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Til barnets pris

Slagne flykter mørkets makter
for et barn i Betlehem.
Det blir dag i alle trakter,
det blir lys i alle hjem
Jordens lange natt er endt,
solens lys er nær!
Det er gryet som er tent
lik en morgenrødes skjær.

Stryk nå tåren av ditt øye,
Du som sukker etter fred.
Han er Herren i det høye,
Han skal lide i ditt sted.
Gå til stallen, alt som lever,
Bring det lille barnet pris!
Du som med din tanke strever,
Gå til barnet, og bli vis.

Lukk all verdens uro ute
Ved den enkle seng av strå.
La de barske vinder tute,
Hit inn skal de aldri nå.
Ved et fattig krybbeleie
Ender vismenn sine veie.
I en ussel dyrestall
Hentes håp for slektens fall!

                       Josef Haugen

«Ære være Gud i det høyeste, 
og fred på jorden

blant mennesker som Gud har glede i!»
Lukas 2:14
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Adventstid
Kjære gode leser,

For denne adventstid er det mitt inderlige ønske at du kan ta deg tid. Tid til å glede 
deg over, ja, ha forventninger til den gamle historie. Historien om at Frelseren kom 
til verden for deg.

Født i en mørk stall, i kalde 
og kummerlige forhold. 
For deg.
Han som er verdens lys – 
ble et menneskebarn for at 
vi skulle få liv ved Ham. 

Han gir oss et trygt og 
sikkert holdepunkt, et mål 
for vår hverdag og for vårt 
liv. Han viser oss den veien 
vi kan gå, en retning for vår 
vandring.

• Adventstid er lys og varme
• Adventstid er sang og spill
• Adventstid er vandring i undring

Vi venter på ham som skal komme. Vi venter på han som kom. 
Jesus kom. Ble menneske av kjøtt og blod. Forandret verden. Han forandret 
milliarder av menneskers liv. En ny verdensorden, med fred, kjærlighet og tilgivelse 
i sentrum.

La oss gi ham rom i våre liv, slik at våre omgivelser ser Jesu kjærlighet gjennom oss.

God adventstid.

Geir prest
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Julen har alltid vært englenes tid. 
På julekort, i juleutstillinger og som 
juletrepynt går de nissene en høy 
gang.  Vi synger om dem, vi hører om 
dem, vi leser om dem.

I år kom de tidlig. De har ikke dalt 
ned i skjul, de har i høyeste grad 
vært synlige. I media har det nemlig 
vært en englehøst. Og noen har 
erklært at de tror at de finnes, og 
andre ikke. I Det nye testamentet 
finnes de i hvert fall, og her har de 
sentrale roller i fortellingene om 
Jesu unnfangelse og fødsel: Det var 
engelen Gabriel som fortalte Maria 
at hun skulle bli mor, det var en 
hærskare av engler som lovpriste 
Gud julenatt på Betlehemsmarkene 
og fortalte gjeterne om Jesu fødsel, 
det var en engel som ba Josef ta den 
lille familien med seg og flykte til 
Egypt.

Engler daler 
ned i skjul …

Ifølge evangeliene er det opplagt 
at englene finnes! Her skildres de 
som Guds budbærere. De viser seg 
ved skjellsettende begivenheter i 
Guds frelseshistorie, alltid med det 
samme oppdrag: å tolke og forklare 
Guds gjerninger. Det er aldri dem 
og deres som står i sentrum, men 
det de bærer bud om. Det er det vi 
utfordres til å tro på.

Kristelig sett kan altså engledebatten 
bli en avsporing, dersom den ikke 
kommer lenger enn til å handle 
om englenes eksistens. Debatten 
om de finnes er imidlertid viktig 
nok; den viser og setter ord på at 
også mennesker i vår tid erfarer og 
oppfatter at det finnes en åndelig 
dimensjon i vår tilværelse. Det 
illustrerer innholdet i våre esker med 
julepynt: Der finnes det ikke bare 
nisser, men også engler. I mange av 
eskene rundt om ligger det også en 
Betlehemsstall. Den gir den åndelige 
dimensjon det kristne innhold: Gud, 
alle tings opphav, kom til jord i et 
lite menneskebarn, og vokste opp til 
å bli et sårbart menneske. Gud, den 
allmektige, tok den avmektiges plass. 
For å vise oss sin kjærlighet. For å 
forsone oss med seg selv.

”Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker som Gud har glede i!”

Gledelig jul!

Laila Riksaasen Dahl
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Tradisjonene var viktig i min barndoms 
julefeiring: Første søndag i advent gikk vi 
til Strandgata for å se på juleutstillingen 
i vinduene hos Kolberg & Nystrøm. 
I kalde førjulsdager møtte lukta av 
nystekte småkaker og nyvasket hus 
meg i døra, og på skolen ble vi vanlige 
skoleelever med ett til skuespillere som 
med liv og lyst øvde og laget kulisser til 
skuespillet på skolens juletrefest. 

Endelig kom den store dagen: Jeg våk-
net opp til ferdig pyntet juletre – da 
jeg ble større fikk jeg selv være med 
og pynte. Det var nykokt rull til frokost 
og Snekker Andersen og julenissen på 
TV og fersk suppe og mølje klokka tolv. 
Alle moinger vet hvor viktig mølja på 
julaften er. 

Og endelig, når klokka nærmet seg 
fem, kjørte en bil, en rød Hillman inn
i gården. Ut kom tante, onkel og søsken-
barn, med store sekker fulle av julegaver 
og sengetøy til overnatting, som ble 
båret inn i vårt julepyntede hus og dro 
med seg kald juleluft inn i den varme 
stua. 

Over det hele hang eimen av ribbe 
og surkål som hadde kokt og stekt 
og spredt julelukt i huset fra tidlig på 
morgenen. Det var jul på Nordbråten!
Etter middagen måtte oppvasken tas 
og alt ryddes vekk før gavene endelig 
kunne åpnes. 

Vi tok oss god tid, åpnet en og en 
julegave så alle kunne få se før neste 
pakke, godt innpakket i julepapir, ble 
trukket fra den store haugen under 
juletreet. Bestemor tok vare på det pe-
neste papiret og gjemte det til neste 
jul. Enda hun aldri hadde hørt ordet 
resirkulering.

Første juledags formiddag gikk vi 
til Nykirke på juledagsgudstjeneste. 
Det var ikke gudstjeneste der på jul-
aften den gangen. Men juledag sang 
Åmot mannskor, etter å ha samkjørt 
stemmene med et langt mmmmmm. 
Gunnar Nordseth sto på prekestolen 
i full mundur, og vi sang de kjære og 
kjente julesangene. Etterpå gikk vi 
hjem til ventende juledagsmiddag og 
enda mer familie som kom for å være 
sammen i stua vår.  

Som voksen har jeg forsøkt å ta vare 
på så mye som mulig av barndommens 
juletradisjoner. Jeg baker og steker 
og vasker så mye jeg rekker i en 
travel førjulshverdag. Det er fortsatt 
nykokt rull til frokost – enten jeg har 
rukket å sy den selv eller har måttet 
ty til kjøpevarianten, og alle de kjente 
juleluktene fyller vårt eget hus på 
julaften. 

