gå ein tur i skog og mark, spele 
spel, lese ei bok eller eta god mat mens 
e ser ein god film. 

Hva gjør livet godt å leve? 
Å jobbe med noko ein lika og ha 
menneske rundt se som ein bryr se 
om. 

Hvilken film har gjort skikkelig inntrykk på 
deg? 

Vanskelig å velgji, men «Into the wild» 
tå Sean Penn har e sett utrolig mange 
gøngu og har betydd mykji for meg 
tidligare i livet. Kansi ikkji like mykji no 
lenger.

Hva slags musikk liker du å høre på? 
Det e mykji forskjelligt, men glad i 
klassisk rock som Bob Dylan, Neil 
Young og Joni Mitchell, progressiv rock  
fra 70-tallet, Yes, King Crimson og 
Genesis. E lika me folk/folkrock og 
visesang og det hende e tek fram punk 
og litt hardare rock frå tenåringstide. 

Hva engasjerer deg? 
Andre mennesker. Nærmare bestemt 
blir e engasjert te å hjølpe når e ser 
ei syster eller bror som har det vondt.

Hvem har vært viktig for deg på 
vandringen i troens landskap? Og hvorfor? 
Fysst og fremst venni og familie, samt 
undervisera på Menighetsfakultet. 
Andre kan vera ein e møtte i Uganda, 
ein gategutt som heitte George som 
lærte meg mykji om å møte Gud i andre 
menneske. Torborg Aalen Lendertz e 
me ei klok dame som e gjedne lytta te.

Hvilken bibelfortelling betyr mye for deg? 
Hvorfor akkurat denne? 
Historia om den blinde Bartimeus. Den 
historia romma så mykji. Te tross for 
dei mange utfordringane og dei sosiale 
normane som bant han, skreik han 
ut te Jesus sjølv om alle hysja på han. 
Den trassigheten inspira meg. Ropet 
til Bartimeus har jo me fått sin plass i 
gudstjenesta vår med Kyrie Eleison.

Hva tenker familien din og vennene dine 
om at du skal være prest i Modum? 
Familien e nok glad for å få meg nærare 
og vennin mine i Oslo e nok glade for 
fortsatt å ha meg i nærheiten. 

Runar Liodden – som oppfordret han til å 
svare på Hallingdialekt.

Intervju med

Arnstein Bleiktvedt

Navn: Arnstein Bleiktvedt
Alder: 27 år
Sivilstatus: Singel
Yrke: Prest
Kommer fra: Gol i Hallingdal
Aktuell: Ny prest i Modum
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Det store smellet
Noen vismenn har fortalt 
at livet startet da det smalt
så forferdelig for lenge, lenge siden.
Av et digert eksplosiv
fremstod jorden og vårt liv
som en klode hvor vi lever nå for tiden.

Den får tro det den som vil, 
men jeg får det ikke til
når jeg sitter med en blomsterkrans i fanget
at den er et resultat
av et ”bombeattentat”, 
og at den stammer fra det første store Panget.

Å tro på Jesus, Gud og Allah
er for mange vansk’lig nok.
Det er lettere å tro på en ser. 
Men at hele livet startet med et grusomt ragnarokk
stiller større krav til tro for Pål og Per.

At ekornpus og bamsefar og orreleik på myr
ble til da denne ur-ladning tok fyr, 
er umulig for en ydmyk, liten skautraver å tro.
For det eneste som minner om en sprengning eller to
er når gjøken roper:  Varsko-ko-ko-ko.

Ragnar Otto Eriksen

ble arrangert av Heggen kirkeutvalg og  
Delingas Venner søndag 28. mai for 10. gang. 
Dagen opprant med litt skyer på himme-
len, men regnet holdt seg heldigvis borte, 
og sola tittet også tidvis fram. Til lyden av 
kirkeklokkene fra Heggen samlet ca. 100 
personer seg på benkene utenfor.

Jon Mamen ledet gudstjenesten og  
holdt dagens preken. Ragnar Otto Eriksen  

medvirket med diktlesing og tussefløyte, 
og Geithus Musikk-korps spilte som alltid. 
Otto Myrvold fortalte om mennene som 
starta opp tømmerdelinga i Bergsjø.

Etter gudstjenesten ble det overrakt ga-
ver og takk til de som hvert år gjør denne 
gudstjenesten mulig.

Dagen ble avsluttet med kirkekaffe og 
deilige kaker forberedt av Delingas venner.

10. gang på Delinga

Fantastisk kirkekaffe Ragnar Otto Eriksen 
leser egne dikt. Jon Mamen ledet gudstjenesten.

Vi ble velsignet med godt vær

Friluftsgudstjenesten
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På 1800-tallet var Drammen Norges 
største eksporthavn for trelast og 
elven var transportveien til byen.

«Drammenselvens Fellesfløting» ble  
stiftet i 1807, og hengslet i Bergsjø 
anlagt samme året. Tømmermengden i 
den nedre delen av elven var blitt så 
stor at fløtingen måtte reguleres også 
lenger oppe i vassdraget.

Det var tømmerfløting i Dram-
mensvassdraget alt i middelalderen. På 
1500-tallet begynte en å bygge vann-
sager, «oppgangssager», ved fossene. I 
løpet av vel 100 år fikk skogsdriften et 
voldsomt oppsving. 

I 1680-åra lå det 105 sager fra 
Drammen til Ringerike. På Ringerike 
var det hele 43, Modum hadde 21 sager, 
de største i Kongsfossen på Åmot og 
i Geithusfossen og Dyrgrav. Mindre 
sager var det blant annet i Spone- og 
Sønstebybekken.

Fra Ringerike seilte de trelast over 
Tyrifjorden og slapp den i Vikefossen. 
Tømmeret fulgte elva videre, mens 
planker og bord blei tatt opp i Vassbunn 
og hestekjørt til Døvika i Åmot og fløtt 
videre på elva.

Fra slutten av 1830-åra var det en 
dampbåt som sto for trekkingen over 
fjorden. 

