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”Jeg lærer deg visdommens vei
og fører deg på de rette stier.”

Salomos ordspråk 4:11
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Soknepresten har ordet, 
Geir E. Holberg:

Smil!
Se deg omkring. 
Du kan gjøre andre 
glad!!

Et smil koster 
ingenting, men 
kan gi så mye. 

Det er godt å få et 
smil! Det beriker den 
som får det, uten at 
den som gir blir fattig.
Et smil tar et øyeblikk, 
men noen smil huskes 
for alltid.

Ingen er så rik og mektig at han kan klare seg uten, og ingen så fattig at han ikke 
kan bli rik av det.

Et smil skaper glede og harmoni i hjemmet, skaper en god atmosfære i arbeids og 
forretningsliv. Smilet er vennskapets og kjærlighetens signatur.

Smilet gir trøst til den triste og oppmuntring til den slitne, et gløtt av sol til den 
som opplever dagene som tunge og grå. Ja, smilet er naturens egne motgift mot 
motløshet.

Men, smil kan ikke kjøpes, lånes eller taes fra noen andre, for smilet har ingen verdi 
om ikke det gis fra et menneske til et annet. Det smilende menneske ser nettopp 
deg!

Noen er for slitne til å smile. Gi dem et av dine smil, for ingen trenger et smil mer 
enn den som ikke har flere smil å gi.

Geir
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En minneverdig begivenhet i 
Nykirke

Det var en fullsatt Nykirke som tok i 
mot Lise Wold Kleven søndag 17 Juni. 
Biskop Laila Riksaasen Dahl ordinerte 
Lise  til prest;  i kirken hvor hun er døpt, 
konfirmert og viet. Biskopen fremhevet 
hennes  allsidighet, folkelighet og nær-
het. Under ordinasjonsprekenen, som 
omhandlet gjestebud i himmelen, sa hun 
da også at hun heller ville gå i dongeri, 
enn å sprade rundt i hvit kjortel på 
gullbelagte gater. 

Feiringen fortsatte i Åmot kirke hvor 
hun ble hedret med  taler og hilsninger 
fra  ordfører, kolleger og venner. En 
herværende dagsavis minnet om 
Bibelsitatet  at ”ingen blir profet på eget 
hjemsted”. - Men så er jeg ikke profet, 
men prest, repliserte Lise muntert. 

Inge

Lises 
store dag

Inngangsprosjesjon.

En fullsatt Nykirke.

Biskopens ordinasjonstale.

I bønn.

Lise taler til menigheten. Ordinasjonspreken.Nattverd.

Bak fra venstre: Runar Liodden, 
Per Arne Dahl, Geir E. Holberg, 

Margareth Glad, Jon Mamen og 
Terje E. Gulbrandsen (menighetsrådet). 
Foran: Helge Norrud, Lise W. Kleven og 

Laila Riksaasen Dahl.
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Tro og lys-lekene – de beste noensinne!!

Av de ca 100 deltakerne var 22 fra 
Modum.

Temasangen synger videre med oss på 
veien: 

Besøk av biskop Laila, som har sagt ja-TAKK til å være biskop for Tro og lys i Norge. 

• Bilder: Britt Dahl

Tro og lys i Norge på sommersamling på Gjennestad gartnerskole: 

Venner i Guds hage

Det er Jesus som sier til oss: 

Kom og ta min hånd og vær min venn, 
jeg gir deg håp og kraft igjen. 
Jeg vet hvor dyrebar du er, 
så hør på meg, jeg har deg kjær. 
Og hvis du vil gå der jeg vil gå 
med tunge eller lette skritt, 
og hvis du gjør godt slik jeg gjør godt, 
da vokser stadig riket mitt. 

Eli Landro

Minneord Johakim Ørstad ble bisatt fra Åmot 
kirke tirsdag 19. juli til fullsatt kirke. 
Johakim var en ung mann som pga sitt 
store handikap strevde ekstra mye med 
livet sitt. I Åmot kirke var han aktiv 
med fra kirken var ferdigbygd. Han 
var flittig på gudstjenester,  tilhørte 
et husfellesskap og var en fast bruker 
av Kirketorget. Spesielt likte han å 
treffe de ansatte i Modum menighet. 
Der fikk han brynet sine tanker og sin 
entusiasme for fotball og samfunn. Fra 
2001 var Johakim med i Tro og Lys, og 
var fra første stund med på turer og 
utenlands-reiser. Noen år førte han 
regnskapet for gruppen, og de siste 
årene førte han også regnskapet for 
Åmot kirke.

Vi vil savne hans telefoner og nesten 
daglige besøk, hans humor og hans 

engasjement når de store politiske 
avgjørelsene ble tatt. Vi er takknemlige 
for alle spørsmål om liv og død som vi 
fikk dele! Johakim var direkte.

Han brukte ikke omveier for å komme 
til de sakene han var opptatt av. Så 
gjennom årene ble det mange samtale-
emner. Mye om dagliglivet og mange 
tanker om livets mening. 

Vi lyser fred over Johakims minne! 

Liv Therkelsen og Britt Dahl

Hjertelig takk
for varme tanker og oppmerksomhet 
ved våre kjære Joahkims bortgang. 

Mamma Tove, Torkild (bror) og 
øvrige familie.

Konsert.
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Tid for EU-kontroll?

DRYPP FRA DØPEFONTEN
INNSPILL  TIL  OPPFØLGING ETTER DÅPEN

Er du en god mamma eller pappa?
Trenger vi foreldre en offentlig EU-
kontroll for å kvalitetssikre oppdra-
gelsen av barna våre?

Hvis noen pirker borti 
foreldrerollen vår og ymter 
frampå at vi burde gjøre ting 
annerledes, så reiser busta 
seg på mange av oss. Vi lader 
våpnene og gjør oss klare 

til å fyre av noen skarpe kommentarer 
mot de som prøver seg. For som 
foreldre er vi sårbare for kritikk av den 
rollen som betyr aller mest å lykkes 
i – å være mamma og pappa. Det kan 
være irriterende når vår egen mor 
eller svigermor legger selvsikkert ut 
om hvordan hun gjorde det da hun var 
småbarnsmor. Men gjør vi automatisk 
de rette valgene i foreldrerollen eller 
har vi noe å lære? 

Alle foreldre ønsker 
å gjøre det beste 
for barna sine, men 
det er ikke alle barn 
som opplever det 
slik. Jeg tror vi alle 
har noe å lære av 
andre, og jeg tror vi 
alle har noe å lære 
bort. Hvordan kan 

vi våge å slippe inn mer av sannhetens 
lys i livene våre som foreldre? 

