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Den norske kirke
Modum sokn

Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski,
nå lyser det så fagert i heien.
Fra ovnskroken vekk! Så glad og så fri
mot store, hvite skogen tar jeg veien.

I fykende fei jeg baner meg en vei
blant vinterkledde stubber og steiner.
Den susende vind meg stryker om kinn,
og snøen drysser ned fra lave greiner.

De vinger på fot gir liv og lyst og mot!
Nå stevner jeg mot høyeste tinden!
Alt tungt og alt trått, alt smålig og grått,
det stryker og det fyker vekk med vinden.

Og når jeg så opp, og skuer jeg fra topp
den lyse dal med skoglier blandet,
da banker mitt bryst, jeg jubler med lyst:
«Jeg elsker, å, jeg elsker dette landet!»

Margrethe Munthe

Jeg snører min sekk

Foto: Helge Nysted
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Noen synes statistikk er spennende. 
Jeg er en av dem. Når vi sammenlig-
ner det samme fra år til år så kan vi se 
trender og vi kan lese noe ut av dem. 
For 2018 så var det mye fin lesning i 
statistikken for Modum menighet. Det 
er tydelig at moingen fortsatt setter 
pris på å ha tilhørighet til kirken. Noen 
av de tydeligste indikasjonene våre er 
dåpstall, konfirmantoppslutningen og 
gudstjenestefremmøte. 

Nå er ikke Modum menighet noen 
vanlig bedrift som bare skal telle antall, 
til det er alle enkeltsamtaler og møter 
med enkeltmennesker for viktig, men 
tall sier oss likevel noe om den plassen 
kirkene i bygda vår fortsatt har. 

For både dåp og gudstjenestebesøk 
er tallene veldig stabile. Konfirmanttal-
let og prosenten der er på vei opp igjen, 
og det gleder oss. Spesielt når vi ser på 
de mange utfordringer de unge møter i 
dag, så er vi takknemlige for muligheten 
til å møte de unge. Vi håper å kunne 
formidle til dem gode verdier for livet. 
Være med på å gi dem en opplevelse at 
de er ønsket og villet. At de faktisk er 
skapt av Gud akkurat som de er. Og at 
når vi har gjort noe dumt, så gir Gud 
oss nye sjanser. Det er viktig i vår tid.

En annen litt spennende trend at 
vi ser at et markert antall flere velger 
å komme til Modum for å døpe sine 
barn, selv om de bor andre steder. 
Kanskje kan dette love godt for frem- 
tiden, og at de som nå bor andre steder  
ønsker å flytte tilbake til bygda. Hele 15 
barn fra andre menigheter ble båret til 
dåpen her i Modum.

Jeg ønsker også å få løfte frem det 
store arbeidet vi har for barn og unge. 
De faste pågående aktiviteter for barn, 
unge og ungdom: Babysang, Knøtte-
sang, Åmot Barnegospel, Familiespei-
deren, Modum Soul Children, KRIK og 
Heggen Gospel. Ukentlig er det mange 

med på aktivitetene. Det er rett og 
slett mange gode frivillige og ansatte 
som her gjør en fenomenal innsats. 
Trosopplæringstiltakene våre har også 
en kjempeflott oppslutning, hvor det på 
mange av tiltakene deltar over 50%! av 
de aktuelle barna i årskullet. Dette kan 
vi virkelig være stolte og glade over.

Så er vi få ansatte, men over 300 
frivillige. Det merkes, og det er godt 
å få være del av Modum menighet. Jeg 
opplever at mange vil hverandre vel.  Vi 
møtes i glede, men også i den dypeste  
sorg. Vi kan ha uenigheter, men respek-
terer hverandre. Opplevelsen er at vi 
er mange som ønsker å vise at «Kirken 
er for alle». Det gjør meg stolt. Det 
gjør meg også ydmyk for den viktige 
rolle vi har. Alle vi 11983 medlemmer 
er jo satt til å være med på å bringe det 
gode budskapet videre. Fortellingen  

om Jesus. Historien om han som fødtes 
i en stall, som levde et liv, døde og sto 
opp igjen. Ja, den ubegripelige fortellin-
gen om at Gud faktisk ble menneske.

Derfor blir jeg oppriktig glad for 
hvert et barn, ungdom eller voksen 
som blir døpt, setter pris på hvert et 
møte med deg som moing. Ja, jeg må 
virkelig si at jeg har fått et godt hjerte 
for moingen. Jeg vil aldri kunne bli det 
selv, for så mange generasjoner får jeg 
ikke leve, men moingens lynne, opprik-
tighet og velvilje er til å bli glad av.

Tallene for 2018 var helt greie, men 
det gjør seg ikke selv. Vi trenger stadig 
flere hender, enten i aktiv tjeneste eller 
i bønn. Det er plass for alle og oppga-
ver til alle. Jeg heier på oss. Jeg heier 
på Modum menighet. Ja, jeg heier på 
Modum!

Geir, prest

Gledelige dåpstall i 
Modum menighet

Dåp av Esther Engedal Gewelt i Åmot kirke.
F.v. sokneprest Geir E. Holberg, Silje Engedal Gewelt og Alexander Engedal Gewelt med 
dåpsbarnet og faddere.

Foto: Eivind Engedal
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Ny organist
Hanne Louise Husøien har intervjuet Karianne Stoveland Moe

Hvorfor søkte du på jobben?
Har lenge hatt lyst til å jobbe mer med 
musikk. Jeg så denne jobben som en 
gylden mulighet til å gjøre det.

Hva gleder du deg mest til å gjøre i  
jobben?
Gleder meg mest til å spille – kanskje 
aller mest i gudstjenester. Jobben vir-
ker veldig variert, og det er fine folk 
jeg skal jobbe med. Og det virker me-
ningsfullt.

Hva tror du blir mest utfordrende 
for deg med jobben?
Jeg er litt spent på om jeg klarer å kom-
me inn på riktig sted i alle bønner og 
lignende når jeg spiller i gudstjenester.

Hva slags oppvekst hadde du? 
Jeg kommer fra Birkeland, et lite sted. 
Det var et trygt sted å vokse opp, gode 
venninner som nærmeste naboer. På 
fritiden gikk det i musikk: kor, sang, pia-
no og korps. Farfar var faktisk organist 
– i tillegg til å være bonde, treskjærer 
m.m.

Har du en favorittsalme – hvorfor?
Hvis jeg kan velge blant alle blir det 
«Mitt hjerte alltid vanker». Synes den 
har en veldig god melodi, teksten er 
fin. Og så synes jeg den brukes litt for 
sjelden. 

Har du en favoritt/spesielt forhold 
til én av kirkene i Modum?
Jeg har ikke vært i alle kirkene en gang! 
Men vi hadde en veldig god opplevelse i 
Gulsrud kirke da vi sang der med Gos-
pelkoret. Det var veldig fint å synge der 
i det rommet med god akustikk! I til-
legg var det en veldig fin sommerdag 
da vi var der.

Du kommer fra en bakgrunn med 
klassisk musikk og piano. Hvordan ser 
du på det å skulle spille orgel i guds-
tjenester og begravelser framover?
Det gleder jeg meg veldig til! Jeg har 
alltid vært fascinert av orgelet, så jeg 
vet egentlig ikke hvorfor jeg ikke har 
spilt det mer... Jeg har prøvd det litt før 
og vet litt hvordan det fungerer. Men så 
skjønner jeg at det er veldig mye som 
kan gjøres på et orgel, så jeg gleder 
meg til å utforske det mer.

Har du en forkjærlighet for et spesielt  
instrument?
Det var utrolig digg å spille på flygel 
igjen. Det er jo ganske stor forskjell på 
piano versus flygel. Enn så lenge er det 
nok flygel jeg liker best. Men jeg gleder 
meg veldig til å utforske orgel og å føle 
at jeg mestrer det.

Hva gjør du når du ikke jobber som 
organist i Modum menighet?
Jobber som lærer på Stalsberg skole 
og har fridager som jeg jobber hjemme 
med barn og hus.

Hva liker du å gjøre når du har fri?
Stort sett er jeg sammen med familien 
min når jeg har fri. Får jeg litt egentid, 
blir det korsang, en treningstur, av og til 
en konsert, og tid sammen med venner.

Vi ønsker Karianne hjertelig vel-
kommen i jobben!

Karianne Stoveland Moe 
Foto: Hanna Louise Husøien

Presentasjon
Navn:  Karianne Stoveland Moe.
Alder:  36 år.
Sivilstatus: Gift med Lars. Har tre barn.
Bosted: Bor på gård utenfor Vikersund.
Utdannelse: Bachelor – faglærer i 
musikk fra Høgskolen i Agder.
Hovedinstrument: klassisk klaver.
Aktuell:  Har fått jobb som organist i 
30 % stilling.

Mitt hjerte alltid vanker 
i Jesu fødte rom
Der samles mine tanker 
som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme, 
der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri glemme 
velsignet julenatt

Akk, kom jeg opp vil lukke 
mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke, 
kom Jesus dog her inn
Det er ei fremmed bolig, 
du har den selv jo kjøpt
Så skal du blive trolig, 
her i mitt hjerte svøpt

Jeg gjerne palmegrene 
vil om din krybbe strø
For deg, for deg alene 
jeg leve vil og dø
Kom la min sjel dog finne 
sin rette gledesstund
At du ble født her inne 
i hjertets dype grunn
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Ny menighetsrådsleder
og nestleder

Fortell hvem du er til de som ikke 
kjenner deg:
Trine: Jeg har vokst opp på Åmot. 
Flyttet hjemmefra som 17-åring og 
flyttet tilbake da jeg var 31 år (til 
det samme huset som jeg flyttet fra). 
Jeg er 53 år, er gift med Lars-Ole og 
har tre voksne sønner, ingen av dem 
bor nå i Modum. Jeg arbeider med 
miljøtiltak og arbeidslivstjenester 
som kommunikasjonssjef i Fretex, 
med kontor i Oslo. På fritiden liker 
jeg rolige morgener med kaffe og 
aviser, podkaster, gode samtaler, gåturer 
i pratetempo, gudstjenester og andre 
aktiviteter i kirka og gode måltider 
med gode folk!

Helle: Jeg er født og oppvokst i 
Trondheim, men bor i Vikersund. Jeg 
er 47 år og har en datter på 21 og en 

sønn på 15. Har trivdes som innflytter 
i Modum i snart 18 år. Jeg arbeider 
som prosjektleder ved Kildehuset, 
som er Modum Bads kurs- og kompe-
tansesenter. Hovedoppgaven min er 
å tilrettelegge for at Modum Bads 
spesialistkompetanse kan gjøres til-
gjengelig for fagpersoner som søker 
kompetanseheving. På fritiden er jeg 
veldig glad i å synge, strikke, lese, drikke 
kaffe og være sammen med familie og 
venner. 

Hva motiverer dere til vervet som  
leder og nestleder i Modum menig-
hetsråd?
Vi opplever begge to at Kirken i 
Modum er et godt sted å høre til. 
Modum menighet inviterer inn til store 
og små fellesskap, der man kan bidra 
med det man ønsker å gi, og bli tatt 

imot når man er ute av seg og trenger 
nærvær, hvile og trøst. 