Bergsjø-hengslet blei utvidet flere 
ganger, og til sist var det lenser og 
grimefester fra Askim-vika og Hervik-
landet i Tyrifjorden og ned til Gravfoss.

Ellers på Modum hadde en hengsler 
i Henåa, i Bøensstøa i Snarumselva og 
Varhushengslet og Strandhengslet i 
Simoa.

Randsfjordbanen (1868) gjorde slutt  
på fløtingen av planker og bord. Men 
nå vokste treforedlingsindustrien fram, 
så fløtingen av tømmer økte i hele 
perioden fra 1870-åra til ca 1920.

Bergsjøhengslet blei bygd ut til 
delingshengsle i 1898. Fra da av ble hver 
stokk sortert etter tømmermerke til 
hver enkel bedrift.

Tømmeret til Drammenselven, 
Katfos, Embretsfos, Kongssagene, 
Skotselv og Hellefoss ble ferdigsortert 
i Bergsjø og delvis lagret der i sopper 
til fabrikken hadde brukt for det.

Sorteringshengslet, «Delinga» var et 
system av lenser, løer, sorteringsbruer 
og dopper. Det var en bro på hver side 
av elva. På «Bondebrua» på østsida 
jobba «kara fra Østsida». De hadde 
hvilebu ved Sjursebekken. På vestsida 
«holdt geitusinga tel», med hvilebu på 
Bualandet.

Fra århundreskiftet til rundt 1950 
var den store tida for «Delinga». Det 
kunne være bortimot 50 mann som 
«ærba på ælva» om sommeren.

Alt i 20 – åra økte tømmertran-
sporten med jernbane, og på 1950 
– tallet tok biltransporten mer og 
mer over. I 1969 blei fløtinga i Dram-
mensvassdraget lagt ned. Da hadde 
tømmertrafikken på elva vart i mer 
enn 500 år. 

Kilde. Modum kommunes hjemmeside

Bergsjø-hengsle eller «delinga i Geithus»

Geirhus Musikkorps stiller trofast opp. Gaveoverrekkelse til Delingas venner 
ved Egil Kjølstad

Otto Myrvold forteller om livet 
på Delinga.

Takk til trofaste aktører



Modum Menighetsblad Nr. 3/2017
16

I løpet av årene har jeg vært på 
retrett mange steder i Norge. Nå 
skal jeg fly til Paris og reise videre 
derfra til Trosly. 

Min reise startet med toget fra 
Hokksund til Gardemoen, hvor jeg 
møtte en gruppe fra Mariahuset i Oslo. 
Jeg kjente ikke gruppen fra tidligere og 
var spent på å møte dem. Det var en 
varm Tro og Lys gruppe jeg møtte, her 
var tilliten tilstede med det samme. En 
av de tok meg i hånden og ønsket å leie 
meg. Jeg nevner det, for det skjedde 
mange ganger i løpet av retretten at 
hun tok meg i hånden. Det opplevdes 
ikke bare som hennes behov, men hun 
så at jeg trengte å holde en hånd, det 
var gjensidig. Tre av de som har en 
utviklingshemning deltok på retretten 
og de var en berikelse for oss alle. 
Vi var 34 deltagere på retretten 
fra Skandinavia, og de fleste hadde 
tilknytting til en Tro og Lys gruppe.

Hvorfor reise så langt på retrett?
Mitt ønske var å få møte Jean Venier og 
gjennom han la Gud vise meg dybder 
i min egen historie og gudsrelasjon. 
Samtidig få inspirasjon til å være leder 
for Tro og Lys i Modum. Jeg ønsket å 
besøke et bofellesskap. Jean Vanier 
startet La Arch felleskapet og sammen 
med Marie Helene Mateu startet de 
Tro og Lys. 

Jean Vanier fortalte sin historie hvor 
han forlot en karriere som marine- 
offiser og senere studerte han teologi 

og filosofi. I 1963 besøkte han sin venn, 
dominikanerpateren Thomas Philippi 
som var prest på en institusjon for 
menn med utviklingshemming. Han ble 
grepet av møtet med disse mennene 
og paterens vennskap med dem. Jean 
Vanier flyttet sammen med Raphael 
Simi og Philliep Seux, to menn med 
utviklingshemning, som hadde levd 
hele sitt liv på en psykiatrisk institusjon. 
Dette første bofelleskapet var det jeg 
fikk besøke, det var en god erfaring 
som jeg ikke ville vært forruten.

Vi fikk et overraskende møte med 
Marie Helene Mateu. Hun fortalte 
hvordan Tro og Lys startet, og vi fikk se 
film fra den første valfarten til Lourdes. 
Selv om jeg kjente historien fra før, var 
det spesielt å få høre den fra henne. 
Det var detaljer som var nye for meg.

Tema for retretten var «Johannes 
evangeliet». Det var en stille retrett 
med rom for møte. 

Stillhet samtidig med fellesskap og 
delegrupper.

Det ble spesielt for meg å komme 
inn i rommet hvor vi skulle være på 
Morgenbønn og under refleksjonene 
til Jean Vanier. Det var to bilder der 
jeg kjente svært godt fra tidligere, det 
ene var et bilde av Den fortapte sønn 
av Rembrandt, det andre var ikonet 
av Den hellige treenighet av Andre 
Rubljov. 

Jean Vaniers refleksjoner
Jean Vanier førte oss inn i en reise i 
Johannes evangeliet.  Jean Vanier er nå 
88 år. Det var imponerende hvordan 
han delte sine refleksjoner uten 
manuskript og holdt tråden hele tiden. 
Han snakket rolig og behagelig slik at 
det ikke var vanskelig å følge han.

Jeg vil dele et par betraktninger fra 
1. kap. Gud elsket menneskene så høyt 
at han sendte sin elskede sønn, ikke for 
å dømme verden, men for å gi fred. Han 
ble født som et lite barn som trengte 
kjærlighet. Gjennom hans svakhet/

sårbarhet oppdager vi den svake Gud. 
Ordet ble kropp, han kom gjennom en 
kropp og ble en kropp. En åpenbaring 
av Guds sårbarhet. Fordi jeg er svak 
og sårbar, trenger jeg din hjelp. Det 
jeg trenger er at noen elsker meg. Det 
jødiske folket ventet en hersker som 
kunne frigjøre dem fra romerne. Tro 
og Lys og La Arche er vitner om at de 
som blir betraktet som svake, endrer 
oss. Jesus kom for å leve sammen med 
de fattige, de som ble holdt utenfor 
felleskapet. 