Jeg tror det handler om å innrømme at 
vi ikke fikser alt, og at det er situasjoner 
som vi strever med å takle på en god 
måte. Hva kan vi gjøre for å utvikle oss 
som mamma og pappa? Her er noen 
forslag:

Ydmyk og åpen tone i hjemmet
Ingen av oss foreldre er fullkomne. 
Ingen av oss har fullkomne barn. Dette 
faktum trenger vi ikke å legge skjul på, 
men la det heller åpne opp for en større 
tabbekvote for både store og små. Vi skal 

ikke prøve å være gode foreldre ved å 
gjøre noen tapre forsøk. Da kan vi lett gi 
opp og la tilfeldighetene styre hjemmet. 
I stedet skal vi hver dag øve oss i å 
være gode foreldre. I denne livslange 
prosessen trenger vi stadig å bekjenne 
våre overtramp og ukloke valg for 
barna og Gud og be dem om tilgivelse. 
Da er vi med og skaper en ydmyk og 
åpen tone i familien som kan motivere 
barna til å trene på å være ansvarsfulle 
og omsorgsfulle medmennesker.  

Å prate med gode venner og 
familie
Når vi først er sammen med mennesker 
som vi har en åpen og ærlig tone 
med, hvorfor ikke bruke tid på å dele 
erfaringer med dem? Hvis vi selv tar 
et initiativ til å innrømme svakhet, så 
skaper vi en trygg base for andre til å 
åpne opp om de tingene de ikke fikser 
så greit heller. Slike samtaler styrker 
vennskapet og gir gode muligheter for 
å utvikle oss videre sammen.  

Lese bøker
Det finnes mange bøker som gir
konkrete råd om blant annet grense-
setting og hvordan møte barna våre 
på en respektfull måte. Nedenfor ser 
du noen eksempler på bøker jeg har 
hatt stor glede av. Selv om mange 
kvier seg for å lese bøker, så er disse 

overraskende konkrete med historier 
fra virkeligheten som er lette å kjenne 
seg igjen i. ”Ditt kompetente barn”, 
skrevet av Jesper Juul, åpnet virkelig 
øynene mine for hvor lett vi voksne 
har for å overkjøre barna våre. Boka 
understreket med treffende eksempler 
hvor viktig det er å vise barna respekt, 
høre på hva de har å komme med og 
respektere følelsene deres.

En ting er ord og kunnskap. Det har liten 
verdi hvis det ikke omsettes i handling. 
Som Apostelen Johannes sier: ”Mine 
kjære, la vår kjærlighet være sann. Ikke 
tomme ord, men handling” (1.Joh 3,18) 
Det er ikke lett! Men mye bedre enn 
å gi opp er å ta i mot Guds tilgivelse 
og hjelp til å øve videre i rollen som 
mamma og pappa. Det er gull verdt!

Kjære Gud, 
du er vår himmelske Far. Tilgi våre harde 
ord og ukloke valg. Fyll oss med en ny 
kjærlighet til barna våre. Gi oss visdom og 
mot til å utvikle oss som foreldre! Amen.

Runar
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Trine Johannessen.

En utrolig tur
Takk til deltakere og takk til med-
arrangører i Untersontheim, Oberst-
dorf og Dettingen.

Finnes det noen vakrere musikk enn 
mennesker som gleder seg?

Arild Løvik

Heggen gospels 
Tysklandsturne

Julie Moviken og Trine  Johannessen. 
En spontanopptreden på torget.

Glade og engasjerte korjenter i harmoni og sang av hjertens lyst!

Arild og Magne ”en av våre 
fire glimrende bussjåfører.

Øivind Amble, Kjetil Austad og Silje Engedal I morsom, musikalsk 
utfoldelse.

• Bildene er tatt av Ole Marius Fossen

Erlend Holberg løftes opp
 i Schubarthallen.

Oberstdorf,  
Friluftkonsert  i 
ca 2000 m.o.h.

Miriam Follesø.
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Tønner i naturen er forurensning.

Fakta:
Finn et tre. Stryk forsiktig et løvblad. 
Inni dette ene bladet finnes 30 
millioner ”grøntfabrikker” som pro-
duserer klorofyll og holder den 
store prosessen i gang: fotosyntesen, 
forutsetningen for alt liv på denne 
kloden.

En sprudlende, positiv og entusiastisk 
gjeng; Modum Soul Children.

Fullt trøkk på Oslo S!

Modum Soulchildren i
OSLO 

I pinsehelgen reiste en gjeng sang-
glade barn til årets Soul-children 
festival i Oslo. Du kan ikke klare å 
forestille deg det trøkket det var 
når 850 Soul Children barn sang 
på Oslo S. Det må oppleves!

En fornøyelse å være voksen leder 
i denne gjengen.

Anne-Margrethe Skagen

Delegrupper
Det gjør godt å snakke om det!
Selvhjelpsgruppene som frivillighets-
sentralen og menigheten samarbeider 
om starter opp igjen etter ferien. 
Noen av gruppene gjorde avtaler 
før sommeren, og andre er klare 
til å starte når det melder seg nye 
deltakere. Gruppa for pårørende til 
demente har ikke plass til flere for 
tiden, men alle de andre gruppene har 
plass til nye deltakere.
Vårt samlede gruppetilbud er for 
personer som har opplevd:

•  å miste ektefelle / samboer
• samlivsbrudd (”Sorgen det ikke 

sendes blomster til”)
• selvmord i nærmeste familie
•  å miste foreldre (gruppe for 

voksne)
•  å miste barn
•  å være incest-utsatt
•  å være pårørende til demente
•  å være pårørende til personer 
 med adhd/rusproblematikk 

Flere opplysninger kan fåes ved å ta 
kontakt med

Diakon eller Kirkekontoret i Modum 
– diakonvikar Gudrun Klingsheim, 
tlf 32 78 32 30  eller 
Frivillighetssentralens leder – Tanja 
Tyberg Grøtterud, tlf 32 78 58 40

Helt grønn: 

Lokal oppvarming
Modum Kommune er veldig flink med 
kildesortering. Egentlig. Men det holder 
ikke at kommunen er flink, for det er 
vårt ansvar å gjøre jobben som følger 
med disse brune søppelkassene vi skal 
ha fått utlevert. Det er vi som må kaste 
våtorganisk i den ene og restavfall i 
den andre. I husstanden blir det mer 
avfall en dette, og det skal vi levere 
på et av returpunktene. Hovedsaklig 
glass og metall. Lokale foreninger har 
nemlig funnet ut at det er kjekt å tjene 
penger på å samle inn papp og papir, så 
det eneste vi trenger å gjøre, er å følge 
med på når de har innsamlinger. Da 
plasserer vi eskene med papiret ved en 
kommunal vei eller fylkesvei, og så blir 
dette plukket opp her. Dette er en helt 
strålende løsning.

All respekt til Enger fyllplass. Der SKAL 
vi levere alt annet avfall. Det er ikke 
lov å kaste det gamle kjøleskapet ut i 
naturen sammen med oljefat og rustne 
motordeler. Dessverre er det likevel 
mange som gjør det, og noen tjener 
penger på det også. Nå har kommunen 
funnet ut at de kan varme opp Enger 
skole med energien fra Enger fyllplass. 
Metangassen som likevel ikke ville ha 

gått til noe annet fornuftig. Dette er 
god lokal oppvarming når det tross alt 
den globale oppvarmingen vi ikke vil ha. 
Vekk med oljefyring!