I Bibelen viser Jesus oss en Gud 
som alltid kommer til menneskene. 
Uansett hvilke styrker og svakheter 
vi har, hvilke sorger og gleder livet har 
gitt oss, om troen vår er tillitsfull, glad, 
nedbrutt eller fraværende, om vi har 
mye eller lite å gi, om vi er unge eller 
gamle … vi er elsket og ønsket av Gud. 

Hver eneste dag forkynnes dette 
gjennom ord og handlinger i Kirken 
i Modum. Derfor gir det god mening 
for oss å bruke tid og krefter i 
Menighetsråd og Fellesråd, og på den 
måten bidra til at det skal være godt å 
arbeide, engasjere seg og ha tilhørighet 
i menigheten vår. 

Tekst: Kirsti Hole
Foto: Helge Haavik

Trine Gjermundbo og Helle Myrvik

Vår dyktige og engasjerte menighets-rådsleder siden jan. 2014 (nestleder fra nov. 2012), Eirik Roness, har funnet tiden 
inne til å tre av fra vervet. Han har vært med på mye i disse årene, og vi takker ham hjertelig for innsatsen! Vår nye leder 
og nestleder heter henholdsvis Trine Gjermundbo og Helle Myrvik. Menighetsbladet har spurt dem:
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Jeg følger interessert med på en ny 
serie på NRK-TV. Den lavmælte og 
dyktige programlederen Leo Ajkic rei-
ser rundt og snakker med folk om hva 
som uroer dem. Det kommer mye ver-
difullt ut av samtalene. Et hovedanlig-
gende for programlederen er dette: Vi 
må stoppe opp. Vi må øve oss i å lytte 
til hverandre. Høre ordentlig etter. Det 
er en viktig utfordring.

Programmene viser at det er mye 
å uroe seg for. Nå sist gjaldt det klima-
endringene. Og det ble veldig tydelig:   
Vi trenger å stoppe opp og lytte til  
Moder Jord. Vi har vært tunghørte 
altfor lenge. Vi har ikke villet høre at 
Moder Jord stønner og lider. I stedet 
har vi lånt øre til vårt eget begjær.  Vi 
har drukket saltvann i håp om å slukke 
tørsten. Nå vet vi at det ikke hjelper. 

Jeg tenker på en person som jeg og 
svært mange andre har lyttet til denne 
vinteren. Hun grep ordet på det store 
klimatoppmøtet i Katowice i Polen. Ei 
lita jente på 15 år fra Sverige. Uroen og 
protesten fylte den lille kroppen. Hun 

har lyttet til jordklodens klagesang. 
Hun er fortvilet over vår kollektive 
handlingslammelse. Derfor tok hun 
ordet foran politiske ledere fra hele 
verden. Dette sa hun: «I år 2078 vil jeg 
feire min 75-årsdag. Om jeg har barn, vil 
de kanskje tilbringe dagen sammen med 
meg. Kanskje de vil spørre meg om dere, 
kanskje de vil spørre om hvorfor dere 
ikke gjorde noe da det fortsatt var tid til 
å handle. Dere sier at dere elsker barna 
deres over alt annet. Likevel stjeler dere 
framtiden deres foran øynene på dem».  

Det er tøffe ord. Greta Thunberg 
mener det er nødvendig å si det slik. 
Hun anklager oss voksne for å vike 
unna, utsette, bagatellisere: «Dere er 
ikke modne nok til å si det som det er, til 
og med den byrden overlater dere til oss 
barna». Har hun rett?

I min oppvekst snakket kristne mye 
om det som ble kalt «de 4 B’ene». 
B’ene beskrev sentrale kristne prak-
siser: Bibel, Bønn, Brødsbrytelse og 
Brodersamfunn. Et fint lite perlekjede. 
Det er all grunn til å fortsette med 

disse praksisene, fornye og fordype 
dem.  Samtidig liker jeg at noen miljøer 
nå har begynt å snakke om en annen 
variant av «de 4 B’ene». De peker på 
handlinger vi kan gjøre i møte med 
utfordringene som klimaendringene 
er. For det hjelper jo ikke bare å lytte.  
Uroen må føre til handling. Vi må om-
vende oss. Forandre inngrodde vaner. 

Og det skjer så mye flott og fram-
tidsrettet nå. Store endringer er på 
gang. Uroen engasjerer mange. «De 4 
B’ene» kan hjelpe oss på veien. De lyder 
slik: Bolig, Biff, Bil og «Boing». Det betyr: 
Tenk på hva du kan forandre når det 
gjelder boligen, maten, bilkjøringen og fly-
reisene. Vi har en lang vei å gå. Men det 
er viktig å begynne. De første skrittene 
kan gi næring til håpet om forandring. 
Et bedre liv, både for en klode som 
blør og for medmennesker som lider.

For «Miljøgruppa i Modum menighet»                                                                                                                                        
Leif Gunnar Engedal

Uroen og 
de 4 b’ene – levende  li

v 
 

Gr
ønn klode

Fast spalte «Grønn klode – levende liv»:

Tone Martha Eriksen og Roger Andersen i duett

For 3. år på rad inviterte «Scenen er din» og Modum menighet 
til Gospel Night i Åmot kirke en lørdagskveld. Kirken var 
full av sangere, musikere og tilhørere. En super arena hvor 
alle som ønsker det kan få være med å bidra fra scenen eller 
være tilstede og lytte til variert gospel musikk. Det er utrolig 
inspirerende å se hvor mange dyktige sangere og musikere det 
er i bygda vår! Og flott å kunne dele gospel fra samme scene, 
om en er en liten sanger på 2 år eller en godt voksen musiker 
som formidler med stor glede.  

Takk til alle som bidro og takk igjen for et supert samarbeid 
med gjengen fra «Scenen er din»!

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

 Gospel Night – Scenen er din
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13. januar ble duken innviet under 
gudstjenesten i Nykirke, og Eli Kopland 
høstet fortjent applaus fra de 180 
personene som var til stede. 

Hvordan har du lært deg å brodere?
Det var mor mi,  Anne Skinnes og tante 
Marie Storkaas fra Drangedal, som 
lærte meg å brodere. Vi satt sammen, 
og de lærte meg å hekle, strikke og 
brodere. De var nøye, og jeg husker 
de snakket om hvor viktig det var med 
små sting. 

Hvor mange timer har du brukt den 
nye alterduken i Nykirke?
Jeg har vel brukt om lag 400 timer. Jeg 
har stort sett sitti 5 timer hver dag i 
tre måneder, to timer på formiddagen 
og tre timer på eftan.  

Hva er mest utfordrende med slikt 
arbeid? 
Å brodere hvitt på hvitt. Det er mer 
krevende å være nøye hele veien enn å 
brodere en Sigdalsbunad med tolv ulike 
farger. Det nytter ikke å ta en tråd feil.

Hva betyr det for deg å bidra med 
denne duken til Nykirke?
Det er jo våres kjerke. Det var moro 
å bli spurt, men jeg var veldig i tvil om 
jeg kom til å greie å bli ferdig. Men 
det gjorde jeg og er fornøyd med 
resultatet.

Du har jo brodert mye annet i årenes  
løp, blant annet bunader. Hvor 
mange har du brodert? 
Jeg har ikke eksakt tall, men hvert fall 
over 200 bunader. Jeg tror jeg har 
brodert nesten alle typer, men flest 
Buskerud-bunader. En gang broderte 
jeg også en Vest-Telemark-bunad som 
ble sendt til en kunde i USA.

Hvilken bunad er det mest jobb 
med? Hva slags bunad har du sjøl?
Det er Vest-Telemark-bunaden. Jeg 
arvet en slik en av mor mi. I tillegg har 
jeg en Buskerud-bunad, mens jeg har 
solgt Krødsherad-bunaden min.

Runar J.  Liodden

Ny alterduk 
i Nykirke kirke

Nykirke kirke har hatt en alterduk i mange år som er brodert av  
Eli Kopland. Da duken skulle vaskes i sommer for å få bort stearin 
og andre flekker ble prossessen utført på feil måte med det resultat 
at duken ikke lenger var pen og brukelig. Anne May Høibakk i 
Nykirke og Åmot kirkeutvalg tok kontakt med den 76 årige dama på 
Haugfoss og spurte om hun kunne brodere en ny en. Det sa heldigvis 
Eli Kopland ja til. 

Eli Kopland & Runar J. Liodden

Heggen gospel, Modum Soul Children og Åmot barnegospel Tre blide karer: Morten Caspersen, Runar Wam og Kjartan Albrigtsen

 Gospel Night – Scenen er din Foto: Odd Røvang

Navn:  Eli Kopland
Alder:  76 år
Sivilstand:  Gift med Hans på 
 det 58. året
 3 barn og 8 barnebarn
 2 oldebarn
Yrke:  Pensjonist
Hobby:  Håndarbeid
Favorittsalme: O, bli hos meg
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I februar 2004 hadde TVModum sin 
første sending, og fra 2005 startet 
de med sendinger fem ganger pr. uke.  
Kanalen drives av John Ove Andersen 
og Ronny Blekkan, og dekker lokale  
nyheter, sport, kultur og annet som 
skjer i Modum. Sin første live-sending 
hadde de faktisk fra Åmot kirke: Det 
var før jul i 2005, «Cafè Live», og var en 
kaotisk jobbopplevelse, husker Ronny, 
men det gikk bra.

Ronny med kamera over skulderen 
har blitt et kjent syn for oss i Modum 
menighet, idet han har dekket mange av 
arrangementene våre, som konserter, 
Rullatormila og Internasjonal lørdag. 
Det er stort sett Ronny som er utegå-
ende reporter, mens John Ove for det 
meste jobber med reklamedelen og 
teknikk. 

Hver fredag sender de program-
met «HELG» direkte fra studioet på 
Steinbru i Åmot. Skiflyvning i Vikersund 
hoppsenter, alle kommunestyremøtene 
fra rådhuset og diverse arrangement 
fra kulturhuset sendes også direkte.

Dekningsområdet er primært 
Modum, men også flere av nabokom-
munene får inn sendingene. Mange 
følger med på internett på tvmodum.
no. Nettsiden er gratis og krever ingen 
innlogging.

– Hva førte dere inn i denne bransjen?
John Ove: Jeg jobbet i utgangspunktet 
med lyd og konserter. Hadde en tan-
ke om at det kunne vært moro å lage  
lokal-TV, og fikk muligheten da Modum 
Kabel-TV trengte noen til å ta over  
deres Info-kanal.

Ronny: Jeg jobbet med lokalradio 
(R35) i mange år, John Ove hadde fått 
et tips om meg og tok kontakt.

De legger til at det har vært en  
utfordring og en nødvendighet fra  
starten å lage bra TV med få ressurser. 
Den digitale utviklingen har vært stor 
i de årene de har drevet, og de har 
også vært på nett siden 2005. Arbeids- 
dagene kan bli lange, sykmelding er al-
dri aktuelt, og de har til tider sett hver-
andre mer enn familien. TVModum har 
uten tvil blitt en livsstil for dem.