Jean V. stilte oss da vi kom to 
spørsmål: Hva ønsker du? Hva er din 
dypeste motivasjon for denne retretten? 
Deretter stilte han to spørsmål som 
han gjentok hver dag: Hvor bor du? 
Hvor er ditt hjerte? Dette var viktige 
spørsmål. Vi ble utfordret til å gå inn i 
det dypeste i oss selv og oppdage hva 
som ligger der. 

Jean Vanier forteller at  Indira 
Gandi var dypt beveget av at Jesu 
vasket disiplenes føtter. Gandi så at 
en ikke skulle ødelegge fienden, men 
se verdien i dette mennesket. Å se at 
hvert enkelt menneske er viktig og 
hjelpe denne til å reise seg opp, det er 
ikke et spørsmål om å endre  personen. 
Men det handler om et møte.

 På ettermiddagen hadde vi fotvask. 
Den som fikk føttene vasket, velsignet 
den personen som vasket. Det var 
ingen ny erfaring for meg, men det 
var spesielt god erfaring å gjøre det i 
denne sammenhengen.

For meg ble denne retretten et 
møte med flotte mennesker, meg selv 
og Gud.

Kari Bottolfs Bekken

Retrett med Jean Vanier
La Ferme de Trosly

Kari og Jean Vanier
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Jeg hilser dere alle fra Bethesda, 
ressurssenteret for pastoraltjeneste og 
sjelesorg i Nepal. Behovet for sjelesorg 
og pastoral omsorg er større enn 
noensinne etter jordskjelvkatastrofen 
i 2015. Katastrofen gav oss alle 
smertefulle og vonde opplevelser, men 
det var viktig for oss å engasjere oss 
i den situasjonen. Vi har opplevd mye 
støtte i form av forbønn og kan si at 
arbeidet har gått veldig bra.

Saraswati B.K. har hindubakgrunn. 
Hun hjelper til i søndagsskolen her 
i menigheten vår i Pokhara, selv om 
hun har ansvar for ei lita jente på 
seks måneder. Før hun fikk opplæring 
som søndagsskolehjelper visste hun 
ingenting om pastoralt arbeid eller 
sjelesorg. Nå har hun deltatt i tre ulike 
kurs og sier: «Mine øyne er blitt åpnet 
og jeg har lært gode måter å møte dem 
som kommer for å få samtaler med 
meg.»

Helt fra 12-årsalderen har hun båret 
på mange spørsmål og søkt svar på 
forskjellige steder. Den undervisningen 
hun fikk på Bethesda var ikke det første 
hun har deltatt i. De andre stedene 
hun kom, opplevde hun ikke at de 
kunne besvare spørsmålene hennes på 
en tilfredsstillende måte. I likhet med 
mange kristne i Nepal, er hun redd for 
onde ånder og for de dødes ånd. Hun 
fortalte oss at det meste av hennes tvil 

og frykt nå er borte. Og hun lærte at 
det er en klar forskjell på de dødes ånd 
og onde ånder. 

«De døde kan ikke skade oss, men 
Satan er en løgner, så det er han som 
skaper disse forestillingene om at de 
døde kan oppsøke oss som lever,» sier 
Saraswati. 

Takk til alle dere som ber for oss i 
Bethesda!

Ramu Rajamajhi
Daglig leder

Bethesda ble etablert i 2011 som et 
ressurssenter for sjelesorg og pastoral 
kompetansebygging. Kirken i Nepal har 
hatt en eventyrlig vekst siden 1990. Nye 
menigheter er blitt etablert hvert år, uten 
at det har vært gode tilbud for opplæring 
av kirkeledere. Det var dette behovet 
Mirjam Bergh og de nasjonale prestene 
og lederne så og ville møte. 

Ramu Rajamajhi er en nepalsk pastor som 
overtok ledelsen av Bethesda da Mirjam 
Bergh reiste tilbake til Norge sommeren 
2016.

Hun klarte ikke presset
La oss kalle henne Sabitri. 18 år 
gammel ble hun giftet bort, som 
kone nummer to til en mann som 
var dobbelt så gammel som henne. 
De fikk fire barn, to av dem døde som 
små. Mannen brukte vold mot henne. 
Dette ble for mye for henne og hun 
ble forstyrret og fikk psykiske lidelser. 

Naboene forteller at Sabrina gråt mye 
og det hendte stadig at hun skrek og 
kastet stein etter folk. Hun hadde 
stadig besvimelser og kunne være 
bevisstløs i timevis.

Jordskjelvkatastrofen i 2015 ødela 
hjemmet deres fullstendig. Da ble det 
enda verre og hun begynte å vandre 
omkring i landsbyen, - alle så på henne 
som «gal». I fjor sommer kom det en 
bekymringsmelding til KOSHISH om 
Sabrita fra veldedighetskontoret for 
kvinner og barn i distriktet. KOSHISH 
arbeider for å bekjempe stigmatisering 
og diskriminering av mentalt syke 
og hjelpe dem til et bedre liv. Sabrita 
kom inn på et mottakssenter og ble 
diagnostisert, medisinert og inkludert i 
forskjellige aktiviteter.

Det tok ikke lang tid før hennes 
helsetilstand var mye bedre, og 
hjemmesituasjonen var slik at hun 
kunne gjenforenes med familien sin. 
De har fortsatt ikke fått bygd opp igjen 
huset sitt, men bor i et midlertidig 
hjem, som hun steller.

Dessverre er ikke Sabrita sin situa-
sjon enestående. Tenåringsbrud, hyppige 
barnefødsler og barnedødelighet, kone-
mishandling og fattigdom, - summen 
blir for stor for mange. Dessuten gjør 
fordommer og overtro knyttet til psy-
kisk sykdom situasjonen enda verre. 