Det kommer mye fint av flaskene og 
boksene vi panter i butikken. Om man 
leser litt om det, kan man finne utallige 
produkter laget av disse materialene. I 
sommer har det vist seg at tusenvis av 
flasker forsvinner. Det er hovedsaklig 
campingturister som ikke gidder å 
pante. Ei krone her og ei krone der blir 
ganske mye penger i lengden. Dessuten 
er det urettferdig overfor miljøet å 
kaste dette ut i naturen. Det tar lang tid 
å bryte ned plast. Men lokalbefolkningen 
er flink. Vi panter, vi!

Bare dette viser at vi tar ansvar lokalt. Vi 
liker å ta ansvar. Særlig når det er såpass 
enkelt som å kildesortere. Derfor tror 
jeg det er på tide med en ny utfordring 
til oss. «Vil du være med meg hjem og 
se på varmepumpa mi?»

Ingunn Lægreid 
Thomassen, 

Modum NU
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Stine Buxrud var initiativtager til Holy-
robics for 10 år siden.

- Og Stine, hvorfra fikk du denne
ideen å kombinere kirke og aeorobics, 
en nokså uortodoks kombinasjon i kir-
kelige kretser?
- For lenge siden var jeg aupair i Los 
Angeles, den byen med englene, du vet? 
- Ja… det er flere som har hentet gode 
ideer fra engler, har jeg hørt ….
- Jeg var ivrig på aerobic, og der fikk jeg 
altså inspirasjonen.

Senere, I etter-
kant av et alfa-
kurs, pratet vi 
om aktiviteter 
til den nye 
Åmot kirke. 
Min tanke ble 
tenkt høyt og 
Kjetil Ruud 
kom straks med navnet; Holyrobic. Ide-
en ble realisert, og sammen med Hilde 
(Trondsen) startet vi opp aktiviteten 
som nå har 10-års jubileum.
I dag er det Helle Mikkelsen, Gro Grøs-
land, Turid Grøsland og Marianne Foss 
som leder Holyrobic i Åmot kirke.

Grunnprinsipper i 
Holyrobic:

•  Kom som du er

•  Vær den du er

• Tren for deg selv og ikke 
sidemannen

•  Vi skal ha det gøy sammen

•  Du skal få lyst til å komme igjen

Tirsdag og torsdag: 19.30 
Kondisjon/Styrkemix

   

Velkommen til et spennende år 
med team explore!
Modum menighet har dette året en-
gasjert Gunhild Fretland i en ettårs 
prosjektstilling hvor et av målene er å 
gi ungdommer mulighet til å erfare og 
utforske det kristne fellesskapet og ut-
vide grensene om hva det vil si å være 
kristen. Team explore vil være en del av 
dette arbeidet.

Gjennom team explore ønsker vi å 
skape en positiv stolthet…
• til å være den du er
• til å stå for det du tror på
• over det fellesskapet du er en del av!

• For hvem?
 Ungdommer i videregående skole
• Hvor og når?
 Tirsdagssamlingene vil være i Åmot 

kirke klokka 18.00 - 21.00
• Påmelding
 Teamet skal ha 12 deltakere. De 12 

første som melder sin interesse får 
gleden av å være med!

 Synes du dette virker interessant, 

eller er det noe du lurer på; ikke nøl 
med å ta kontakt!

 Gunhilds mobil : 99 64 27 58
 Mail: gunhild.fretland@hotmail.com
• Pris
 Tirsdagssamlingene, boka og t-skjor-

ter sponses av kirka. Ellers betales 
bli-kjent-turen (mat og transport) og 
nyttårsleiren Explore ( i regi av KRIK 
sentralt) på egenhånd.

Program for team explore 
høsten 2007
Dato Tema
01.09-02.09 Bli-kjent-tur!
11.09 Kap 1: Tabbekvote
25.09 Kap 2: Nysgjerrighet
09.10 Kap 3: Å holde sammen
21.10 Worship - Gudstjeneste
23.10 Kap 4: I balanse
06.11 Kap 5: Jesus i hverdagen
20.11 Kap 6: Under opplæring
04.12 Kap 7: Jesus som idol
15.12 (lør.) Kap 8: Jesusfokus
28.12.- Explore - nyttårsleir i regi  
01.01 av KRIK (Kristen Idretts-
 kontakt) 

Teamleder
Navn: Gunhild Fretland 
Alder: 27 år Bor: På Geithus 
Arbeid: Fysioterapeut på Frydenberg 
Fritid: Bryting, snowboard og fotball 
Gleder seg til: Et utforskende år med 
team explore!)

Gunhild har vært leder i kristen sam-
menheng i mange år, spesielt gjennom 
KRIK. Hun ønsker å bidra mer innen 
ungdomsarbeidet på  Modum og kom 
med idéen til Team Explore.
– Det handler om engasjement, moti-
vasjon, muligheter og tro. Jeg vil at de 
unge skal gå videre med god selvtillit 
og styrket kristentro, sier hun.

Inge Rese

”Noe av det mest spennende med å være 
kristen, er at det hele tiden er noe å strekke 
seg etter, det er alltid mer å uforske! Tror 
det er mye uopp-daget trosglede der ute! 
Og noe av det beste med troen er at den 
også gir meg et sted å bare være, akkurat 
sånn jeg er når jeg ikke gjør noen ting.”

Modum Menighet presenterer

«Hvem sier 
dere at jeg er?» 
(Jesus spør i Matt. 16:15)
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15. august blir  Ruth Flaglien pensjonist. 
Da er det nærmere 11 år siden hun be-
gynte å arbeide som kontorfullmektig 
ved Modum kirkekontor. Før det har 
hun en lang og variert yrkeskarriere 
bak seg.  Det første året som arbeids-
taker i kirken var arbeidsplassen  i det 
gamle rådhuset på Vikersund hvor  hun,  
Jon Mamen og undertegnede  had-
de kontor. Fra 1998  fikk vi felles kir-
kekontor for hele  Modum  i Åmot 
kirke. 
Ruth har bidratt til å utforme gode 
rutiner ved kirkekontoret, ikke minst 

i forbindelse med at Modum ble sam-
menslått til ett sokn fra 2002.  Det er 
spesielt kirkebokføringen hun har tatt 
seg av. Mange bemerker  hennes nøy-
aktige og  fine skrift ved føringen  av 
bøkene. Når noen senere vil søke opp-
lysninger fra bøkene i denne perioden 
hun har ført dem, vil de kunne glede seg 
over en god og lett forståelig skrift.
Personer som har søkt opplysninger 
om kirkelige handlinger ved kirkekon-
toret  på telefon eller ved personlig be-
søk er blitt møtt av Ruths hjelpsomme 
og  behagelige vesen. Samtidig  har hun  
kunnet gi  korrekte og sikre opplysnin-
ger om det arbeidsfeltet hun har hatt.
En stor takk til Ruth  fra Modum me-
nighetsråd og kirkestaben for  11 gode 
år ved kirkekontoret i Modum! Vi øns-
ker deg  alt godt for årene framover!

Harald Kvaase  

Personalnytt:

Takk for god 
arbeidsinnsats, 
Ruth!