Søskenbarna mine har fått egne familier 
og juletradisjoner, akkurat som meg 
selv, og mange av tantene og onklene 
mine er borte nå. I Nykirke er det blitt 
julaftensgudstjeneste, og første juledag 
er gudstjenesten flyttet til klokka åtte 
om morgenen. Også det er blitt en god 
tradisjon. Og så er jeg jo selv blitt prest, 
med ansvar for to gudstjenester i Åmot 
kirke julaften. 

Men når klokka nærmer seg fem, kjører 
en bil inn i gården hjemme. Ut kommer 
mamma og pappa, de som laget til min 
barndoms jul. De har med seg store 
poser med julegaver, og bærer dem inn 
i vårt julepyntede hus og drar med kald 
juleluft inn i den varme stua. 

Så spiser vi, og etterpå skal det vas-
kes opp. Det går raskt, siden vi har 
oppvaskmaskin. Men etterpå tar vi oss 

god tid med å pakke opp julegavene, så 
alle får se før neste gave trekkes frem 
fra juletreet. Det er jul i Nymogata!

Men, sier du kanskje: ”Du som er 
prest – er det dette jula handler om? 
Tradisjoner, lukter og smaker. Handler 
ikke jula om at Gud ble menneske og 
kom til oss som et lite barn i en krybbe?” 
Jo, det er nettopp det den gjør! Og det 
er nettopp derfor juletradisjonene er 
så viktige for meg! For de er med og 
bærer Jesusbarnet inn i mitt liv, og i vårt 
hjem – jul etter jul. På samme måte som 
kirkens tradisjoner har vært med på å 
bære det gode budskapet – evangeliet – 
til mennesker over hele verden i 2000 
år, er våre tradisjoner også bærende 
elementer i våre egne liv. 

Kanskje har ikke din familie hatt så 
mange juletradisjoner? Da kan du ta 
med deg noe av det du opplever som 
godt fra årets julefeiring – enten det er 
kirkebesøk, et spesielt kakeslag eller en 
familiemiddag – og gjøre akkurat det 
samme neste jul og året etter! Da er 
du på god vei til å skape en tradisjon!
Så kan du glede deg til den og over den 
og si som grevinna sier til hovmesteren 
på TV hver lille julaften (og å se på dem 
er jo også en av våre juletradisjoner): 
”Same procedure as every year!” 

«Same procedure
as every year!»

Lise W. Kleven
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Nytt fra døpefonten

DRYPP FRA DØPEFONTEN
INNSPILL  TIL  OPPFØLGING ETTER DÅPEN

Det hender at barn begynner å gråte – 
uten at vi forstår hvorfor!

Jeg vet ikke om du noen gang husker 
at du skulle ønske du kunne forsvinne, 
at gulvet bare åpnet seg og så forsvant 
du.    Det var da vi hadde dummet oss 
ut at denne lysten til å forsvinne kom.
Men mange barn gråter, fordi de er 
redd for at de som er rundt dem skal 
forsvinne.  Det er noe som hender alle 
barn av og til.     

Dette henger sammen med redselen 
for ikke å være elsket! Dersom ingen 
elsker meg, hvem er jeg da?

Og så kan barn plutselig begynne å 
gråte.

Det å ha noen øyne som ser på oss 
med kjærlighet,  noen armer som 
holder rundt oss i kjærlighet, slik at vi 
ikke forsvinner – det er en spire til det 
gode liv.

Det er ikke så mye som gjør så vondt 
som å bli oversett!

Den som opplever det, ja, det er ikke 
rart vedkommende gråter. For ingen av 
oss ønsker å bli oversett, vi vil bli sett, 
vil bli omfavnet og utfordret av noen 
som er glad i oss.

Derfor er det for meg et vakkert syn 
når et barn ser mor eller far i øynene og 
smiler opp mot dem,  tar dem i hånda 
eller kryper godt inn til og setter seg på 
fanget. ”Jeg er ikke forsvunnet, jeg er her 
sammen med de som er glad i meg”.

Denne tryggheten til Gud formidler 
dåpen.

Vi er Guds barn.

Han ser oss – legg merke til at alle 
bilder av Jesus, der er han tegnet med 
åpne øyne og åpne hender;  han bryr 
seg og han vil omfavne oss.

Jeg vil aldri slutte å være glad i mine 
barn.

Selv når jeg ikke ser dem, så forsvinner 
de ikke, jeg ser dem for meg, jeg bryr 
meg om dem.
Og de er alltid velkommen hjem.

Som vi er velkommen til Gud.
Sitte stille ned, be, lytte, lære.

Det håper jeg vi sammen kan formidle 
til våre barn; Vær ikke redd – du 
forsvinner ikke, vi bryr oss om deg og 
Gud bryr seg om deg.

Arild Løvik



Modum Menighetsblad Nr. 5/2007
6

Julehilsen fra Filippinene
Min jul skal også dette året feires 
under palmene i Manila. Her har 
juleforberedelsene holdt på i mange 
måneder allerde. Palmer ikledd julelys 
skinner blant julekrybber, julenisser, 
engler og reinsdyr. Ja, til og med snø-
menn! Noen barneøyne glitrer også, 
mens andre virker mer fylt av tomhet 
og nød. Håpet er jo å gjøre et arbeid 
som bringer mer håp i nettopp disse 
øynene.

Sterke kontraster
Fattigdommen kan virke bunnløs i Ma-
nila. Søppelskurene klorer seg fast 
langs jernbaner, forsøpplede elver, bak
murer, ved søppelplasser og i asfaltjun-
gelen forøvrig. Menneskene bor tett 
i tett og familier på 10 kan dele rom 
på 8 - 10 kvm. Her er det sannelig lite 
rom for privatliv. Mangel på grunn-
leggende ressurser som mat, rent vann 
og klær er store. Det er vanskelig å 

forholde seg til de store kontrastene 
mellom overdreven luksus og stor 
fattigdom som blir så brutalt synlig på 
Filippinene. 

Misjonsalliansen har ca 10.000 fadder-
barn her nede, men arbeidet strekker 
seg lenger enn til disse. En del resultater 
av arbeidet blir vel aldri direkte synlige. 
Det er likevel godt å merke at det 
gjør noe med menneskers utvikling, 
verdighet, relasjoner, kunnskap, tro og 
vekst. 

Fest!
Midt I all nøden forbereder vi nå 
julefest for alle fadderbarna. Her får de 
også en julegave. Kanskje den eneste 
dette året? Vi kjenner vel alle til barnas 
iver og glede før jul? Kanskje blir dette 
mere merkbart her nede hvor fest og 
gaver blir mer en tilfeldighet enn en 
selvfølgelighet? 

Jesus – julens viktigste gave var hver-
ken en tilfeldighet eller en selvføl-
gelighet, men en nøye planlagt kjær-
lighetshandling fra Gud. Den gaven har 
jeg sett skape gjenskinn i mange øyne 
her nede. 

Jeg ønsker alle dere der hjemme en 
kjempe god julehøytid.  Vi ”snakkes” på 
nyåret. 

