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La meg for alltid være ditt barn, o Herre Gud
og hjelp meg å bære i hjertet dine bud.
Du selv meg veien vise, lær du meg trofasthet!
Deg, Herre, vil jeg prise i tid og evighet!
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Tlf. 32 78 32 30 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
www.kirken.no/modum

Gravplasskontor
Rådhuset, 3370 Vikersund
Man-fre 07.30-15.00
Tlf. 32 78 94 05 - 32 78 94 07
post@modum.kommune.no

Leder Modum Menighetsråd og fellesråd
Trine Gjermundbo
918 15 418
E-post: gjermundbo@live.no

Stillinger
Sokneprest Geir E. Holberg
454 86 940
E-post: geir.holberg@modumkirke.no

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang
905 35 124
E-post: nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no

Kapellan Runar Liodden
Tlf. 32 78 73 08
E-post: runar.liodden@modumkirke.no

Vikarprest Vivian Fleischer Nyborg 
958 16 279
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Trosopplærer Anne-Kjersti Holberg
416 57 059
E-post: anne-kjersti.holberg@modumkirke.no

Diakon Kirsti Hole 
for tiden sykemeldt

Diakonvikar Marie Ruud 
917 42 208
E-post: marie.ruud@modumkirke.no

Kateket Vidar Husøien
922 29 302
E-post: vidar.husoien@modumkirke.no

Menighetsmusiker Helge Nysted
984 60 296
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Karianne Stoveland Moe
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karianne.stoveland.moe@modumkirke.no 

Kantor 
Hanna Louise Husøien
478 97 831
E-post: hanna.louise@modumkirke.no

Kirketjener Ole Reidar Nærland
412 21 579
E-post: ole.reidar.nerland@modumkirke.no 

Menighetssekretær 
Vigdis Hartberg Buhagen
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Menighetssekretær 
Rine Brekke
951 42 797 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Menighetssekretær 
Siv Anita Skatvedt
986 93 584 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Assistent Gro Grøsland
948 60 375
E-post: gro.grosland@modumkirke.no

Vikersund menighetssenter
Utleieansvarlig: Hroar Fossen
Tlf. 950 42 798
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La meg for alltid være ditt barn, o Herre Gud

og hjelp meg å bære i hjertet dine bud.

Du selv meg veien vise, lær du meg trofasthet!

Deg, Herre, vil jeg prise i tid og evighet!
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Den norske kirke
Modum sokn

Kirkevalget – din stemme 
teller!
Kjære kirkemedlem!
Vær med å prege morgendagens kirke!

Vi trenger engasjerte kvinner og menn til å lede kirken 
lokalt, regionalt og nasjonalt. Menighetsrådet leder menig-
hetens virksomhet der du bor, bispedømmerådet ansetter 
prester og enkelte andre ansatte i kirken, og medlemmene 
av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, 
det høyeste organet i Den norske kirke. 

Gjennom kirkevalget har du mulighet til å være med å 
gi retning til hvordan kirken skal fremstå lokalt i din menig-
het, regionalt i Tunsberg bispedømme, og nasjonalt. Du har 
innflytelse på hvordan kirken skal bli ledet.

Jeg oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett, og ta 
medansvar for kirkens rolle og innflytelse i en avgjørende 
tid for kirke og samfunn.

Godt valg!

Biskop Jan Otto Myrseth

Foto: Henrik Guii-Larsen
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Nå klargjøres det for jubileum. Snarum 
kirke er 150 år. Den 1. september er 
det stor jubileumsdag, og alle, spesielt  
de som har et forhold til Snarum  
kirke, inviteres til å være med på denne 
historiske dagen.

