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17. mai er vi så glad i,
moro vi har fra morgen til kveld!
Da er det så du, om vi er små du, 

er vi med likevel
Jeg roper hurra dagen så lang,

synger for Norge mangen en sang
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Når fjordene blåner som markens fiol
og breene glitrer i spillende sol,
når liljekonvallen ved foten av hegg
står duftende skjønn langsmed klippenes vegg,
mens elven bak orkrattet danser seg vill 
og trosten i granlien synger dertil,
da røres, da røres mitt bryst, da blott hviske jeg kan:
Gud signe deg, Norge, mitt deilige land!
Gud signe deg, Norge, mitt deilige land!

Men når jeg ser folket som rydder den jord,
som virker på fjell og ved fiskerik fjor,
de tusene menn som til sjøs og til lands
i arbeidets sved vinner Norge en krans,
de tusene kvinner som yndig og tro
med kjærlighet sysler i hjemlivets bo.
Da svinger jeg hatten, da hjertet får tolk:
Hurra for mitt brave, mitt kraftige folk!
Hurra for mitt brave, mitt kraftige folk!

                                    John Paulsen (1851–1924)

Når fjordene blåner

Foto: Helge Nysted
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Plutselig skjer det noe: Han ser opp 
og følger med! Mannen er rundt 50 år 
gammel. Jeg har ikke lagt merke til ham 
i kirken før. Antageligvis er han med i 
en av de tre dåpsfølgene denne søn-
dagen. Som den som ofte står foran og 
ser utover menigheten, så er det fint å 
møte menighetens blikk. Jeg legger da 
også merke til hvordan dere opplever 
gudstjenestens gang. 

«Kjære Gud
jeg har det godt»

Nå skulle vi innlede forbønnen i guds-
tjenesten, og når det er barnedåp, så 
innledes veldig ofte forbønnen med 
«Kjære Gud jeg har det godt». Det var 
da jeg la merke til at han ble engasjert. 
Her var det noe han kjente igjen. Jeg 
la merke til at nå trengte han ikke  
salmebok eller sangark. Denne kunne 
han. Jeg så ansiktet hans. Det strålte 
opp. Dette gav gjenkjennelse av noe 
trygt og godt.

Som kirke får vi lov til å bety noe i man-
ge mennesker liv.  Vi er forvaltere av 
noe som er større enn oss selv. Det er 
absolutt ikke alt vi forstår eller evner 
å svare på. Jeg tror rett og slett ikke at 
vi her på jorden vil kunne klare å finne 
svar på alt.  Vi får være med å løfte frem 
det som er større. Det å være med på 
å gi barna våre Jesusfortellingene, la 
konfirmantene få reflektere rundt sine 
egne liv og livets store spørsmål, det å 
stadig få løfte frem evangeliet om Jesus 
Kristus som vår frelser og Herre for 
alle som vil høre. Dette er vårt opp-
drag som kirke. Det er også oppdra-
get til alle oss som er døpt og som er 
kristne. Du og jeg skal bringe det gode 
budskapet videre. Det kan være at vi 
gjør det ved å be aftenbønn sammen 
med våre barn eller synger for maten. 
Det kan være å la barna våre delta i 
Åmot barnegospel eller i andre aktivi-
teter i menigheten.

I dag vil jeg fremheve hvor flott 
det er at så mange både kan og  
bruker Margrethe Munthes kveldsbønn  
«Kjære Gud jeg har det godt».

La denne gode tradisjon leve videre 
i bygda vår. Gud er med og vil oss det 
beste.

Ønsker deg en god vår og sommer 
og Guds velsignelse.

Geir

Kjære Gud jeg har det godt. 
Takk for alt som jeg har fått. 
Du er god du holder av meg. 
Takk at du går aldri fra meg. 
Pass på liten og på stor. 
Gud bevare far og mor. 
Og alle barn på jord. Amen.

T: Margrethe Munthe

Norsk Salmebok nr. 773
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Intervju med

Årets konfirmanter

1. Hvordan har det vært å være kon- 
firmant i Modum menighet? Hva har  
vært bra? Hva ville du hatt annerledes?

2. Hva gleder du deg til på konfirmasjons-
dagen? 

3.  Hvilket bibelvers har du valgt til kon-
firmasjonsgudstjenesten?

Erlend Dukefos Skretteberg, 
Snarum kirke 26. mai

1.  Det har vært bra siden jeg føler at 
vi har snakket om veldig mye bra på 
konfirmantundervisninga, og så var 
leiren veldig bra og gøy. Og så husker 
jeg veldig godt besøket vi hadde med 
tidligere narkomane siden de viste 
hvor store skader det kan medføre.  
Altså hvis jeg fikk bestemme helt så 
skulle jeg gjerne ha hatt en konfir-
mantleir til siden det var så gøy. 

2.  Det er jo veldig koselig å møte 
masse familiemedlemmer som jeg 
ikke har sett på lenge. Og det blir jo 
spennende å bli konfirmert da. Det 
skjer jo bare en gang i livet så da blir 

det en skikkelig once-in-a-lifetime-
experience. 

3.  Gal 6,9: «La oss ikke bli trette mens vi 
gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi 
høste, bare vi ikke gir opp.»

Håkon Røste Thomassen, 
Åmot kirke lørdag 1. juni:

1.  Jeg syntes det har vært bra fordi vi 
har gjort mye morsomt f.eks. å dra 
på konfirmantleir. Jeg ville hatt litt 
mere aktiviteter i selve konfirmant 
undervisninga. 

2.  Jeg gleder meg til å møte enda flere 
i familien og jeg gleder meg til å få  
gaver. Jeg gleder meg også ganske 
mye til konfirmasjonsgudstjenesten.

3.  Johannes 4,13-14: «Den som drikker 
av dette vannet, blir tørst igjen. Men 
den som drikker av det vannet jeg vil 
gi, skal aldri mer tørste. For det van-
net jeg vil gi, blir i ham en kilde med 
vann som veller fram og gir evig liv.  Vær 
gode mot hverandre, vis medfølelse og 
tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere 
i Kristus.»

Ingrid Roness, 
Heggen kirke lørdag 1. juni

1. Det har vært gøy det. Spen-
nende og lærerikt. Jo, jeg synes  
det har vært bra at jeg etter hver 
time har startet å tenke litt mer. Jeg 
har blitt litt mer opplyst om ting i  
livet. Mer kringle. Nei, jeg vet ikke. 
Ikke noe som jeg kommer på. 

2.  Møte familie og venner, og være 
sammen med dem. Og så gleder jeg  
meg veldig til å ha på meg bunad,  
første gang jeg prøver. Og kanskje 
litt maten. Og så gleder jeg meg 
litt til seremonien, gjennomføre 
sammen med de andre konfirman-
tene.

3.  Ja, jeg tror jeg har det i telefonen, 
vent litt… Jeg har tre stykker så det  
er vanskelig å velge, men tror det  
blir Sal 46,2-3. Den forteller meg at  
Gud alltid er nær, minner deg på 
det når du er redd. 

 Sal 46,2-3: «Gud er vår tilflukt og vår 
styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Der-
for frykter vi ikke når jorden skaker, når 
fjellene vakler i havets dyp.»

Det nærmer seg den store dagen! Foreldre og foresatte er i full gang med å forberede selskapet med alt fra 
blomster og servietter til mat, kaker og bordplassering. I år blir det 11 konfirmasjons-gudstjenester i Modum med 
120 unike tenåringer i sentrum. Vi har intervjuet noen av dem og spurt dem hvordan de har hatt det og hva de 
gleder seg til på konfirmasjonsdagen. Bibelverset de har valgt seg skal leses i gudstjenesten før de blir bedt for.
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Jens Olav Myro, 
Rud kirke søndag 16. juni

1.  Bra.  Ja,  vi har jo leika litt. Og lært  
litt mer om kristendommen. Mer  
leik hadde vært gøy.

2.  Kaker og god mat. Penger og gaver. 

3.   Åp 3,8: «Se, jeg har satt foran deg en 
åpnet dør, som ingen kan stenge.»

Ingeborg Nævra Hellerud, 
Vestre Spone kirke søndag 16. juni

1.  Jeg syntes det er og har vært super-
koselig å være konfirmant i Modum 
menighet. Det å samle alle på grup-
pemøter hver onsdag etter skolen er 
veldig fint, vi har mange gode grup-
pesamtaler og diskusjoner. Det å 
lese fra bibelen, og også sette seg inn 
i livet til Jesus. Vi har det også mor-
somt samtidig. Det er også veldig  

interessant å ha en månedens utenat, 
med de hyggelige versene man lærer. 
Med en ivrig, entusiastisk og morsom 
prest er det ingen ting å rette på. 

2.  Det jeg gleder meg til på konfirma-
sjonsdagen min er å våkne opp med 
en haug full av sommerfugler i ma-
gen, som beskriver at jeg har ventet 
på denne dagen lenge. Jeg er også 
så heldig å ha ei veldig snill og god 
dame i familien til å sy bunaden min, 
så den skal jeg bære med stolthet. Jeg 
skal også konfirmeres med min flotte 
firmenning Ottar Hellerud og en vel- 
dig morsom og god venn Nathaniel  
Nicolai Steenfeldt-Gjersøe. Den  
fineste trekløveren. Også er det å dele 
denne dagen med min flotte familie, 
venner, god mat, gode samtaler med 
gjestene, bilder, kaker og mye minner. 
En dag jeg aldri vil glemme.

3.  Ordspråkene 16,24: «Vennlige ord er 
dryppende honning, søte for sjelen og 
sunne for kroppen.»

Vidar Husøien og Runar J. Liodden

 
 
 
 

Søndagen er den tradisjonsrike dagen 
for selve konfirmasjonsdagen. Ved stor 
nok interesse, og når størrelsen på kon-
firmantkullene tilsier det, vil vi også tilby 
konfirmasjonsgudstjeneste på lørdagen 
(*) i Heggen, Åmot kirke og Nykirke. 
Avklaring om konfirmasjon på lørdagen 
vil skje ved oppstart av konfirmanttiden 
i august.