Derfor arbeider HimalPartner med  
å redusere smertene for de som har  
mentale lidelser, og med å endre hold-
ningene i samfunnet. KOSHISH og 
United Mission to Nepal er viktige 
samarbeidspartnere i dette arbeidet.

(Historien er fra KOSHISH’ nyhetsbrev. 
Oversatt og bearbeidet av Terje Holmedahl)

Saraswati har fått 
åpnet øynene Gave til HimalPartner: 

3000.15.47107

Illustrasjonsfoto: 
Einar Horsberg

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

 8. mai

 17. mai

Ingrid Mathea og Christina leser 
nådehilsen i Åmot kirke.

Tredje klasse synger i Snarum kirke.Femte klasse fra Stalsberg og Vikersund deltar med sang 
i Heggen kirke.

Ordfører Ståle Versland taler.Minnemarkering ved bautaen over de falne 8. mai

Champions League-kveld i Åmot kirke
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 Familiespeideren på leir

 Åmot barnegospel på overnatting

Modum Soul Children i gudstjenesten i Heggen sammen med Hilde Gunn prest

Natursti med store og små
Sunniva og Silje er solister i gudstjenesten 
i Åmot kirke.

Leif Gunnar Engedal talte på Gruvetråkka.

Åndens frukter festes på treet.

Familiespeidere utforsker livet i havet. Stolte speidere har gjennomført 
aktivitetsmerker.

Små og store speidere hjelper hverandre 
i terrenget.

Idyll på familiespeiderleir

Haylee, Åshild og Emma er klare for å 
overnatte i kirkerommet i Åmot.

 Modum Soul Children på overnatting

Det var helt fantastisk med Frilufts-
gudstjeneste på Gruvetråkka søndag  
21. mai. Det var et vakkert syn å se 
utover bygda vår og høre sangen og 
Geithus musikkorps. Leif Gunnar 
Engedal holdt en nydelig tale over 
Salme 104,24-30 om Guds visdom i 
skaperverket. 

Det var med aktører fra Miljø-
gruppa, Familiespeideren, Tro og Lys i 
tillegg til prest Vivian og diakon Kirsti.

 Gruvetråkka
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Skaperverk
og kristentro
Er Bibelen egentlig opptatt av  
naturen og miljøet? Er ikke det 
noe vi har funnet på? Handler 
ikke Bibelen om vår frelse, at  
sjelen skal komme hjem til Gud i 
himmelen?

Det hender av og til at det dukker opp 
slike spørsmål. Hva svarer vi da? Sikkert 
mye forskjellig, men i alle fall dette: Det 
er ingen tvil om at menneskers frelse 
er en hovedsak i Bibelen. Hele Det nye 
testamentet er gjennomsyret av denne 
store lidenskapen:  At mennesker skal 
få høre Evangeliet og komme til tro. 

Men det er ikke den eneste liden-
skapen Bibelens forfattere kjenner. De 
er drevet av en fundamental visjon som 
gjennomsyrer hele Bibelen og som i sin 
korteste form lyder slik: Gud elsker 
den verden som er vår. Ikke bare sje-
len og ‘det åndelige’, men kroppen og 
naturen og alt som lever. Han som ble 

korsfestet for oss, holder alt som lever 
i sine korsmerkede hender. Han ser alt 
som lever og sier: Det er overmåte 
godt! 

Derfor finnes det så mange teks-
ter i Bibelen som retter blikket mot 
skjønnheten og livskraften i alt det 
Gud har skapt. En av de flotteste av 
disse tekstene finner vi i Salme 104. 
Les den gjerne sakte og se teksten for 
ditt indre øye! For her males et vak-
kert og fargesterkt bilde av livet på vår 
lille, grønne planet. Og alt er med: Hav 
og fjell, dyr og mennesker, sol og måne, 
regn og tørke, alt som spirer og gror.  
Og hva er poenget? 

Kristen gudstro har alltid svart langs  
to linjer. For det første: I alt som lever 
og spirer og gror er Gud skjult til ste-
de: «jorden er full av det Gud bærer fram» 
(v 24). I skaperverkets skjønnhet og 
fruktbarhet lever gjenskinnet av Guds 
godhet og herlighet. Det er Han som 

gir oss livet. Eller som Paulus sier: «Det 
er i Ham vi lever, beveger oss og er til» 
(Apg 17,28). For det andre: Vi utford- 
res til å ta vare på livet. Vise omsorg for 
alt som spirer og gror. Det er vårt fel-
les forvalterkall: Å dyrke jorda og ver-
ne om naturens sårbare samspill: Regn-
skogen og matjorda, havet og isbreene, 
biene og blomsterengene. Alt hører 
sammen med alt. Når økosystemenes 
bæreevne ødelegges av vår grådighet, 
er livet truet. 

Det er et himmelhøyt kall som er 
lagt i våre hender. Vi trenger hverandre 
for å møte de utfordringer det rom-
mer. Vi trenger å høre et kall til om-
vendelse og ny praksis: For Livets skyld. 
For skaperverkets skyld. For våre barns 
og barnebarns skyld.

For Grønn gruppe
Leif Gunnar Engedal

– levende  li
v 

 

Gr
ønn klode

Fast spalte med «Grønn gruppe»:

Hvert år har bygningsutvalget i menigheten 
befaring til alle kirkene for å se hvilke behov de 
ulike kirkene har for små og store vedlikeholds 
tiltak. I bevilgningen fra Modum kommune ligger 
det inne 500.000,- til generelle investeringer 
og i budsjettet ligger det ca. 100.000,- til 
vedlikehold per år til de 7 kirkene. I tillegg er 
det et eget rehabiliteringsprosjekt for Heggen, 
som er en middelalderkirke og underlagt en 
del restriksjoner fra riksantikvaren i forhold til 
vedlikehold og oppgraderinger. 