Å være kirke i Modum handler om 
å være en del av moingers liv. I 2017 var 
det stort jubileum i Rud kirke, da kirken 
på Drolsum var 100 år, og i år er det 
altså Snarum kirke som feirer 150 år.  
Rundt om i alle grendelag og i tett- 
stedene har vi kirker. Signalbygg som 
forteller noe om vår arv og vår til-
hørighet. Noen av kirkene, sånn som 
Åmot kirke er ny og tidsriktig, mens 
gamle Heggen kirke, med sine mer enn 
800 år, viser oss noe av det som står 
fast. Der har generasjon etter genera-
sjon hatt sitt møtested. Et møtested 
mellom Gud og mennesker og men-
nesker imellom. 
Kirkebyggene er spesielle, og mange  
har et eget forhold til «sin» kirke. Kan-
skje du også har din kirke? Det stedet 
hvor du føler du hører til. Stedet hvor 
store hendelser i familiens liv foregår, 
stedet hvor livets alvor har sin natur-
lige plass. Det er godt å ha «sin» kirke. 

Gratulerer
alle snaringer

elsk hverandre
og vær romslige

så dere tåler
hverandres sannhet

vær store
så dere hviler i

hverandres tilgivelse

vær milde
så dere lindrer

hverandres sårhet

Når dere lever sammen

Det er godt å tenke: Her hører jeg til. 
Samtidig så er vi én menighet i Modum,  
så alle er velkommen til alle de mange 
kirkene.

Så er også kirken det stedet hvor vi 
søndag etter søndag møtes for å takke 
Gud, synge sammen og be sammen. For 
oss som har menigheten som arbeids-
plass, så tilstreber vi virkelig å få løfte 
frem evangeliet og Guds gode gaver til 
oss. Det er ikke alltid like enkelt, men 
vi gir oss ikke! Jeg tror oppriktig at det 
å være sammen som menighet, og det 
å ha en tro på Jesus som vår frelser, 
faktisk er en viktig del av det å få et 
godt liv. For all del, mange lever gode 
liv også uten noen særlig tilknytning til 
kirken, men for meg så er det en trygg-
het å vite at jeg har tilhørighet til en 
menighet og til det fellesskapet som 
kirken er.

Vi feirer jubileet i Snarum kirke 
fordi på dette sted har så mange fine 
og viktige ting skjedd. Barn er døpt, 
menigheten har vært samlet om Ordet 
og sakramentene, unge er konfirmert, 
par er viet til ekteskap, og slekt og  
venner er fulgt til graven. Det handler 
om tilhørighet og samhold, og vi ser til-

bake. Samtidig så ser kirken fremover. 
Nye skal døpes, konfirmeres, vies og 
gravlegges. Snarum kirke er en levende 
del av Modum menighet.

Forsidebildet på dette menighets-
bladet synes jeg så godt viser noe av 
livets gang. Det er 2019-konfirman- 
tene i Snarum som  står i kortrappa. Til 
den kristne tro ble de døpt og nå er 
de også opplært i denne. De er frem- 
tiden. Fremtiden for bygda, og fremtiden 
for at troen på Jesus Kristus skal føres  
videre. 

Stor takk til jubileumskomiteen for 
alt dere ordner med til jubileet. La oss 
sette pris på det arbeidet de har gjort 
ved å slutte opp om den store dagen 
og fylle Snarum kirke til siste plass. Det 
er altså den 1. september. Jeg håper  
virkelig at bygda stiller opp denne  
dagen. Kirken fylles nemlig opp av en 
og en person. Håper virkelig at akkurat 
du kommer. 

Velkommen!

Geir, prest

vær ydmyke
så dere høyner
hverandres tro

vær åpne
så dere kjenner

hverandres stemninger

vær grenseløse
i undringen
over livet

vær trygge
i Fadervårets

styrke

og kjærlighetens 
varme

strør stjerner
av overbærenhet

over alt
dere ikke får til

Ukjent
Foto: Helge Haavik
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Avskjed med Arnstein

Dette er din aller første prestestil-
ling – hva gleder du deg til? 
Hva gruer du deg til?

E gleda meg veldig te å bli kjent med 
bygda og menigheten. E e glad i å høyre 
folk dele historiu frå livet sitt og ser 
fram te å vise fram den korsfestede og 
oppstandne Jesus og kjærligheten han 
har te uss. E e spent på korsn overgan-
gen blir frå studenttilværelsen te det å 
jobbe som prest.