– Hva gleder dere dere over i arbeidet?
Å kunne reise rundt i hele bygda og 
prate med folk for å lage TV. Man blir 
tatt godt imot, og TV-sendingene blir 
satt pris på. På godt og vondt vet man 
ikke alltid hva som skal skje i løpet av 
arbeidsdagen når man kommer på jobb 
om morgenen. Det gir mening og man-
ge ulike opplevelser å dekke det som 
skjer i bygda.  

– Hvilke utfordringer ser dere for dere 
for TV Modum nå og i fremtiden?
Som selvstendig næringsdrivende har 
man hele tiden utfordringen med å få 
det til å gå rundt økonomisk. Utviklin-
gen med mange TV-kanaler, internett 
og annet, fører til en stadig økende 
kamp om seerne. Det er viktig å lage 
innholdet best mulig og mest mulig  
interessant for seerne våre.

– Leser dere menighetsbladet? 
John Ove: Før – ja, men har ikke fått 
bladet i posten etter at jeg fikk post-
boksadresse. (Vi jobber med å løse 
dette. Red.anm.) Men jeg leser det hvis 
jeg kommer over det. Bladet dekker 
noe man ikke får andre steder.

Ronny: Jeg blar igjennom, har en 
datter i Åmot barnegospel som har 
dukket opp på bilder, og det må en jo 
få med seg. Han har også merket seg 
bedrifts-intervjuene.

– Hvilken av kirkene i Modum føler 
dere mest tilhørighet til?
Ronny: Føler mest tilhørighet til Åmot, 
siden begge barna er døpt der. Ser 
dessuten på det som et kulturhus, som 
har mye å by på i tillegg til å være et 
gudstjeneste-bygg. Datteren i barne-
gospelen bidrar også til at Åmot er den 
kirken han er mest på innsiden av.

John Ove: Heggen, som er den mest 
staselige kirken i Modum. Forbinder 
den med jul, konfirmasjoner, begravel-
ser, bryllup. John Ove har vært med 
i Heggen gospel under Arild Løviks  
ledelse, og har en datter som går der 
nå. Både han og Ronny går i kirken på 
julaften.

Menighetsbladet ønsker til lykke 
med 15-årsjubileet til TVModum og 
det hardtarbeidende, «tohodete trol-
let» som står bak!

Menighetsbladet presenterer bedrifter i Modum

            fyller 15 år
Menighetsbladet har tatt den korte turen til TVModums lokaler  
for å hilse på den stadig like aktive og  tilpasningsdyktige 15-åringen Tekst og foto: Kirsti Hole

ODUM HDTV

F.v.: Ronny Blekkan og John Ove Andersen
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Fast fastesalme 
I fastetiden vil temaet giverglede være 
sentralt i våre gudstjenester – det drei-
er seg om å gi, rett og slett. Nærmere 
bestemt det å gi fra seg penger som en 
åndelig øvelse. Det å gi slipp og overgi 
seg. Å gi fra seg penger er jo på en måte 
å gi fra seg makt, men i vårt perspektiv 
kan det gi rom for en annen makt. 

Samtidig dreier temaene seg om å 
gi i kjærlighet til den andre, altså vår 
neste og Gud.

For å markere og minne oss på 
dette, har vi valgt ut en salme som vil 
prege gudstjenestelivet til menigheten; 
Norsk salmebok nr 409 «I dine hender, 
Fader blid». 

Salmen er preget av en tillitsfull tone.  
Vi legger vår sjel i Faderens hender. 
Guds hånd er et sentralt bilde i Bibelen 
som uttrykker både kraft og omsorg. 
Å få noe i hende er et uttrykk for å 
få makt og råderett over noe. Når vi 
overgir vår sjel og hele livet vår i Guds 
hånd, er det et sterkt uttrykk for over-
givelse og tillit. Til og med Jesus ropte 
ut i sin siste stund på korset «Far, i dine 
hender overgir jeg min ånd». 

Så kanskje kan vi bruke fastetiden 
til å gi litt slipp og overgi oss selv til 
glede for våre neste rundt oss – og de 
vi ikke ser.

Hanna L. Husøien

Litt mer om de 
4 temagudstjenestene 
i fastetiden
Som vi har nevnt, så blir det 4 
søndager i fastetiden med egne 
temaer. Tematikken går fra at vi 
ser på alt hva Gud har gitt oss 
og frem til hva det betyr for oss 
i våre liv når det gjelder det å gi 
tilbake.

Som en ressursbok vil vi 
bruke boka «Giverglede – en 30 

dagers bibelvandring». Om du 
ønsker å kjøpe denne boka, så er 
den tilgjengelig på kirkekontoret 
og i kirkene i forbindelse med 
gudstjenestene. Den koster 200,-.

Vi vil også ha en fast salme 
som vi skal synge på temaguds-
tjenestene. Det er «I dine hender 
Fader blid»

Søndag 10. mars 
1. søndag i faste 

Tema: Gud gir
– hva har vi fått?

Heggen kirke kl. 11  
Åmot kirke kl. 11

Søndag 17. mars 
2. søndag i faste
Tema: Gud gir 
– tusen takk!
Heggen kirke kl. 11  
* Snarum kl. 11 
Åmot kirke kl. 19

Søndag 31. mars  
3. søndag i faste

Tema: Vi deler 
– med glede?

Nykirke kl.11  
Vikersund menigh.s. kl. 11

Søndag 7. april  
4. søndag i faste

Tema: Vi deler – med 
dem som trenger det!

Heggen kirke kl. 11  
Åmot kirke kl. 11

I dine hender, Fader blid, 
jeg legger nå til evig tid 
min sjel og hva jeg er og har, 
ta du det alt i ditt forvar!

Se, sjel og liv ditt eie er, 
det er min trøst, o Herre kjær. 
Hva ditt er, hegner du omkring. 
Så frykter jeg for ingen ting.

I deg jeg har den gode del. 
Ditt ord er føde for min sjel. 
Til hjelp i all min fattigdom 
du kommer som du alltid kom.

Det er min tro, o Fader blid, 
i den jeg lever all min tid. 
Ifra ditt barn du aldri vik, 
så jeg kan arve himmerik! 
Amen, amen, amen.



Modum Menighetsblad Nr. 1/2019
10

Trosopplæring

En spennende og morsom adventsnatt for 6. klassinger i 
Åmot og Heggen kirker, første helga i advent. Det var 55 
deltakere og 24 ungdoms-ledere med på arrangementet i 
de to kirkene.

Foto: Røvang

ReUNION 2019
Fjorårskonfirmantene har feiret 1-årsjubileum 
med brask og bram! ReUNION, som 
jubileumsfesten heter, ble avholdt tirsdag 22. 
januar i Åmot kirke og torsdag 24. januar på 
Vikersund menighetssenter.

En sosial og flott kveld med pizza, prat, leik, intervju 
med ungdom fra videregående skole samt morsomme 
og til dels pinlige minner (bilder) fra konfirmanttida. 
Fjorårskonfirmantene fikk også en gave og gode ord på 
veien videre.

Ungdomsledere fra Heggen Gospel, KRIK Modum 
og Explore ledertrening fortalte om ungdomsarbeidet 
de er en del av, og inviterte 10. klassingene til å bli med. 

Anne-Kjersti Holberg, 
Trosopplærer i Modum menighet

Tid for 
I mai er det igjen tid for nysgjerrige 
agenter å gå på oppdagelsesferd i 
kirka. Helt opp i kirketårnet skal 
vi! Bli med på spennende oppdrag 
i kirka, hvor vi løser mysterier 
nede i kirkerommet og høyt oppe 
i kirketårnet.

Velkommen til 
Tårnagenthelg
11.–12. mai!

Foto: Mona Lindset

Påmelding
Noen uker før Tårnagenthelgen sender vi ut invitasjon i 
posten til 3. klassinger i Modum. Der vil det komme mer 
informasjon, og påmeldingsslipp. Vi bruker medlemsregis-
teret vårt når vi sender ut invitasjoner.  

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

Fargelegg!

Finn fem feil!

Bartimeus var blind. Da Jesus kom forbi, ropte 
Bartimeus til ham, og 
Jesus ga ham synet tilbake.

Tegninger: Kari Sortland

De to bildene er nesten 
like. Finner du de fem feilene på bildet under?

I rutenettet 
under har vi gjemt ti jentenavn. Navnene står fra 
venstre mot høyre og nedover. Klarer du finne 
alle sammen?

En turist kom til 
Bergen på en regnværsdag. 

Han spurte en gutt som 
gikk forbi:

– Si meg, regner det alltid 
her? 

– Eg vet’kje, svarte gutten, 
eg e bare elleve år.

Audun hadde 
begynt i første klasse 

og skrøt til læreren sin:
– Pappa og jeg vet alt!

– Javel? Hva heter hoved-
staden i Mongolia, da?

– Det er det pappa
 som vet.

J A K A L I T E A

U M U L I E I E M

V Ø L P N V R M A

S M E I N I I M K

I S A B E L L A O

R O T E A D Y K K

I F A T U E K N O

L I N O R A M A L

S E N K V S A S I

Finn 10 jentenavn!

Vitser
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

Gi barnebladet 
Barnas til et barn 

du er glad i!
Disse oppgavene 
er hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00.
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For meg startet dette for et år siden, 
min første yrkesmesse som kateket. 
Det som jeg så for meg som en rolig  
tirsdagskveld der jeg var sendt for å 
gjøre jobben min, ble til noe mye større.  
Og jammen meg gjentok vi bedriften  
dette året også.

Utgangspunktet er yrkesmesse. 

10. trinn på ungdomsskolene og noen 
andre trinn fra videregående kom-
mer til Søndre Modum ungdomsskole 
og skal se seg om etter veien videre i  
livet. Mange flotte, spennende og vik-
tige yrkesfelt har tatt turen med ulike 
representanter for å fremme sitt yrke. 
Alt ifra frisør til politi til kokker til  
leger stiller opp med yrkesaktive for 
å gi et innblikk i hvilken vei de må gå 
og hvordan livet i yrket er.  Veldig spen-
nende både for de som ikke har en klar 
plan og for de som vil høre mer om 
den veien de skal til å starte på!

På denne yrkesmessen stiller vi i kir-
ken opp med stand. Kanskje finner vi 
noen som kanskje, muligens, har lyst 
til, eller tenker litt på, å gjøre noe 
innenfor kirken? Alltid like spennende 
selv om vi må være litt realistiske og 
ikke forvente å rekruttere 15 nye  
prester hver gang! 

Men uansett er det viktig å ha 
et triks eller to opp i ermet! En ting 
er å sende mange folk opp. Vi stilte  
skikkelig «mannsterke» med 4 ansatte! 
En trosopplærer med et smittende 
godt humør og en sogneprest som 
kan skape fellesskap hvor hen han går. 
Og så passer det greit med en kate-
ket og en kapellan som har hatt 105 av  
10. klassingene som konfirmanter året 
før. Av slikt blir det bånd som kan 
benyttes når kateket- og kapellan- 
albaen skal prøves på og tas bilde av! 
Mange kjente og hyggelige fjes, både fra 
10. trinn og videregående elever, møtes 
og de stopper opp for en hyggelig prat! 
Og så hjelper det selvsagt å stille med 
10 poser twist.