• Andreas Viljugrein Gustavsen 
slutter som deltidskirketjener i Heggen 
1.august. Da har han hatt stillingen 
fra mars 2004. Andreas har også vært 
kirketjener i Heggen før fra 1999 til 
2003. Han kan dermed se tilbake på to 
perioder som deltidskirketjener i Heg-
gen. På vegne av Modum menighets-råd 
rettes stor takk til Andreas for god 
tjeneste i Heggen kirke!

• Erlend Holberg vil overta i stillingen 
som deltidskirketjener i Heggen fra 
1.august. Lykke til med tjenesten!

• Fra 15. juli har Gunhild Fretland 
begynt i ett års prosjektstilling 20 % 
rettet mot ungdomsarbeidet i Mo-
dum menighet. Hun lønnes med midler 
bevilget av Modum 
menighetsråd. 

Lykke til med prosjektet, 
Gunhild!

Harald Kvaase

Kirkeutvalget i Rud har lenge ønsket 
at Rud kirke skulle få et piano. Nå har 
ønsket blitt virkeliggjort. Et så godt som 
nytt piano er på plass i kirken. Modum 
menighetsrådet vedtok i et møte før 
sommeren å bruke av kirkefond for 
å få dette til. Organist Knut Johnsen 
undersøkte muligheten for å få kjøpt et 
pent brukt piano innenfor et budsjett på 
kr. 25.000 som passet til kirkerommet. 

Nå er instrumentet levert av Ljosland 
Musikk A/S på Notodden. Etter at 
pianoet har akklimatisert seg i kirken, 
vil det bli stemt på nytt.Kirkeutvalget 
på Rud vil sammen med organisten 
finne en anledning hvor pianoet blir 
behørig presentert i høst.

Harald Kvaase

Nytt fra Nykirke

I god tid før gudstjenesten på gruvetråkka 
i Skuterudåsen; en vakker forsommerdag.

Natalie Yuzhen Hansen – 
Foreldre: Odd Georg Hansen, 
Eva-Kristine Hansen

Anniken Jørgensen Vala – 
Foreldre: Christin Jørgensen, Steffen Vala.

Anna Karoline Kolsrud- 
Foreldre: 
Åse Kristin Andreassen, 
Eirik Kolsrud.

Piano i Rud kirke!
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Dette skjer på 
menighetssenteret
Et allsidig høstprogram presenteres 
nå på Vikersund Menighetssenter. 
Vi er glade for at det fortsatt blir 
gudstjenester. De har hittil vært 
godt besøkt. Ellers kommer de faste 
tingene i gang igjen (f. eks. Heggen 
gospel og Modum Soul Children.)  
Vikersund Normisjon fortsetter med 
temakvelder,  formiddagstreff og  lør-
dagskafe.   Her er oversikten over ons-
dags-samlingene til Normisjon (alle 
starter kl. 19.00):

5. sept. ”I stillhet og tillit”. Liturgisk 
kveldssamling v/ Jørgen Korsvik.

12. sept. ”Søkelys på morgendagens 
kirke.”  Det er enda ikke avklart hvordan 
vår fremtidige kirkeordning blir. Det er 
opp til politikerne.  Men hva ønsker vi?  
Hva forventer vi oss av kirka framover?  
Hvordan kan vi lokalt fremdeles ha et 
godt fungerende kirkeliv? Spørsmålene 
er mange.  Det blir flere som deltar 
denne kvelden. 

19. sept. har vi igjen det vi kaller ”mini-
alpha”. Opplegget av kvelden er som på 
et alpha-kurs. Emnet er ”Hva er da et 
menneske?” Om Bibelens menneskesyn 
v/ Jørgen Korsvik.

3. okt.  ”Prison fellowship.  Et fengslende 
arbeid.”  Prison fellowship er en kristen 
organisasjon som har besøk i fengsler.  
Lederen på landsplan heter Ingvald 
Viken, og det er han som kommer til 
menighetssenteret denne kvelden.

10. okt  får vi igjen besøk av Anne 
Dahl. Hennes tema er: ”Å kjenne Gud 
– Å kjenne seg selv” Om gudsbilde og 
identitet.

17. okt. får vi et gjensyn med Ole 
Jakob Dyrnes. Han var i en del år leder 
på Frydenberg rehabiliteringssenter. 
De årene var han også leder i Vi-
kersund Normisjon.  Nå leder han et 
rehabiliteringssenter på Toten. Han er 
utdannet diakon, og hans tema vil nok 
også ha en diakonal vinkling: ”Når troen 

møter livet, utfordres kjærligheten”

Så blir det et kurs som går over 
4 onsdagskvelder. Det blir et 
sjelesorgskurs om skyld, ansvar og 
tilgivelse. Kursene vi før har hatt, har 
samlet svært mange deltakere. Kurset  
som er et samarbeid mellom Fagutvalg 
for diakoni i Modum og Vikersund 
Normisjon. Se  presentasjon av kurset 
nedenfor.

5. des. blir det ”Vi synger julen inn” som 
blir siste onsdagssamling før jul.

En onsdag i måneden har Misjons-
sambandet møte. Vi viser ellers til 
vår programfolder. Alt er åpent for 
alle, og vi håper på stor oppslutning.  
Du er alltid velkommen til Menig-
hetssenteret!

Programkomiteen.

Sjelesørgeriske tanker

”Oss mennesker i 
mellom”
Om skyld, ansvar og tilgivelse.
Kursarrangør:  Vikersund Normisjon og 
Fagutvalg for diakoni i Modum.
Sted:  Vikersund Menighetssenter.
Kurset går over 4 onsdagskvelder
Kl. 19.00 – 21.00
• Onsdag 31. oktober: Skyld og ansvar 

v/ Gunnar Fagerli, Prest på Institutt 
for sjelesorg

• Onsdag 7. november: ”Samvittighet 
eller skamvittighet ?” v/ Terje Landro, 
psykolog på Modum Bad

• Onsdag 14. november: Må jeg tilgi ? 
v/ Rune Stray, prest på institutt for 
sjelesorg.

• Onsdag 21. november: Forsoning og 
tilgivelse i lys av Kristi kors. v/Lise 
Wold Kleven, prest i Åmot kirke.

Det blir pause med forfriskninger. 
KURSAVGIFT: kr. 100,-
Påmelding innen 10. oktober til: 

Helge Gutuen, Jerpeveien 8, 
3370 Vikersund.
Tlf. 32788226 mobil: 90668615
e-post: helge.gutuen@modumktv.no 

Vikersund 
Normisjon - 135 år
Vikersund Indremisjon (nå Nor-misjon) 
ble stiftet i 1872 og kan således feire 
135 års jubileum. Dette vil bli markert 
med gudstjenesten på Vikersund 
Menighetssenter søndag 18. november 
sammen med bl. a. seniorprest Jon Ma-
men og preken ved administarsjonssjef 
i Normisjon Åge Løsnesløkken. Sang 
og musikk ved Eli og Terje Landro. Etter
gudstjensten blir det utvidet ”kirkekaffe” 
(med ekstra mat), hilsninger, historisk 
tilbakeblikk, informasjon om Nor-mis-
jon, sang og musikk. Vi ber deg sette 
av dagen allerede nå for hyggelig fel-
lesskap.