Hva var det som gjorde at du søkte 
stillingen som prest i Modum?

Det va mange grunna te det. Ein god 
venn tå meg, Kjetil Austad, som e frå 
Modum, skrøyt fælt tå miljøet og sta-
ben i menigheten. Modum ligg me nær-
are Gol og virker til å være et fint om-
råde, litt kuppert og ikkji så flatt som 
lenger øst.

Hvordan ønsker du at folk møter 
deg som ny i Modum?

Med et åpent sinn og noko gøtt å bite i. 

Og etter 2 år her spør vi nå:
 
Hvordan har det vært? Har tida her 
svart til forventningene?

Å jobbe i Modum har vøre fantastisk. 
Har fått møte så mange flotte folk og 
e har fått oppleve å være te nytte og at 
e har fått vist folk litt meir kem Kristus 
e. Har fått møte mange folk som e har 
blitt veldig glad i og som det blir trist 
å reise ifrå. Samtidig har det vøre ein 
utfordrande overgang. Tempoet e litt 
vel høgt til tider, men har blitt meir og 
meir vant med det og finni nokon gode 
rutinu.

Har du lært noe som du vil ta med 
deg videre i arbeidet som prest?

E har jo lært så veldig masse, og lære 
noko nytt nesten kor einaste dag. Så 
det e litt vanskele å seta ord på ein 
ting. E har lært masse om å forkynne te 
barn og unge. E har lært mykji om or-
ganisering og lederskap. Og ikkji minst 
har e lært meir om kem Jesus e og kem 
han e for andre.

Har du et ønske for Modum menig-
het?

Mitt ønske e at Modum for behalde alt 
det gode menigheten har no. Men som 
alt anna i verden må den jo forandre se 
ettekort som tide går. Derfor håpa e at 
den forblir ein god og trygg heim for 
alle som ønska se ein plass å høyre te. 

Torill Korsvik

Søndag 23. juni var det avskjedsgudstjeneste for Arnstein Bleiktvedt i Åmot kirke. Han har bare vært her i 2 år, men i løpet 
av denne tida har vi lært oss å sette stor pris på ham. Det kom også fram under kirkekaffen der han fikk stor takk og 
mange godord med seg videre. Vi takker for tida her og ønsker lykke til og Guds velsignelse i nye oppgaver. 
Da Arnstein Bleiktvedt kom til Modum som ny prest i 2017, hadde menighetsbladet et intervju med han der han ble spurt 
om hvilke tanker han gjorde seg om Modum og arbeidet i menigheten.  Han svarte på Hallingdialekt, og den dialekten 
har vil blitt godt kjent med i løpet av den tiden han har vært her. Nå har vi tatt opp noen av spørsmålene fra den gang 
og lurer på hvordan det har vært. 

Fra avskjedsfesten til Arnstein Foto: Helge Haavik
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Snarum kirke 150 år
I år er det 150 år siden Snarum kirke 
ble vigslet. 26. oktober 1869 ble kirken 
vigslet av prost Dons. Da var en bygge- 
prosess som hadde pågått over noen 
år, endelig brakt til avslutning. Soknet 
hadde fått en prektig kirke.

Dette er Snarums tredje kirkebygg. 
Først var det en stavkirke fra middel-
alderen. Den sto mellom Prestgar’n og 
Bråten. I 1702 ble stavkirken erstat-
tet av en tømmerkirke. Den sto i det 
nordvestre hjørne av nåværende kirke-
gård. Så ble den nye kirken bygd på den  
andre siden av veien.

Snarum kirke har to altertavler! 
Den eldste er en såkalt katekismus-
altertavle fra 1590-tallet. Den henger 
nå på siden av koret.  Alle Modums tre  
kirker fikk slike altertavler på den tid. 
De to andre er på Folkemuseet.

Altertavlen som står på alteret 
er fra 1898. Det er et bilde malt av  
Eilif Pettersen som forestiller Kristus i 
Getsemane. Her blir Kristus framstilt 

som et menneske. Vi kan formelig se 
hans angst og hans tvil. Skal han virkelig 
møte døden? Under bildet står ordene: 
Skje ikke min vilje, men din. Jesus døde, for 
oss mennesker.  Så skal vi også møte vår 
død en gang med håp.