Med begrensede midler til vedlikehold, 
er det viktig at fellesrådet foretar de riktige 
prioriteringene hvert år. Det å ikke ta vare 
på bygninger på en forsvarlig måte, kan 
etterhvert gi dyre og krevende reparasjoner. 
Bygningsutvalget ser det som viktig i første 

omgang å sikre at tak er tette, vegger er fri fra 
råte og at alt i forhold til det branntekniske og 
det elektriske anlegget er i orden. 

I 2017 vil det blant annet bli lagt ferdig tak 
på store deler av Heggen kirke, fundamentet 
til det nye servicebygget ved Heggen kirke skal 
støpes, trappene ute i Rud og Nykirke skal 
repareres, det skal bes om tilbud på maling 
av noen av kirkene 
utvendig og innvendig, 
en del vinduer må 
vurderes skiftet ut, 
og det skal byttes ut 
noen råtne planker. 

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Vedlikehold av kirkene

Behov for vedlikehold 
av trappen utenfor Rud 
kirke

Nytt tak, Heggen kirke

Behov for litt fjerning av 
busker utenfor Snarum 
kirke
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Sogneprest Thomas Stang 
– og hans slekt

Med Thomas 
Stang som sog-
neprest i Mo-
dum kom en 
epoke med ro 
og orden i pre-
stegjeldet. Han 
ble utnevnt til 
sogneprest i 
Modum fra 2. 
desember 1865, 
og var det inn-
til sin død 17. 
november 1874. 
Stang  var født i 

Tønsberg 17. juli 1804. Han var sønn 
av Lauritz Leganger Stang født på Fred-
rikshald (nå Halden) 29. desember 
1775, død på bostedet Nykrohnborg i  
Aarstad ved Bergen 14. juni 1836. Faren 
arbeidet som prokurator i Jarlsberg 
grevskap, konstituert byfogd i Tønsberg 
og siden sorenskriver i Nordhordland. 
Moren het Johanne Margrethe (Hanne) 
Conradi,  født på Fredrikshald 13. au-
gust 1780, død i Stavanger 7. desember 
1820. Conradi slekten kom fra Jylland i 
Danmark. Thomas gikk på Bergen Kate- 
dralskole. Som eldste sønn i søsken-
flokken på 7 (2 jenter og 5 gutter), var 
han et forbilde. Eldst i søskenflokken 
var han dog ikke. Han hadde ei søster 
som var 4 år eldre. En av hans brødre, 
Frederik Stang, ble etter hvert stats-
minister. Thomas avla embedseksamen 
i 1827, med beste karakter. Han giftet 
seg 9. september 1827 med Martha 
Regine Gløersen, født i Asak ved Fred-
rikshald 24.mars 1824 – død i Kristian-
sand 23. desember 1875. Hun var dat-
ter av major Christian Gløersen.

Han ble utnevnt til residerende ka-
pellan i Meldalen i 1827. Sogneprest i  

Vang i Valdres fra 1831. Sogneprest i 
Nes i Hallingdal ble han i 1837. Sogne-
prest i Botne fra 1846. I Botne var han 
helt til han ble utnevnt til sogneprest 
i Modum i 1865. Hans yrkesaktive tid 
var lang, hele 47 år. De siste 9 årene var 
han altså sogneprest i Modum.

Thomas Stang var en svært kunn-
skapsrik og engasjert person. Han utga 
blant annet i årene 1835–1839 en sam-
ling anordninger og resolusjoner om 
den norske geistlighet. I hans tid i Botne 
fikk han i 1851 utgitt boka «Den nor-
ske husmannsklasses tilstand“. I boka 
tok han for seg de forskjellige sidene av 
husmannsordningen, og drøftet  end-
ringer han mente burde gjøres i lov-
givningen om husmannsvesenet. Han 
foreslo blant annet at det burde ileg- 
ges en særskatt på de bønder, som  
gjorde husmennene til fattiglemmer. I  
Modum engasjerte han seg mye i preste- 
gårdens gamle kontrakter og tilhøren-
de avgifter.

Ekteparet Stang fikk barna; Lauritz 
Christian Stang (1828–1896), Johan 
Stang (1829–1877), Carl Stang (1831–
1856), Johanne Marie Stang (1832–
1918), Theodora Stang (1834–1835), 
Theodor Stang (1836-1919), Thomas 
Stang ( 1838–1919), Anders Rambech 
Stang (1839–1910), Jacobine Mathea 
Stang (1841–1899), Frederikke Geor-
gine Stang (1845–1845), Fredrik Stang 
(1846–1906). 

Sønnen Lauritz Christian ble i 1864 
utnevnt til sogneprest  i Nore, senere i 
Herad ved Farsund, Borgund og Botne. 
Sønnesønnen Immanuel Stang (sønn av 
Lauritz) ble konstituert lensmann i Mo-
dum i 1895. Lensmanns-distriktet ble i 
1897 delt i søndre og nordre Modum. 
Immanuel ble da ansatt som lensmann 

i nordre Modum inntil han gikk av med 
pensjon i 1932. Han døde 24. februar 
1952.    

Immanuel Stang fikk 10 barn. Flere 
av disse bosatte seg i Modum. Nevnes 
kan Thomas Stang født 23. september 
1920, gift med Ingrid Vist født i Stein-
kjer 15. november 1917. Han arbei-
det store deler av sitt yrkesaktive liv 
som jernbaneekspeditør ved Vikersund 
jernbanestasjon, godt kjent og likt av 
lokalbefolkningen for sitt lune vesen. 
Thomas og Ingrid fikk barna Bård  
f. 1948, Kari Mette f. 1954, Espen f. 1956 
og Geir f. 1957.  

«Historiespalten»

Vidar Brekke
Medlem av Modum menighets historieutvalg

Lensmann Immanuel Stang til venstre.
Bildet er hentet fra Modum Bibliotek

Gravstedet befinner 
seg rett til venstre 

når en kommer 
innenfor hovedpor-

ten til Heggen kirke.