Menighetssenterets 
loppemarked 

innbrakte den nette 
sum av 50000 

kroner. 
Jan Marcussen var 

rimelig fornøyd med 
årets resultat.

Kan dette være noe?

Godt besøkt loppemarked.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Dette skjer i Åmot 
kirke høsten 2007
•  Mandag 17. september
 10.30 Hyggestund.
•  Søndag 23. september
 19.00 Kaffe og te. 20.00 Gudstjeneste. 

Lise W. Kleven,  Helle og Kurt Myrvik.
•  Mandag 24. september
 20.00-21.00 Kveldskurs i kristen tro.
 Fellesskap. Gudrun Klinsgsheim.
•  Søndag 14. oktober
 19.00 Konsert Modum Kammerkor.
 Duke Ellington, Sacred Concert.
•  Mandag 15. oktober
 10.30 Hyggestund.

Faste arrangementer:
• Mandager - Sysle blandakor: 
 Øvelse hver mandag kl. 19.00.
•  Holy-Robic: Hver mandag kl. 19.30: 

Step/styrkemix. Starter 20. august.
•  Hyggestund: En mandag i måneden 
 kl. 10.30-12.30.

Tirsdager
• Lungetrim: Hver tirsdag kl. 11.00-12.00, 

i regi av LHL

Onsdager
• Småbarnstreff: Annenhver onsdag; for 

barn i alderen 0-3 år.
 Kl. 11.00-12.00: Lunsj på Kirketorget.
 Kl. 1200-12.45: Sang. Starter 29. august.
• Speidergruppe: Møter annenhver 
 onsdag.
• SMK Viking: Øvelse hver onsdag 
 kl. 17.30-20.00. Starter 22. august.

Torsdager
•  Åmot barnegospel: Hver torsdag 
 kl. 17.30-19.00. Starter 30. august.
• Holy-Robic: Hver torsdag kl. 19.30: 
 Kondisjon/styrkemix. Starter 23. aug.

Åmot kirkes givertjeneste
Ut fra kirken drives det, til glede for hele 
Modum, et stort og betydningsfullt ar-
beid for barn, unge, voksne og eldre.

Dette arbeidet med ca. 120 frivillige som 
påtar seg ansvar, er avhengig av daglig leder, 
menighetsprest og renholder.  Disse lønnes 
gjennom givertjenesten, kirkeofringer og 
inntekter fra utleie av kirken.  Du kan 

være med å gi på forskjellige måter: Gi 
et engangsbeløp, fast giver en eller flere 
ganger i året. Testamentariske gaver. Vi 
trenger all støtte, ingen gaver er for små! 
Du er velkommen til å ta kontakt.
Givertjenestens bankkonto: 
2270 03 24366.
Kapellveien 1, 3340 Åmot
E-post adresser - Åmot kirke: 
 lise.kleven@modumkirke.no
Modum kirkekontor: 
 kirkekontor@modumkirke.no
Hjemmeside for Modum sokn: 
 www.modumkirke.no

Småbarnstreff i Åmot kirke
Onsdag 29. august starter småbarns-
treffene opp igjen i Åmot kirke. Kir-
ketorgvertene sørger for mulighet til 
å kjøpe formiddagsmat fra kl. 11, og 
diakonvikar Gudrun Klingsheim har 
programmet for sangstunden klart kl.12. 
Det er rim, regler og sanger der samspillet 
mellom barnet og den voksne er i fokus. 

Opplegget er beregnet på barn i alderen 
0-3 år sammen med mor,  far,  besteforeldre 
eller dagmamma. Velkommen annenhver 
onsdag til sang og dans og lek og fel-
lesskap!

Fredager
Bønnesamling kl. 10.00-11.00. 
Åpent for alle.

Søndager
• Søndagsskolen: Tilbud for alle barn 

under gudstjenetene i Åmot kirke.
•  Tro og Lys-gruppa: Kl. 17.00-20.00 en 

søndag i måneden.

Mandag – fredag
Lunsj med staben: Hver dag kl. 11.30-
12.00. Åpent for alle. Prestene Runar J. 
Liodden og Lise W. Kleven og diakonvikar 
Gudrun Klingsheim er tilgjengelige for 
samtale,  skriftemål og forbønn.

Kirken er åpen
Mandag – fredag kl. 11.00 til 17.00. 
Med forbehold om endringer.

Bibliotekets åpningstider
Mandag og onsdag 11.00 - 19.00
Tysdag og Torsdag 1100-1900

Velkommen til å være med i Modum 
Menighetskor 
Øvelser i Åmot kirke, første øvelse 4. 
september kl. 19.00. Kontaktpersoner: 
Lars Ole Gjermundbo, telf. 90 75 69 52 
og Stian Tveit, telf. 98 07 71 17.

Et helt overkommelig kveldskurs i kristen 
tro Aktuell undervisning om Bibelen 
og den kristen tro. Kurset er gratis. 
Ingen påmelding. I Åmot kirke siste 
mandag i måneden kl. 20.00–21.00. Se 
programmet.

Har du spørsmål om kristen tro?… som 
du kan tenke deg å dele med andre? Hvis 
du ønsker å delta i en samtalegruppe, 
også kalt husfellesskap; ta kontakt med 
Åmot kirke, tlf. 32 78 32 39.

Utleie
Til møter, jubileer, minnesamvær, konfir-
masjoner, dåpsselskap og lignende. Ring 
Åmot kirke tlf. 32 78 32 39.

Åmot kirkes trimtilbud for alle
Ukeprogram: Mandager 19.30 step/styr-
kemix torsdager 19.30 kondisjon/styrke-
mix.

Åmot barnegospel
Sang, band og barnearbeid for barn fra 
4 –13 år. Hver torsdag 17.30-19.00
Kveldsmat 18.30-19.00 De voksne møtes 
til en kopp kaffe/te på Kirketorget under 
øvelsene.
Kontaktperson: Nina Brokhaug Røvang, 
tlf. 32 78 23 28.

Initiativ og engasjement på 
småbarnstreff.
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Harald Kvaase 
er aktuell som avtroppende 
kirkeverge på Modum.

Harald ble født på Modum og er 
oppvokst på Ringerike. Han er pres-
tesønn, men fulgte ikke i farens fotspor. 
Det var nemlig forstmann han drømte 
om å bli. Nærheten til naturen har 
alltid stått høyt i kurs. Etter vikariater i 
skolestua,ville det seg imidlertid slik at 
asfaltjungelen ble Haralds tilholdssted 
i åtte år.  Vitebegjærlig, og sikkert ikke 
uten påvirkning av akademikerne i 
slekten, ble drømmen om øks og sag 
byttet ut med filosofi, språkstudier og 
kristendom hovedfag. 