Beste hilsen
 
Liv Anna Furnes

Fra julefest på Salamba.  
Bilde til v.: Barn står i kø for å få 
årets julegave. 
Bilde til h.: En nissejente er ferdig 
med dansen og nyter desserten.
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Bilde fra bispemøtet i mars 2007.

Helt grønn: 

Det haster – det koster – det nytter
• Bispemøtet om miljøutfordringen

Gud, vår Skaper, gav oss en vakker jord Gud, vår Skaper, gav oss en vakker jord 
til klok forvaltning, ikke til uvettigtil klok forvaltning, ikke til uvettig
rovdrift.rovdrift.
 
Det haster:Det haster:
Rapportene om jordens tilstand er Rapportene om jordens tilstand er 
stadig mer alvorlige. De mest dystre stadig mer alvorlige. De mest dystre 
analysene sier at det allerede er for analysene sier at det allerede er for 
sent å snu. Kloden rundt oppdager sent å snu. Kloden rundt oppdager 
mennesker at noe skjer i naturen: mennesker at noe skjer i naturen: 
”Ekstremvær” er blitt et begrep. Dyre- ”Ekstremvær” er blitt et begrep. Dyre- 
og plantelivet bærer foruroligende tegn. og plantelivet bærer foruroligende tegn. 
Nå ser vi klart at også naturen har Nå ser vi klart at også naturen har 
sine tålegrenser.  Vi må åpne øynene sine tålegrenser.  Vi må åpne øynene 
for økosystemenes sammenheng. Det for økosystemenes sammenheng. Det 
er en indre forbindelse mellom vår er en indre forbindelse mellom vår 
grådige livsstil, negativ klimautvikling grådige livsstil, negativ klimautvikling 
og økende fattigdom i verden. Vi høster og økende fattigdom i verden. Vi høster 
det vi sår. Vi har nød for kloden vår.det vi sår. Vi har nød for kloden vår.

Fins det en bærekraftig vei for men-Fins det en bærekraftig vei for men-
neskeheten?neskeheten?
 
Det koster:Det koster:
Det er en illusjon å tro at denne Det er en illusjon å tro at denne 
feilutviklingen kan rette seg uten at vi feilutviklingen kan rette seg uten at vi 
endrer vår hverdag og livsstil. Dette vil endrer vår hverdag og livsstil. Dette vil 
koste, og vi har betalingsplikt! Det vil koste, og vi har betalingsplikt! Det vil 
kreve radikale politiske løsninger som kreve radikale politiske løsninger som 
fører oss inn i forsakelser, både som fører oss inn i forsakelser, både som 
folk og enkeltpersoner. folk og enkeltpersoner. 

Vår visjon er en klode med bærekraft i Vår visjon er en klode med bærekraft i 
solidaritet med verdens fattige. For oss solidaritet med verdens fattige. For oss 
som oljenasjon må vi, med full tyngde, som oljenasjon må vi, med full tyngde, 
ta inn over oss at petroleumsindustrien ta inn over oss at petroleumsindustrien 
er ansvarlig for en betydelig del av de er ansvarlig for en betydelig del av de 
forurensende utslipp. forurensende utslipp. 

Som kirke vil vi bidra til holdnings-Som kirke vil vi bidra til holdnings-
endringer, så det blir mulig for våre endringer, så det blir mulig for våre 
politikere å handle slik situasjonen politikere å handle slik situasjonen 
krever. I den rike del av verden må det krever. I den rike del av verden må det 
finnes viktigere former for vekst enn finnes viktigere former for vekst enn 
økonomisk vekst: vekst i livskvalitet økonomisk vekst: vekst i livskvalitet 
og vekst i samliv med alt som lever.  og vekst i samliv med alt som lever.  
Å snu utviklingen bort fra vår dest-Å snu utviklingen bort fra vår dest-
ruktive vei, betyr å investere i hand-ruktive vei, betyr å investere i hand-
lingsalternativer. Vår troverdighet erlingsalternativer. Vår troverdighet er
avhengig av at Olje-Norge blir klima-avhengig av at Olje-Norge blir klima-
nøytralt. Betydelige kutt må foretas nøytralt. Betydelige kutt må foretas 
innen landets grenser. Stortinget skal innen landets grenser. Stortinget skal 
om kort tid drøfte statsbudsjettet. Vårt om kort tid drøfte statsbudsjettet. Vårt 
miljø-belastende transportsystem må miljø-belastende transportsystem må 
forandres radikalt. Det må avsettes forandres radikalt. Det må avsettes 
betydelige midler til forskning på betydelige midler til forskning på 
alternative energikilder.  Vi må ta Nor-alternative energikilder.  Vi må ta Nor-
ges rike ressurser i bruk i klimakampen. ges rike ressurser i bruk i klimakampen. 

Som kirke må vi kritisk gjennomgå vår Som kirke må vi kritisk gjennomgå vår 
egen ressursbruk.  Vi vil at alle menig-egen ressursbruk.  Vi vil at alle menig-
heter i Norge skal ha en miljøvennligheter i Norge skal ha en miljøvennlig
profil. profil. 

Det nytter:Det nytter:
Det folkelige engasjementet vi ser i Det folkelige engasjementet vi ser i 
dag, er i seg selv et håpstegn. Selv små dag, er i seg selv et håpstegn. Selv små 
livsstilsendringer kan endre mye. Slikt livsstilsendringer kan endre mye. Slikt 
engasjement gir plattform for politisk engasjement gir plattform for politisk 
handling. Mobilisering og samhandling handling. Mobilisering og samhandling 
kan utløse ny menneskelig kreativitet. kan utløse ny menneskelig kreativitet. 
Vi har kunnskapen, vi har ressursene, Vi har kunnskapen, vi har ressursene, 
nå må vi handle. Alt som blir gjort nå må vi handle. Alt som blir gjort 
for å snu den negative trenden, er for å snu den negative trenden, er 
en investering i klodens fremtid.en investering i klodens fremtid.

En kristen kirke som tror på Gud, En kristen kirke som tror på Gud, 
Skaperen, gir ikke opp.Skaperen, gir ikke opp.

Det er en dyp og hellig sammenheng Det er en dyp og hellig sammenheng 
mellom alt som er til.  Vårt forvalter-mellom alt som er til.  Vårt forvalter-
skap forplikter! skap forplikter! 

Det haster, det koster, det nytter!Det haster, det koster, det nytter!
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Regjeringen la nylig fram forslag til 
statsbudsjett for 2008. Som vanlig er 
det  et ganske stort kapittel under 
Kultur og Kirkedepartementets bud-
sjettforslag som omhandler Den nor-
ske kirke. Hvert år legger regjeringen 
fram en drøfting av tilstanden sammen 
med budsjettet. Det går fram av drøf-
tingen at driften av kirken et år koster
det offentlige om lag 3 milliarder kro-
ner. Av dette betaler staten 1/3 og 
kommunene 2/3. Statens øremerkede 
tilskudd til drift av den lokale kirke blir 
foreslått redusert med 24 mill. kr. Her 
henviser regjeringen til at kommunenes 
økonomi generelt er styrket. Regjerin-
gen forventer at kirken får sin andel i 
kommunenes bedrede økonomi. 