2020:  
24. mai Heggen kirke (Geithus-partiet)  

og Snarum kirke
*6./7. juni Heggen kirke  

(Vikersund-partiet) og Åmot kirke
*13./14. juni Nykirke kirke,  

Vestre Spone kirke, Rud kirke  
og Gulsrud kirke

2021:
30. mai Heggen kirke (Geithus-partiet) 

og Snarum kirke
*5./6. juni Heggen kirke  

(Vikersund-partiet) og Åmot kirke
*12./13. juni Nykirke kirke,  

Vestre Spone kirke, Rud kirke og  
Gulsrud kirke 

2022:
22. mai Heggen kirke (Geithus-partiet)  

og Snarum kirke
*28./29. mai Heggen kirke 

(Vikersund-partiet) og Åmot kirke
*11./12. juni Nykirke kirke,  

Vestre Spone kirke, Rud kirke  
og Gulsrud kirke

 

2023:
21. mai Heggen kirke (Geithus-partiet)
 og Snarum kirke
*3./4. juni Heggen kirke  

(Vikersund-partiet) og Åmot kirke
*10./11. juni Nykirke kirke ,  

Vestre Spone kirke, Rud kirke og 
Gulsrud kirke

 
2024:
26. mai Heggen kirke (Geithus-partiet) 

og Snarum kirke
*1./2. juni Heggen kirke  

(Vikersund-partiet) og Åmot kirke
*8./9. juni Nykirke kirke,  

Vestre Spone kirke, Rud kirke  
og Gulsrud kirke

 

Datoer for konfirmasjon i Modums kirker de neste årene
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Konfirmanter  2019
Tid og sted for konfirmasjoner

Heggen kirke søndag 26. mai kl. 10.30 
Geithuspartiet
Benjamin Bergland 
Ronja Regina Bjørnø 
Emma Bye 
Ian Nielsen Christensen 
Henning Dahlen Hanssen  
Knut-Halvard Kleivan  
Sindre Aasen Kristoffersen  
Ida Mathiesen  
Kristoffer Modøl  
Mathilde Raaen Moen  
Juna Emilie Næss Muller  
Caroline Jelstad Myrmel  
Annceline Bru Nilsen 
Marius Mogen Pedersen  
Daniel André Sandum  
Mie Knutsen Solberg  
Mathias Solheim  
Sondre Strømeng  
Eivor Olsen Søtvik 
Mikkel Bergan Tandberg  
Christoffer Tveiten 

Snarum kirke søndag 26. mai 
kl. 12.30
Oda Rishovd Aasmundrud  
Matias Tajet Andfossen  
Sandra Bjertnæs Bråthen  
Hedda Kind Kjellevold  
Erlend Dukefos Skretteberg  
Vetle August Thomsen

Åmot kirke lørdag 1. juni kl. 11.00 
Hannah Margrethe Davies Glørstad
Martin André Hamre
Charlie Holtvedt
Martin Myhre Høgmoen
Storm Aaron Jahr
Amina Lammouz
Eilin Ueland Midtskogen 
Kristoffer Sandum
Cathrine Skinstad
Line Skinstad Solbakken
Erland Solum
Håkon Røste Thomassen
Eivind Wassend
William August Walvatne

Heggen kirke lørdag 1. juni kl 12.00  
Vikersund-partiet
Ashlee Louise Andersen 
Alexandra Fossen Brenden 
Maja Dokken  
Sondre Harstad Gundersen  
Christoffer Istamboulian Hennie  
Marius Nicolai Evensen Hopperstad  
Dag-André Bergan Hæhre  
Trym Aleksander Jansen  
Amalie Hovde Larsen  
Even Martinsen  
Jon Myrvik  
Lisa Marie Skaalien Nilsen  
Alf Henning Søby Notøy  
Tuva Wiedemann Pedersen  
Sunniva Agathe Raaen  
Ingrid Roness  
An-Magritt Hagen Rønning  
Håvard Haugse Vik

Åmot kirke søndag 2. juni kl. 10.30
Tommy Foss Bjerke
Frida-Margrethe Iversen Ellingsen
Sandra Grønlund
Magnus Rasksen Hansen 
Henrik Havdal Jensen 
Dina Marie Stene-Larsen 
Julie Rosenlund 
Christina Dybendal Runhovde 

Heggen kirke søndag 2. juni kl. 11.00  
Vikersund-partiet
Camilla Bakken  
Wiel Catharina Vangen Bjørnsrud  
Ørjan Bønsnes  
Nicholas Thon Fjellstad  
Emil Kristoffer Grøterud  
Lars Øvereng Hovde  
Nicole Martin  
Noah Alexander Myhren  
Julie Ramberg  
Emilie Hassel Skogheim  
Magnus Myrhaug Stefferud  
Thea Kittilsen Strand  
Caroline Rammen Vordal  
Vegar Johansen Weum  
Nora Østby  
Adrian Edgren Øvereng

Åmot kirke søndag 2. juni kl. 12.30
Filip Magne Aase
Tobias Lehne Andersen 
Alexander Andresen
Emma Linea Goodchild
Tine Marie Løvik
Andreas Wittenberg Oddby
Marie Skikstein
Lea Bjørndalen Skretteberg

Nykirke kirke lørdag 15. juni kl. 11.00
August Bergan
Melker August Bergan
Emil Chrisander Fagerlid Bjørnson
Thea Halvorsen
Martine Moe Martinsen
Louise Smith Olsen
Magnus Kjerkol Tandberg
Sander Tenmann

Vestre Spone kirke søndag 16. juni 
kl. 10.30
Ottar Hellerud
Ingeborg Nævra Hellerud
Nathaniel Nicolai Steenfeldt-Gjersøe

Rud kirke søndag 16. juni kl. 11.00
Martine Braathen  
Sondre Drolsum  
Daniel Hovde  
Rebecka Isaksen  
Jens Olav Myro  
Emilie Andersen Olslund  
Knut Svendsrud Røste

Nykirke kirke søndag 16. juni 
kl. 12.30
Erik Bekken
Adrian Nikolai Aunmo Bjølgerud
Johan Felix Holst
Angelica Johannessen Johnsrud
Adriane Lee Klægstad
Emma Kopland
Celina Jensen Kolberg
Philip Roman Kolsrud
Aurora Ovenstad Refsahl
Astri Synnøve Støvern-Kristiansen
Karoline Andfossen Sundet
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Som noen kanskje vet så skal jeg 6. juli 
gifte meg med Martha Frøyland som 
jobber som diakon på Gol. Derfor har 
jeg i den anledning fått et vikariat på 
Flå fra august og flytter da sammen min 
kjære Martha til Gol. Jeg må jo si at jeg 
gleder meg til det, samtidig så er det 
vondt og trist for meg å forlate Modum. 

Dere i menigheten her har vært så 
veldig snille og gjestfrie og støttet meg 
med gode ord og handlinger hele veien. 
Jeg kunne ikke ønsket meg en bedre 
start på prestetjenesten. Det har både 
vært trygt og inspirerende å få jobbe 
blant dere, og jeg har lært så ufattelig 
mye. Og ikke minst så har det vært en 
utrolig gøy arbeidshverdag. Jeg har stor-
kost meg selv om dagene av og til ble 
lange. 

Nå venter nye eventyr i Hallingdal. 
Jeg har en tro på det også blir en bra  
arbeidshverdag, spesielt siden jeg skal 
dele hverdagen med den personen jeg 
elsker høyest her i verden, men også for-

di jeg også er glad i mitt vakre Hallingdal. 
Min siste arbeidsdag blir gudstjenes-

ten 30. juni. Etter det går jeg ut i ferie og 
begynner som sagt etter ferien på vika-
riatet i Flå. Det vil også bli en avskjeds-
gudstjeneste 23. juni. Håper å se deg 
der! Vivian Fleischer Nyborg har blitt 
engasjert i et halvt års vikariat i min stil-
ling på dagen jeg slutter. Med andre ord 
er dere i gode hender, og det er godt 
å vite for meg også! Takk til Vivian som 
stepper inn!

I Tolkiens univers (forfatter av Rin-
genes herre) finner vi en gudinne som 
kalles Nienna. Navnet betyr «hun som 
gråter». Hun er en av de mektigste i 
panteonet, og er på en måte sorgens 
gudinne. Det syns jeg er interessant for 
det løfter fram sorgen som noe positivt. 
Ja, sorg er vondt. Men sorgens kilde er 
kjærlighet. Den kan derfor ikke bare 
være av det onde. Selv om det onde 
ofte utløser sorgen, har den sitt utspring 
i kjærlighet. 

Hvorfor kommer jeg med disse svul-
stige og svevende tankene? Jo, fordi 
jeg prøver å si at det ikke er først og 
fremst arbeidshverdagen jeg kommer  
til å savne. Det er dere som jeg har 
blitt så glad i. Dere som hilser og  
smiler i butikken. Dere som slår av en 
prat på kjøkkenet eller i gangene i Åmot 
kirke. Dere som takker ved kirkedøra. 
Unge og gamle, triste og glade. Stab og  
menighet. 

Takk for alle hellige og ikke fullt så 
hellige øyeblikk. Jeg tar med meg alt 
jeg klarer, og det kommer godt med i  
tjenesten videre. 

Kom gjerne på besøk i Hallingdal,  
håper jeg ser dere alle igjen en dag!

Arnstein Bleiktvedt

Snarum kirke 
150 år 

-  Jubileumsgudstjeneste med mange 
inviterte gjester søndag 1. septem-
ber kl. 11

-  Det blir kirkekaffe for ALLE som 
kommer i kirken denne søndagen på 
Snarum Grendehus

-  Det blir utstillinger av bl.a. gamle  
dåpskjoler og bilder i kirken.

 Det blir åpen kirke to dager i uke 35 
-  Konsert i uke 35 m/bl.a. Håvard 

Svendsrud og våre flinke lokale  

musikere (dato er ikke bestemt enda) 
-  Utgitt et jubileumshefte med mye 

historisk stoff relatert til kirken og 
Snarum bygda. Heftet inneholder 
mange bilder!

Det kommer en fyldigere omtale av 
programmet i neste nummer av menig-
hetsbladet.

For jubileumskomiteen 
Ola Ingvoldstad

Snarum kirke er 150 år i år. Dette gir grunn til feiring. Det er opp-
rettet en jubileumskomité som arbeider med markeringen av dette 
viktige jubileet og av programmet kan vi nevne at det blir:

I forbindelse med Snarum kirkes 
150 års jubileum har vi lyst til å lage 
en utstilling av gamle dåpskjoler. 

Utstillingen skal settes opp i uke 
35 i det gamle kapellet ved Snarum 
kirke.

Har du en slik, og helst med 
historien bak, så hadde det vært 
fint om du tok kontakt 
med:

Ola Ingvoldstad, 
tlf. 913 55 002, 
ola@ingvoldstad.no

UTSTILLING av gamle 
dåpskjoler i Snarum kirke

 Tusen takk for meg!
Jeg vil med denne teksten takke for den fantastiske tiden jeg har fått her i Modum

Modum menighet ønsker lykke til med vielsen 6. juli!
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Kvinnenes 
internasjonale 
bønnedag 
i Modum

Første fredag i mars samles kvinner over hele 
verden til Kvinnenes internasjonale bønnedag. 

Anne  Hæhre ved pianoet

Diakon Kirsti Hole ledet bønnedagen Foto: Britt Dahl

«Kom, for alt er ferdig», var overskrif-
ten for årets bønnedag. Fredag 1. mars 
var ca 25 kvinner samlet på Vikersund 
menighetssenter. Det var kvinner i Slo-
venia som hadde laget årets program.  
Det ble bedt spesielt for Slovenia, der 
det nasjonale Bibelselskapet er i ferd 
med å starte et prosjekt med Bibelen 
som et sentralt hjelpemiddel i proses-
sen med å helbrede traumer. I Slovenia 
sliter mange med traumer og depre-
sjon etter forhold som har hatt negativ 
innvirkning på både individ og samfunn: 

Deilig formiddagsmat

alkoholisme, rusmisbruk, vold i familien, 
skilsmisser, selvmord og traumer etter 
krig og politisk usikkerhet. Kvinnene er 
særlig utsatt og må bære tunge bører 
for familiene sine.