Harald giftet seg med Unni under stu-
dietiden og sammen reiste de til Finns-
nes i Troms som nyutdannede lektorer. 
Etter fire år gikk ferden først til Trysil 
i 6 år, før de satte kursen til Re i 
Vestfold, hvor de tilbrakte 16 år. De 
siste årene, med  Harald som rek-
tor på Re videregående skole. Harald 
og staben hans satte standard for 
drift og undervisningsmetoder innen
skoleadministrasjon i Vestfold. Erfarin-
gene herfra tok han med seg til Modum 
og stillingen som kirkeverge i 1997.

Harald er for beskjeden til å innrømme 
det, men under hans administrasjonstid 
ble ressursene til kirken på Modum 
strukturert og personalpolitikken syste-

matisert. Prestene ble løst fra admi-
nistrative oppgaver for å virke mer
ute i felten. Harald roser også kom-
muneadministrasjonen som stiller opp
og er villig. Derfor Nina (ny kirkever-
ge), kom for alt er klart!     

Han snekkerer uavlatelig på hus og 
hytte. Men av og til må lidenskapen 
vike plass for ”villagelife” i England. 
De cumbrianske fjellene i Lake district 
kan nok ikke måle seg med Valdres-
fjellene, men Harald har besteget 3 av 
de 5 høyeste toppene der. Unni har 
dessuten stor interesse for italiensk 
språk, kultur og historie. Klassisk kultur, 
miljø og Italia-turer er følgelig gode 
tema for konversasjon i familien Kvaase. 
Nå blir imidlertid Harald pensjonist og 
gleder seg over mer tid til familien, 
studieinteresser og friluftliv.      

Beskriv deg selv med tre ord?
Pliktoppfyllende, åpen og arbeidssom

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Lukas kap.15 om den bortkomne 
og hjemmeværende sønn. Liker å se 
tekster i en helhetlig sammenheng.

Hva frykter du mest?
Miste evnen til å være takknemlig.

Hva gjør deg sint? 
Forsøke å lure og narre, maktmisbruk 
overfor svake.

Hva gjør deg glad?
Se Unni, barn og barnebarn; sitte på en 
fjelltopp i Valdres.

Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt?
Gleden over å se at medarbeidere lyk-
kes. Se at Modum er ett sokn med ett 
kirkekontor og at begrepet Modum 
menighet innarbeides.

Hva er din beste egenskap?
Tilstedeværelse i arbeidet .

Din yndlingsplate?
Vi skal gå hand i hand, Gunnar Wick-
lund.

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Valdresmarsjen!

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Trosspørsmål, livets mening, livsfiloso-
fiske spørsmål.

Stat uten kirke?
Statskirke

Din livsfilosofi?
Glede seg over det gode, i stedet for å 
ergre seg over det som går dårlig.

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

10 lette: 
Leser daglig: Flere aviser
Favorittduppeditt: Digital værstasjon 
Kjører: Subaru Forester
Favorittbok (for øyeblikket): Presten av 

Hanne Ørstadvik
Ser på: Dagsrevyen, samfunns- og 

naturprogram
Hører på: Lokalradio
Tror på: Det kristne budskap
God til: Å lede, å organisere
Dårlig til: Pirkearbeid, takle byråkratiske 

prosesser.  
Skulle bli som tiåring: Forstmann

Inge

Menighetsprofi len:

Harald Kvaase 

Fødselsdag: 5. februar 1944

Fødested: Modum  

Bosted:  Vikersund 

Utdanning: Cand. Philol.
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Det var glede i Norge i sommer da Det var glede i Norge i sommer da 
de befridde begynte å vende tilba-de befridde begynte å vende tilba-
ke, fra land og hav, fra fengsler, kon-ke, fra land og hav, fra fengsler, kon-
sentrasjonsleirer og dødsleirer, fra sentrasjonsleirer og dødsleirer, fra 
skog og mark.Det var nok mange her skog og mark.Det var nok mange her 
i Norge som gråt gledestårer da deres i Norge som gråt gledestårer da deres 
kjære plutselig stod lys levende i stuen. kjære plutselig stod lys levende i stuen. 
Stunden var kommet som de hadde Stunden var kommet som de hadde 
ventet på, kanskje i lange år, og den kom ventet på, kanskje i lange år, og den kom 
lysere og vakrere enn de hadde våget å lysere og vakrere enn de hadde våget å 
håpe. Jeg tror mange har følt det slik i håpe. Jeg tror mange har følt det slik i 
Norge denne tid at de har  fått livet på Norge denne tid at de har  fått livet på 
ny, som gave. Men det er noen som har ny, som gave. Men det er noen som har 
gått så stille iblant oss, ja som kanskje gått så stille iblant oss, ja som kanskje 
har følt sorgen dobbelt tung i all gleden har følt sorgen dobbelt tung i all gleden 
og jubelen, og det er de pårørende, de og jubelen, og det er de pårørende, de 
som har mistet noen. som har mistet noen. 

Søndag 16. september var vigd de falnes Søndag 16. september var vigd de falnes 
minne. Og vi vilde gjerne si de pårørende at deres sorg er landets minne. Og vi vilde gjerne si de pårørende at deres sorg er landets 
og folkets sorg. De som satte livet inn som frivillig offer, vil aldri bli og folkets sorg. De som satte livet inn som frivillig offer, vil aldri bli 
glemt. Og vi takker dem for det forbilde de gav, for deres ro og styrke glemt. Og vi takker dem for det forbilde de gav, for deres ro og styrke 
i døden. Enkelte av de falne fikk anledning til å sende en hilsen til sine i døden. Enkelte av de falne fikk anledning til å sende en hilsen til sine 
kjære, til sine landsmenn, og vi vil bli slått av deres ro og styrke i d ø kjære, til sine landsmenn, og vi vil bli slått av deres ro og styrke i d ø 
d e n. De talte ikke om hevn, men om kjærlighet. De var ikke blod-d e n. De talte ikke om hevn, men om kjærlighet. De var ikke blod-
dryppende krigere, men martyrer. Og er det noen som bør høres dryppende krigere, men martyrer. Og er det noen som bør høres 
i Norge idag, så er det de falne, de døde. Det står i evangeliet så i Norge idag, så er det de falne, de døde. Det står i evangeliet så 
vakkert om Guds lam som var lydig til døden, korsets død. Og det er vakkert om Guds lam som var lydig til døden, korsets død. Og det er 
tydelig at mange av de falne hadde lært av Guds lam. Det er til trøst tydelig at mange av de falne hadde lært av Guds lam. Det er til trøst 
for de etterlatte, sørgende, og for 1andet. for de etterlatte, sørgende, og for 1andet. 
Vi vil aldri glemme våre falne, og som et synlig tegn på dette vil vi Vi vil aldri glemme våre falne, og som et synlig tegn på dette vil vi 
reise dem et minnesmerke her i Modum, og gjøre det så vakkert og reise dem et minnesmerke her i Modum, og gjøre det så vakkert og 
verdig som vi kan.verdig som vi kan.

Sverre HovSverre Hov

Minnedagen 16. september

På ”illegal” manøver i Engerhagan  under krigen. 
Blant andre, fra høyre Magnus  Andersen, Gunnar 
Bergan,ukjent, og Odd Bergan . Befalingsmann er Nils 
Åmotsbakken.