Snarum kirke er bygget i nygotisk 
stil. Kirkerommet er stilrent og harmo-
nisk. Det er god akustikk i kirken, noe 
som gjør at det er lett å synge og fram-
føre musikk i kirken.

Til hundreårsjubileet i 1969 fikk 
kirken et tilbygg øst for koret. Det er 
dåpssakristi med toalett, et lite kjøkken 
og et møterom. Rommet blir brukt til 
konfirmantundervisning og som møte-
rom.

Modum har sju kirkebygg. De er 
bygdas «smykkesteiner». De har hver 
sin egenart. Snarum kirke er et bygg 
med store kvaliteter. La oss bruke  
kirkene våre flittig!

Jon Mamen

Program for Snarum kirkes 
150-årsjubileum i 2019

• Mandag 29. juli:  Vi feirer Olsok i 
og utenfor kirken. Gudstjeneste og 
servering av rømmegrøt.

 Hvis utstillingen i kapellet er klar; 
Åpning av denne! 

• Onsdag 28. august: 17.00–19.00 – 
Utstillingen er åpen 

• Fredag 30. august: 16.00–17.30 – 
Utstillingen er åpen

• Fredag 30. august: 18.00 – Klassisk 
konsert i kirken med Håvard 
Svendsrud og våre dyktige 
menighetsmusikere

 Utdeling av jubileumsheftet for 
Snarum kirkes 150 år

•  Søndag 1. september: Utstillingen 
er åpen 09.30–10.30 

 kl. 11.00 – Jubileumsgudstjeneste 
i kirken m/innbudte gjester  og 
moinger ellers

• Søndag 1. september: kl. 13.00 – 
Kirkekaffe på Snarum Grendehus. 
Alle hjertelig velkommen!

•  Onsdag 4. september: kl. 17.00–
19.00 – Utstillingen er åpen

•  Lørdag 7. september:  kl. 13.00–
15.00 – Utstillingen er åpen

• Oktober: En fredag (dato ikke 
bestemt) Konsert med Heggen 
Gospel

•  Søndag 27. oktober (med forbe-
hold): Kirkelig kulturkveld. En kort 
andakt, m/kåseri om kirken v/Jon 
Mamen.  Musikkinnslag!

Utstillingen vil være åpen:
•  Mandag 29. juli – Olsok. Etter gudstjenesten kl. 1800.
•  Onsdag 28. august  17.00 – 19.00 
•  Fredag 30. august  16.00 – 17.30 (Før konserten kl. 18.00)
•  Søndag 1. september  09.30 – 10.30 (Før jubileumsgudstjenesten kl.1100)
•  Onsdag 4. september 17.00 – 19.00  
•  Lørdag 7. september  13.00 – 15.00

Dåpskjole fra 1966  Bilde av Snarum kirke fra 1872 Konfirmanter i 1919

Utstilling i kapellet ved siden av Snarum kirke

I forbindelse med kirkens 150 års jubileum ønsker 
vi å lage en utstilling i det gamle kapellet ved siden 
av kirken. Kapellet er nyrestaurert, og det er flott at 
vi får benytte det i forbindelse med jubileet. Det vil 
bli stilt ut bilder, noen gjenstander og en utstilling av 
gamle – og noen nye DÅPSKJOLER!

Gravkapellet fra 1925

Flott bilde av Snarum kirke i mai 2019
Foto:  Arnt Berget

Eksempler fra utstillingen:
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Godhetsfestivalen
3.–5. juni 2019

Vel blåst!
Den andre godhetsfestivalen i Modum 
er gjennomført! I dagene 3.–5. juni 
2019 har det vært 50 frivillige i sving 
som har spredt godhet og glede. Fes-
tivalen ble åpnet med lapskausfest og 
åpningsord ved Runar prest.