Tusen takk for en flott messe og 
ser frem til gjentagelse neste år!

F.v.  Anja, Mc Henry og 
Annabel 

Risam Tekie

En livlig 
yrkesmesse 2019 7. mars 2018 arrangerte Vestre 

Spone kirkeutvalg sammen med 
de flotte musikantene i Modum 
menighet, Helge Nysted og Hanna  
Louise Husøien, en sang- og salme- 
kveld. Og det med stor suksess!  
Det kom så mange at parke-
ringsvakt måtte til! Den opp-
levelsen gav mersmak, og vi har fått 
flere forespørsler om den kvelden 
vil komme igjen. 

Det er derfor med stor glede 
at vi kan annonsere en gjentakelse 
av sang- og salmekveld i Vestre 
Spone kirke. Sammen med Helge 
og Hanna Louise vil vi få høre på, 
og selv delta med, mange flotte 
sanger og salmer. Med på laget 
har vi fått med oss både lokale og 
nasjonale krefter. Som et ekstra 
stort trekkplaster kan vi nevne at 
Modums høyt elsket jentegruppe 
Gnist deltar med både egen sang 
og som forsangere! Og som om 
ikke det er nok, vil det bli servert 
kirkekaffe!

Dersom dere har tid, lyst og 
mulighet til å være med på en 
minnerik kveld i Vestre Spone 
kirke så vil jeg sterkt anbefale 
å holde av onsdag 27. mars  
kl. 19.00. Da vil Vestre Spone kirke 
bli fylt til randen både med folk og 
fantastiske musikalske opplevelser! 
OG TENK, DET ER GRATIS (med 
en mulighet for frivillig donasjon 
ved utgangen)!

Hjertelig velkommen til store 
og små, i alle aldre!

Vi gjentar en 
av fjorårets 
suksesser!

Tekst / Foto:  Vidar Husøien
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Velkommen til juleavslutning

Kjære leser!
Det er en glede å kunne dele litt av 
opplevelsene på innsiden av Heggen 
Gospel. Hvert år arrangeres en turné 
i Tyskland, men den blir godt dekket i 
august-utgaven av bladet så der er det 
bare å følge med.

Nå vil jeg trekke frem noen av de andre 
aktivitetene som skjer i gospelen hvert 
år.  Vi arrangerer nemlig en intimkonsert 
hvor vi inviterer til en liten konsert for 
å vise litt av vårt kommende repertoar 
som vil være en del av turnéen til 

sommeren. Og 14. desember inviterte 
vi da venner og familie til en liten 
konsert på Vikersund menighetssenter. 
Og jammen ble det fullt hus. Med et 
flott publikum leverte ungdommene en 
flott intimkonsert inn mot julehøytiden. 
Uformell og utradisjonell, men likevel 
så flott og engasjerende at det skapte 
gode minner for de som var tilstede.

Også som en tradisjon arrangerte vi 
en juleavslutning for alle medlemmene. 
Da steller styret i stand til en flott 

kveld hvor ungdommene får dele 
god mat, god underholdning og gode 
minner.  Alle bidrar og alle deler.

Ungdommene er fantastiske og gir 
gode minner på regelmessig basis. Bare 
nyt de minnene så godt dere kan, alle 
som får ta del i de.

Samlet om julens budskap

Feststemte ungdommer

Kjekke servitører

Et lite innblikk i Heggen Gospel

Tekst / Foto:  Vidar Husøien
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Vi skal begynne med å bli litt kjent 
med deg personlig, Jan Otto. Og 
mange er spente på hvilket fotballag 
biskopen holder med?
Jeg er sunnmøring, og da var det 
selvfølgelig Hødd. Men veien er ikke 
lang litt lenger nordover til havnebyen 
Molde. Og det ble, til tross for anspent 
stemning mellom sunnmøringer og 
romsdalinger, mitt lag. Jeg har vært på 
flere kamper, og jeg syns det har vært 
spennende å følge med på laget opp 
gjennom årene. Selv om jeg jo også fikk 
litt kjærlighet til også et annet fotballag 
da jeg for en tid var Domprost i Bergen. 
(En i salen reiser seg og proklamerer 
med vennlig, men tydelig stemme, at 
han må huske på hvor han er nå og at 
vi i Eiker har to fotballag i Tippeligaen! 
Salen ler, og biskopen parerer raskt.)

Jeg har lært fra mine medsupportere 
at det er lov å skifte kone, men ikke 
fotballag, så vi får la det bli med det.

(Salen bryter ut i latter, og under-
tegnende må roe ned gemyttene.)

Ja, for du er sunnmøring Jan Otto. 
Men kan du si noe mer om hvor du 
kommer fra?
Helt eksakt er jeg ifra Jæreneset ved 
Førundfjorden. Der har det lenge 
gått store cruiseskip med turister, for 
det er et meget vakkert landskap der. 
Det ligger i utkanten av kommunen 
Sykkylven. 

Men jeg har også fått nyss om at 
du har tilhørighet her? Din kone, 
Merete Ruud Myrseth, er fra 
Modum?
Ja det stemmer, hun er fra Åmot. Jeg 
bodde der helt i starten av min karriere 
da jeg var vikarprest i Ringerike. Vi 
bodde på Åmot i to år. 

Så da er du litt kjent i bygda. Har du 
vært i hoppbakken?
Ja, der har jeg stått og fryst lenge. Både 
på profesjonelle renn, og jeg har også 
vært med og sett min sønn hoppe der. 
Ellers har vi mange kjente og mye slekt 
i Åmot og Modum. Svigerforeldrene 
mine bor fortsatt på Geithus. 

Har du en bok som har betydd 
mye for deg? Her må jeg gjøre det 
vanskelig for deg og si at Bibelen 
ikke gjelder!
Jeg kunne jo svart salmeboka, men jeg 
skal gjøre det litt lettere for deg og 
komme med en annen bok som jeg 
skjønner du er ute etter. (Han tenker 

litt før han svarer). «En landsbyprests 
dagbok» av George Bernanos er en 
bok som har betydd mye for meg. Det 
er en skildring av en prest som er syk 
og hans forhold til Gud gjennom gode 
og onde dager. 

Siden du var inne på salmeboka, har 
du en favorittsalme?
Ja det kunne vært mange, men jeg tror 
jeg vil svare «Deg å få skode». Den 
bringer sammen det koptiske og det 
keltiske. 

(To tradisjoner innenfor kristendommen. Den 
koptiske kirke er en kirke hovedsakelig lokalisert i 
Egypt og Nord-Afrika. Den hører nærmest til den 
ortodokse tradisjon. Det som er viktig i dette tilfellet 
er at de holder gudstjenestens og liturgiens mystikk 
høyt. Keltisk spiritualitet er en form for kristendom 
som vokste fram på de irske øyene blant katolske 
munker. Ofte fokusert på naturen og hvordan den er 
skapt av Gud). 

Den viser en form for inderlig 
mystikk og er et uttrykk for både 
det naturlige ved mennesket og det 
åndelige. Samtidig er det jo sånn at mye 
av det keltiske kom til oss over havet 
og til den norske kysten. Og det viser 
at troen ikke er noe vi finner på, men 
noe som kommer til oss. 

Nå som du har blitt litt varm, har jeg 
lyst til å spørre deg om et litt stort 
og personlig spørsmål. Hvorfor ble 
du prest?
Jeg vokste opp med å be på mammas 
fang. Senere ble jeg med min far på 
søndagskolen, han var søndagskole 
lærer. Jeg husker ikke så mye av det, for 
jeg lå som regel og sov under benken. 
I menigheten jeg vokste opp i på 
70-tallet var det en prest som var veldig 
åpen for forskjellige trosuttrykk. Og på 
den tiden kom det mange impulser fra 

Bispevisitas i Eiker prosti

Arnstein Bleiktvedt intervjuer  
biskop Jan Otto Myrseth.

24.  januar var den nye biskopen Jan Otto Myrseth på besøk til Eiker prosti. Prostiet består per dags dato av Nedre og Øvre Eiker, 
Sigdal, Krødsherad og Modum. Visitasen foregikk i Haug, nærmere bestemt på menighetshuset i Hokksund og i Haug kirke. På etter- 
middagen møtte biskopen alle stabene som jobber i Eiker prosti. Klokken 18:00 på kvelden var hele Eiker prosti invitert til 
en høytidelig gudstjeneste hvor biskopen prekte og deltok i liturgien sammen med Marianne H. Brekken, sogneprest i Haug. 
Con Brio, et kor fra Krødsherad, deltok med vakker sang. På kvelden var det kirkekaffe, og undertegnende fikk et eksklusivt 
intervju med biskopen som følger her.

Tekst: Arnstein Bleiktvedt
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over dammen, fra Amerika. Slik kom 
jeg i kontakt med en organisasjon som 
heter Ungdom i Oppdrag og gikk hardt 
inn for kristen tro i den tjenesten jeg 
gjorde der. Jeg ofret alt. Vi måtte jo 
forkynne evangeliet for så mange som 
mulig slik at Jesus kom tilbake så raskt 
som mulig (sier han med et lite glimt 
i øyet). Jeg ble etter hvert utslitt og 
kom fram til at nå var det tomt, jeg 

hadde ikke mer å komme med. Og jeg 
hadde også en opplevelse av det ikke 
holdt, det bar ikke. Jeg lengtet etter en 
trygg grunn for troen min. Heldigvis 
hadde jeg en storebror som var klok 
og tålmodig, og også prest. Han var av 
den mer høykirkelige typen, og han 
viste meg at troen kunne praktiseres 
også på en annen måte. Da fant jeg 
trøst i å hvile i liturgien og i gamle 

bønner. Det var ikke nødvendig å finne 
på en god formulering i øyeblikket. Jeg 
kunne hvile på hva andre hadde sagt 
før meg. Det kom også en hunger etter 
kunnskap, og det førte meg etter hvert 
inn på teologistudiet.  

Vi takker Jan Otto for intervjuet 
og ønsker han lykke til og Guds 
velsignelse over arbeidet videre som 
biskop i Tunsberg bispedømme!

Christiane

Gutta i bandet

Konsertens flotte konferansierer

Stolte foreldre delte ut roser til barna 
og lederne

Christina, Silje og Anna

Iben og Sandra

Marthe

Thea og Susann

Ylva

  Adventskonsert med Åmot barnegospel

Julefortelling

Frida Marie

Petter

Foto: O
dd R

øvang
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Britt Dahl, vinner av 
Frivillighetsprisen 2018

Fra menighetsrådets begrunnelse:
«Britt har gjennom flere tiår gjort en 
meget stor innsats som frivillig i me-
nigheten, med varm omsorg og hjerte-
godt engasjement for sårbare grupper: 
Tro og lys/psykisk utviklingshemmede, 
eldre, syke, flyktninger, osv. Britt går på 
sykebesøk, inviterer med på tur med 
hyggebussen, inkluderer og ser. 