Dette viser at i statskirken er forholdet 
til kommunen av avgjørende betydning. 
Det er veldig viktig at kirken ved me-
nighetsråd og fellesråd har et godt sam-
arbeid med kommunen. Her på Modum 
har dette forholdet vært meget godt i 
mange år. Forholdet er utvilsomt per-
sonrelatert. Nå kommer nye personer 
inn i ledelsen, både i kirke og kommune. 
Kommunen har fått ny rådmann og ny 
ordfører. Kirken har fått ny sokneprest 
og ny kirkeverge. Vi får håpe og arbeide 

for at de gode relasjonene kan videre-
føres med nytt mannskap.

Kirken i Modum har fem stillinger som 
lønnes over statsbudsjettet. Det er tre
prester, en kateket og en diakon. Dia-
konstillingen får halve driftstilskud-
det fra staten og halve fra kommunen. 
Prestene har bispedømmerådet som 
arbeidsgiver, mens kateket og diakon 
har kirkelig fellesråd som arbeidsgiver, 
sammen med organister, klokkere, kir-
ketjenere og administrativt personale. 

Kirkebyggene har kommunene det 
økonomiske ansvar for. Menighetsråd/
fellesråd har ansvar for å legge fram 
budsjettforslag for vedlikehold og opp-
rustning. Kommunestyret får fellesrå-
dets budsjettforslag og bevilger penger 
ut fra dette. Når denne saken er oppe, 
er det så viktig at kirkens og kommu-
nens ledelse kan snakke samme språk 
og ha et tillitsfullt forhold seg imellom.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til 
trosopplæring med 25 mill. kr. Dette er 
midler som går til menigheter som har 
fått godkjent prosjekter. Det har Mo-
dum ikke. Noe midler blir brukt regio-
nalt og sentralt. Høsten 2008 skal det 

legges fram en evalueringsrapport fra 
trosopplæringens fem første virkeår.

Hvor går så statskirken. Høringen et-
ter Gjønnes-utvalgets innstilling som 
ble lagt fram 2006, viser at det er stor 
uenighet om hvordan forholdet mellom 
stat og kirke skal legges til rette i fram-
tiden. Departementet varsler at det om 
kort tid vil legge fram en stortingsmel-
ding om saken. Jeg tror at ordningen 
med grunnlovfestet statskirke kommer 
til å fortsette enda en god tid. Det vil 
nok fremdeles komme reformer. Men 
jeg tror ikke at grunnlovens nåværende 
bestemmelser om kongen (regjeringen) 
som kirkestyre vil falle ennå. Grunnlo-
vens § 2 kan nok miste setningen om 
at de som hører til ”statens offentlige 
religion” er forpliktet til å oppdra sine 
barn i samme. Men jeg tror at bestem-
melsen om den evangelisk-lutherske 
kirke som statens offentlige religion vil 
bli stående.

Jon Mamen

Velkommen til et spennende år

Hvor går statskirken?

Det er veldig viktig at kirken ved 
menighetsråd og fellesråd har et 
godt samarbeid med kommunen. 
Her representert ved Prest Lise W. 
Kleven i kirken (til venstre på bildet 
under) og rådmann Aud Norunn 
Strand i kommunen.

Foto: Bygdeposten.
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Harald Kvaase ble feiret for lang og tro 
tjeneste som kirkeverge på Modum. 

Helge Gutuen var dagens kaffe-vert; 
”Det er litt vemodig å ta avskjed med 
Harald, men vi er ikke her for vedmodets 
skyld - men for å feire Haralds gode arbeid 
på Modum i menighetens tjeneste”.

Terje Enger Guldbrandsen, nestleder  
menighetsrådet, beskrev Harald som 
pliktoppfyllende, arbeidsom og lojal. Eli 
Landro, diakon, omtalte Harald som en 
oppmuntrende og omsorgsfull sjef med 
åpen dør. 
Sokneprest Geir E. Holberg roste 
Harald for raushet og evne til den 
gode samtalen. Harald er  et godt ek-
sempel til etterfølgelse ved sin forut-
sigbare ledelse og rettledning av 
menighetsarbeidet på Modum.

Odd Flattum fremhevet spesielt Ha-
ralds ivaretagelse av kirkene og for 
det gode samarbeidet mellom kirke og 
kommune på Modum.

Kvaase takket alle for rosende ord 
og utmerket samarbeid gjennom ti år. 
Han avsluttet med å fortelle at mora 
hans mildt sagt var bekymret da han 
ville slutte som rektor og begynne 
som kirkeverge på Modum (fra 1997 
ble kirkeverge opprettet som lønnet 
stilling, tidligere var kirkevergen gjerne 
ulønnet).
 ”- Det er vel og bra at det er godt å være 
på  Modum; men du må jo ha noe å leve 
av gutten min!”

Ole Reidar og Simen ER klar for hjemtur 
fra Haglebu.

På Tro og Lys-
gudstjenesten på Menig-
hetssenteret 7.10. fikk vi 
presentert opprinnelsen 
til Tro og Lys ved hjelp av 
disse dukkene, som ER 
bl.a. Jean Vanier. Sorgen 
over at menigheten ikke 
ønsket familien med to 
funksjonshemmede barn, 
ER årsaken til at Tro og 
Lys ble startet. Og i dag 
har bevegelsen spredt 
seg til 80 land, i alle 
kirkesamfunn i verden. 

Noen fra Fjellsportgruppen I Tro og Lys på Andersnatten en august-dag. 

Terje leser eventyr på kvelden på 
Haglebu-turen i september.

Tro og Lys

Harald og Unni Kvaase.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Gudstjeneste før 
julefrokosten?
Mens de fleste moinger ligger under 
dyna og sover har i overkant av 100 
mennesker stått opp og tatt veien til 
Nykirke tidlig 1. juledag de siste årene. 
Det har vært en spesiell opplevelse å 
gå eller kjøre opp den siste veistubben 
med lysende fakkelbokser på hver side 
i mørket. I kirken har vi fått servert 
gløgg og pepperkaker og fått med oss 
den tidligste av alle årets gudstjenester 
i Modum som starter klokka 8. 
Også i år blir det satt opp gratis buss 
fra YX i Geithus (tidligere Texaco) 
kl. 07.30 som tar med folk langs veien 
til Nykirke. Bussen kjører samme vei 
tilbake etter gudstjenesten.
Velkommen til en annerledes jule-
dagsfeiring i Nykirke!

Julekonserter
Fredag 7. desember kl. 19.00 ar-

rangerer Åmot jente og guttekorps 
julekonsert i Åmot kirke, Trine Ro-
senlund leser eventyr under konser-
ten og Åmot barnegospel blir også 
med.

Lørdag 8. desember kl. 16.00: «Det 
lyser i stille grender». Julekonsert for 
hele familien. Tone Martha Eriksen, 
Kjetil Ramberg og Lena Grøtterud.

Torsdag 13.  desember kl. 17.30:
 Åmot barne-gospel synger på Åmot-

senteret.
Fredag 14. desember:  Vikersund me-

nighetssenter kl. 20.30: Intimkonsert 
med Heggen gospel.

Søndag 16. desember Heggen kirke 
kl. 18.30: «Juletoner i mørketid». 
Konsert med Modum kammerkor.