Det har vært rundt 20 oppdrag 
med ulike aktiviteter i bygda. Det kan 
nevnes flere hageoppdrag med å plan-
ting, rake og rydde ute. Det har vært 
noen mindre oppussingsoppdrag og  
mange har fått hjelp med rydding  
eller vasking i huset. Noen fikk også 
følge for å besøke og pynte på graven 
til sine kjære. Ikke minst har det vært 
mange gode samtaler rundt kaffe- og 
matbordet. 

Et populært tilbud var gratis bil-
vask for alle i vaskehallene til Knive AS.  
Mange som tilfeldigvis kjørte forbi fikk 
til sin overraskelse vasket bilen helt 
gratis med kaffe og bolle på «kjøpet». 

På tampen av planleggingen tilbød 
en datakyndig kar å hjelpe alle som 
trengte hjelp med PCèn. Dette var det 
også noen som fikk benyttet seg av, 

men er noe som vi skal markedsføre 
mer i forkant til neste år

I år som i fjor fikk Modumheimen 
populært besøk. I år var det Lars-Ole 
Gjermundbo sammen med bl.a. Britt 
Dahl og en gjeng flinke ungdommer 
som underholdt med sang for alle av-
delingene. 

Mandag kveld dro turglade pensjo-
nister på rundtur med hyggebussen. 
Kaffekos og underholdning på fiske- 
foreningens hytte i Søya og guiding 
rundt i bygda var fine høydepunkter.

Høydepunkt ble det også for flykt-
ningemammaene og deres småbarn 
som tirsdag ettermiddag dro med 
den samme bussen for å se på dyr på 
Blaafarveværket og til sin store glede:  
hester på Landbruksskolen på Rosthaug! 

Takk til Gro Rundbråten for plan-
ter! Nå står de og lyser opp i blom-
sterbedene rundt i bygda!

Noe av det aller beste med God-
hetsfestivalen er alle de gode kom-
mentarene både under og etter ut-
førte oppdrag. Det er umulig å si hvem 
av partene som ble mest glad: de som 

hjelper til eller de som tar imot! Dette 
er en lystbetont festival som i tillegg til 
godhet sprer latter og glede!!!

Vi som arrangerer har som motto 
at «små ting gjort i kjærlighet vil for- 
andre verden». Vårt ønske er at god-
hetsfestivalen skal være med å bidra til 
et varmere og mer inkluderende sam-
funn hele året, og at festivalen knytter 
nye bånd mellom mennesker. Godhets-
festivalen har fått sin plass i hjertene 
våre og har kommet for å bli!

Vi takker fra hjertet alle som har 
deltatt og alle som har tatt imot! 

Hilsen Britt, Stine og Åse-Berit
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Vil du gi noen timer 
av tiden din?
Modum menighets hovedmål er å være en kirke for alle, noe som gjenspeiles i menighetens mangfold av tilbud 
og aktiviteter. På mannskapslista har vi 16 ansatte og 300 frivillige, og vi tar gjerne imot flere frivillige! 

Hvorfor være frivillig? 
De frivillige har ulike grunner til å 
ville bidra. Mange opplever det som 
meningsfullt å gjøre en innsats, det er 
sosialt, og mange sier at de får mye 
tilbake. Det å ha frivillighet på CV-en 
kan også være positivt hvis en skal søke 
jobber. 

«Vi trenger frivillige som kjører bil, 
tar bilder, gjør vaktmesterarbeid og 

mye mer. »

De frivillige gjør mange ulike oppgaver. 
Vi trenger frivillige til transport til og fra 
gudstjenester, til å besøke mennesker 
som ikke så lett kommer seg ut, som 
kan gjøre praktisk vaktmesterarbeid, 
som vil være med å ønske velkommen 
når folk kommer til gudstjenester, som 
kan hjelpe til med lyd og lys i ulike 
arrangementer, som vil være forsangere, 
spille et instrument, bake til kirkekaffe 
og hjelpe til med servering, som vil være 
assistenter/medledere for ulike tilbud 
for barn og unge, som vil være med 
å be, som vil bidra i samtalegrupper, 
delta i menighetens miljøarbeid 
(grønn menighet), skrive og ta bilder 
til menighetsbladet, bidra i utvalg 
innenfor ulike fagområder (økonomi, 
musikk, misjon, diakoni, informasjon), 
ta i et tak på loppemarked og mye 
mer! Du kan lese mer om oppgaver 
vi trenger frivillige til på menighetens 
hjemmesider (under menypunktet Om 
oss). 