Diakon Kirsti Hole ledet samlingen, 

og flere var med og leste fra program-
met. Det var andakt ved Torill Korsvik 
og Anne Hæhre spilte.

Etter bønnesamlingen ble det ser-
vert deilig formiddagsmat som noen 
flinke damer hadde forberedt.
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Får vi sjokoladen 
vår fra MYGG? – levende  li

v 
 

Gr
ønn klodeFast spalte «Grønn klode – levende liv»:

Hvis du ikke elsker insekter fra før, 
kommer du til å gjøre det etter å ha 
lest denne boka. I hvert fall når du får 
vite at kakaoplanten pollineres av ingen 
andre enn en MYGG! Ja, tenk det, uten 
mygg ville vi ikke hatt sjokolade.

Sjokolademyggen er ikke den enes-
te historien som finnes i Anne Sver-
drup-Thygesons bok Insektenes planet. 
Den er nemlig stappfull av gøyale his-
torier om insekter. Her kan du blant 

annet lære om veps som hjernevasker 
biller og styrer dem som marionetter, 
og maur som har dyrket sopp og holdt 
bladlus mye lenger enn mennesket har 
drevet med jordbruk.

Denne faktaboka er ikke tørr og 
kjedelig og får deg til å gjespe, sånn 
som de fleste faktabøker. Nei, tvert 
imot får den deg til å le. Sverdrup-
Thygeson skriver bedre enn en David 
Attenborough-dokumentar. Insektenes 
planet er like fornøyelig for de som 
ikke kan noen ting om insekter og de 
som allerede kan alt.

Ikke det at noen kan vite alt om in-
sekter – for som forfatteren påpeker, 
finnes det altfor lite kunnskap om in-
sektene. Men noe som er så viktig for 
oss som insekter, burde da vel inngå i 
allmennkunnskapen? De gir oss frukt 
og grønnsaker og sørger for at bakken 
vi går på ikke er oversvømt av kadavre 
og møkk.

En tanke jeg satt igjen med da jeg nåd-
de siste side, var at insektene er en vel-
dig, veldig bisarr dyregruppe. Altså, her 
snakker vi om dyr med frostvæske i 
kroppen og ører på knærne. Det høres 
ut som om de har falt uti en radioaktiv 
sump og blitt forvandlet til mutanter 
med superkrefter alle sammen. Disse 
superkreftene kan vi mennesker dra 
nytte av, hvis vi ikke utrydder dem før 
vi rekker å finne ut hva de er verdt, 
selvsagt.

Insektenes planet er en god måte å 
lære om insekter på en morsom måte. 
Anbefales til de som liker insekter, og 
ikke minst de som ikke liker dem. Anne 
Sverdrup-Thygeson er kjempeflink til å 
formidle, og jeg håper hun skriver flere 
bøker.

For «Miljøgruppa i Modum menighet»                                                                                                                                        
Kirsti Hole

Det har vært en laaang prosess, men 
endelig har vi klart det. Vi snakker 
selvsagt om nye kortrabulanter til 
Heggen Gospel!

Heggen Gospel har i lang tid prøvd 
å skaffe seg nye trabulanter uten hell. 
Det har nemlig vist seg veldig vanskelig 
å finne trabulanter som skal tåle 70 
ungdommer som hopper og svaier i 
flere timer. Vi fikk for noen år tilbake 
testet noen nye trabulanter i Tyskland 
som kirken hadde kjøpt inn, men på 
første forsøk klarte vi å knekke et par 
av dem. Det var derfor med argusøyne 
at vi sjekket ut flere alternativer. Det 
viste seg da til slutt at det bare var et 
alternativ igjen, å lage helt nye og helt 
like som de vi allerede hadde.

Etter litt frem og tilbake endte vi 
opp med å utfordre Bergan Smie i 
Strandgata, Åmot, til å produsere 
tilnærmet like trabulanter. Men 
utfordringen var stor. Ønsket var at 
trabulantene skulle være ganske like 
som før, men gjerne både sterkere og 
lettere! De tok imot utfordringen og 
produserte 6 sett med trabulanter. De 
har siden februar vært brukt, og godt 
likt, i Heggen Gospel. Men hvordan 
enden på denne visen er, vet vi ikke 
ennå for trabulantene vil få sin ilddåp 
sommeren 2019 når vi reiser på turné 
til Tyskland med dem for første gang. 
Så her er det bare å følge med i neste 
nummer av menighetsbladet for en ny 
rapport om kortrabulantene.

Men for denne gang takker vi for den 
kjempeflotte innsatsen som er gjort for 
at Heggen Gospel endelig kan reise på 
turné med nye trabulanter. Takk Bergan 
Smie!

Vidar Husøien

 Det har skjedd! De nye er på plass
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Årsmøtet har tradisjonelt blitt brukt til 
å presentere noe av menighetens store 
arbeid, og årets var ikke noe unntak 
i så måte.  Trine Gjermundbo, leder i 
menighetsrådet, ble valgt som møte- 
leder og introduserte dagens servering 
med speiderpreg fra familiespeideren  
og Heggen kirkeutvalg: te laget av  
furunål, appelsin med sukkerbit og nød-
proviant (nøtter, sjokolade, rosiner).  
Rut Følstad, aktiv speider, og leder for 
Modum KFUK-KFUM speideren, Odd 
Arne Røvang,  ble intervjuet og fortalte 
om arbeidet. De ønsker alle, om fami-
lien din er en eller flere, unge eller godt 
voksne, velkomne på familiespeiderens 
arrangementer. I løpet av året har  

speidergruppa og noen turer og  
aktiviteter for speidere fra 3. klasse og 
oppover, gjerne i samarbeid med andre 
grupper i kretsen. 

I gudstjenesten sang Åmot barne-
gospel, men på årsmøtet var det de 
to dirigentene Petrine Indresæter og 
Ingrid Mathea Bjørke Krogh som for 
første gang fremførte en nydelig duett  
med barnegospelens egen Helge 
Nysted ved tangentene. Vi hører  
gjerne mere til disse sammen!

Årsmeldingen, som du kan finne  
på hjemmesiden til menigheten eller på  
papir ved å ta turen innom kirkekon- 
toret i Åmot, ble presentert av sokne- 
presten og kirkevergen. Årsmøte- 

deltagerne fikk høre om en stor grad 
av takknemlighet for alt det flotte som 
skjer i menigheten, for alle de frivil-
lige, for de ansatte og for gode tall! Alt 
dette og mye mere om kan du lese om 
i den 81 siders innholdsrike årsmel-
dingen. Anbefalt lesning til inspirasjon! 
Kanskje oppdager du noe der som du 
har lyst til å være med på? I menig- 
heten vår skjer det noe så å si hver dag, 
og det er mange muligheter både for 
deg som har lyst til å være med på noe 
hver uke eller sånn en gang i blant!

Takk til alle som kom med enga-
sjerende innspill, spørsmål og tilbake-
meldinger på møtet. Det er dette vi  
som stab og menighetsråd ønsker oss. 

Stor aktivitet i
menigheten i 2018
Søndag 24. mars var menigheten samlet til familiegudstjeneste med påfølgende årsmøte. 

Tekst: Nina Brokhaug Røvang
Foto:  Helge Haavik
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I år som i fjor la vi opp til et variert 
program med god allsang, spennende 
instrumentalmusikk og noen flotte  
solonumre. Kvelden ble ledet av menig- 
hetens musikere Hanna Louise og 
Helge. Vokalgruppa Gnist sang både 
bluegrass og gospel akkompagnert av 
dyktige musikere. 

Vi var så heldige å få Tarjei Nysted, 
Helges bror, med oss denne kvelden. 
Han fascinerte publikum med sin mang-
foldighet. Han spilte både fiolin, man- 
dolin, nøkkelharpe og perkusjon. Vår 
lokale bassist Arne Kristian Eide Ska-
gen var også med. I tillegg spilte Thomas  
Hvale trommer og Ola Slaaen gitar.

Vår sogneprest Geir holdt en gripende 
innledning til en av kveldens salme- 
høydepunkt – «Jeg tror på jordens  
forvandling». Det var god sang i kirke-
benken og god lyd i kirka takket være 
vår lydmann Risam Tekie. Da kvelden 
nærmet seg slutten, var det tyde-
lig stemning for å gjenta dette – og  
dermed sier vi vel møtt til neste års 
Sang- og salmekveld i Vestre Spone 
kirke! Før neste års kveld vil vi gjerne 
oppfordre publikum til å foreslå salmer!

Tusen takk til alle som kom og deltok så 
flott på denne kvelden – og takk til alle 
praktiske tilretteleggere! 

En ny tradisjon er skapt
Onsdag 27. mars ble Vestre Spone kirke igjen fylt opp av forventningsfulle mennesker. Skulle den nyetablerte 
Sang- og salmekvelden bli vellykket i år også? Ti musikere var rigget og klare. Instrumentene var stemt, og stem-
mene oppvarmet. Parkeringsvakten fikk loset bilene med kyndig hånd. Salmekaffen var traktet. Stemningen blant 
publikum ble bedre og bedre. Og klokken sju var kirken fylt opp – med enda flere enn i fjor!

Tekst: Hanna Louise Husøien
Foto: Vidar Husøien
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Siden sist  
Glimt fra menighetens aktiviteter
Takk til alle som har sendt inn bidrag

 Tro & Lys

Tre glade og sporty 
familiespeidere Familiespeider Rut Følstad

 Familiespeideren på Sponevollen

 Fasteaksjonen

Jostein Blegeberg

Den 17. februar ble Jostein 
Blegeberg takket av som 
frivillig kirketjener for Tro 
og Lys-gudstjenestene i 
Åmot kirke. Denne tjenes-
ten har han hatt siden 2005, 
ofte med hjelp av sin kone 
Marianne. For anledningen 
hadde vi marsipankake, og 
Jostein fikk som en hilsen 
med seg et flott, hånddeko-
rert lys fra  leder i Tro og 
Lys Modum, Kari Bottolfs 
Bekken.

Takk for ditt bidrag til fastaksjonen!

Modum menighet vil takke alle kon-
firmanter, konfirmantforeldre, kirke- 
utvalg og andre frivillige som deltok på  
fasteaksjonen den 9. april. I Modum  
ble det samlet inn kr 106 136,-.  
I landet: 28 219 463,- Det er en vel-
dig bra sum! Takk til alle som ga sitt 
bidrag i bøssene, eller med vipps! 

Uten denne støtten hadde ikke  
Kirkens Nødhjelp kunnet drive  
det livsviktige arbeidet med å sikre 
at flere mennesker får varig tilgang 
til rent vann, samt mye annet arbeid 
innen nødhjelp og langsiktig bistand. 
Sammen redder vi liv! 

Takk for flott innsats!

Hilsen aksjonsleder 
Arnstein Bleiktvedt

Skilek og bål med familiespeideren
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 Takk til SpareBank 1 Modum!

 Karnevalsgudstjeneste

Messie dukket og opp Bien Sunniva koser seg med 
pølser

Fargerike Sandra Flott klovnemamma

Åmot barnegospel på karnevalsgudstjeneste i Åmot kirke De tre vise menn på besøk

Med sangen med det passende refren-
get «og når du gjør det kan du si, jeg blir 
så glad når jeg får gi, det største er å gjøre 
andre mennesker glad!» var Åmot bar-
negospel med på å åpne årets gaveut-
deling fra Sparebank 1 Modum. 