Onsdag 19. desember Åmot kirke 
kl. 19.00. Konsert med «Advents-
konsertene». Variert repertoar med 
klassisk julemusikk.

Torsdag 20. desember Åmot kirke 
kl. 20.00: Julekonsert med Kor O2.

Lørdag 22. desember Heggen kirke 
kl. 22.30: Midnattskonsert med Geit-
hus musikkorps, Positiv Puls og Per 
Arne Dahl.

Christian Michael Eizenberger.

Romjulskonsert 
i Åmot kirke
Før jul er det rikelig anledning til å gå
på konserter rundt om i Modum, men
hva med å unne seg en romjulskonsert 
i år? 

Fredag 28.  de-
sember arrange-
rer Linda Øvereng
og Mari Berming-
rud som studerer 
sang ved Høgsko-
len i Tromsø, sam-
men med sakso-
fonisten Tone Irene
Røysum romjuls-

konsert i Åmot kirke kl. 18.00.
De som var i Nykirke juledagsmor-
gen i fjor,  husker sikkert Lindas vak-
re sangstemme. Velkommen til en an-
nerledes og stemningsfull konsert i 
Åmot kirke denne kvelden! 

JULETREFESTER
Åmot kirke: Enger misjonsforening har
sin faste julefest søndag 13. januar 
kl. 17. Det blir gang rundt juletreet, an-
dakt, misjonsappell og gave. Syslekoret 
deltar.  God bevertning. 
Alle ER hjertelig velkommen. 
Vikersund menighetssenter: Fredag 
28. desember kl.18.00. Leik og kon-
kurranser for voksne og barn, under-
holdning, andakt, sang rundt juletreet. 
Servering av mat og drikke.  Alle er hjer-
telig velkommen!         Arr: Heggen kirkeutvalg 

Takk til parkvesenet!
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang be-
rømmer kommunens folk for den flotte 
innsatsen ved oppryddningen etter 
gravskjendingen på kirkegården i Åmot 
den 23. oktober.
Kun få timer etter 
at man oppdaget 
vandalenes skjen-
ding, var parkve-
senet på plass og 
gravstenene ble satt 
opp og sikret på ny.

Emma Louise Kjemperud.

Martine og Malin Kvalsnes Hansen.

Dåp i Heggen kirke

Menighetsbladet tar gjerne imot 
bilder fra dåpshandlingen i kirken 

Send på e-post til: 
kirkekontor@modumkirke.no. 
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Er du klar for å 
dra på skattejakt i 
2008?

Mange mennesker i Modum tar ansvar 
for arbeidet i og ut fra Modum menighet. 
Det er hyggelig å bli spurt om å være 
med, men er du på den rette plassen? 
Trives du med de oppgavene du har? Er 
det noe du har lyst til å bidra med?

Noen mennesker blir stadig spurt om 
å bli med i komitéer, synge, lede eller 
delta på andre måter i menighetslivet 
i Modum. Andre blir sjelden eller aldri 
spurt. Gud har bruk for ALLE, men til 
ULIKE oppgaver og funksjoner. Gud 
utruster oss med nådegaver - Guds 
spesialverktøy for å bygge opp og 
utvide det kristne fellesskapet.

Hva er en nådegave?
Presten på Nøtterøy, Harald Kaasa 
Hammer, har kort og godt sagt at 
”nådegaver er de gaver Gud har sendt 
med deg til menigheten.” Hva har Gud 
sendt med deg? Kanskje finnes det noe 
i ”sekken” du ennå ikke har oppdaget 
og tatt i bruk?

Kurset består av tre kurskvelder og 
en oppfølgingssamtale. Kursledere er 
Runar J. Liodden og Lise W. Kleven.

Erfaringer fra kursdeltakere i vinter:

Utrolig flott og oppklarende…
- Kathrine Breivik, 35 år

Seminaret gav mye trygghet, også til å si 
nei!

- Britt Dahl 67 år

Et oppmuntrende kurs som hjalp meg å 
oppdage mine nådegaver og fokusere mer 
på dem!

- Lars Ole Gjermundbo 43 år

Seminarbrosjyren kommer før jul!

SLITEN?
ER DU PÅ RETT PLASS?
BRUKER DU GAVENE DINE?

Kurskveldene går på følgende datoer:
Torsdag 31. januar  kl. 19.30 – 21.30
Torsdag 14. februar kl. 19.30 – 21.30
Torsdag 28. februar  kl. 19.30 – 21.30
Påmeldinsfrist: 18. januar
Pris: 250,-

Brosjyrer ligger i kirkene & 
www.modumkirke.no

Eivind Luthen til 
Menighetssenteret
Onsdag 20.  februar blir det en spen-
nende kveld på Vikersund menighets-
senter. Da får vi besøk av Eivind Luthen 
med temaet.

”Pilegrimsvandring som 
helbredelse”.

Eivind Luthen er religionshistoriker 
og forfatter. Han er med i Pilegrims-
fellesskapet St. Jacob, og han leder 
Pilegrimskontoret i Oslo. Noen har 
sikkert lest i avisene om 6 innsatte i 
Bastøy fengsel som gikk pilegrimsleden 
fra Oslo til Trondheim. Tanken var 
at dette ville gi de innsatte en ballast 
som er verdifull å ta med seg videre i 
livet etter endt soning. Det var Eivind 

Luthen som gikk sammen med disse. 
Justisdepartementet har støttet det 
prosjektet.

Luthen har også skrevet mange bøker, 
bl. a. pilegrimsguider og bøker om de 
forskjellige pilegrimsveiene. Så møt opp 
på Vikersund menighetssenter onsdag
20. februar kl. 19.00

Vårprogrammet på Menighetssenteret
byr ellers på mye spennende som vi 
kommer tilbake til i neste nummer.

Hva skal vi med 
stjerner nå?
En fortelling om kjærlighet, sorg og resten 
av vårt liv. Espen Olafsen - Per Arne Dahl

I denne boka forteller tidligere Lyn-
trener Espen Olafsen om hvordan han 
opplevde det da tsunamien traff Khao 
Lak i Thailand 26. desember 2004. Olaf-
sen og sønnen Balder overlevde, mens
kona Elfrid og 
datteren Frøya 
omkom. Dette 
er fortellingen 
om en families 
skjebne etter 
katastrofen, og 
om hvordan det 
er mulig å leve 
videre.
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Tett oppunder jul – 
gjerne siste søndag før jul:

Stedet er Eikvang, klubbhuset til  Simo-
stranda IL, vel kjent  i  hele verden  fra 
TV – skjermene når skiskyttersesongen 
er i gang, og  lokalpatriotene samles der  
for å følge  Ole Einars innsats.
Eikvang har imidlertid en adskillig leng-
re tradisjon hvor det er folksomt der; 
det er når det er tid for juletrefesten 
før jul ! På den tiden av året da de 
fleste ikke har tid til annet en hektiske 
juleforberedelser, tar folket på Simo-
stranda seg tid til den tradisjonelle 
gudstjenesten kl.1100 med  påfølgende  
kaffe og julekaketraktement og gang 
rundt juletreet.