Britt hjelper eldre som ikke lenger 
kommer seg til kirken på egenhånd 
med henting og omsorg. Hun lyser i 
salmeboka slik at svaksynte kan delta i 
sangen. Britt har et sterkt engasjement 

for misjon, bønn og diakoni. Hun er 
med på å synliggjøre Jesus i bygda vår, 
og viser med sitt engasjement at kirken 
er nær, aktuell og omsorgsfull. 

Godhetsfestivalen er hun også enga- 
sjert i. Med omsorg, varme og en god 
porsjon livsglede og humor deltok hun 
i fjor i planlegging og gjennomføring av 
den første godhetsfestivalen i Modum. 
Hun har en enestående evne til sam-
arbeid.»

Menighetsbladet huket tak i den fer-
ske prisvinneren, som også var kvel-
dens intervjuobjekt med Geir Holberg 
som talkshow-vert. Det ble fremhevet 
at hun likte å starte ting, å gå opp nye 
spor.

– Britt, du var den første diakonen 
i den nyopprettede diakonstillingen i 
Modum i 1996, og hadde denne job-

ben i syv år. Du var blant annet primus 
motor for oppstarten av Tro og Lys i 
Modum i år 2000. Fra du ble pensjo-
nist, har du altså vært aktiv som frivillig 
i mange sammenhenger i menigheten 
– fra å delta i bønnegruppen, rense lys-
globen, besøke folk, være sjåfør, ledsa-
ger, familiespeider, klovn og mye annet. 
Nå har du omsider fått Frivillighets- 
prisen. Spørsmålet mitt til deg blir:

Hva føler du nå?
«Tenk, jeg har fått en pris i livet! I 1967 
fikk jeg riktignok også en pris, «Peda-
gurken», for ledelse av Kristelig elevlag. 
Det var en medalje, og den bruker jeg 
når jeg er klovn. Å få Frivillighetsprisen 
var veldig hyggelig!»

Brit Dahl med Frivillighetsprisen 2018
Utmerkelse for Årets pause gikk til 
søndagsskolen

KRIK fikk utmerkelsen Sport og kake

Godhetsfestivalen fikk utmerkelse for 
Årets nykommer

Frivillighetsfesten Tekst: Kirsti Hole
Foto: Helge Haavik

Tirsdag 6. februar var menighetens frivillige samlet til fest i Åmot kirke. Det var variert underholdning og god 
servering i form av pølser og bløtkake. Festens høydepunkt var utdeling av frivillighetsprisen.  Men nytt av året 
var at det også ble delt ut noen utmerkelser til andre som har gjort en innsats. 

Alle deltakerne samlet
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Hva tenkte du selv om denne idéen 
med Julemorgen og framskynde 
gudstjenesten til kl.8 på 1. juledag? 
Det hørtes jo spennende ut. Noe nytt. 
Hvor mye jeg hadde trua på det, veit 
jeg ikke, men vi måtte jo prøve.

Hvordan har det vært for deg å ha 
denne oppgaven? 
Det har vært ålreit. Det er nok flere 
ganger at det hadde vært godt å ligge 
lenger på morran 1. juledag. Når jeg har 
sett utviklinga, har dette vært positivt, 
og så har jeg truffet mange hyggelige 
folk på morrakvisten.

Når startet du å kjøre buss? 
I 1967 ble jeg fast ansatt hos Th. Liens 
Turistbusser etter å ha jobba for 
Misjonssambandet tidligere.

Du har jobbet for TH. Liens 
Turistbussreiser gjennom hele 51 år. 
Hvordan har du trivdes som sjåfør 
for dem? 
Det har vært både oppturer og 
nedturer som det er alle steder. Jeg 
har fått være med på det meste fra 
å vedlikeholde busser til beslutninger 
på ledernivå. Dette har gjort 
arbeidshverdagen variert og fin.

Den kjente barnesangen påstår at 
en bussjåfør er en mann med godt 
humør – stemmer det på deg? 
Mange kjenner meg nok som den 
syngende bussjåfør. Jeg starter nemlig 
hver tur med en morgensang: «Ta fram 
det beste humøret du har, hver morgen 
når solen går opp…» 

Hva synes du om veistandarden i 
Norge? 
Langt under pari. Østerrike har også 
mange smale veier, men har mye bedre 
vedlikehold.

Hva er favorittreisemålet ditt? 
Tyrol og Østerrike. Jeg trives så godt 
med atmosfæren der, folka, vakre fjell 
med tregrense opp til 2000 meter. 

Hva betyr Nykirke for deg og det å 
være en del av Modum menighet?
Nykirke har jeg hatt en tilhørighet 
helt siden jeg var liten. Jeg er døpt og 
konfirmert der. Jeg er ikke en tilhenger 
av de store sammenslåingene og er 
ikke bare glad for all «flyttingen» 
av menighetslivet til Åmot kirke. 
Sammenslåingen til det store «vi» i 
Modum menighet gjør at jeg føler 
at jeg mister noe av den personlige 
tilhørigheten.

Morgenfugl takker av
Høsten 2001 var mange samlet hjemme hos Per 
Arne og Anne Dahl for å tenke nytt blant annet 
rundt julefeiringen sør i bygda. Et av forslagene var 
å framskynde gudstjenesten i Nykirke 1. juledag 
med tre timer. Folk lo, og langt fra alle hadde tro 
på dette forslaget. Men 1. juledag 2001 startet 
gudstjenesten kl. 8, og mange av morgenfuglene 
tilstede ble kjørt til Nykirke av bussjåfør Lauritz 
Sveaas Braathen. 1. juledag 2018 kjørte Lauritz 
bussen for siste gang i en alder av 75 år. T.H. 
Liens bussreiser har stilt gratis buss til disposisjon 
alle 18 gangene!

Tekst: Runar Liodden / Foto: Drammens Tidende

Navn:  Lauritz Sveaas Braathen
Alder:  75 år
Sivilstand:  Gift med Annlaug på 
 det 52. året
 1 barn og 2 barnebarn
Yrke:  Bussjåfør
Hobby:  Jobbe i skauen
Favorittsalme: Ingen er så trygg i fare

Sokneprest 
Geir 
intervjuer 
Britt Dahl

Håkon Gunnerød har takket ja til å 
ta over «rattet» etter Lauritz Sveaas  
Braathen.
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Siden sist  
Glimt fra menighetens aktiviteter
Takk til alle som har sendt inn bidrag

 Julaften i Åmot kirke

 Julefest

Gudmund Berg fikk 
oppfylt en gammel 

drøm om å lese 
juleevangeliet på 

julaften i Åmot kirke

20. dagsfesten for Enger misjonsforening

Alle kan delta i juletregangen

Aking er morro for store og små

Odd, leder, veileder Håkon Johan i livlinekasting

Christiane og Frida Marie med flott solosang

 Familiespeideren på SimostrandaÅmot barnegospel formidlet julesanger
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Gave fra 

Familien Løvdokkens fond
En gave som har betydd mye for mange

Før jul fikk trosopplæringen, Åmot 
barnegospel og Modum KFUK-KFUM 
speideren (familiespeideren) to opp-
muntrende brev fra Familien Løvdok-
kens fond. 

De hadde fått til sammen 18.000,- 
fra fondet for å arrangere «Kirkerotte 
teater» og «Juleverksted». Fondet har 
som formål å: «yte støtte til utdanning 
for ungdom fra Buskerud, samt til beste 
for speiderbevegelsen og kristen ung-
domsbevegelse i Buskerud».

Gavene var med på å gjøre sånn at 

begge arrangementene kunne inviteres 
til gratis, og begge dagene var Åmot 
kirke fylt til randen av voksne og barn 
som fikk oppleve teater, være krea-
tive sammen, spise mat i fellesskap og  
oppleve en åpen kirke hvor alle er vel-
komne!

Takk til familien Løvdokken som har 
opprettet dette fondet og som raust 
deler ut gaver fra det til gode formål 
som er til glede for mange år etter år!

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Det var kø da dørene ble åpnet til juleverkstedet

Spente barn følger med på Kirkerottene i 
fullsatt Åmot kirke

Kirkerottene i aksjon Engasjert publikum følger spent med!

Foto: Geir E. Holberg

Foto: Odd Røvang

Her gjelder det å holde 
tunga rett i munnen

Kreative 
gutter

Vilma og mamma jobber sammen
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Fattigvesenet
i Modum på 17- og 1800-tallet

«Historiespalten»

Vidar Brekke
Medlem av 

Modum menighets 
historieutvalg

Omsorg og understøttelse av fattige, 
syke og gamle finner vi fra eldre tider. 
På 1700-tallet ble omsorgen organisert 
av almuen selv - ved almuesamlinger. 
Hver krets (åtte halvfjerdinger) – 
hadde ansvar for det gamle selvstyre, 
herunder fattigunderstøttelsen. Hassel 
Jernverk og Blaafarveverket hadde 
imidlertid sine egne forsorgsvesen. 
Også Buskerud Krongods etablerte 
egen ordning med understøttelse til 
de fattige. Det var generelt vanskelige 
tider – også for de «velstående». 
Barnedødeligheten var høy. Sykdoms-
epidemier oppsto med ujevne mellom-
rom. Drikkfeldigheten var stor. Tiggere 
og omstreifere var det mange av. 

Mange av de som trengte under-
støttelse, kom etter hvert inn under 
ordningen med legd, det vil si at de 
ble bosatt på de større gårdene. Hver 
krets (halvfjerding) hadde tre–fire 
legdsgårder. De fattige som ble bosatt 
på disse gårdene ble kalt legdslemmer. 
På slutten av 1700-tallet nevnes i 
Kirkeboken;  Heggen Prestegård, 
Skalstad, Ton, Amundrud, Fossum, 
Morud, Sønsteby, Borgen, Kjølstad og 
Jar som gårder som hadde legdslemmer. 
Sannsynligheten taler for at det var 
langt flere.

I reskript av 26. august 1735 ble 
det forutsatt at bygdene skulle ha 
både fattiginspektører og fattigkasser. 
Fattigkassene skulle hente sine 
inntekter fra auksjoner. Det ser ikke ut 
til at dette reskriptet fikk noen særlig 
betydning i Modum.

Lov om fattigvesen kom 20. september 
1845. Loven ga bygdene rett til selv 
å organisere sitt fattigvesen. Modum 
valgte å beholde ordningen med 
kretsene (de åtte halvfjerdingene).  
Formannskapet oppnevnte så disse 
«rodemesterne» i kretsene: Daniel 
Disen, Christopher Kvisle, Gulbrand 
Brunes, Christian Hansen Tingelstad, 
Christopher Olsen Lofthus, Hans 
Saxeborg, Christian Hervig og Hans 
Overn.

Ny lov om fattigvesenet kom 6. juni 
1863. Loven fastslo at det i hvert herred 
kun skulle være ett distrikt med felles 
fattigkasse. Ordningen med utligning 
av korn fra gårdene kunne imidlertid 
fortsette. Modum valgte da å ligne 
fattigskatten på kommunens samlede 
jordskyld; 1064 skylddaler 3 ort og 
20 skilling. Det ble oppnevnt en felles 
fattigkommisær, èn tilsynsmann og 2 
rodemestere i hver av de 8 kretsene 
(halvfjerdingene). Sognepresten var 
selvskreven formann, hvilket ga ham 
stor innflytelse.