Torsdag 4. april var alle lag og forenin-
ger som hadde søkt og fått tildelt støt-
te fra banken invitert til gaveutdeling i 
Åmot kirke. 

Modum menighet og Vikersund 
menighetssenter er utrolig glade og 
takknemlige for de flotte gavene vi 
fikk! Modum menighet med sine over 
11.000 medlemmer i bygda, driver et 
stort og omfattende arbeid. Gavene 
er blant annet med på å gi mange barn 
og unge, og de uten så sterk økonomi, 
muligheten til å bli med på fritidsaktivi-
teter i menigheten. 

I tillegg til den generelle støtten til 
å drive aktiviteter ble det gitt prosjekt-
støtte til:

•  86.000,- til nytt piano på 
Vikersund menighetssenter. 

•  50.000,- til Internasjonel 
lørdag, et samarbeid mel-
lom Frivilligsentralen,  
Flyktningetjenesten og  
Modum menighet.   
Avholdes i hoppsenteret  
19. oktober.

•  75.000,- til CD innspilling 
for Åmot barnegospel som 
har 20 års jubileum i år.

•  20.000,- til Tro og Lys og 
deres tur til Solgården i 
sommer.

•  20.000,- til JazzMass som 
 arrangeres 13. oktober i 
 Åmot kirke. 

Takknemlig kirkeverge, 
Nina Brokhaug Røvang

Foto: Odd Røvang

Åmot barnegospel synger 
ved åpningen av gaveutdelingen

Åmot barnegospel mottar 
kr 75.000,- til CD
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SMK-Viking 
på opplevelsestur til Tanzania
I slutten av januar dro SMK-Viking fra Modum til Tanzania på en ti dagers opplevelsestur. Onsdag 20. mars 
inviterte de alle som hadde lyst til Åmot kirke for å se bilder og høre om turen. Det ble en flott opplevelse for 
oss som var der. I etterkant fikk vi snakke med styreleder i SMK-Viking, Gunvor Elisabeth Grønneflåta Allard, som 
kunne fortelle om en opplevelsesrik tur for både medlemmer og ledsagere.

Foto: Privat

Å ta med et band til Tanzania er for 
mange ikke det naturlige førstevalget. 
Hva gjorde at dere tok turen dit? 

Gunvor forteller at det hele startet i 
oktober 2016, da hun var på sydenferie 
med venninner, hvor Tone Ellefsrud var 
en av dem. «Tone fortalte om sitt enga-
sjement i Tanzania, hvor hun de siste 17 
årene delvis har bodd og jobbet, blant 
annet med helse, utdanning og mennes-
kerettigheter. Tone nevnte at hun ikke 
følte hun hadde fått utrettet så mye 
for psykisk utviklingshemmende som 
hun hadde håpet, og at hun bl.a. hadde 
et ønske om at psykisk utviklingshem-
mede fra Norge kunne komme ned for 
å synliggjøre der hvordan de lever sine 
liv i Norge.»

«Hva med SMK-Viking?» spurte Gunvor. 
– Ja, ja, selvfølgelig, sa Tone! Og med ett 
var planleggingen i gang.

«Da forslaget om tur ble tatt opp med 
medlemmene, var stemningen meget 
positiv, og vi satte i gang innsamling av 

penger. Medlemmene har vært med å 
samle inn penger selv ved å selge lodd, 
pante flasker og holde konserter. I til-
legg er utallige søknader om støtte 
sendt ut. Kronerullering ble satt i gang, 
og SpareBank1 Modum har vært en av 
flere viktige bidragsytere.»

Når det var så mange som dro på tur 
sammen, noen også med fysiske ut-
fordringer – møtte dere vel på en del 
hindringer underveis? 
«Noen utfordringer var det vel, men alt 
gikk veldig bra. Ingen ble skadet eller 
syke. Til og med den lange reisen på 25 
timer fra Modum til Marangu ved Kili-
manjaro i Tanzania gikk som en drøm. 
Til sammen var 11 medlemmer med 
på turen, sammen med sine ledsagere. 
Vi opplevde vel egentlig at alt gikk på 
skinner.» 

Tanzania-turen varte i ti dager. Av 
bildene og fortellingene fra kvelden i 
Åmot kirke fikk vi med oss at to dager  
gikk med til transport, de opplevde tre 
dagers safaritur og resten av tiden be-
sto av opplevelser i landsbyen, besøk 

på skoler, kirke og barnehage, samt en 
del avkjølende virksomhet i bassenget 
der de bodde. Etter å ha truffet mange 
av medlemmene etter turen, forstår vi 
at opplevelsen av å komme til Afrika 
var noe helt utenom det vanlige. «Det 
var så varmt, over 30 grader er VEL-
DIG varmt!» De forteller om mange 
nye inntrykk og flotte opplevelser hver 
dag. Vi fikk høre om hvordan skolen 
ble drevet der, om safarien, dyrene og  
masaier som sto og hoppet og hoppet. 
 
Hva gjorde mest inntrykk på deg un-
der turen? 
«Det var møtene med de psykisk  
utviklingshemmede vi traff underveis. I 
Tanzania har det å være psykisk utvi-
klingshemmet blitt sett på som skam. 
Familien har derfor holdt dem skjult for 
å skåne seg selv og den utviklingshem-
mede fra å bli mobbet og utstøtt. Men 
det ser ut som om ting er i ferd med 
å bli bedre. Rett før turen vår hadde  
presidenten i Tanzania, John Magufuli 
sagt at nå skulle psykisk utviklingshem-
mede frem. 

Allerede dagen etter at vi kom ned 
skulle vi besøke skolen Tone har hatt 
et prosjekt på, og da vi kom dit var det 
en psykisk utviklingshemmet jente som 
ventet på oss. Hun var rundt 8 år, og 
kom sammen med moren sin og en  
annen kvinne. Jenta heter Glory. Dette 
var første gangen hun var ute blant 
folk. Selv folk som bodde i nærheten av  
familien visste ikke om at hun eksis- 
terte. Hun kom fordi det hadde ryktes 
at vi skulle komme på besøk.

Vi møtte også ei jente på 23 år, da vi 
hadde konsert på hotellet kvelden før 
vi skulle reise hjem. De som jobbet på 

Spesialskolen
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hotellet hadde fortalt om at vi skulle 
komme. Arrangementet var egentlig 
kun for inviterte gjester, men de som 
jobbet der fikk ta med kjente. Denne 
jenta hadde heller ikke vært ute blant 
andre før. Vi har fått vite at hun i etter- 
kant av besøket vårt har begynt å være  
litt på hotellet for å bli sosialisert.  
Hotellet vi bodde på er et familiedrevet 
hotell, og en av eierne har en psykisk 
utviklingshemmet datter. I tillegg kom 
en gutt som var sønnen til en som  
driver et 4H-prosjekt som Tone har 
startet. Gutten hadde Tone oppdaget 
da hun en gang var på besøk hjemme 
hos dem. Denne gutten har også levd 
skjult, men vi har blitt fortalt at han nå 
skal begynne på spesialskole.

Vi ble også fortalt mens vi var 
der at i landsbyen var det blitt sett ei  

psykisk utviklingshemmet dame på 
rundt 30 år som ingen tidligere hadde 
kjennskap til.  

Disse episodene var det som gjor-
de sterkest inntrykk. At mennesker 
kom fram og ble synlige i nærmiljøet 
sitt som et resultat av at vi var der er 
fantastisk.»

Var dere forberedt på at dette kunne 
skje?
«Målet vårt med å reise til Tanzania var 
å formidle holdningsendring til psykisk 
utviklingshemmede. Vi ville vise hvor-
dan norske psykisk utviklingshemme-
de lever sine liv, som en integrert del 
av samfunnet. Ingen av oss hadde vel 
egentlig trodd at det skulle bli så store 
følger bare av at vi reise dit. Det gikk 
over all forventning! Det er sikkert et 
stykke fram til integrering enda, men 
dette var kanskje en start».

Hvor går veien videre?
«Det skal godt gjøres å toppe dette, så 
nå vil vi prioritere å finne på noe som 
alle medlemmene vil være med på og 
ikke reise fullt så langt. Vi har også et 
ønske om å hjelpe Glory, 8-åringen 
som møtte opp på barneskolen. Vi  
håper å få til en fadderordning for  
henne, der vi kan støtte henne økono-
misk så hun kan starte på spesialskole».

Avslutningsvis vil vi for egen reg-
ning føye til at vi opplever SMK-Viking 
som en fantastisk gjeng, som sprer  
musikkglede og åpner sinn og hjerter 
på en spesiell måte. Så det skulle ikke 
forundre oss om de får til å hjelpe  
Glory også.

Victoria Skille Tangen og 
Anne-Kjersti Bakke Holberg

Om SMK-Viking
SMK-Viking er et band for voksne 
psykisk utviklingshemmende i 
alderen 18–60+
De 21 medlemmene kommer fra 
Sigdal, Modum og Krødsherad.
SMK-Viking ble startet i 1992.  
I starten rullerte øvingen mellom 
Krødsherad, Sigdal og Modum. 
Nå øver de fast hver onsdag i 
Åmot kirke. De er delt i to 
grupper under øving, men spiller 
konserter sammen. 
Gunvor Elisabeth Grønneflåta  
Allard har vært styreleder de siste 
7 årene. 
Musikalsk ansvarlig er Stian Tveit, 
tidligere menighetsmusiker i  
Modum menighet.
SMK-Viking er et band som 
sprer stor musikkglede! 

Øyvinds rullestol var veldig populær. Glory, som SMK-Viking vil hjelpe.

Gunvor sammen med styremedlem ved 
spesialskolen

Kristoffer og Marianne sammen med en av masaiene
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I fjor var 73 babyer med på Babysang på Vikersund menighetssenter og i Åmot 
kirke. Gode musikalske og sosiale samlinger med små og store gjør at Baby-
sang er et fint sted å være. Og det er alltid plass til flere! Er du hjemme med 
baby, eller kjenner noen som er det? Da er det fortsatt sjanse til å få med seg 
et par samlinger før sommerferien.

Vårens to siste drop-in-Babysang i Åmot kirke er onsdag 23.mai og onsdag 
6.juni, kl.12:15. Det er lunsj på kirketorget fra kl.11 for de som ønsker det 
(kr.50). Ta med babyen og kom!

Vi starter opp igjen med babysang i slutten av august. Følg med i menig-
hetsbladet, på helsestasjonen eller på hjemmesiden vår;

www.kirken.no/modum (Barn og unge, Babysang)

Vikersund menighetssenter

Takk for et flott år på Babysang! 

Gode venner

En ny gruppe Explorere er i gang! 
Explore er navnet på et leder- 
treningsopplegg i Modum menighet. 
 Vi inviterer fjorårskonfirmanter (10.
klassinger) til å være med på leder-
kurs som går over ett år. Det består 
av 5 kveldssamlinger + lederhelg.  
 Underveis får de praksisoppga-
ver som ledere på konfirmant- 
leir og div. trosopplæringstiltak. I år  
er 13 ungdommer med på Explore, 
og skal vi dømme etter første sam-
ling blir dette en kreativ, humørfylt, 
ærlig, hjelpsom og inspirerende gjeng  
å jobbe sammen med. Jeg gleder 
meg til fortsettelsen!