Modum menighetsblad ønsket å høre 
nærmere om dette arrangementet i 
menigheten vår. En telefon til Grete 
Varsla førte til at hun straks kontaktet 
andre sentrale frivillige personer rundt 
tilstelningen på Eikvang. 7 stykker møt-
te  på Eikvang for bildetaking. Denne 
dagen på Eikvang var for øvrig elever 
fra  tre ungdomsskoler i full sving med
trening og kursing for å bli aktivitets-
ledere. Det skjer stadig noe på Eik-
vang!

Deretter ble menighetsbladets ut-
sendte bedt hjem til Grete Varsla på 
Kutoppen sammen med de øvrige 

hvor det vanket både 
god oppdekning og en 
klargjørende hyggelig 
prat rundt ”menigheten 
på Eikvang”. 

Når  startet så dette? 

Sverre Hunstad-bråten 
hadde søndagsskole 
på Simostranda i 1970 
årene. Gunhild Holm 
tar fram dagboka 
og finner ut at 22. 
desember 1974 var 
det søndagsskole og
gudstjeneste på Eik-
vang kl. 1000. Gunnar 
Nordset var prest i 
Nykirke da. Fra første 
stund har kirkekaffen 
vært en del av arran-

gementet. Dette var for øvrig året 
etter at nybygget på Eikvang sto ferdig. 
I begynnelsen hadde søndagskolebarna 
gjerne opptreden. Senere har konfir-
mantene ofte deltatt. Juletreet sto 
pyntet til denne gudstjenesten før jul. 
På 1990 tallet, mens Tormod Moviken 
var prest Nykirke, ble det tradisjon 
med gang rundt juletreet.

Det var gjerne en representant fra 
Simostranda i Nykirke menighetsråd da 
denne tradisjonen på Eikvang startet.
Det var denne representanten  som 
fikk ansvaret for å få med seg noen 
fra området for å få til kirkekaffen.
Sissel Holm Kopland, Gunhild Holm 
og Kari Johansen  har alle vært med i 
menighetsrådet.

Damene rundt bordet hos Grete Varsla 
denne formiddagen kaller seg ”den 
harde kjerne” i  førjulsarrangementet  
på Eikvang gjennom de fleste år. Men 
de skynder seg å legge til at også mange 
andre har bidratt. Det gjelder både 
konfirmantforeldre og velferdskomiteen 
for idrettslaget. Nå gleder de seg over 
at også yngre krefter trår til for å ta 
ansvar.
I begynnelsen var det også en pås-
kegudstjeneste på Eikvang fortelles 
det. Men oppslutningen var ikke så
stor; derfor falt dette bort. Ja, førjuls-

gudstjenesten hadde heller ikke stor 
oppslutning til å begynne med. Etter at 
stadig flere fra Åmot og Vikersund også 
har begynt å delta, er drøyt 60 personer 
som møter opp. ”Husk å få med at alle 
i hele Modum sokn og flere til er hjertelig 
velkommen til  førjulsgudstjenesten på 
Eikvang!” sier et samstemt kor rundt 
bordet.

Er det et spesielt arrangement de husker 
fra disse årene? 

”Det må være 2001!,” skyter  Grete 
Varsla inn. ”Stinn brakke” på Eikvang! 
”Det året var det bryllup og dåp i 
gudstjenesten. Da giftet sønnen, Tor Erik 
seg med Eli Reistad. Hele brudefølge 
deltok på kirkekaffen.” 
Det har også vært mange med for å 
ta vare på de musikalske innslag ved 
gudstjenesten. Foruten organistene i
Modum har Kor O2 og Hilde Kjøll
bl.a. deltatt. Dette er noe gudstjenes-
tedeltakerne har satt stor pris på.
Når det gjelder de som har forettet i 
gudstjenesten, har Arild Løvik en stor 
stjerne i  ”den harde kjernes ” hjerter 
.Arild tar seg gjerne en tur i skiløypa 
like etter arrangementet og ser ut til å 
trives godt i idrettsmiljøet.

Er det så menighetsarrangementer de 
savner på Simostranda? 

Det er enighet om at veien til Åmot og 
Nykirke ikke er lang i våre dager så denne 
førjulgudstjenesten i sin nåværende 
form er tilstrekkelig. Aktiviteter rundt 
idrettslaget vårt er selve kjernen her 
hos oss på Simostranda, konkluderes 
det med.

De ser fram til en ny gudstjeneste 
søndag 16. desember kl. 1100 på 
Eikvang. Herved er alle invitert til en 
gudstjeneste i adventstiden på Eikvang 
med adventstoner, god kirkekaffe og 
gang rundt juletreet! Simostranda er
stedet for de som vil oppleve den var-
me, gode førjulstemningen!

Harald Kvaase     

Modum menighet:

Det skjer igjen på Eikvang 

”Den harde kjerne” er som følger fra venstre mot høyre på 
nærbildet: Kari Johansen, Magda Kopland, Anne Tingelstad, 
Grete Varsla, Sissel Holm Kopland, Eldbjørg Holm og Gunhild 
Holm.
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DET ER EN KREVENDE høst for kirken 
i Norge som topper seg når Kirkemøtet 
samler seg i midten av november. Før 
den tid har avisene Dagen og Vårt Land 
daglige debattartikler om kirkens syn 
på homofili og ny ekteskapslov. I andre 
aviser og medier er oppmerksomheten 
mot disse sakene svært begrenset.
Jeg aner ikke hva som har skjedd på 
bispemøtet denne uken utover det 
som kom frem i pressekonferansen fra 
Diakonissehusets storstue. Jeg har stor
respekt for biskopenes harde arbeid 
for å finne løsninger til beste for kirken, 
og det var ikke vanskelig å merke at de 
fremsto som slitne og litt triste.

Hvor er visjonen? 

Det ble svært synlig at slike konflikter 
medfører betydelige utgifter for kirken 
og kirkens ledelse. Blant annet at 
problemfokuseringen blir så innbitt at 
den tar oppmerksomheten bort fra 
kirkens nødvendige visjoner. Og etter 
det som kom frem på pressekonferansen, 
er det grunn til å spørre: Hvor er 
det blitt av biskopene som samlende 
skikkelser med ansvarlig vilje til å male 
gode bilder av kirkeskipet? Hvor er 
det blitt av visjonen om å holde kirken 
sammen selv om meningene er delte? 
Vi tilhører da ikke et meningsfellesskap, 
men et menighetsfellesskap!
Spørsmålet er om vi ikke er blitt så 
individopptatt som mennesker og 
som åndelige veiledere at vi har glemt 
at Gud en gang utvalgte et folk, en 
disippelflokk og en «sky av vitner». I 
dette perspektivet er det god mening 
i å tenke at det viktigste den kirkelige 

leder gjør ikke er å mene noe hver for
seg, men å fastholde noen grunnleggende 
visjoner sammen.
Kirkeskipet skal ikke romme alt, men 
det skal romme alle som tror på Jesus. 
«Det er i ham vi lever, beveger oss og 
er til», sa Paulus i Athen. «Enhet krever
ikke enighet», sa Vårt Land-redaktør
Jon Magne Lund denne uken. Men det 
er selvsagt en grense for hva som kan 
og bør tåles. Motsetninger skal ikke 
tilsløres!