Hva forplikter frivillige seg til?
I menigheten skal det være lett å bli 
med som frivillig, men det skal også 
være lett å slutte. Når du starter som 
frivillig, tar vi en prat om hvor mye og 

hvordan du vil bidra. For noen passer 
det å være med litt, mens andre vil 
gjøre mer. Alle bidrag er velkomne. 
Som frivillig får du en kontaktperson 
som du kan snakke med underveis. 

Hvordan er det å være frivillig?
17. mai ble jeg ønsket velkommen til 
kirken og fikk gudstjenesteprogrammet 
av Sølvi Hagen, så jeg spurte henne litt 
om hvordan det er å være frivillig. 

– Jeg hadde vært med i menighets-
koret fordi jeg liker å synge, men så ble 
det slutt og jeg tenkte aldri på at jeg 
skulle bidra med noe annet. Da Runar 
spurte meg om å være kirkevert, ble 
jeg litt overrasket. Nå står jeg her og 
ønsker velkommen og deler ut program 
eller salmebok, ca. 10 gudstjenester i 

året. Jeg føler at det betyr noe, og jeg 
treffer mange hyggelige mennesker. Jeg 
gjør så lite og får så mye igjen, sier Sølvi. 

Ingrid Mathea Bjørke Krogh – en 
litt yngre dame – var også i kirken 
denne dagen, og hun fikk de samme 
spørsmålene.

– Jeg er dirigent i Soul Children og 
solistoppfølger og en av tre danseledere 
i barnegospelen. Jeg er også leder på 
noen trosopplæringstiltak. Jeg synes det 
er bra å være med de som er mindre 
enn meg og at de er med i et kristent 
miljø, sier den engasjerte ungdommen. 

Vil du også bli med som frivillig?
Ta kontakt med oss, så vil vi fortelle mer 
om hva som inngår i ulike oppgaver. Du 
kan sende mail til 
kirkekontor@modumkirke.no 
eller ringe 32 78 32 30. 

Av Trine Gjermundbo

Sølvi Hagen

Ingrid Mathea Bjørke Krogh
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På Babysang gir vi gode musikk-
opplevelser til de minste. 

Vi bruker sang, regler, instru-
menter og leker for å skape 
en trygg, trivelig og morsom 
samling for små og store. Her  
kan du få oppleve hvor mye sang  
og musikk betyr for barnet, og 
du får møte andre småbarns-
foreldre til sosiale samvær.

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

Vi har Babysang på Vikersund menighetssenter og i Åmot kirke

Oppstart for høstens Babysang:
Åmot kirke: onsdag 28. august 
Vikersund menighetssenter: torsdag 29. august
Vil du vite mer om Babysang, datoer for høsten o.l., gå inn på 
menighetens hjemmeside: kirken.no/modum  Trykk på knappen 
Barn og unge så finner du Babysang. 

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

Velkommen til 
Førsteklasses gudstjeneste i Heggen kirke
søndag 18. august kl.11:00

Vi inviterer til gudstjeneste for å feire at 
6-åringene begynner på skolen. Alle 1. klassin- 
ger som kommer får 6-årsboka «Tre i et tre».  
Det blir flott musikk og fortelling om Jesus.  
7-åringer deler av sine erfaringer med å  
begynne på skolen. Resten av familien, faddere, 
lærere og alle andre som vil være med er også 
hjertelig velkommen.

Bli med Marie på Babysang! 

Foto: Mona Lindseth
Marie storkoser seg på babysang.

Trosopplæring
I høst deler vi ut 

4-årsbok i kirkene  
våre, og alle 4-åringer  

kan komme og være med.
Vi inviterer til en samling i kirka 

på forhånd, (lørdag 7. sept. kl. 11–12) 
slik at barna kan bli kjent med kirke-
rommet. En flott samling med leik, 
fortelling, skattejakt og gaver. Seinere 
på høsten blir det Kirkerotteteater, en 
spennende og morsom forestilling for 
både barn og voksne.