Anne-Kjersti Holberg, trosopplærer

Lederhelg 
på Gulsrud
Vi er velsigna med mange og gode 
ungdomsledere i Modum menighet. 
De har oppgaver i Heggen gospel, 
KRIK Modum, Åmot barnegos-
pel, Modum Soul Children og i de 
mange trosopplæringstiltakene våre.  
Totalt har vi rundt 60 ungdoms- 
ledere/styremedlemmer i alderen 
16–25 år, og 30 av dem ble med på  
Lederhelg på Gulsrud leirsted i feb-
ruar. Lederne er godt kjent med leir- 
stedet, for de fleste har vært ledere 
på konfirmantleir der. Helga besto 
bl.a. av peiskos, kakao, gode sam- 
taler, kreative underholdningsinn- 
slag, bibeltime, godtebord og leder- 
øvelser. På et nabojorde hadde KRIK 
Modum-gjengen gjort klar en frisk 
akebakke, og der fikk mange et nært 
møte med snøen. Lederhelg har blitt 
et årlig tiltak for ungdomslederne 
våre. En stor takk til menighetsrådet 
vårt som finansierer turen!

Anne-Kjersti Holberg, trosopplærer

Åmot kirke

Explore 
ledertrening

Trosopplæring
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Førsteklasses førsteklassinger!
Fire fredager i vinter har 36 førsteklassinger deltatt på Førsteklasses i 
Åmot kirke og på Vikersund menighetssenter.  Lek og formingsaktivitet, 
mat og prat, musikk, fortellinger og kirkekino var noen av programpos-
tene. Barna fikk sin egen barnebibel og andre fine ting å ta med hjem. 

Vi ønsker høstens nye første-klas-
singer velkommen til

Førsteklasses gudstjeneste
i Heggen kirke

søndag 18. august kl. 11:00

Vi inviterer til gudstjeneste for å 
feire skolestart; en stor og viktig 
begivenhet for 6-åringen og fami-
lien.  Alle 1. klassinger som kommer 
får 6-årsboka «Tre i et tre». Det blir 
sang og musikk, fortelling og inter-
vju med noen som begynte i første 
klasse i fjor.

Barna fikk lære om nattverd 
i Åmot kirke

Helt første-
klasses 

førsteklassinger 
fra Vikersund 

og Sysle skole

Gjennom hele året er det mange 
gudstjenester med dåp i kirkene 
våre i Modum. Kontakt kirke- 
kontoret på tlf. 32 78 32 30, så 
hjelper Rine til med å finner en 
søndag som passer. Oversikt 
over når det er gudstjenester i 
de ulike kirkene våre finner dere 
på 

www.kirken.no/Modum

«Dåpen er verdens største kjærlig-
hetserklæring: Vi går eller blir båret 
fram, og Guds frelsende kjærlighet 

plasker i hodet på oss, uten at vi 
har gjort noe annet enn å komme 
til dåp. I samfunnet ellers handler 
det ofte om å prestere og fortjene 
oss til anerkjennelse og verdi. I Guds 
rike er utgangspunktet at vi ER 
grenseløst elsket, uansett hva vi gjør, 
av den kjærligheten som er større 
enn verden. Med det utgangspunk-
tet blir vi radikalt utfordret på å  
elske Gud og mennesker og alt som 
lever. Vi er aldri alene.»

Sitat 
Sunniva Gylver

Velkommen til dåp

Kirkerotte-
kino er populært.
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Her har vi Enger misjonsforening, slik 
vi ser ut i dag. Synes du vi ser gamle ut? 
Det stemmer. Foreningen ble stiftet i 
1862, og selv om ingen av oss har vært 
med helt fra begynnelsen, er det ikke 
rart om vi eldes.  Alderen ligger mellom 
70 og 95.

Derfor har vi havnet på Modum-
heimen med møtene våre. Siden vi har 

5 av medlemmene våre boende fast 
her, spurte vi om å få ha møtet vårt 
her i februar. Det ble full klaff! Vi var 
hele 16 stykker. Det er flere år siden vi 
var så mange. Det ga stor begeistring. 
Flere hvisket i tur og orden til lederen, 
Britt Dahl, at vi burde ha alle møtene 
våre her fremover.

Slik ble det. Noen har kort vei. De 

rusler eller trilles fra den ene enden 
av bygningen til den andre. Andre bor 
hjemme, og finner fram med bil, til fots, 
eller med støtte av rullator. 

Kari Nævra Ree har rekorden. Hun 
kommer med toget helt fra Bryne på 
Jæren. Hurra! Riktig nok får hun da 
samtidig besøkt sin mor, Marit Nævra. 

Hvor viktig denne foreningen er for 
oss som er med i den, illustreres best 
av Oddny fra Gran som kommer hver 
måned så sant det er mulig. For å få 
det til, nå som hun ikke kan kjøre selv 
lenger, må sønnen, som jobber som 
politi i Oslo, få lagt sin turnus slik at han 
får fri den første mandagen i måneden, 
så han den dagen kan kjøre sin mor 
fram og tilbake til misjonsmøtet. Hurra 
for sønnen! og hurra for politiet i Oslo!

Til andre lag og foreninger som 
opplever at medlemmene kommer på 
en eller annen institusjon, sier vi: Sjekk 
om det kan være aktuelt å ha møtene 
der! Det kan gi stor begeistring.

Liv Therkelsen

 Enger misjonsforening

 Skiflyvingsgudstjenesten:  – Noen mente at det ble bedt godt
Det er søndag morgen. I dag skal  
finalen i Raw Air gjennomføres,  
om været tillater det. Alt er klart i 
hoppsenteret og i fast stil så ønsker 
vertinnene velkommen til guds- 
tjeneste i Heggen kirke. 

I år deltar artisten Håvard  
Gryting og sønnen Adam. Våre  
egne musikere har fått gode for- 
sterkninger på den musikalske  
fronten.  Vi er også så heldige at 
vi har fått med oss Idrettsprest  
Bjørnulf Tveit Benestad, som til  
vanlig jobber som prest i KRIK. Han 
holder dagens preken. Ole Gunnar 
Fidjestøl leser teksten, og Morten 
Valstad leder oss i bønn for dagen.

For oss som fikk være tilstede,  
ble dette en flott opplevelse,  
som ble avsluttet med flott kirke- 
kaffe og Raw Air marsipankake,  
fikset av kultur- og seremoni- 
komitéen.

Og været … Det ble renn. Ikke 
en utsettelse.

Geir

Ole Gunnar leste dagens tekst. Flinke serveringsdamer

Hanna, Geir og 
Håvard ledet 
fellessangen.
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Mange av menighetsbladets lesere vet 
kanskje at jeg har vært sykmeldt siden 
1. mars, og jeg ville gjerne sende en hil-
sen og en oppdatering fra meg – ikke 
minst for å takke alle mine forbedere, 
som jeg vet er mange! Fra jeg ble syk, 
har jeg møtt en strøm av kjærlighet fra 
staben, fra frivillige, fra utrolig mange 
andre jeg møter eller besøker gjennom 
jobben. Det har rørt meg dypt at dere 
har brydd dere så sterkt om meg, og 
tatt meg aktivt inn i deres forbønner. 
Jeg blir fortsatt grepet når jeg tenker 
på det, og jeg kan ikke understreke nok 
hvordan det har båret meg i en utro-
lig tøff tid. Jeg har ikke orket å be så 
mye for meg selv, og da har jeg hvilt i 
at andre gjør det. Men jeg har bedt om 
Guds velsignelse over alle som ber, de 
jeg vet om, og de jeg ikke vet om. For 
jeg har fått høre at mange er satt i sving 
her, også de som ikke kjenner meg i ut-
gangspunktet.

Å gå fra å være fullstendig frisk til 
i løpet av noen uker bli diagnostisert 
med en aggressiv form for lymfekreft 
i stadium IV, som skal behandles med 
6 cellegiftkurer og til sist stamcellebe-
handling – det kan egentlig ikke beskri-
ves. Det er uvirkelig. Noe over 50 % 
overlever denne typen. Legene synes 
ikke det er så galt et tall å arbeide ut 
fra. For meg er det skummelt. Jeg fin-
ner ingen grunn til å legge skjul på det. 
Dette er virkeligheten for meg nå, og 
den er ikke hemmelig for omverdenen. 
En klok gammel dame sa til meg den 
siste gangen jeg besøkte henne: Enten 
jeg lever eller dør, hører jeg Herren til. 
Det har jeg mint meg om mange gan-
ger siden. Døden i seg selv er ikke så 
skremmende, for jeg vet at jeg skal til 
noe bedre på den andre siden. Men jeg 
synes det er altfor tidlig. Jeg er bare 51 
år enda. Jeg har så mye ugjort. Jeg vil 
leve.

Det første tapet som veltet inn- 
over meg, var å være borte fra jobben. 
Det var hardt. Jeg tror aldri det har 
slått meg så sterkt hvor dypt knyttet 
jeg er til jobben min og til menneskene 
jeg har med å gjøre. Seinere ble jeg for 
syk til å tenke på noe som helst. Det 
handlet bare om å kjempe seg gjennom 

plagene som kom på. Morfin hjalp ikke 
noe særlig. I et forsøk på å hjelpe meg, 
økte de dosen. Den første natta med 
økt dose, falt jeg på gulvet på rommet. 
De hovne beina gikk ikke inn i tøflene 
og jeg stupte forover og slo ut et styk-
ke av en tann. Det var i grunnen det 
jeg fikk ut av det økte morfinet. Den 
tanna tar det nok en stund før jeg får 
reparert. Nå ser jeg ut som en mislyk-
ket sjørøver, med bøffen på det hårløse 
hodet, avmagret og med utslått tann. 
Forfengelighet har måttet fare for lenge 
siden.

Andre jeg vil berømme, er mannen 
min, Svein. Den omsorgen og kjærlig-
heten har han vist meg hele veien, har 
vært enestående. Den uendelige tålmo-
digheten han har vist. Han har sett meg 
på det aller svakeste og mest fortvilte, 
han har gjort sykepleieroppgaver, stelt 
med den ødelagte huden min. Han har 
vært den eneste jeg har orket eller 
kunnet ha besøk av. Han har vært for-
bindelsen min til omverdenen. En lang 
stund klarte jeg ikke bruke mobilen. Da 
viste han meg meldingene eller leste 
høyt for meg. Det har vært så godt å få 
disse meldingene fra dere, det har vært 
oppmuntring og trøst, selv om jeg ikke 
har klart å svare noe særlig. Jeg vil også 
takke Sveins arbeidsgiver i Krøderen 
Elektro, som har lagt til rette for stor 
fleksibilitet, og at Svein kan ha mere 
hjemmekontor. Jeg tror vi har verdens 
beste arbeidsgivere, begge to. Svein har 
også fått livet sitt snudd på hodet, og 
jeg er dypt takknemlig for at også han 
blir inkludert i deres bønner.