Skipperen

Skipets kurs er likevel ikke avhengig av 
enkeltmenneskers og enkeltbiskopers 
dømmekraft og meninger, men av 
skipperen Gud, styrmannen Jesus 
Kristus og ansvarlig for seilføring og 
kjøl, Den Hellige Ånd. Dermed kan vi 
løftes opp av individets frykt, uvisshet 
og famling og erfare hva det vil si å 
være om bord i et kirkeskip som har 
tålt mange slags stormer før. Ja, tilhøre 
en kirke på jord.
Om vi har vanskelig for å se vår synd 
eller skjelne mellom hva som er rett og 
galt, har vi en felles syndsbekjennelse
som representerer vår status overfor 
den Hellige Gud. Om vi ikke makter å 
synge lovsanger fordi livet er vanskelig,
har vi kirkeskipets Gloria en god 
lovsang å gi oss hen til. Om vi ikke vet 
hva vi mener om homofili og omstridte 
teologiske spørsmål, har vi om bord i 
kirkeskipet en felles trosbekjennelse
som rommer alt som er nødvendig 
for vår frelse. I den Nikenske trosbe-
kjennelse løftes vi til og med ut av 
individualismens rom inn i den felles 
bekjennelse: «Vi tror på en Gud, den 
allmektige Far». Når vi er for svake 
eller tvilende til å be, kan vi sammen 
med alle om bord gi oss hen til «Fader 
Vår». Vi står ikke alene overfor Gud, 
men sammen. Sammen i det vi forstår 

og det vi ikke forstår, slik Gud Fader, 
Sønnen og Den hellige Ånd hører 
sammen. Vi er utrustet med hverandre. 
Ingen av oss har noe fortrinn om vi er 
biskoper, prester, sterkt troende eller 
svakt troende. Vi er alle avhengig av at 
Gud har makten og oversikten og at vi 
øver oss på å være lydige mot Ham og 
lydhøre overfor hverandre. Han kjenner 
farvannet og ser oss som er om bord. I 
Ordet og ved Bordet gir han oss alt vi 
trenger for å være trygge i ruskevær og 
i tårnhøye bølger.

Maler bilder

Nå fortjener det norske folk at 
kirkemøtet i november maler noen 
synlige og fargerike bilder av det store 
kirkeskipet og den store Gud. Vi trenger 
å minnes på at kirkeskipet er stort 
nok for forskjellige slags mennesker 
med forskjellig slags troshistorie og 
ulike meninger, slik Noas Ark en gang 
rommet representanter for alle arter 
for å bære Gudskapt liv og mangfold 
videre i Guds fremtid og i vår tid.

Per Arne Dahl

prest og
statsstipendiat

Under åpen himmel:

Kirkeskipet er stort nok

Hvem synes DU fortjener Frivillighetsprisen 2007? Du kan foreslå kandidater ved å ringe 
Modum kirkekontor 32 78 32 30 eller sende en mail til kirkekontor@modumkirke.no. Frist: 31. desember 2007.
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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

Brobyggerprisen 2007 gikk til Notto 
Thelle. Det er Norske kirkeakademiker 
som deler ut prisen. Siden 1983 har 
de delt ut en pris til personer eller 
institusjoner og organisasjoner som har 
bygd broer av innsikt og forståelse - og 
stimulert til å utvikle kontakt og dialog 
mellom ulike grupper i samfunnet.
Professor Notto Thelle er blant de 

i Norge med lengst erfaring i reli-
gionsdialog, og i begrunnelsen står det:
«Gjennom sitt arbeid som professor 
i teologi og ved sin formidling av 
erfaringer fra møtet med den østlige 
kultursfære, har årets Brobygger bidratt 
til større forståelse av det vi kaller det 
østlige og vestlige.»
Professoren blir også hyllet for sin 
forbildefunksjon:

«Notto Reidar Thelle har slik kunnet 
være et forbilde og en læremester for 
dem som har stått på terskelen inn til 
et fremmed troslandskap. Han har vært 

en veiviser inn i dette landskapet for 
mange. Ved sin åpne tilnærming har 
han lagt til rette for refleksjon omkring 
forholdet mellom identitet og dialog i 
vår tid. Thelle har beveget seg på tvers av 
både kirkelige 
og religiøse 
miljøer i Norge, 
og opparbeidet 
seg stor tillit i 
brede kretser.»

Brobyggeren i 
Skinstadveien!
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Navn F.år  Begr. dato Kirke

Godtfred Skaalien 1919 09.08.2007 Heggen kirke
Ivar Thorbjørn Brecke 1927 14.08.2007 Heggen kirke
Helge Bråthen 1913 10.08.2007 Heggen kirke
Bjørn Johansen 1924 14.08.2007 Heggen kirke
Reidun Evy Westby 1932 15.08.2007 Åmot kirke
Leif Haugen 1914 17.08.2007 Vestre Spone
Erik Arild Bråthen 1934 21.08.2007 Heggen kirke
Erling Knutsen 1926 22.08.2007 Nykirke kirke
Martha Olava Kristensen 1914 23.08.2007 Heggen kirke
Kirsten Anna Finnerud 1920 28.08.2007 Heggen kirke
Helene Stabæk 1913 30.08.2007 Åmot kirke
Anne-Marie Paulsen 1939 04.09.2007 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Anne-Harriet Berg Aronsen 1985 06.09.2007 Heggen kirke
Kåre Hulbak 1916 07.09.2007 Åmot kirke
Dorthea Elise Bråthen 1925 11.09.2007 Heggen kirke
Walborg Solberg 1924 13.09.2007 Heggen kirke
Astrid Bjørg Kolstad 1933 18.09.2007 Heggen kirke
Reidar Brede Bredesen 1945 19.09.2007 Åmot kirke
Sigurd Olav Fiane 1907 20.09.2007 Heggen kirke
Ragnhild Svendby 1924 21.09.2007 Heggen kirke
Morten Thon 1955 21.09.2007 Heggen kirke
Ruth Bergliot Skyliholdt 1921 25.09.2007 Vestre Spone
Hans Jørgen Engen 1926 26.09.2007 Heggen kirke
Elfrid Marie ”Tulla” Krogh Borgen 1921 28.09.2007 Heggen kirke