Thomas L. L. Stang
Bildet er hentet fra 
Modums Historie 
v/Roar Tank

Kilder:  
Modums Historie 
v/Roar Tank
Den fredrikshaldske slekt 

Stang – utgitt 1959 
 v/Thomas Stang
Kirkebøker
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Dette skjer på Vikersund menighetssenter

Dette skjer i Åmot kirke

SEPTEMBER: 
Onsdag 08.09. kl 17.00: Middag og fellesskap
Tirsdag 12.09. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 20.09. kl 19.00: Sangkveld med 
   Helle Myrvik og Kristin Leite
Onsdag 27.09.  kl 19.00: Min vei til Modum
   Trosfortelling 
   v/Arnstein Bleiktvedt
 
OKTOBER:
Onsdag 04.10. kl 17.00: Middag og fellesskap
Tirsdag 10.10. kl 11.00: Formiddagstreff
 
NOVEMBER:
Onsdag 08.11. kl 19.00: Reformasjonen 500 år 
Tirsdag 14.11. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 22.11. kl 17.00: Middag og fellesskap
Onsdag 29.11. kl 19.00: Møte i misjonssambandet

Se gudstjenestelista på baksiden for gudstjenester

KURS
Skapt til tro og liv
3 undervisningskvelder 
v/Leif Gunnar Engedal
 
Temaet for kurskveldene er noen 
helt sentrale anliggender i den kristne 
tros forståelse av hvem Gud er, hva 
det innebærer å være menneske skapt  
av Gud, og hvordan troens liv kan arte seg.

Oktober / november
Onsdag 18. oktober  Den usynlige guds bilde
Onsdag 25. oktober  Skapt i Guds bilde
Onsdag 1. november  Troens landskapsbilder
 
Påmelding via e-post til torill@famkorsvik.org, 913 82 456 
eller til kirsti@modumkirke.no, 951 47 345
Kurskveldene starter kl. 19.00 og varer til kl. 21.15.
Kursavgift: kr. 50,- pr kveld

AUGUST:
Tirsdag 29. aug. kl. 18.00:  Temakveld
  Et hjem for oss, et hjem for deg?   
  Hvordan oppleves det å komme ny til  
  Åmot kirke og til Nykirke? 
  Foredrag ved Leif Gunnar Engedal med  
  samtaler i etterkant. Servering av frukt  
  og mineralvann.

Onsdag 30. aug.  kl. 11.00:  Babysang

SEPTEMBER: 
Tirsdag 5. sept.  kl. 18.00:  Strikkekafé.
Onsdag  6. sept. kl. 11.00:  Café & Le.
Onsdag 13. sept. kl. 11.00: Babysang
Mandag 18. sept.  kl. 11.00:  Hyggestund
Lørdag 23. sept. kl. 10–14: Klesbyttedag i Storstua
Onsdag 27. sept.  kl. 11.00: Babysang

OKTOBER: 
Søndag 1. okt.  kl. 19.00: Konsert med 
   Tarjei og Helge Nysted m/band
Tirsdag  3. okt.  kl. 18.00:  Strikkekafé
Onsdag  4. okt.  kl. 11.00: Café & Le
Onsdag  11. okt.  kl. 11.00: Babysang
Lørdag 14. okt.  kl. 18.00:  Gospelnight
Mandag 16. okt.  kl. 11.00:  Hyggestund
Tirsdag 17. okt.  kl. 11.00: Strikkekafé
Onsdag 25. okt.  kl. 11.00: Babysang

NOVEMBER: 
Onsdag 1. nov.  kl. 11.00:  Café & Le
Onsdag 8. nov.  kl. 11.00: Babysang
Tirsdag 14. nov.  kl. 18.00:  Strikkekafé
Mandag 20. nov.  kl. 11.00:  Hyggestund
Søndag 26. nov.  kl. 12.30:  Familiespeiderens 
   juleverksted – med servering  
   av julegrøt
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Pilegrimstur 
til  Vatnås kirke 26. august

Diakonene i Eiker og Modum inviterer 
til Pilegrimstur lørdag 26. august. De 
som ønsker å samkjøre møter kl. 
09.25 på parkeringsplassen til Åmot 
kirke. Felles vandring fra Vatnås kirke 
i Sigdal kl. 10.30. Vandringen avsluttes 
med messe i kirken hvor prost Erik 
Haualand forretter.

Ta med godt fottøy, mat og drikke, 
sitteunderlag og klær etter vær. Ved 
behov for skyss, eller om du har 
ledig plass i bilen, ta kontakt med 
undertegnede. Pris pr person kr 50,- 
for bruk av kirken.  

For å ha noenlunde oversikt over 
hvor mange vi blir, synes vi det er greit 
med påmelding. Påmeldingsfrist er 23. 
august til diakon Kirsti Hole, tlf. 951 47 
345 eller kirsti@modumkirke.no.

Foto: 
Tor Kornstad

Vatnås kirke fra 
1665 og er en 
laftet korskirke. 
Like ved kirken er det en Olavskilde. 
Det heter seg at kilden har helbredende 
vann og at den aldri går tørr.

 
 

• Babysang: onsdag  30. august  kl. 11.00  i Åmot kirke 
• Babysangkurs: torsdag  31. august  kl. 12.30  på Vikersund menighetssenter
• Barseltrim: onsdag  06. september  kl. 10.00  i Åmot kirke
• Bønn for Modum: torsdag 31. august  kl. 19.30  på Betlehem i Geithus
• Familiespeideren KFUK-KFUM  søndag  10. september kl. 14.00 Kanopadling Sysletjern
• Forbønnsgudstjeneste: onsdag  30. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter
• Formiddagstreff: tirsdag  13. september  kl. 11.00  på Vikersund menighetssenter 
• Heggen gospel:  fredag  25. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter
• HolyRobic senior: torsdag  07. september  kl. 11.00  i Åmot kirke
• Hyggestund: mandag 18. september  kl. 11.00  i Åmot kirke
• Hyggetreff:  tirsdag  26. september  kl. 11.30  på Holemoen 
• Knøttesang: torsdag  31. august  kl. 17.30  i Åmot kirke
• Lørdagskafé: lørdag  26. august  kl 11.00  på Vikersund menighetssenter
• Modum Soul Children:  lørdag  19. august  kl. 13.00  på Vikersund menighetssenter
• Strikkekafé: tirsdag  22. august  kl. 18.00  i Åmot kirke 
• Åmot barnegospel: torsdag  31. august kl. 17.30  i Åmot kirke
    

Klar, ferdig, gå! Høsten 2017

Senk skuldrene 
– løft blikket
Modum menighet ønsker velkommen til:

DAGSRETREAT på Modum Bad, Villa Sana
lørdag 14. oktober 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 29. september 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.