Så har jeg slektninger og andre som 
har kommet på banen med å hjelpe meg 
på avstand med sine evner og gaver  
(som jeg ikke visste at de hadde), og 
som også har rørt meg dypt, likedan  
at de har blitt et del av det store  
bønnenettverket som jeg nå er omheg-
net av. Å være omgitt av en sånn om-
sorg kan aldri bli en selvfølge for meg.

Jeg har vært innom fire forskjellige 
sykehus. I begynnelsen orket jeg å lese 
litt i en bønnebok, og da leste jeg en 
setning som ble viktig for meg:  «Du, 
min gjenløser og mitt liv, lev i meg og la 
meg leve i deg.» 

Det handler om  
grenene på vin- 
treet. Så sant 
jeg holder meg 
nær til Jesus, er 
jeg en levende 
gren på det vin-
treet som er 
Han. Fra ham 
renner det en 
sevje i meg som 
gir meg liv – et 
liv som er friskt. Et liv som skal vare 
evig. Uansett hvor syk denne kroppen 
er, så er jeg en frisk del på det sanne 
vintreet. Dette har sunket og sunket i 
meg i undring og visshet.

Da jeg var på det sykeste (til nå...  
det er jo mer i vente...), hørte jeg liksom  
i det fjerne, gjentatte ganger, salmen 
«Med Jesus vil eg fara» av Elias Blix. Mest 
melodien, jeg kunne ikke så mye av  
teksten. Men jeg tror den kom til meg 
som trøst. Da jeg ble friskere, satte jeg 
meg opp og spilte den av på You tube. 
Så nøyere på teksten. Lærte meg det 
første verset. Sang den for meg selv, 
men den sangstemmen jeg ikke har. 
Som en hilsen til dere alle, vil jeg gjengi 
det første og det siste verset. 

Gud velsigne dere alle.

Salme 419 (NoS):

Med Jesus vil eg fara
på livsens ferd i lag.
Gud, lat den samferd vara
alt til min døyand dag!
Det er mi høgste æra,
det er mi største ros
hans fylgjesvein å vera
og vandra i hans ljos.

Du til di grein meg sette
alt i min fyrste vår,
med livsens dogg meg vætte,
gav sol og signa år.
Du vil og vokster gjeva
alt til min siste slutt:
Lat meg i deg få leva,
i deg få anda ut!

Kirsti Hole

Mens jeg her er tatt til side 

Marie Ruud Bjørndalen går inn som  
vikar for Kirsti mens hun er syk-
meldt. Hun starter i jobben 22. juli.
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Snarum for 150 år siden

«Historiespalten» Vidar Brekke
Medlem av 

Modum menighets 
historieutvalg

For 150 år siden var det nok riktig å 
kalle Snarum ei bondebygd. Jord- og 
skogbruket var dominerende nærings-
veier. Jordbruket var tungdrevet. Red-
skapene som ble benyttet var normalt 
hjemmelagde. I mange områder var 
jorda svært leireholdig. Dette gjorde 
driften vanskeligere. Etter hvert ble det 
en rivende utvikling av bygda.

Hovedveien fra Drammen til Halling-
dal og vestlandet har gått gjennom 
Snarum i flere hundre år. Til å begynne 
med var det en ridevei. Den første kjø-
revei mellom Hokksund og Kongsberg 
ble anlagt i 1624. Planen var at kjøre-
veier skulle prioriteres anlagt. Arbeidet 
tok tid, og det var nok først fra 1700-
1750 at kjøreveiene i Modum ble an-
lagt. Den gamle Snarumsveien ble påbe-
gynt oppgradert og omlagt i 1849. Det 
ble da anlagt to bruer i stein. Dette var 
i Lofthusdalen og i Tjurugjelddalen. Tan-
ken var at alle trebruer skulle erstattes 
av bruer i stein. På sikt ville dette være 
lønnsomt, da levetiden var betydelig 
lengre for stein enn tre. Vedlikeholds-
kostnadene ville også bli betydelig  
lavere. Arbeidet med oppgraderingen var  
ferdig i 1857, og veistykk-innehaverne 
kunne igjen ordne sin plikt i sin rode.

Krøderbanen ble åpnet i 1872. Med 
jernbanen åpnet det seg nye muligheter 
for transport og utvikling på Snarum. 
Lofthus stasjon sto ferdig til åpningen 
i 1872. Navnet ble i 1873 endret til 
Snarum stasjon. Postkontoret ble lagt 
til jernbanestasjonen. Tidligere hadde 
skysstasjonene og Snarum Koboltværk 
fungert som postkontorer. Fra jern-
banestasjonen var det gangavstand til 

den nye Snarum kirke som sto ferdig i 
1869. Likeledes var det kort avstand til 
butikk, skole og skysstasjon.  Boligbyg-
gingen skjøt også fart i nærheten av det 
nye sentrum som jernbanestasjonen 
skapte. Etter at bilen gjorde sitt inn-
tok og veiene stadig ble bedre, sviktet 
persontrafikken på Krøderbanen. Fra 
1958 var kun godstrafikken i behold 
ved jernbanen.

Skysstasjoner kom tidlig på plass.  
Hovedveien mellom Drammen og Hal-
lingdal var sterkt medvirkende til at 
behov for skysstasjoner oppsto. Den 
eldste skysstasjonen lå på Olafsby. Even 
Gudbrandsen Hilsen kjøpte Prestegår-
den og overtok i 1838 denne skyssta-
sjonen som ble kalt «Somlabygningen». 
Sønnen Theodor Evensen tok i 1884 
over driften av skysstasjonen, hvor det 
også var landhandleri. Dette gjorde han 
i tillegg til å være pakkhusforvalter på 

Snarum jernbanestasjon. Skysstasjonen 
og landhandleriet ble drevet til 1900. 

Telefonen kom til Snarum rundt år- 
hundreskiftet 1900. Theodor Evensen 
fikk ansvaret for telefonsentralen. 

Kirkebø Hotell ble bygget  av Theodor  
Evensen i 1902. I tillegg til å være  
hotell ble det også drevet kafè, telefon-
sentral og skysstasjon på eiendommen. 
Historien kaller Kirkebø for «Modums 
minste hotell». Kirkebø lå bare noen 
hundre meter fra Snarum kirke – tett 
inntil den gamle hovedveien.

Få år før Kirkebø hotell ble bygget  
i 1902, var det oppført ny skole på  
nabotomta. «Storskolen» lå på ene  
siden av Kirkebø hotell, «småskolen» 
på den andre siden.

Skysstasjonen ble lagt ned i 1920, 
hotellet i 1956 og telefonsentralen i 
1965.

Bildet er fra 1904 og viser Snarum stasjon.
Bildet er hentet fra Modum Biblioteks bildearkiv
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Snarum Koboltværk kom i drift i 
1820-årene. Litteraturen forteller at 
det var smeltehytte og pukkverk på 
gården Langerud. Gruvene og skjer-
pene lå på gårdene Såstad, Olavsbye og 
Korsbøens grunn. Roar Tank beskriver i 
Modums Historie del I at verkets glans-
periode var i 1830-årene. Verket hadde 
da tre pukkverk, en smeltehytte, ett 
tørkehus, bestyrerbolig, magasinbod og 
bolig for oppsynsmenn og arbeidere. 
Arbeidsstyrken i gruvene var på mer 
enn 250 mann, i pukkverkene 50 mann. 
I 1840 ble Friedrich Roscher medeier 
og direktør for Snarum Koboltværk. 
Han var kjemiker og hadde arbeidet 
ved Modum Blaafarveværk. Etter hans 
inntreden fikk verket et stort oppsving, 
og driften ble betydelig utvidet. I 1845 
hadde verket seks gruver, tre pukkverk 
og tre smelteovner. Mange var syssel-
satt på verket, likevel betydelig færre 
enn i 1830-årene. Bemanningen var i 
perioden  1846-1848 i gjennomsnitt 
115 mann. Et betydelig antall av de som 
hadde arbeid ved Snarum Koboltværk 
var nok rekruttert fra Snarumbygda. 
Mange av de ingeniører og kjemikere 
som arbeidet ved verket, hadde tro på 
drift i flere hundre år. I forbindelse med 
utvidelse av driften ble det behov for 
betydelig kapital-innsprøytning. Gjelden 
ble nok større enn det som kunne be-
tjenes, og verket gikk konkurs. Driften 
opphørte fra utgangen av 1848. Mange 
sto da uten arbeid.

Omgangsskole var den vanlige formen 
for skoleordning helt til på slutten av 
1800-tallet. Skolen gikk da på omgang 
mellom gårdene. Den siste omgangs-
skolen på Nordre Snarum ble holdt på 
«Struterud» fra 1895/1896. Året før 
holdt skolen til på Morud. 

Den første faste bygdeskolen var 
skolen på Granstad ved Heggen. Den 
sto ferdig i 1846. Etter den tid kom det 
faste bygdeskoler spredt rundt i Mo-
dum. Den faste bygdeskolen i Nordre 
Snarum ble tatt i bruk våren 1896. Før 
det var skolen på Lofthus under byg-
ging i 1861. Skolen på Svendsby ble 
vedtatt bygget i 1888.     

Folketallet i Snarum sogn synes å ha 
vært relativt stabilt i siste halvdel fra 
1800-årene. En viss nedgang fra 1875 
til 1891, men med en vekst fra 1891 til 
1900 som oppveier den tidligere ned-
gangen og vel så det. En skulle kanskje 
tro at nedleggelsen av Modum Blaafar-
veværk og Snarum Koboltværk i slutten 
av 1840-årene ville medført en nedgang 
i folketallet fram til 1875, men statistik-
ken viser ingen slik utvikling.                                      

 

Landhandleri på Lofthus ble bygget 
og sto ferdig i 1891. Etter få år ble det  
etablert bakeri,  bakeriutsalg og kondi-
tori på eiendommen. 

Meieri – I nærheten av landhandleriet 
ble det i 1900 oppført en meieribyg-
ning som Snarum Meierilag drev meieri 
fra. Meieriet var i drift fra 1901 til 1938. 
Det ble da oppført en ny meieribyg-
ning nord for Snarum stasjon. Dette  
meieriet var i drift til 1949.       

Magnesittverket på Morud ble påbe-
gynt planlagt i 1903. Allerede i 1845 
ble det første funn av magnesitt gjort 
på Langerud. Prøver ble sendt til Tysk-
land for analyse. Magnesitten viste seg 
å ha særdeles gode egenskaper som 
ildfast isolasjonsmateriale. Tillatelse til  
uttak av magnesitt/serpentin ble gitt 
av grunneierne i 1873. Noen videre  
utnyttelse ble imidlertid ikke gjort før  

ingeniør Otterbech overtok kontrak-
ten i 1902.  Når driften kom i gang, 
arbeidet 25–35 mann ved verket.  
Produksjonen ved verket holdt på til 
1956.    