Fattigkommisjonen ble så sammensatt slik:

Fure krets:  Nordre halvfjerding:  Gulbrand Gregersen Melåen
   Søndre halvfjerding:   Gulbrand A. Sveaas
Østre Spone krets: Nordre halvfjerding: Anders Sønsteby
  Søndre halvfjerding: Jørgen A. Bjørndalen
Vestre Spone krets: Nordre halvfjerding: Ole Sandager
 Søndre halvfjerding: Residerende kapellan Grønvold
Brunes krets: Nordre halvfjerding: Jahn J. Hæhre
 Søndre halvfjerding: Peder Johannessen Kaggestad
Rudfjerdingen: Nordre halvfjerding: Thor Evensen Hellum
 Søndre halvfjerding: Johan Gregersen
Simofjerdingen: Østre halvfjerding: Hans Helgesen Tingelstad
 Vestre halvfjerding: Helge Helgesen Bendiksby
Bingen: Nordre halvfjerding: Christen Torgersen Hovengen
 Søndre halvfjerding: Johan Sveaas
Snarum: Nordre halvfjerding: Andreas Olafsby
 Søndre halvfjerding: Ole Tronsen Hovde

Inntektssiden i det første budsjettet fra 1865 så slik ut:
Skatt på brennevin, vin og øl: 500 spesiedaler
Sparebankens bidrag: 30   «     
Utligning (Kornskatt, skatt av næring og formue: 1925   «
Husmenn, innerster og piker: 60   «
Beregnede refusjoner: 367   «
Sum: 2882 spesiedaler
====================================================
Kilde:  Modums Historie, Tredje del, Første avsnitt v/Roar Tank
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Ruud Kapell
         Prospektkort fra 1959 – bilde tatt av Widerøes Flyveselskap A/S i antatt 1958/1959

De nye menighetsråd 
for Modum prestegjeld 1958–1961

Heggen sokn:
1.  Lærer Reidar Barland, Brunes
2.  Kjøpmann H. Thompson, Åmot 
3.  Lærer Einar Wibe, Vikersund
4.  Fru Aagot Scheen, Gulsrud
5.  Fru Lydia Tosterud, Strandgt., Åmot
6.  Karl Knivebakken, Jelstad
7.  Fru Elsa Esperum, Drolsum
8.  Fra Alfhild Skuterud, Bøen
9.  Kjell Hæhre, Vikersund
10.Frk. Margareth Nielsen, Granstad

Suppleanter:
1.  Esther Hæhre, Sysle
2.  Lærer Einar Leren, Geithus
3.  Eugen Engebretsen, Åmot
4.  Kristian Formodalen, Jelstad
5.  Fru Gudrun Disen, Geithus

Nykirke sokn:
1.  Karoline Hulbak, Nordre Simostrand
2.  Jenny Lien, Søndre Simostrand
3.  Karen Johanne Braathen, Buskerud
4.  Astrid Bye, Buskerud
5.  Hans Lyder Sveaas, Buskerud
6.  Sigurd Torp, Bergan

Suppleanter:
1.  Margit Refsahl, Åmot
2.  Ingebjørg Kopland, Simostrand
3.  Sverre Hunstadbråten, Åmot
4.  Hans Chr. Tandberg, Simostrand
5.  Astrid Smestad, Åmot

Snarum sokn:
1.  Arne Hov, Lofthus
2.  Emil Sønsteby, Lofthus
3.  Hilmar Moen, Hovde
4.  Torbjørg Løken, Hovde
5.  Korn. Nohre, Svendsby
6.  Martin Nohre, Lofthus

Suppleanter:
1.  Jenny Monsen, Lofthus
2.  Olav Holmen, N. Snarum
3.  Hjørdis Saastad, Lofthus
4.  Johan Skøien, N. Snarum
5.  Trine Kleven, LofthusansHhans

Kilde:  Modum menighetsblad – januar 1958

Boller og julekaker til 
juletrefest på Vaaraan 
i 1936 

Kilde:  Arkivet til Vaaraan

Innbydelse til festlig 
sammenkomst på 
Vaaraan 
(ukjent årstall)

Kilde:  Arkivet til Vaaraan
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Nå blir det heldigvis hopprenn og Raw 
Air også i år. Da stiller selvfølgelig 
også Modum menighet opp med 
åpen kirke og med gudstjeneste på 
søndagen klokka 1100. Mange har 
tidligere uttrykt glede over dette 
lille pusterommet midt i et hektisk 
arrangement. Vi lover at vi også i år 

skal sørge for god oppdrift og at dette 
blir et godt sted å være før den store 
finalen på ettermiddagen. Mange setter 
også pris på kirkekaffe i kirkerommet 
etterpå hvor det blir tid til en prat og 
litt mingling.

Gode musikkrefter er allerede på 
plass og lokale krefter stiller opp.

Velkommen til sportsgudstjeneste 
i Heggen kirke søndag på den store 
hopprenndagen.

RAW AIR  

Hopprenn eller ikke …
Gudstjeneste i Heggen 17. mars blir det uansett

Under Heggenåsens brem
stiger bakken mektig frem.
Her skal ungdoms mot og lyst
samle seg til mandig dyst.
Klang har navnet denne stund:
Vikersund.

Fra Aagot Røgebergs dikt, 
«Vikersund» Modum – bygden vår 1967

Søndag 14. april – Palmesøndag 
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Karianne S. Moe. Kirkekaffe.

Torsdag 18. april – Skjærtorsdag 
Nykirke kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 

Fredag 19. april – Langfredag 
Vestre Spone kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Langfredag i lyd og bilde. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien. 

Søndag 21. april – Påskedag
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Mandag 22. april – 2. påskedag 
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 19: Sanggudstjeneste ved 
Sysle Blandede kor, Jon-Erik Bråthen og 
Helge Harila.

Påskens gudstjenester
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I fjor arrangerte Modum menighet 
for første gang en Godhetsfestival. 
Dette ble en stor suksess, hvor 50 
personer var fordelt på 20 forskjellige 
oppdrag for å gjøre noe hyggelig for 
andre. Oppdragene besto blant annet 
av husvask, hagearbeid, besøk, gåtur, 
snekring, maling, busstur ut i det 
blå, bilvask, pizzakveld og gruvetur 
for flyktninger, klovner på besøk på 
Modumheimen med sang, prat og 
utdeling av hjemmebakte boller.

3.–.5. juni arrangeres det på nytt 
Godhetsfestival, og du inviteres til 
å være med. Enten ved å sette av litt 
tid til å gjøre noe hyggelig for andre 
eller ved å si fra dersom det er noe du 
trenger litt hjelp med. Kanskje kjenner 

du noen som trenger litt hjelp? Det 
kan også være slik at man trenger hjelp 
med noe, samtidig som man kan være 
med på å gjøre noe for andre på et 
annet område.

Godhetsfestivalen foregår fra klok-
ken 17–21 på de aktuelle dagene.

Slik melder du deg på:
Etter påske vil vi ha brosjyrer med 
påmeldingsslipp klare. Disse vil ligge på 
kirketorget i Åmot kirke, hvor det også 
vil være en egen GODHETS-postkasse 
til å legge brosjyrene i. Brosjyrene 
vil også bli delt ut i de andre kirkene 

i bygda samt være tilgjengelig hos 
Hjemmetjenesten, NAV, Røde kors, 
Frivillighetssentralen, Barnevernet, bl.a. 

Du kan også ta kontakt med følgende 
personer fra nettverksgruppen til 
Godhetsfestivalen dersom du har 
spørsmål eller ønsker å melde deg på:
Åse-Berit Hoffart: 

ase_berit_hoffart@.com eller mobil: 
46 78 73 07.
Stine Buxrud: stibux@online.no eller 
mobil: 92 61 98 05.

«Små ting gjort i kjærlighet 
vil forandre verden.»

3. -5. juni:  

Godhetsfestivalen 2019

Sammen med kirkerådet ved Nasjonalt 
kirkelig pilegrimsutvalg har vi satt 
sammen et program som vi tror både 
innehar gjenkjennelse for mange, men 
som også åpner opp noen nye rom. 

Vi skal vandre i gamle fotefar og 
besøke flere kirker – vi skal få se 
pilegrimsbegrepet spille sammen med 
kunstnere og utstillinger som har det 

til felles at de «jakter på det hellige». 
Og – det blir definitivt tre dager med 
som gir mulighet til både innsikt og 
utsikt. 

Vestfoldsol under en høy himmel, 
mennesker som vil hverandre vel 
nært den allmektige i hans skaperverk. 
Vi tror det er noe å glede seg til og å 
vokse på. 

Velkommen kjære medvandrer

For mer info:
https://kirken.no/nb-NO/

om-kirken/nasjonale-hendelser/
pilegrimskonferanse/

Velkommen til Nasjonal Pilegrimskonferanse
i Tønsberg, Norges eldste by fra 31. august – 1. september 2019 
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I flere år ble jentene nektet skolegang 
av sine egne foreldre. Takket være et 
vellykket dialogprosjekt, får flere mulig-
heten.

Kommunen Yesodhara ligger tett 
inntil den indiske grensen. Innbyg- 
gerne er delt mellom en muslimsk og 
en hinduistisk befolkning. Majoriteten  
er muslimer og de står sterkere øko-
nomisk enn hinduene. Til tross for 
bedre økonomi var det svært få, om 
noen, som sendte døtrene sine på sko-

len. Mens de fattige hinduene sendte 
nesten 50 % av jentene sine på skolen, 
var muslimske jenters eneste mulighet 
noen få år på Koran-skole. Deretter 
måtte de gifte seg, få barn og stelle hus 
og hjem.

Klarte å snu situasjonen
Sammen med Dalit Social develop-
ment Center (DSDC) arbeider UMN 
I et fredsbyggende prosjekt i området.  
Lenge har de jobbet målrettet for at  

flere jenter skal gå på skole. Dette gjøres  
ved hjelp av dialogarbeid mellom UMN, 
de lokale muslimske lederne og jente-
nes foreldre. De religiøse lederne ble 
først overbevist om at jentene hadde 
bruk for utdannelse. Med denne be-
visstheten kunne de bringe budskapet 
videre til foreldrene.

Et lite antall jenter har også 
startet på ungdomsskolen
Endelig kan hindu-jenter og muslimske 
jenter gå på samme skole!

En av de muslimske jentene sa:
«Da andre jenter fra vår landsby fikk gå 
på vanlig skole, ville også vi det, men foreld- 
rene våre nektet oss å gjøre det. Heldig-
vis klarte lederne av prosjektet å forandre 
holdningene til foreldrene våre. Vi får nå 
gå på den samme skolen som de andre 
jentene og endelig kan vi også gå på skole 
helt til 10. klasse. Hvis jeg får muligheten 
til å studere mer etter 10. klasse, gjør jeg 
gjerne det!»