Stille time Rud kirke
fortsetter hver første mandag i måneden 
(endringer hvis ferie eller helligdag). 

Høstens datoer er: 
4. september, 9. oktober, 
6. november og 4. desember.
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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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 Internasjonal 

lørdag
21. oktober

Hold av lørdag 21. oktober fra kl. 
15.00 – da feirer vi igjen Internasjonal 
lørdag i Skiflyvningshallen i 
Vikersund. I skrivende stund er ikke 
programmet klart, men vi satser 
som før på smaksprøver fra mange 
land og underholdningsinnslag. Det 
har møtt opp rundt 400 på dette 
arrangementet de siste årene, og 
vi håper på like god «trøkk» i år! 
Økonomien til Internasjonal lørdag 
er avhengig av gaver og støtte, så 
vi er veldig takknemlige for bidrag 
som gjør at vi kan fortsette med 
en slik lokal feiring av kulturelt 
mangfold! Det blir satt opp en 
kasse ved utgangen som man kan gi 
penger i. Det er Flyktningetjenesten, 
Frivilligsentralen og Modum 
menighet som står bak Internasjonal 
lørdag, med mange frivillige 
bidragsytere som lager mat og 
stiller opp på andre fronter.

Kirsti Hole

Modum Soul 
Children – høsten 2017

Modum Soul Children er et kor for 
alle barn som går i 4.–7.klasse og har 
øvinger cirka 1 lørdag i måneden fra 
kl. 13–17. Vi samles, øver, leker og 
spiser middag sammen. Om du vil 
bli med så er det bare å møte opp 
på Vikersund menighetssenter de 
følgende lørdagene:

• 19. august kl. 13 på Vikersund 
menighetssenter.

• Vi synger på gudstjeneste i Heggen 
kirke søndag 20. august kl. 11.

• 16. september kl. 13 på Vikersund 
menighetssenter.

• Vi synger på gudstjeneste i 
Nykirke kirke søndag  
17. september kl. 11.

• 14. oktober kl. 14 på Vikersund 
menighetssenter.

 Vi blir med på Gospelnight lørdag 
kveld! 

• Vi synger på gudstjeneste i Rud 
kirke søndag 15. oktober kl. 11.

• 11. november kl. 13 på Vikersund 
menighetssenter.

• Vi synger på jubileumsgudstjeneste 
på Vikersund menighetssenter  
søndag 12. november kl. 11.

 
 

I Modum har vi 7 flotte kirker og 
et menighetssenter. Alle kirkene 
er mulige å leie til konserter eller 
lignende. I tillegg er det mulig å leie 
lokaler i Vikersund menighetssenter 
og Åmot kirke til andre type 
arrangementer. 

Vikersund menighetssenter drif- 
tes av et eget styre. For å leie 
menighetssenteret, tar man kontakt 
med Hroar Fossen, 950 42 798.

I Åmot kirke er det ulike lokaler 
til leie. I kirkerommet er det et helt 
nytt D&B lydanlegg som egner seg 
veldig godt til konserter! Kirken har 
flere små og store møterom som kan 
leies på times og dagsbasis eller til 
langtidsleie. Storstua (der biblioteket 
var), kirketorget og ungdomsstua (i 
kjelleren) egner seg godt til ulike 
selskap. Kirken tilbyr og en egen 
«minnesamværpakke». Her er det 
frivillige som stiller opp og jobber 
og inntektene går til å støtte opp 
under menighetens eget arbeid, som 
søndagsskolen, Åmot barnegospel, 
Tro og Lys og andre aktiviteter.

For priser og informasjon om  
de enkelte kirkene, sjekk på menig-
hetens hjemmeside: 
www.kirken.no/modum 
eller ta kontakt med kirkekontoret: 
32 78 32 30.

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge 

Storstua i Åmot kirke

Feil navn på konfirmant 
i blad nr. 2/2017
Henrik Arnegard heter 
Henrik Arnegard Løvaas

Beklager feilen!

Leie lokale 
til minnesamvær, konfirmasjon, 
dåpsselskap, konsert, 
møter eller noe annet?
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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

Sander Jøsendal Hansen 14.05.2017 Heggen kirke 
Jenny Elisabeth Kaasin Øverby 14.05.2017 Heggen kirke 
Heine Hansen Lutnes 28.05.2017 Haug kirke 
Emil Lund Berget 04.06.2017 Heggen kirke 

Navn Dåpsdato Sted

Oskar Bretvik Bernhus 04.06.2017 Åmot kirke 
Rakel Skretteberg Amble 05.06.2017 Snarum kirke
Edvin Brunæs Mørch 05.06.2017 Snarum kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Aage Gustav Andersen 1937 02.05.2017 Heggen kirke  
Magnhild Bjertnes 1924 03.05.2017 Gulsrud kirke  
Thor Hilsen 1945 05.05.2017 Snarum kirke  
Roar Blix 1936 10.05.2017 Rud kirke  
Erik Hagen 1926 18.05.2017 Åmot kirke  
Malmfrid Saastad 1934 18.05.2017 Snarum kirke  
Liv Elise Larsson Skogen 1944 19.05.2017 Heggen kirke  
Kari Kristine Skinnemoen Olsen1931 23.05.2017 Nykirke kirke  
Bjørn Indresæter 1965 30.05.2017 Vestre Spone  