Kilder:  
Modums Historie, første, andre og tredje del v/

Roar Tank
«Gamle Modum» 1989», «Den siste omgangs-

skolen?» v/Thure Lund
«Gamle Modum» 1998, «Snarum Koboltværk» 

v/Kai Hunstadbråten 
«Gamle Modum» 2000, «Kirkebø, Modums 

minste hotell» v/ Thure Lund
«Gamle Modum» 2011, «Magnesittverket på 

Morud» v/Arnt Berget  
«Gamle Modum» 2014, «Snarum sentrum etter 

jernbanen kom» v/ Arnt Berget   

 Theodor Evensen1846–1933 
Pakkhusforvalter på Snarum jernbane-
stasjon og driver av Kirkebø kafè, 
telefonsentral, skysstasjon og hotell.

Bildet er hentet fra Modum Biblioteks
bildearkiv.

Folketelling Tilstedeværende Hjemmehørende
 personer personer

1845 877 –
1875 876 847
1891 793 792
1900 898 889

Er du medlem i Den norske 
kirke?
Da kan du stemme ved kirkevalget 
i år! Det finner sted samtidig og på 
samme steder som kommuneval-
get i 8.–9. september. Det er mulig 
å forhåndsstemme fra og med 10 
august på kirkekontoret i Åmot 
kirke mellom kl. 9–14 på hverda-
ger. Mere info om steder og klok-
keslett for forhåndsstemming vil bli 
annonsert på menighetens hjem-
meside og på Modum menighet på 
Facebook. Der vil og kandidatene 
bli presentert. Alle kandidatene vil 
og bli presentert i neste nummer 
av menighetsbladet!

Valg på leke medlemmer av  
bispedømmerådet finner sted sam-
tidig med menighetsrådsvalget.

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Kirkevalget 2019

Er du over 15 år, 
eller fyller 15 år 
i 2019?
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 Dette skjer i 

Åmot kirke
17. mai kl. 11–15: 
 Åpen kiosk med salg av pølser, is, 

kaffe og kaker.
Lørdag 1. juni kl. 19.30: 
 Champions League-finalen vises på 

monster-skjerm. 
Lørdag 4.–23. mai i kirkens åpningstid: 

Utstilling ved Birger Hammerstad
Mandag 27. mai kl. 11.00:
 Hyggestund.

3., 4. og 5. juni kl. 17–21: 
Godhetsfestival. 

 Dette er festivalen for deg som har  
lyst til å gjøre noe hyggelig for andre,  
og festivalen for deg som trenger 
litt hjelp. Vi har base i Åmot kirke.

Onsdag 12. juni kl. 11.00: 
Rullatormila. 

 Mosjonsløp for alle – med eller 
uten rullator. Start og ankomst ved 
Modumheimen.

Fredag 14. juni kl. 18.00: 
Jubileumskonsert med Åmot jente- 
og guttekorps.

Vikersund
menighetssenter
Fredag 17. mai kl 18.00 
 17. maifest
Onsdag 5. juni kl 17.00
  (Obs endret dato)
 Grillfest og sommeravslutning
 hos Korsvik i Heggenveien 2
Tirsdag 11. juni 
 Formiddagstreff
 «Hvordan holde oss i form?» 
 Vi får besøk av en representant 
 for Frisklivssentralen

For gudstjenester på 
menighetssenteret, se 

gudstjenestelista.

Rullatormila® går av stabelen onsdag 
12. juni kl.11.00. Eldre i alle aldre er  
invitert til å delta på dette artige  
arrangementet. Trubaduren Håvard 
Svendsrud spiller ved start og i målom- 
rådet etterpå. Ordfører Ståle Versland  
deler ut medaljer, mens Eldre- og 
folkehelseminister Åse Michaelsen 
står i målområdet og tar imot del-
takerne før det serveres grillmat 
og bløtkake. Barn fra Bårudåsen, 
Mælumenga barnehager og Enger 

skole heier de eldre fram underveis.  
Starten går som tidligere utenfor den 
gamle hovedinngangen til Modum- 
heimen og fortsetter rundt nybygget 
nedover Eikerveien og deretter gjen-
nom kirketorget i Åmot kirke med 
drikkestasjon, quiz og taffelmusikk. 

Nytt av året inviterer vi folk fra 
andre steder i bispedømme til en  
inspirasjonsdag denne dagen for å  
motivere flere til å starte Rullatormila 
der de bor! 

Rullatormila® onsdag 12. juni kl. 11.00
Rullatormila® – et helt overkommelig 
trimløp for eldre

17. mai-fest
Fredag 17. mai kl. 18.00 på 

Vikersund menighetssenter

Tale for dagen v/Sverre Følstad
Konkurranser og allsang

Meny: 
Pølser med tilbehør, is og kaffe

Hjertelig velkommen!

Vikersund 
Normisjon
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 

Har du ikke fått meldt deg på? 
Det er ikke for sent. Har du lyst til 
å være med å gjøre noe hyggelig for 
andre? Eller trenger du litt hjelp? 
Eksempler på oppdrag: rydding og 
vask av hus eller leilighet, hagearbeid, 
enkle snekkerarbeider, bilvask, besøk, 
tur «ut i det blå», matlaging og annet.

Ta kontakt med en av oss innen 
25. mai:

Åse Berit Hoffart: 
ase_berit_hoffarthotmail.com 
eller mobil: 46 78 73 07
Stine Buxrud: stibux@online.no 
eller mobil: 92 61 98 05
Britt Dahl:  britt.dahl@online.no 
Mobil: 90 10 93 32.
Du kan også gå innom kirketorget 
i Åmot kirke, fylle ut en 
Godhetsbrosjyre og legge den i 
Godhetspostkassen.

«Små ting gjort i kjærlighet 
vil forandre verden.»

3. -5. juni, kl. 17–21:  
GodhetsfestivalenLitt reklame må man gjøre!

Vi i Heggen Gospel håper så mange 
som overhodet mulig tar seg turen til 
Modum kulturhus på 

Søndag 23.06 kl. 16.30 
og/eller 19.00 

for å komme å høre på vår tradisjons-
rike konsert. I år som i fjor, og alle de 
siste årene, så skal vi vise frem det vi 
har brukt hver fredag på å øve inn. 

Og forhåpentligvis kan vi dette året 
starte vår turné med to utsolgte 
konserter i Modum kulturhus. Så ta 
med store og små, familie og venner, 
kjente og ukjente til en flott konsert- 
opplevelse og støtt de flotte ungdom-
mene!

Billetter fås kjøpt hos Modum  
kulturhus, modum.kulturhus.no.

Velkommen skal dere alle være!

«Før-vi-drar-på-turné»-konsert

Champions League-finale 2019
Kom og opplev en av årets største fotballbegivenheter 
på monster-skjerm i Åmot kirke lørdag 1. juni! 

Vi lover en sending med topp lyd og HD-bilde. Stor stemning i rusfrie  
og trygge rammer.  Tippekonkurranser med fine premier. 

Dørene åpnes 19.30. Kampstart: 20.45! Salg av pølser og brus!

Fotballfesten er et samarbeid mellom Modum menighet, Åmot IF,  
Haugfoss IF,  Viasat og Modum Kabel-TV. 
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Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

Hverdagsbønn
På nettadressen: dailyprayers.home.blog 
finner du Stine Buxrud sin blogg om hverdagsbønn.

Her kommer et lite utdrag fra bloggen:

«Min erfaring er at noen ganger 
når jeg ber, så føles Gud nær. Andre 
ganger føles han langt borte. Noen 
ganger opplever jeg å få bønnesvar. 
At en situasjon som har vært 
vanskelig løser seg på en god måte. 
At jeg får styrke til å komme meg 
gjennom noe jeg har gruet meg til. 
Eller at jeg får sove når tanker og 
bekymringer tar overhånd. Andre 
ganger må jeg vente. 

Likevel merker jeg at det skjer 
noe med meg når jeg prioriterer 
tid til bønn. Ofte opplever jeg noe 
som kan sammenliknes med en kalibrering. Som en nullstilling eller justering 
av kompasset. Jeg legger fra meg noe, og kobler meg på noe annet. Vasker 
tankene. Senker pulsen. Puster med magen. Får noen nye perspektiver.»

Liv etter 80
torsdag 28. mars 2019

Å leite 
på riktig sted
Vi som er litt oppi 
årene husker Tjutta-
historiene. I en av dem  
går Tjutta og leiter 
energisk under en 
lykte-stolpe. En forbi-
passerende stanser 
og spør hva han leiter 
etter. Tjutta svarer at han leiter etter en 
mynt som han har mistet. 

Mannen er hjelpsom og blir med på 
leitingen. Men siden ingen mynt er å se, spør 
han til slutt; 

«Er du helt sikker på 
at det var her du mistet den?»

Tjutta nøler litt, før han tilstår: 

«Nei, jeg mista den der borte, 
men der er det så mørkt.»

Hvis du vil lese mer, gå inn på følgende 
adresse: https://livetter80.blogspot.com

Bloggere I det siste har to damer med 
skrive-kløe startet hver sin blogg. 
De to er Stine Buxrud og 
Liv Therkelsen.
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Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

 

Menighetens takkoffer
Under gudstjenestene i kirkene sam-
ler vi inn takkoffer. Offeret fordeles på  
ulike gode tiltak lokalt, nasjonalt og  
internasjonalt. Hvem gaven blir gitt 
til, leses opp under kunngjøringene i  
gudstjenestene. 

Vipps

Vipps kan du bruke for å gi din gave, 
enten i forbindelse med kollekten i 
en gudstjeneste eller når du får lyst 
utenom. Vipps er alltid åpent! Husk å  
merke hva du ønsker at gaven skal gå  
til! Ønsker du å få gavene du gir via 
Vipps registrert innenfor ordningen 
med skattefritak, gi beskjed til kirke-
kontoret.

Du kan og få faktura fra menigheten 
på Vipps. Dette forutsetter at du benyt-
ter Vipps og at du har aktivert tjenes-
ten Vipps faktura. I tillegg må du være 
registrert med et gyldig mobiltele-
fonnummer i Modum kommune sitt  
kunderegister. Ønsker du å oppret-
te en slik ordning, kan du sende ditt  
mobilnummer på mail til
fakturering@modum.kommune.no 
som er regnskapsførere for menig- 
heten. 

Giro
I menighetsbladet ligger det ved en giro 
hvor du kan gi en gave som går direkte 
til menighetsbladet. 

Ønsker du å betale regninger du 
får fra menigheten på giro som du får i 
posten, er dette og mulig. 

Faktura i Digipost / eBoks
Du vil og kunne motta fakturaen  
som digital post i Digipost- eller eBoks- 
postkassen din.

Dette forutsetter selvsagt at du  
allerede har en digital postkasse (Di-
gipost eller eBoks) og at du ikke har  
reservert deg mot mottak av digital 
post fra det offentlige.