Einar Kristoffersen og åmot-gutter stopper tyske 
soldater på retrett under frigjøringen, ved Bakke kirke.

Prest Håkon Gulleik Seim holder andakt for ”gutta på 
skauen” på landbruksskolen etter frigjøringen.

Disse fra Modum døde for fedrelandet:
Ernst Erlandsen, Aamot, falt under kampene i Norge.
Arne Grøtterud, Vikersund, skutt av tyskerne.
Erland Hovde, Vikersund, do.
Øivind Ask, fra Vikersund, do.
Finn Brede Bråthen, Geithus, do.
Sverre Emil Narvesen, Geithus, de.
Gunnar Skinstad, Geithus, do.
Einar Larsen, Geithus, døde etter Griniopphold
Oddvar Røed, Øst-Modum, under minerensning i Finnmark. 
Kristian Hertzberg, Geithus, under flyvning til England.
Bjørg Noreng, Vikersund, ved senkning av fergen på Tinnsjøen.
Andreas Granum, Øst-Modum druknet i Tyrifjorden under illeg. arbeid.
Magnhild Bolstad, Snarum, døde i England.
Martin Aspelund, Geithus, ved krigsforlis.
Ivar Haugerud, Vikersund, do.
Frank Schiiller, Drolsum, do.
Alf Bjarne Nilsen,  Aamot, do.
Trygve Disen,  Aamot, do.

De falne

Thorbjørn Høibakk og 
Arne Berntsen, begge Åmot, 
ved Norefjell på leit etter slipp 
under krigen.

• Bildene er tatt av Leif Åsen og utlånt av Gunnar Bergan.

Fra menighetsbladet september 1945:Fra menighetsbladet september 1945:
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• Stort utvalg i gravmonumenter
• Skrifttilføyelser og oppussing av gamle monumenter

HØNEFOSS STENHUGGERI AS
Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss
Tlf. 32 12 16 50 www.honefoss-stenhuggeri.com
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Navn F.dato  Begr. dato Kirke

Ingrid Skretteberg 1917 24.04.2007 Nykirke kirke
Egil Fossum 1929 27.04.2007 Åmot kirke
Olav Omdal 1917 02.05.2007 Heggen kirke
Bjørg Martinsen 1926 04.05.2007 Heggen kirke
Kristian Johan Braathen 1926 04.05.2007 Rud kirke
John Kristian Bangsund 1927 18.05.2007 Heggen kirke
Dagfinn Gramford 1925 22.05.2007 Åmot kirke
Jonny Richard Madsen 1923 23.05.2007 Åmot kirke
Bjarne Solli 1925 24.05.2007 Heggen kirke
Else Nicolaysen 1919 25.05.2007 Heggen kirke
Martha Overen 1912 31.05.2007 Vestre Spone kirke
Marie Katharina Rimeslåtten 1923 29.05.2007 Snarum kirke
Egil Olav Vangen 1939 25.05.2007 Snarum kirke
Egil Johannes Bakke 1925 29.05.2007 Heggen kirke

Navn F.dato  Begr. dato Kirke

Kari Nygård 1926 01.06.2007 Nykirke kirke
Anna Kathrine Hansen 1933 31.05.2007 Heggen kirke
Ellen Næss Fosnæss 1910 05.06.2007 Modumheimen kpl
Ragnhild Dahler 1925 08.06.2007 Åmot kirke
Johakim Ørstad 1976 19.06.2007 Åmot kirke
Gunnar Engen 1926 19.06.2007 Åmot kirke
Solfrid Elin Grimsmo Skogen 1965 21.06.2007 Heggen kirke
Gunnar Hartz 1943 26.06.2007 Nykirke kirke
Ellen Oline Omdal 1924 22.06.2007 Heggen kirke
Magnhild Nilsine Strømsod 1910 27.06.2007 Snarum kirke
Knut-Widar Nygaard 1942 04.07.2007 Heggen kirke
Kåre Benjamin Kristoffersen 1917 06.07.2007 Heggen kirke
Tore John Olufsen 1931 10.07.2007 Modumheimen kpl
Olaf Brevik 1911 13.07.2007 Rud kirke

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde Fra 14.04.2007 til 31.07.2007 • Antall døde i perioden: 28

Døpte  Fra 02.04.2007 til 31.07.2007 • Antall døpte i perioden: 37

Navn Dåpsdato Kirke

Daniel Dahlman 08.04.2007 Heggen kirke
Jon Arne Bjølgerud Haugen 08.04.2007 Heggen kirke
Amilie Gudbrandsen Aas 08.04.2007 Heggen kirke
Mikael Myrvang Langegård 15.04.2007 Rud kirke
Linnea Østland 15.04.2007 Rud kirke
Thor Bjerke Bakken 22.04.2007 Heggen kirke
Kristoffer Saastad-Molvig 29.04.2007 Snarum kirke
Christina Alexandra Aasmundrud 29.04.2007 Snarum kirke
Mathias Browall Andersen 13.05.2007 Heggen  kirke
Jorunn Delås Lobben 13.05.2007 Vatnås kirke
Mia Mathiesen 13.05.2007 Heggen kirke
Martin Grønland Andresen 27.05.2007 Heggen kirke
Emil Braa-Holm 27.05.2007 Åmot kirke
Wilhelm Fredriksen 27.05.2007 Heggen kirke
Amanda Cecilie Brun Moe 27.05.2007 Heggen kirke
Jørgen Simonsen 27.05.2007 Heggen kirke
Iselin Undersaker 27.05.2007 Åmot kirke
Siril Aas Askerud 28.05.2007 Gulsrud kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Nicolay Gabrielli 03.06.2007 Heggen kirke
Tuva Hellerud Gundhus 03.06.2007 Olavskirken
Rudi Egeberg Lehne 03.06.2007 Heggen kirke
Emma Helen Jahr Gundersen 10.06.2007 Vestre Spone
Peter Lærum Poulsson 10.06.2007 Olavskirken
Mathias Vinaasen Angeltveit 01.07.2007 Heggen kirke
Emma Bæra-Rekdal 01.07.2007 Åmot kirke
Pia Svensli Ellingsen 01.07.2007 Heggen kirke
Vetle Andre Jansen 01.07.2007 Heggen kirke
Caroline Moe Martinsen 01.07.2007 Åmot kirke
Edvin Ringnes Ranheim 01.07.2007 Heggen kirke
Mathias Kopland Rudstaden 01.07.2007 Heggen kirke
Åshild Brokhaug Røvang 01.07.2007 Åmot kirke
Anna Karoline Kolsrud 15.07.2007 Nykirke kirke
Tobias Høydal Solhaug 15.07.2007 Heggen kirke
William Leander Øierås 15.07.2007 Heggen kirke
Tryggve Gulestøl-Følstad 29.07.2007 Heggen kirke
Ole Andreassen Mikalsen 29.07.2007 Heggen kirke
Otto Olslund 29.07.2007 Heggen kirke