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107

Muslimske og hinduistiske jenter får endelig gå på samme skole.
Foto: HimalPartner

Muslimske og hinduistiske jenter på samme skole 

Vellykket dialogprosjekt

Bli med på 
ukas bønn!
Hver uke setter vi opp et bønnetema 
for Modum for å samle menigheten til 
bønn.  

Følg ukas bønn på instagram 
eller facebook. Bruker du ikke disse 
mediene, kan du sende en SMS til 
Arnstein Bleiktvedt (958 28 706) hvor 
det står: «Ukas bønn takk!» 
så får du en sms hver søndag.



Modum Menighetsblad Nr. 1/2019
25

    

Høsten 2019 skal det velges 7000 medlemmer til 
menighetsrådene i Den norske kirke. Som medlem 
i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de 
lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli 
med!

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1.   Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2.   Du blir del av et kristent fellesskap
3.   Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4.   Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og 

unge
5.   Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene 

i kirken
6.   Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7.   Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende 

kirke
8.  Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9.  Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre 

sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv
 
Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. 
Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse 
på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. 
Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø 
og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og 
ungdomsarbeid, samt jus og økonomi-forvaltning.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Økonomi
• Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid
 
Alle som blir valgt inn i menighetsrådet i Modum er og med 
i kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd tar seg av administrative 
og økonomiske oppgaver. Menighetsrådet har 10 medlemmer 
og 5 vara medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og 
yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i 
lokalsamfunnet. Menighetsrådet møtes ca. 4 ganger i halvåret 
og medlemmene velges for fire år.

En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste 
at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å 
være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer 
eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

Har du lyst til å stille til valg til menighetsrådet i Modum 
eller du vet om noen aktuelle kandidater? Send et tips til 
kirkeverge@modumkirke.no eller ta kontakt med leder av 
valgkomiteen, Trine Gjermundbo trine.gjermundbo@live.no 
/ 918 15 418 innen 13. mars! 

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

8.–9. sep. 2019

Kirkevalget

Kirkevalget til høsten
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 Dette skjer i 

Åmot kirke
Mandag 18. mars kl. 11.00: 

Hyggestund
Torsdag 14. mars kl. 19.30: 

Jazzmessekoret øver
Fredag 15. mars kl. 13.00: 

Førsteklasses 
Fredag 22. mars kl. 13.00: 

Førsteklasses 
Fredag 29. mars kl. 13.00: 

Førsteklasses 
Søndag 31. mars kl. 19.00: 
 Temakveld. Info kommer i annonse 

i Bygdeposten.
Fredag 5. april kl. 13.00:  

Førsteklasses 

Tirsdag 9. april kl. 17.00:  
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 
Vi sendes ut fra Åmot kirke med 
bøsser. Bli med!

Torsdag 11. april kl. 19.30: 
Jazzmessekoret øver

Mandag 29. april kl. 11.00: 
Hyggestund

Mandag 27. mai kl. 11.00: 
 Hyggestund
Lørdag 1. juni kl. 19.30: 
 Visning av Champions League-

finalen på monsterskjerm. 
Pølsekiosk 

 og tipping 
 med fine 
 premier.

Dette skjer på 
Vikersund
menighetssenter

Formidddagstreff:
Tirsdag 12. mars kl. 11.00: 
 Hva kan kommunen tilby av 

tjenester? 
 Besøk av representant  

for hjemmetjenesten.
Tirsdag 9. april kl. 11.00:
 April 1940 i Modum  

v/Jan Erik Nilsen fra 
Forsvarsforeningen

Tirsdag 14. mai kl. 11.00: 
 Vårprogram 
 Kristin Leite synger og spiller

Andre arrangement:
Onsdag 20. mars kl. 19.00: 
 Møte i Misjonssambandet
Onsdag 27. mars kl. 17.00: 
 Middag og fellesskap
Onsdag 3. april kl. 19.00: 
 Temakveld om hvile v/Rune Stray
Fredag 17. april kl. 19.00:  

Langfredag i lys og bilder  
v/Geir E. Holberg

Lørdag 27. april kl. 09.30: 
Loppemarked

Onsdag 8. mai kl. 18.30 
 Vi deltar på minnemarkeringen for 

frigjøringen ved bautaen på Heggen
Fredag 17. mai kl. 18.00: 
 17. mai fest

For gudstjenester på
menighetssenteret, 
se gudstjenestelista.

Velkommen til 

Menighetens 
årsmøte
Søndag 24. mars er du velkom-
men til menighetens årsmøte i 
Heggen kirke!

Vi starter med gudstjeneste kl. 11.00.  
Hele staben i Modum menighet, Åmot 
barnegospel og Modum KFUK–KFUM 
speideren (familiespeideren) bidrar!

Årsmøtet starter rett etter 
gudstjenesten ca. kl. 12.30. Det vil 
bli sang fra solister i barnegospelen.
Familiespeideren byr på speidermat 
sammen med kirkeutvalget. 

I tillegg til ordinære årsmøte saker som 
årsmelding og regnskap, vil det være 
andre spennende tema for samtale og 
diskusjon. Følg med på hjemmesiden 
til menigheten for oppdateringer. 

Etter årsmøtet inviterer familie-
speideren til skiaktiviteter og bålbren-
ning på Sponevollen.

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Heggen kirke vinter
Foto: Geir E. Holberg

Familiespeidern på 
ski på Sponevollen

Foto: Nina Brokhaug 
Røvang

Bål og pølsegrilling

Foto: Nina Brokhaug Røvang
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 

 
  

 
Stille time 
Stille time i Rud kirke fortsetter 
hver første mandag i måneden. 

Vårens datoer: 
1. april, 6. mai og 3. juni.

Syng med oss 
i Åmot kirke 7. mai kl. 11.00

Et av årets sikre vårtegn er når 
menigheten inviterer til «Syng med 
oss» i Åmot kirke. Alle Modums 
institusjoner blir spesielt invitert, 
men arrangementet er åpent 
for alle. I år er det duket for å 
nyte musikk presentert av Oskar 
Fidjestøl og Jan Frode Stevy. I tillegg 
blir det allsang med kantor Hanna 
Louise og gode ord fra diakon 
Kirsti på veien. Etterpå er det 
mulighet for å kjøpe vaffel og kaffe 
på kirketorget. 

Velkommen skal dere være!

Klesbyttedag / 
Gratis klær å få! 

Siv Anita Skatvedt. 
Foto: Finn Hjalmar Pedersen, Bygdeposten

Bli med på klesbyttedag i 
Åmot kirke 

lørdag 17. august kl. 11–14!

Gjenbruk av klær er miljøvennlig, 
smart og gratis!

Det er fritt frem for å bare gi, 
bare få, eller både gi og få. Hvis du vil 
gi: Ta med deg inntil 7 rene og hele 
plagg du kan avse. Det kan også være 
vesker, skjerf, sko o.l (må være meget 
pent brukt!)  

Vi tar imot klær kl. 10–12 i Åmot 
kirke på klesbyttedagen, pluss hele 
uka fra man. 12. august på kontoret 
i Åmot kirke. Kontakt meg hvis du 
lurer på noe! 

Velkommen til gratis klesbutikk! 
Overskuddsklær blir gitt til Fretex.

Kirsti Hole, diakon i Modum 
menighet.  Tlf. 951 47 345.

Komitéen for stillhetsarbeid i Modum 
menighet inviterer til kveldsretreat på 
Institutt for sjelesorg ved Modum Bad 
tirsdag 21. mai kl. 17–20. Retreat 
er det engelske ordet for å trekke 
seg tilbake. Iblant trenger vi avstand 
fra hverdagens mange inntrykk for å 
søke dypere. Vi følger en enkel rytme 

med Jesusmeditasjon, stillhet, mulighet 
til å være inne og ute, en avsluttende 
tidebønn med nattverd. Tilbud om 
personlig forbønn i egne rom. Enkel 
kveldsmat blir satt frem. 
Retreaten ledes av professor emeritus 
Leif Gunnar Engedal, kapellan Arnstein 
Bleiktvedt og diakon Kirsti Hole. 

Påmeldingsfrist torsdag 16. mai 
til Kirsti Hole, tlf. 951 47 345, 
kirsti@modumkirke.no eller 
kirkekontoret, 32 78 32 30. 
Pris kr. 200, betales ved fremmøte, 
kontant eller med Vipps.

Jesus sa til sine disipler:
«Kom med meg til et øde sted 

hvor vi kan være alene, 
og hvil dere litt!»     

                              (Markus 6, 31).

Kveldsretreat på  
Institutt for sjelesorg 
i mai

Det tradisjonelle loppemarkedet 
på Vikersund menighetssenter blir 
lørdag 27. april kl. 9.30–13.00.

Auksjon kl. 10.30
Salg av kaffe og vafler. Lynlotteri.
Lopper kan leveres inn torsdag/

fredag fra kl. 10.00.
Alle ønskes velkommen 
til en hyggelig handel.

LoppemarkedHyggetreff 
Holemoen: 
Tirsdag 26. mars kl. 11.00: 
Olav Jakob Tveit, 
prest på Snarum fra 1975–87, 
viser bilder fra sin tid på Snarum.
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I hvert nummer av menighetsbladet 
ligger det ved en giro. Gavene som 
blir gitt på disse gjør det mulig for 
oss å produsere og distribuere me-
nighetsbladet. 

I 2018 kom det inn hele 115.742,-. 

Takk for den gaven 
du har gitt!

Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

Takk til anonym giver på VBD 
for 500,- til menighetsarbeidet

Gjennom hele året blir det gitt gaver 
til menighetsarbeidet gjennom fast 
givertjeneste, sporadiske gaver, i 
kollekten og via Vipps. I 2018 kom det 
til sammen inn 444.024,- i gaver fra 
enkeltpersoner til menighetsarbeidet. 
Tusen takk for alle de flotte gavene!

Disse gavene er med på å gjøre det 
mulig for menigheten å gi tilbud til blant 
annet barn og unge uten at aktivitetene 
skal koste mye. Noen arrangementer 
har vi og kunnet invitere til gratis, noe 

som er midt i det vi ønsker å være som 
menighet: «Kirken for alle»!

Ønsker du å bli fast giver, ta kontakt 
med kirkekontoret så veileder de deg 
til hvordan dette kan gjøres! 

32 78 32 30 eller 
kirkekontor@modumkirke.no

Alle gavene du gir via givertjeneste gir 
grunnlag for skattefradrag, og alle som 
gir på denne måten vil få en gaveoversikt 

fra menigheten ved årsskiftet. Ønsker 
du og at gavene du gir via Vipps skal 
registreres som givertjeneste og gi 
skattefradrag, kan du melde dette inn 
til kirkekontoret så blir det registrert. 