Faktura som vedlegg i e-post. Det er  
og mulig å få faktura som vedlegg i 
en e-post. Dette forutsetter at du er  
registrert med en gyldig e-postadresse 
i Modum kommune sitt kunderegister. 
Ønsker du å opprette en slik ordning, 
kan du sende mail til: 
fakturering@modum.kommune.no
 
Fast givertjeneste
Men, hvordan bli fast giver til Modum 
menighet? Her er det og flere mulig-
heter! Du kan enten gå inn i din egen 
nettbank eller ta kontakt med banken 
din for å gjøre avtale om fast trekk fra 
din konto til menighetens gave konto: 
2270 03 24366 eller du kan opprette 
en avtalegiro avtale fra din konto til  
gavekontoen. Har du noe spørsmål 
rundt dette, ta kontakt med oss på  
kirkekontoret så hjelper vi deg! Alle  
gavene du gir via givertjeneste gir 
grunnlag for skattefradrag, og alle som 

gir på denne måten vil få en gaveover-
sikt fra menigheten ved årsskiftet. Takk 
for at du er med på å gjøre «Kirken for 
alle» gjennom det du gir!

Skattefradrag
Gaver til Modum menighet gir rett 
til skattefradrag. Minste beløp som  
utløser fradrag er gaver på kr 500,-.  
Maksimalt fradrag for gaver er til  
sammen kr 50.000,- for inntektsåret 
2019. I praksis betyr altså dette at gir 
du en gave på f.eks. kr. 1.000,- så får du 
kr. 220,- tilbake på skatteseddelen om 
skattesatsen er 22 %. For å registrere 
deg som giver med skattefradrag, ta 
kontakt med kirkekontoret.

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Modum sokn
123702

Hvordan gi gaver eller betale 
regninger til menigheten?
Det er mange måter å gi sin gave til menigheten på eller betale regninger fra menigheten på.
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SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

Tlf. 32 78 95 95
3340 Åmot www.ja-rosenlund.vb.no

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Midtfylket Begravelsesbyrå
Yngvar Bjørnsrud og Nina Lobben

Tlf 32 78 69 00 post@modumbygg.no

Fa
gkunnskap i nærmiljøet

Kontor: Vikersundgt. 14 · Avd. Sigdal: Prestfoss Hagesenter

Tlf. 32 77 94 00 
(hele døgnet)

www.byraa.com

Min erfaring kan være din 
trygghet når sorgen rammer

Ole Martin Kristiansen, daglig lederwww.byraa.com

Døgntelefon:  32 14 92 95 
45 06 45 06

Krødsherad, Modum og Ringerike begravelsesbyrå

32 78 71 88 · post@caspersens-trykkeri.no

WWW. BOTTOLFS-VERKSTED.NO
POST@BOTTOLFS-VERKSTED.NO

32 78 84 41 – 95 22 86 25

www.mobildatamodum.no

Din lokale Data- og
Telecomleverandør!

W W W . M O B I L D A T A . N O

Tlf. 45 90 63 00

Tlf. 45 90 63 00Shapemaster scandinavia

UUttlleeiiee  oogg  ssaallgg..  
NNyyee  bboolliiggeerr..  GGoodd  kkvvaalliitteett..  

post@buskerudboligutvikling.no
Telefon: 45 48 69 40

Heggenveien 21
3370 Vikersund

Din spesialist på Skorstein og Ildsted!
3360 Geithus

Telefon 32 78 44 00 – 947 95 050, www.alfavarme.no

Tlf. 32 78 36 06
 Apalveien 1, 
3360 Geithus
www.steg.no
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Mathilde Hellerud Solbakken 10.02.2019 Vestre Spone kirke
Maya Nybakken Aarseth 10.02.2019 Haug kirke
Nina Brandtenborg 17.02.2019 Heggen kirke
Gustav Brunæs Evjen 17.02.2019 Heggen kirke
Iben Skretteberg 17.02.2019 Åmot kirke
Sophie-Alvilde Gabrielli-Heggeli 03.03.2019 Heggen kirke
Ronja Skyliholdt Hoff 03.03.2019 Vestre Spone
Oliver Eidal Tandberg 10.03.2019 Heggen kirke
Liam Haug Wallestrand 10.03.2019 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Sted

Edvart Sandberg Glømme 17.03.2019 Snarum kirke
Emil Bråthen Mørch 17.03.2019 Snarum kirke
Aron Jørgensen-Gjelsnes 24.03.2019 Heggen kirke
Alma Strand Martinsen 24.03.2019 Heggen kirke
Kristian Finnerud Hagen 31.03.2019 Nykirke kirke
Scott Marberg 31.03.2019 Nykirke kirke
Live Thon 31.03.2019 Nykirke kirke
Herman Krydsby-Sundby 07.04.2019 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Vera Nordalen 1928 20.02.2019 Modumheimen kapell
Kari Beenfeldt 1942 21.02.2019 Åmot kirke
Amund Bøhn 1926 22.02.2019 Åmot kirke
Roar Henry Olsen 1942 27.02.2019 Heggen kirke
Anders Bråthen 1986 05.03.2019 Åmot kirke
Arvid Nygård 1936 12.03.2019 Åmot kirke
Solveig Majormoen 1932 13.03.2019 Åmot kirke
Petter Valstad 1953 14.03.2019 Snarum kirke
Bjørn Moen 1944 15.03.2019 Snarum kirke
Knut Solbakken 1929 19.03.2019 Heggen kirke
Randi Liv Bergan 1944 20.03.2019 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Carl Asbjørn Lund 1954 21.03.2019 Heggen kirke
Thora Marie Kallager 1931 26.03.2019 Heggen kirke
Else Berthelsen 1933 29.03.2019 Heggen kirke
Ruth Margrethe Dahl 1923 02.04.2019 Heggen kirke
Jan Egil Gårdsøy 1961 03.04.2019 Åmot kirke
Astrid Kjellaug Holte 1928 05.04.2019 Åmot kirke
Bjørn Hansen 1937 10.04.2019 Heggen kirke
Anne-Cathrine Grøstad 1956 11.04.2019 Heggen kirke
Olav Ellingsen 1933 12.04.2019 Snarum kirke
Helga Kristine Amundsen 1922 16.04.2019 Nykirke kirke

Trenger du noen å snakke med?
Det er ikke alltid livet går på skinner. I blant strever vi. Det 
kan være hendelser i livet som er vanskelig å takle. Det 
kan være tvil som vi strever med å finne ut av. Det kan 
være dårlig samvittighet. Det kan være vanskelige valg vi 
står overfor. Det kan være sorg eller sykdom. Eller andre 
ting.

En av tjenestene kirken kan tilby, er noen å snakke 
med når du trenger det. Kirkens medarbeidere er 
utdannet blant annet til å samtale med mennesker i 
ulike livssituasjoner. Slike samtaler er gratis, og kirkens 
medarbeidere har taushetsplikt.

Har du spørsmål som du ikke tør å stille? Er det noe 
du vil snakke om, men ikke klarer å se noen i øynene? 
Kanskje det er lettere å skrive ned dine spørsmål og 
tanker?

Ønsker du å snakke med noen, kan du på dagtid 
kontakte:
Kirkekontoret tlf. 32 78 32 30 
mail: kirkekontor@modumkirke.no



GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer: For nærmere info om medvirkende i gudstjenestene; følg med på hjemmesidene www.kirken.no/modum og i annonse i Bygdeposten

Mai 
Fredag 17. mai – Grunnlovsdagen – Luk 17,11-19 
Heggen kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og 
NSF-speidere.
Nykirke kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Snarum kirke kl. 10.45: Familiegudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Ellen Jepsen.
Åmot kirke kl. 11.30: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og 
Familiespeideren.

Søndag 19. mai – 5. søn. i påsketiden – Joh 17,6-11 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Karianne S. Moe.
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted. 

Søndag 26. mai – 6. søn. i påsketiden – Matt 7,6-13 
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste 
Geithus-partiet. Geir E. Holberg, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen og Kristin Leite.
Gruvetråkka kl. 12: Friluftsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt, Geithus musikk-korps,  
Tro & Lys, Familiespeideren og Miljøgruppa. 
Snarum kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien. 
 
Torsdag 30. mai – Kristi himmelfartsdag – Joh 17,1-5 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 
Kirkekafé. 
Snarum kirke kl. 13: Gudstjeneste.
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 

Juni 
Lørdag 1. juni
Åmot kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste - 
Vikersund partiet. Geir E. Holberg,  Vidar Husøien 
og Hanna L. Husøien. 

Søndag 2. juni – Søndag før pinse – Joh 16,12-15 
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden og 
Helge Nysted. 
Delinga kl. 11: Friluftsgudstjeneste. Jon Mamen.
Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien. 

Søndag 9. juni – Pinsedag – Joh 14,23-29 
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted. 
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Dag Arne Roum og Hanna L. Husøien. 

Mandag 10. juni – 2. pinsedag – Joh 7,37-39 
Vestre Spone kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted.
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted. 

Lørdag 15. juni
Nykirke kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 

Søndag 16. juni – Treenighetssøndag – Luk 24,45-48 
Vestre Spone kirke kl. 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Rud kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien. 
Nykirke kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 

Søndag 23. juni – 2. søn. i treenighetstiden – Joh 14,23-29 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Idun Strøm Sefland og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11:  Avskjedsgudstjeneste for
Arnstein Bleiktvedt. Kirkekaffe. 

Søn 30. juni –3. søn. i treenighetstiden – Mark 10,13-16 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Ellen Jepsen. 

Juli 
Søndag 7. juli – 4. søn. i treenighetstiden – Matt 9,35-38 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søn. 14. juli – 5. søn. i treenighetstiden – Matt 18,12-18 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søn. 7. juli – 4. søn. i treenighetstiden – Matt 9,35-38 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søn. 14. juli – 5. søn. i treenighetstiden – Matt 18,12-18 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søn. 21. juli – 6. søn. i treenighetstiden/Aposteldagen – 
Mark 3,13-19 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søn. 28. juli – 7. søn. i treenighetstiden – Mark 5,25-34 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Mandag 29. juli – Olsok – Luk 22,24-27
Snarum kirke kl. 18: Olsokgudstjeneste. 

August 
Søn. 4. august – 8. søn. i treenighetst. – Mark 12,28-34 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søn. 11. august – 9. søn. i treenighetst. – Luk 6,36-42 
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 

Søn. 18. august – 10. søn. i treenighetst. – Mark 11,25-26 
Heggen kirke kl. 11: Førsteklasses gudstjeneste.  
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Søn. 25. august – 11. søn. i treenighetst. – Joh 8,31-36 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
presentasjon av Geithuskonfirmantene.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. 
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro og Lys.

Søn. 25. august – 11. søn. i treenighetst. – Joh 8,31-36 
Rud kirke kl. 13.30: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon.

Onsdag 28. august – 11. søn. i treenighetst. – Joh 8,31-36 
Vikersund menighetssenter kl. 19.00: 
Vandregudstjeneste. 

Søn. 1. september – 12. søn. i treenighetst.
 – Joh 4,27-30.39-43 
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
150-års-jubileum for Snarum kirke, 
konfirmantpresentasjon og 
50 års konfirmantjubileum.
Vestre Spone kirke kl. 14.30: 
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. 

 

Ønskegudstjenester
Planlegger dere dåp, men finner ikke 
gudstjeneste i kirken dere ønsker?

Her er muligheten for ønskegudstjeneste 
i denne perioden. Ønsket må meldes inn 
seinest én måned før. Kun én gudstjeneste 
pr. dato; først til mølla …

Søndag 18. august 
Snarum, Rud, Gulsrud, Vestre Spone kirke kl. 11