Vigde  01.02.2007 til 31.07.2007 • Antall vigsler i perioden: 17

Brudeparet Dato Kirke

Elin Anita Øvereng Hovde og 
Kristian Hovde 31.03.2007 Åmot kirke 
Elisabeth Bjølgerud (Knutsen) Haugen 
og Jan Roger Haugen 09.06.2007 Heggen kirke 
Aina Merete Kvernvik Warhuus og 
Øyvind Warhuus 16.06.2007 Heggen kirke 
Mona (Haugen) Korsbøen og 
Jarle Korsbøen 23.06.2007 Snarum kirke 
Liv Elin (Langlo) Hølen og Frank Hølen 23.06.2007 Åmot kirke 
Helle Skogen Presthus og Frode Presthus 23.06.2007 Heggen kirke 
Cecilie Andersen Sæterlid og Vegard Sæterlid 23.06.2007 Heggen kirke 
Sissel-Renathe Stabæk-Jahr og
Terje Stabæk-Jahr 07.07.2007 Vestre Spone 
Britt Ovenstad Desserud og Anders Desserud 07.07.2007 Åmot kirke 
   
 

Brudeparet Dato Kirke

Ragnhild Helén Sandum og 
Lars Morten Ringdal 07.07.2007 Nykirke kirke
Aagot Elisabeth Vestli og Morten Larsen 07.07.2007 Heggen kirke
Anne-Marie Reiergård og Helge Flattum 14.07.2007 Heggen kirke 
Ruth Miriam Brownlee og Karl Anker Hansson 14.07.2007 Snarum kirke
Anne-Grethe Magnussen og 
Per Holger Schierning 21.07.2007 Snarum kirke
Unni Thorup (Hestad) Carlsen og
Kjell Theodor Carlsen 21.07.2007 Snarum kirke
Bente Veronica (Hansen) Grøstad og
Håvard Grøstad 21.07.2007 Snarum kirke
Bente Fjeldså og 
Jørgen Peder Hjortland Frostad 28.07.2007 Heggen kirke 
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September
Søn. 9. sept. - 15. s. e. pinse: 1 Tess 5,15-24
Snarum kirke kl. 11:  Konfirmantpresentasjon. 

Geir E. Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen. 
Heggen Gospel deltar. 

Nykirke kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon. 
Konfirmantjubileum, 50-års konfirmanter. 
Runar J. Liodden og Stian Tveit.

Heggen kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.

Søn. 16. sept. - 16. s. e. pinse:  
 1 Kong 17,8-16
Heggen kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon, 

Vikersund-konfirmanter. Geir E. Holberg,  
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 

Utdeling av 4-års kirkebok. Runar J. Liodden 
og Stian Tveit. Åmot Barnegospel deltar. 

Vestre Spone kirke kl. 17.00: 
Konfirmantpresentasjon. Utdeling av 4-års 
kirkebok. Arild Løvik og Knut Johnsen.

Søn. 23. sept. - 17. s. e. pinse:  
Joh 11,17-27.37-44
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Familiegudstjeneste. Barnas misjonsdag. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 20: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Kurt Myrvik.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
 Lise W. Kleven

Søn. 30. sept. - 18. s. e. pinse:  Mark 2,18-28
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 

Utdeling av 4-års kirkebok. Geir E. Holberg 
og Knut Johnsen.

Snarum kirke kl. 11: Konfirmantjubileum, 
 50-års konfirmanter. Jon Mamen m.fl.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Lise W. Kleven 

og organistvikar. Søndagsskole.
 
Oktober 

Søn. 7. okt. - 19. s. e. pinse:  Mark 12,28-34
Åmot kl. 11: Høymesse. Lise Wold Kleven og 

Knut Johnsen.
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Geir 

Holberg og Stian Tveit. Utdeling av 4-års 
kirkebok. Modum Soul Children deltar. 

Vikersund menighetssenter kl. 19:  Tro og 
Lys-gudstjeneste. Alle velkommen!

Søn. 14. okt - 20. s. e. pinse:  Mark 2,1-12
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Jon Mamen og Knut Johnsen. 
Konfirmantjubileum.

Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. Utdeling av 

4-års kirkebok. 

Søn. 21. okt - 21. s. e. pinse:  Mark 10, 2-9
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Lise Wold 

Kleven og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Familiegudstjeneste. Geir Holberg og 
 Stian Tveit. Utdeling av 4-års kirkebok.  
 Åmot Barnegospel deltar.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 

Runar Liodden og Stian Tveit. 
Misjonsprosjekt.

Søn. 28. okt. - Bots- og bededag:  
Dan 9,15-19
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir Holberg 

og organistvikar. 
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Stian Tveit. Utdeling av 
4-års kirkebok. 

Vestre Spone kirke kl. 17: Salmekveld. 
 Arild Løvik og organistvikar.

November 

Lørdag 3. nov - Allehelgensaften
Åmot kirke kl. 18:  Allehelgensarrangement. 
 Lise W. Kleven og Gudrun Klingsheim. 

Søndag 4. nov - Allehelgensdag:  
Matt 5,1-12
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensmesse. 

Geir Holberg og Knut Johnsen. Hovlands 
allehelgensmesse v/Modum Kammerkor.

Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Snarum kirke kl. 18: Kveldsgudstjeneste. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.

Søn. 11. nov. - 24. søn. e. pinse: 
 Matt 22,15-22
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 

og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Lise W. Kleven 

og Stian Tveit. Modum Soul Children deltar.
Rud kirke kl. 17: Bygdas kirkekveld. Jon 

Mamen og Knut Johnsen.

Søn. 18. nov - 25. søn. e. pinse: Joh 5,24-29 
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Høymesse. Jon Mamen og Åge Løsnesbakken 
fra Normisjon. Organist: Stian Tveit. 
Markering av Normisjonens jubileum.

Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste med 
 Tro og Lys. Alle velkommen!

Søn. 25. nov - Siste søndag i kirkeåret:
Matt 25,31-46
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 

og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. 

Liodden og Stian Tveit. Menighetskoret deltar.

Har du besøkt 
nettsiden vår?
Modum menighet 
har oppdatert 
nettsiden sin. 
Du kan finne 
mange nyttige 
opplysninger der, 
for eksempel:
• Oversikt over 

kommende 
gudstjenester 
– mange uker 
framover

•  God oversikt 
over aktiviteter 

 i menigheten, både for barn, unge 
og voksne

•  Oversikt over råd og utvalg i 
menigheten

• Kalender med informasjon om 
ting som skjer

•  Informasjon om dåp, 
konfirmasjon, vielse og begravelse

• Og mye mer …. 

Besøk hjemmesiden vår på 
www.modumkirke.no!

Redaksjonsmedarbeider!

• Intervju

• Reportasje

• Fotografering

• Små og store saker

• Redaksjonelt

Har du lyst til å bidra 
med stoff til menighetsbladet?
Stor frihet til å jobbe frem egne sa-
ker relatert til aktiviteter i Modum 
menighet og i tråd med det kristne 
budskap.
Modum menighetsblad

Ta kontakt med Inge på tlf. 91328609, 
kirkekontoret på tlf. 32783230 eller 
epost: irese@online.no
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