Takk for gaver til 
menighetsarbeidet

  

Nr. 2 Mai 2018 e. Kr. Årgang 87

odumMenighetsblad

Bedriftspresentasjon:
Krøderen Elektro  side 7

Intervju med årets 
konfirmanter       side 4

Fasteaksjonen
2018        side 19

Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

Fra jubileumssangen 
«Det går et festtog gjennom landet» 

  

Nr. 3 August 2018 e. Kr. Årgang 87

odumMenighetsblad

Rullatormila
100-åring i mål   side 16

Nye kirketjenere
og klokkere        side 7 

Velkommen til
sorggruppe       side 23

  

   e

Nr. 4 Desember 2018 e. Kr. Årgang 88

odumMenighetsblad

HimalPartner
80 år!                 side 11

Ekte og nær konsert-
opplevelse           side 8 

Soul Children 
festivalen 2018    side 14

God adventstid! 

  

Nr. 1 Mars 2018 e. Kr. Årgang 87

odumMenighetsblad

Vikersund Normisjon
145 år         side 6

Frivillighetsprisen
2017       side 4

Siden sist –
karneval             side 9

Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte å gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.   
                             Norsk Salmebok nr 206, v 1

Modum sokn
123702



Modum Menighetsblad Nr. 1/2019
29

Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

    

Hva er Fasteaksjonen?
For over 50 år siden bestemte 
menighetene i Norge seg for å ha 
en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens 
Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. 
Fasteaksjonen er i dag den nest største 
innsamlingsaksjonen i Norge, - etter 
TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av 
kirkeåret som heter fastetiden. Fasten 
varer i 40 dager helt fra askeonsdag, 
men selve Fasteaksjonen arrangeres 
over hele landet søndag til tirsdag før 
palmesøndag.  

Hva går pengene til?
Tema for Fasteaksjonen 2019 er 
Kirkens Nødhjelps arbeid med vann 
og sanitær i utsatte områder omkring 
i verden. I årets aksjon har vi besøkt 
et av Kirkens Nødhjelps prosjekter i 
Somalia. Brønnene til Kirkens Nødhjelp 
gir rent vann til over 25.000 i Puntland. 
Her er nomadebefolkningen særlig 
hardt rammet av klimaendringene, 

tørken har tatt fra dem livsgrunnlaget 
og tvunget stadig flere på flukt.

På verdensbasis mangler 844 
millioner tilgang til rent vann – og 
tallet bare øker. 1 million mennesker 
dør hvert år av urent vann og utrygge 
sanitærforhold – det er flere enn i krig.

Hvordan kan jeg bidra?
Vi i Modum menighet håper at 
mange har tid og lyst til å hjelpe 
til! Kirkeutvalgene stiller opp, og 
konfirmantene og deres foreldre gjør 
en uvurderlig innsats som bøssebærere 
og sjåfører. Men vi trenger flere for å 
dekke opp alle rodene. Så det du kan 
gjøre, er:

-  Gå med bøsse på aksjonsdagen – ta 
kontakt med kirkekontoret, diakon, 
prest eller kateket for å høre hvor 
du kan hente bøsse og rodekart. Møt 
opp litt før kl. 17 den 9. april på det 
aktuelle stedet.

-  Gi et bidrag i bøssene når bøsse-
bærerne kommer på døren

-  Gi en gave ved å Vippse et valgfritt 
beløp til 2426, eller send en SMS med 
kodeordet VANN til 2426 (200 kr).

-  Vi ønsker oss fortsatt en frivillig 
kontaktperson for Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon, som kan være 
med og planlegge og gjennomføre 
aksjonen kommende år. Er dette noe 
for deg, ta kontakt med oss i Modum 
menighet!

«Husker du at du puttet på den pengen 
i den bøssa og tenkte «jaja, en dråpe i 
havet» – så ble det plutselig en brønn.» 
Trygve Skaug.

– Rent vann er en 
menneskerettighet

FASTEAKSJONEN 

2019
9. APRIL
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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
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Edvin Grøsland 04.11.2018 Heggen kirke
Oskar Magnus Aas Hansson 11.11.2018 Åmot kirke
Mathias Myhrer 11.11.2018 Åmot kirke
Nikolai Holmeide Folkvord 18.11.2018 Nykirke kirke
Ada Wiger Sørensen 18.11.2018 Heggen kirke
Erik Rozeboom Tollefsen 18.11.2018 Nykirke kirke
Mathilde Rasmussen Kind 25.11.2018 Tyristrand kirk
Arthur Lauve Engedal 02.12.2018 Åmot kirke
Marie Jæktvik Kleppe 02.12.2018 Heggen kirke
Vetle Gulsrud Lundemoen 09.12.2018 Gulsrud kirke
Jon Myrvik 26.12.2018 Olavskirken
Maya Elise Vesetrud Sælen 06.01.2019 Heggen kirke
Emma Bekkevold Hilleren 13.01.2019 Nykirke kirke

Navn Dåpsdato Sted

Henry Hansen Jokerud 13.01.2019 Snarum kirke
Tuva Haare Myrum 13.01.2019 Nykirke kirke
Sigurd Røed 13.01.2019 Nykirke kirke
Trine Skarnes 13.01.2019 Nykirke kirke
Håkon Kopland Strandbråten 13.01.2019 Nykirke kirke
Karsten Sønju 13.01.2019 Snarum kirke
Ashlee Louise Andersen 20.01.2019 Heggen kirke
Marie Aamodt Baldersheim 20.01.2019 Heggen kirke
Edvard Aamodt Rode 20.01.2019 Heggen kirke
Vilde Bakken 03.02.2019 Heggen kirke
Esther Engedal Gewelt 03.02.2019 Åmot kirke
My Brita Strand Lee 03.02.2019 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Solveig Johanne Bentsen 1943 30.10.2018 Nykirke kirke
Jan Magne Skogen 1958 31.10.2018 Heggen kirke
Kari Othilie Muggerud 1933 31.10.2018  Åmot kirke
Ole Martin Grøtterud 1962 01.11.2018 Åmot kirke
Jorunn Elna Linnerud 1931 02.11.2018 Åmot kirke
John Gunnar Hansen 1937 06.11.2018  Modumheimen kapell
Hans Wermund Skyllingstad 1944 08.11.2018  Heggen kirke
Brit Norli 1943 13.11.2018 Rud kirke
Rolf Usler Bjertnes 1931 27.11.2018 Gulsrud kirke
Anna Marie Stærkebye 1930 28.11.2018 Heggen kirke
Ranveig Lobben 1960 30.11.2018 Åmot kirke
Magnhild Bjerkebo 1921 04.12.2018 Heggen kirke
Torbjørn Venhaug 1951 06.12.2018 Heggen kirke
Per Braathen 1951 11.12.2018 Heggen kirke
Mads Ørjansen 1963 11.12.2018  Heggen kirke
Arnt Henry Solbakken 1945 13.12.2018 Åmot kirke
Marthe Karoline Grønvold 1990 14.12.2018  Heggen kirke
Trond Solheim 1952 18.12.2018  Rud kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Aslaug Thorud 1934 21.12.2018  Heggen kirke
Ranveig Petrea Bottolfs 1937 21.12.2018 Åmot kirke
Arne Edvard Karlsen 1935 27.12.2018 Åmot kirke
Einar Brandt 1926 04.01.2019 Heggen kirke
Kari Hunstadbråten 1932 10.01.2019 Nykirke kirke
Bjørn Kåre Øverby 1924 11.01.2019  Nykirke kirke
Kåre Gulbrandsen 1924 15.01.2019  Åmot kirke
Solveig Laupet 1927 16.01.2019 Rud kirke
Randi Hellum 1932 17.01.2019 Heggen kirke
Grethe Andersson 1951 18.01.2019 Åmot kirke
Bjørg Randi Stræde 1936 22.01.2019 Heggen kirke
Hanne Aaby 1940 25.01.2019 Åmot kirke
Hans Langeland 1946 30.01.2019  Gulsrud kirke
Arne Gulbrandsen 1930 06.02.2019 Åmot kirke
Harry Roger Olsen 1927 07.02.2019 Heggen kirke
Tor Langeland 1929 08.02.2019 Heggen kirke
Torstein Haugerud 1940 12.02.2019 Heggen 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?

Det er også mulig å ha kontakt med diakonen eller andre 
i Kirkestaben  pr e-post.

Ønsker du å snakke med noen, kan du på dagtid 
kontakte:
Diakon Kirsti Hole
tlf. 32 78 32 30 • mob. 951 47 345
mail: kirsti@modumkirke.no



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

Mars
Søndag 17. mars – 2. søn. i fastetiden – Luk 13,22-30 
Heggen kirke kl. 11: Skiflyvningsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og 
Helge Nysted. 
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden 
og Kirkebandet.

Søndag 24. mars – Maria budskapsdag – Luk 1,39-45 
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Hele staben deltar. Åmot barnegospel, 
Familiespeideren. 
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Sveinung Hansen og Helge Harila. 
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys. 

Søndag 31. mars – 3. søn. i fastetiden – Luk 22,28-34 
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste med aktive 
konfirmanter. Runar J. Liodden og 
Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste
Jon-Erik Bråthen og Ellen K. Jepsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg, 
Hanna L. Husøien og Modum Soul Children. 

April 
Søndag 7. april – 4. søn. i fastetiden – Joh 6,24-36 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Karianne S. Moe.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray og 
Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Aktive konfirmanter. Runar J. Liodden og 
Hanna L. Husøien. Kirkekaffe. 

Søndag 14. april – Palmesøndag – Joh 12,1-13 
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden 
og Karianne S. Moe. Kirkekaffe.

Torsdag 18. april – Skjærtorsdag – Joh 13,1-17 
Nykirke kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 

Fredag 19. april – Langfredag – Matt 26,30-27,50 
Vestre Spone kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Vikersund menighetssenter kl. 19: Langfredag 
i lyd og bilde. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien. 

Søndag 21. april – Påskedag – Joh 20,1-10 
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Kirkekaffe. 

Mandag 22. april – 2. påskedag – Joh 20,11-18
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 19: Sanggudstjeneste ved 
Sysle Blandede kor, Jon-Erik Bråthen og 
Helge Harila.

Søndag 28. april – 2. søn. i påsketiden – Joh 20,24-31 
Olavskirken kl. 11: Rune Stray og 
Ellen K. Jepsen.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Karianne S. Moe.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien, 
Helge Nysted, Modum Soul Children og 
Åmot barnegospel. Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys.

Mai 
Onsdag 1. mai – Arbeidernes dag – Matt 20,25-28 
Åmot kirke kl. 12: 1. mai gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 
Kirkekaffe.

Søndag 5. mai – 3. søn. i påsketiden – Mark 6,30-34 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Sveinumg Hansen og Eli Landro.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Karianne S. Moe. 
Kirkekaffe. 

Søndag 12. mai – 4. søn. i påsketiden – Joh 14,1-11 
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg, 
Hanna L. Husøien, Tårnagenter og 
Modum Soul Children. 
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.  
Olavskirken kl. 19: Kveldsgudstjeneste med 
Gospelkoret Siri’us fra Hedmark og 
Idun Strøm Sefland.

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, Kirsti Hole, 
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. 
 

Ønskegudstjenester
Planlegger dere dåp, men finner ikke gudstjeneste 
i den kirken dere ønsker? 
Kun én ønskegudstjeneste igjen denne våren.

Torsdag 18. april – Skjærtorsdag 
Gulsrud, Rud, Snarum eller Vestre Spone kl. 11