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Ågot Teresie Brenna 1930 31.05.2017 Åmot kirke  
Tom Erik Petersen 1950 02.06.2017 Åmot kirke  
Roar Thon 1939 02.06.2017 Heggen kirke 
Ernst Noralf Pedersen 1964 06.06.2017 Nykirke kirke 
Lise Buxrud 1961 06.06.2017 Åmot kirke  
Gerd Elna Lislegård 1933 08.06.2017 Heggen kirke 
Harald Haug 1948 08.06.2017 Gulsrud kirke 
Eva Othilie Berger 1919 14.06.2017 Heggen kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Torunn Jacobsen og Tommy Westrum 06.05.2017 Nykirke kirke 
Ingeborg Gulsvik og Shamal Babani 03.06.2017 Heggen kirke 
Mari Baklid Kalager og Morten Ødenes 03.06.2017 Heggen kirke 

Brudeparet Dato Kirke

Lea Rose Nuestro Lejano og 
Richard Isdal Andersen 10.06.2017 Heggen kirke

Over 130 fornøyde deltakere fikk sine velfortjente 
gullmedalje i årets Rullatormil. For 10. gang arran-
gerte Modumheimen og Modum menighet denne 
uformelle konkurransen. Ordfører Versland delte  
ut medaljer, og alle ble gratulert med vel gjennom-
ført innsats. Før det hadde de gått eller rullet den  
oppmerkede løypa, vært innom Åmot kirke for drik-
kestasjon, taffelmusikk og quiz og jobbet seg opp  
den siste tunge bakken mot Modumheimen.  Vel i 
mål var det pølser og saft, kaffe og kaker til alle i 
sola i Sansehagen. Kapellan Liodden minnet oss om 
det gode blikket og øyne som ser. Denne dagen 
var det mange som både så hverandre og som gav 
hverandre gode og oppmuntrende ord. 

Geir

Alle fikk gullmedalje!



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

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

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

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

September 
Søn 3. sept. – 13. søn i treenighetstiden Matt 25, 14-30
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Runar J. Lodden og 
vikarorganist.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Geir E. Holberg, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 18: Ordinasjonsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Runar J. Liodden, Arnstein 
Bleiktvedt, Vidar Husøien, Kirsti Hole, 
Anne-Kjersti Holberg og Hanna L. Husøien.

Søndag 10. september – 14. søndag i treenighetstiden – 
Matt 20, 1-16
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
presentasjon av Vikersundkonfirmantene. 
Geir E. Holberg, Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste med utdeling av 
4-årsbok. Arnstein Bleiktvedt, Anne-Kjersti Holberg 
og Helge Nysted. Kirkekaffe.
Vestre Spone kirke kl. 15: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden og 
Helge Nysted.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.

Søndag 17. sept. – 15. søn i treenighetstiden – Matt 7, 24-28
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-års kirkebok. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og vikarorganist.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og 
vikarorganist.

Søndag 24. sept. – 16. søn i treenighetst. – Mark 7, 31-37
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Konfirmantjubi-
leum. Geir E. Holberg og Helge Nysted.
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste i forbindelse 
med konfirmantleir.  Arnstein Bleiktvedt, 
Vidar Husøien,  Anne-Kjersti Holberg og 
vikarorganist.
Rud kirke kl. 19: Bygdas kirkekveld. 
Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted.

Oktober
Søndag 1. okt. – 17. søn i treenighetstiden – Joh 11,17-29
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 
og vikarorganist.  
 
Søndag 8. okt. – 18. søn i treenighetstiden – Matt 8,14-17
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og vikarorganist.

Søndag 15. okt. – 19. søn i treenighetstiden – Luk 20,45- 21,4
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden 
og vikarorganist.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste med utdeling av 
4-års kirkebok. Arnstein Bleiktvedt, Kirsti Hole 
og Helge Nysted.
Vestre Spone kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
utdeling av 4-års kirkebok. Arnstein Bleiktvedt, 
Kirsti Hole og Helge Nysted.

Søndag 22. okt. – 20. søn i treenighetstiden – Joh 11,1-5
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med utdeling 
av 4-års kirkebok. Geir E. Holberg, Anne-Kjersti 
Holberg, Helge Nysted og Åmot barnegospel.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 4-års kirkebok 
og konfirmantjubileum. Arnstein Bleiktvedt og 
Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro og Lys.

Søndag 29. okt. – Bots- og bønnedag – Luk 13,22-30
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien.

November 
Søndag 5. november – Allehelgensdag – Matt 5,1-12
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Snarum kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt, Kirsti Hole og vikarorganist. 
Åmot kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Onsdag 8. november:
Heggen kirke kl. 19: Lutherkveld. Geir E. Holberg 
og Hanna L. Husøien.

Søndag 12. nov. – 23. søn i treenighetstiden – Mark 10,28-31
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Søndag for de for-
fulgte. Runar J. Liodden, Kirsti Hole og vikarorganist.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste med markering av at Normisjon i 
Norge er 150 år og Vikersund Normisjon 145 år. 
Geir E. Holberg, Preben Colstrup, Hanna L. Husøien 
og Modum Soul Children. Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Anne-Kjersti Holberg og 
Hanna L. Husøien. 

Søndag 19. nov. – 24. søn i treenighetst. – Matt 18,1-6.10-14
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. 

Søndag 26. nov. – Kristi kongedag – Matt 25,31-46
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted og 
Åmot barnegospel. Familiespeideren inviterer 
til juleverksted med julegrøt etter gudstjenesten. 

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 1. oktober – 17. søndag i 
treenighetstiden – Joh 11,17-29
Snarum, Nykirke, Rud, Gulsrud eller  
Vestre Spone kl. 11

Søndag 29. oktober – 
Bots- og bønnedag – Luk 13,22-30
Nykirke, Rud, Gulsrud eller Vestre Spone 
kl. 11

Søndag 19. november – 24. søndag i 
treenighetstiden – Matt 18,1-6.10-14
Snarum, Nykirke, Rud, Gulsrud eller  
Vestre Spone kl. 11

Søndag 26. november – 
Kristi kongedag – Matt 25,31-46
Snarum, Nykirke, Rud, Gulsrud eller  
Vestre Spone kl. 11