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Natalie Yuzhen Hansen 05.08.2007 Nykirke kirke
Anniken Jørgensen Vala 05.08.2007 Nykirke kirke
Marius Iversen Granli 12.08.2007 Heggen
Svein Haugerud 12.08.2007 Heggen
Sofie Laupet 12.08.2007 Heggen kirke
Erle Mikkelsgård 12.08.2007 Åmot kirke
Henrik Røste Thomassen 12.08.2007 Åmot kirke
Christian Michael Eizenberger 02.09.2007 Heggen kirke
Martine Kvalnes Hansen 02.09.2007 Heggen kirke
Malin Kvalnes Hansen 02.09.2007 Heggen kirke
Emil Myhre Høgmoen 02.09.2007 Åmot kirke
Emma Louise Kjemperud 02.09.2007 Heggen kirke
Martin Ripe 02.09.2007 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Marit Simensrud 02.09.2007 Rud kirke 
Maja Hagen 09.09.2007 Nykirke kirke
Mats Hermansen 16.09.2007 Heggen kirke
Tim Gulbrandsen Holth 16.09.2007 Åmot kirke
Vår Emilie Solum 16.09.2007 Åmot kirke
Theo Holden Søgaard 16.09.2007 Åmot kirke
Håkon Wilthil Tandberg 16.09.2007 Åmot kirke
Lona Kasandra Bjørnø 30.09.2007 Heggen kirke
Mathias Hunstad Finnerud 07.10.2007 Rud kirke
Marthea Veien Ørpen 07.10.2007 Rud kirke
Line Anette Jahr Djupvik 14.10.2007 Snarum kirke
Mina Jellum Hæhre 14.10.2007 Snarum kirke
Vilde Lindgren Jokstad 14.10.2007 Snarum kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Synnøve Nilsen og Jon Samuelsen 04.08.2007 Åmot kirke
Henriette Gulliksen og Thomas Moen 04.08.2007 Åmot kirke
Grethe Kristiansen Strand og Bjørn Arne Valstad 04.08.2007 Snarum kirke
Tonje Beate Lobben og Roger Kronstad 11.08.2007 Snarum kirke
Ina Solvold Elvekrok og Terje Johan Johannessen 11.08.2007 Vestre Spone
Cecilie Jubskås Bjerring og Stein Rognlid Ellingsen 11.08.2007 Heggen kirke

Brudeparet Dato Kirke

Anette Bauer og Fredrik Ellingsen 11.08.2007 Heggen kirke 
Ingunn Eek-Nielsen og Roger Martinsen 12.08.2007 Heggen kirke
Kirsti Haugan Laupet og Frode Laupet 12.08.2007 Heggen kirke
Edel Mogen og Henning Mathisen 18.08.2007 Nykirke kirke
Rita Bjørsvik og Vidar Rustand 08.09.2007 Rud kirke
Kristin Myrmel og Pål Skinstad 08.09.2007 Heggen kirke

Jørgen Korsvik gleder 
seg over  den gode 
oppslutningen på 
Normisjons 135-års 
jubileum på Vikersund 
menighetssenter.

Konfirmant-
presentasjon 

i Heggen.
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Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

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

Desember
Søndag 9. des - 2. søndag i advent - Luk 

12,35-40
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 
 og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Lise W. Kleven 
 og Stian Tveit. Tro og Lys.
Gulsrud kirke kl. 17: Adventssamling.  Arild Løvik 
 og Knut Johnsen. Åmot Horn deltar.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
 Torfinn Skarpaas og Tor Eika.

Søndag 16. des - 3. søndag i advent 
- Jes 40,1-8
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 
 og Anne Hæhre.
Eikvang kl. 11: Gudstjeneste. Arild Løvik og 
 Stian Tveit.
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Kveldsgudstjeneste. Geir E. Holberg og 
 Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 20: Kveldsgudstjeneste. Runar J. 

Liodden og Kurt Myrvik.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Einar Salvesen 
 og Helge Harila.

Tors 20. desember
Heggen kl.19: KRIK-messe. Kveldsgudstjeneste 

med Tro og Lys.

Søndag 23. des - 4. søndag i advent 
- Jes 40,9-11
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 
 og Knut Johnsen.

JULAFTEN 24. des - Luk 2,1-14
Heggen kirke kl. 14.45 og kl. 16.15: 

Familiegudstjenester. Arild Løvik og 
 Kristian Johnsen.
Åmot kirke kl. 14: Familiegudstjeneste og 
 kl. 15: Festgudstjeneste med Sysle blandakor. 
 Begge v/ Lise Wold Kleven og Stian Tveit.
Gulsrud kirke kl. 14.45: Familiegudstjeneste. 
 Jon Mamen.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: Familiegudstjeneste 

Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Rud kirke kl. 14.45: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Drolsum musikkorps.
Olavskirken kl. 15: Julaftensgudstjeneste. 
 Torfinn Skarpaas og organistvikar.

Snarum kirke kl. 16.15: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Stian Tveit.
Nykirke kirke kl. 16.15:  Familiegudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.

1. JULEDAG 25. des - Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl. 08: Julemorgengudstjeneste. 

Runar J. Liodden, Lise Wold Kleven og Stian 
Tveit

Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

2. JULEDAG 26. des - Matt 10,32-39
Snarum kirke kl. 11: Jon Mamen og Knut Johnsen.

NYTTÅRSAFTEN 31. des - Joh 14,27
Åmot kirke kl. 23: Midnattsmesse. Lise Wold 

Kleven og Stian Tveit.
 

Januar 2008
NYTTÅRSDAG 1. jan - Matt 1, 20b-21

Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.

Søn 6. jan 2008 - Kristi åp.baringsd. 
- Joh 8,12
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og 
organistvikar.

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 
 og Stian Tveit. Filadelfia Brass deltar.

Søn 13. jan - Vingårdssøndagen - Luk 17,7-10
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 

og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Lise Wold 

Kleven og Stian Tveit.

Søn 20. jan - Såmannssønd. - Rom 10,13-17
Åmot kirke kl. 11: Økumenisk gudstjeneste. 
 Jens Petter Jørgensen, Runar J. Liodden og 
 Stian Tveit.Mannssambandet. 
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. Geir E. 

Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste med 
 Tro og Lys.

Søn 27. jan - Kristi forklarelsesd. - Joh 17,1-8
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Stian Tveit.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 
 og Knut Johnsen.

Åmot kirke kl. 20: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise Wold Kleven og Kurt Myrvik.

 
Februar 2008
Søn 3. feb - Fastelavenssønd. - Joh 12,24-33
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og 

Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. 
 Åmot Barnegospel deltar.

Ons 6. feb - Askeonsdag - Matt 6,16-18
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Fastegudstjeneste. Jon Mamen og 
Knut Johnsen.

Søn 10. feb - 1. sønd. i faste - Matt 16,21-23
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Lise Wold Kleven og Stian Tveit.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit. Heggen gospel.

Søn 17. feb - 2. søndag i faste - Luk 7,36-50
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 
 og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Vestre Spone kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste med 
 Tro og Lys.

Søn 24. feb - 3. søndag i faste - 2. Kor 12,7-10
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg 
 og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 20: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Kurt Myrvik.

 
Mars 2008
Søn 2. mars - 4. søndag i faste - Joh 6,24-36
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Stian Tveit. Innsettelse av ny 

kirkeverge. Åmot Barnegospel deltar.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 
 og Knut Johnsen.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen

TIL: Menighetsbladets lesere!
 

En stor takk  rettes til alle frivillige medarbeidere for den innsats  dere har utført i Modum sokn 2007!
Vi  sender også  en takk  til  etater i Modum kommune og  våre øvrige samarbeidspartnere, 
samt råd og utvalg, for et godt arbeid som er utført  for Modums befolkning inneværende år!

Til alle  som gjør en diakonal tjeneste for sine medmennesker ved å bruke tid og omtanke for andre: TAKK! 

En  meningsfylt adventstid og velsignet julehøytid ønskes dere alle!

FRA: Kirkestaben i Modum