Kom og få 4-årsboka!
4-årsboka blir delt ut i en gudstjeneste 
i den kirka barnet sokner til. Av 
praktiske årsaker må vi ha de andre 4 
i kirka-samlingene felles i Åmot kirke.
I år er det ekstra stas å være 4 i 
kirka, for vi inviterer nemlig til stort 

Kirkerotteteater. Sett av datoen 
allerede nå, for dette bør dere ikke 
gå glipp av: 

18. oktober kl.17:30 i Åmot kirke.

Til foreldre/foresatte:
Invitasjoner blir sendt i posten til alle 
4-åringer som er medlemmer av Den 
norske kirke (døpt).  Andre 4-åringer 
er også selvfølgelig velkomne til å 
være med. 
Ta da kontakt med kirkekontoret 
tlf.: 3278 3230, eller på e-post til 
trosopplærer annekh@modumkirke.
no, slik at vi kan sende invitasjon til 
deres 4-åring også.

Hilsen fra Nina Hagen og 
Anne-Kjersti Holberg

4 i kirka-
samlinger:
• Lørdag 7. september kl.11:00–12:30
Vi blir kjent i kirka og går på 
skattejakt sammen.

• Torsdag 17. oktober kl.17:30–19:00
Kirkerotteteater & Åmot barnegospel.  
Pølser og frukt etter forestillingen. 
Gratis for 4-åringer m/fam.

Utdeling av 4-årsbok:
Nykirke kirke 15.09. kl 11
Åmot kirke 22.09. kl.11
Rud kirke 13.10. kl.11
Vestre Spone kirke  13.10. kl. 13:30
Heggen kirke 20.10. kl. 11

Snarum kirke 20.10. k.l 11

Sett av datoene allerede nå, 
for dette bør dere ikke gå glipp 
av! 

Bli med på 4 i kirka!

Mer info om 4 i kirka på www.modumkirke.no (Barn og unge, 4 i kirka).
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Er de ordentlige 
agenter?!
 
Det er ikke rart at de spør, 8- 
og 9-åringene som deltok på 
Tårnagenthelg i Modum menighet 
i mai. For de to agentsjefene som 
halset inn i kirken for å be om 
agenthjelp var sannelig profesjonelle. 
I dress og solbriller, med stress-
kofferter fulle av spennende opp-
drag. Og Tårnagentene var ikke 
vanskelige å be. Med iver og glød 
løste de den ene oppgaven etter 
den andre, og det forsvunnede 
dåpsfatet, mugga, nattverdssakene og 
alterbibelen ble funnet igjen. Til og 
med sølvlysestakene kom på plass.

Etter en matpause var det øving 
av skuespill og sanger. Forbønn ble 
laget og hemmelige oppdrag klekket 
ut. Dette skulle agentene bidra 
med under søndagens gudstjeneste. 
Dyktige ungdomsledere hjalp til slik 
at alle fikk oppgaver. De sørget også 
for leik og aktiviteter i pausene. 

Ingen Tårnagenthelg uten en 
oppdagelsesferd opp i kirketårnet. I 
små grupper klatret barn og voksne 
opp de stadig brattere trappene i 
tårnet i Heggen kirke, til de sto under 
kirkeklokkene. Disse har ljomet ut 
over Modum i flere hundre år. Og i 
det mystiske halvmørket der oppe 
fikk de til og med lov til å slå forsiktig 
på klokkene, slik at de som sto rundt 
kunne høre Tårnagentenes kallesignal: 
ding dong!

Rundt påsketider 2020 arrangerer  
vi Tårnagenthelg igjen, og da er det 
kommende skoleårs 3. klassinger 
som blir invitert. Følg med i 
menighetsbladet og i postkassa for 
hemmelig agentpost.

Anne-Kjersti Holberg,
trosopplærer

Tårnagenter og
Modum Soul Children med band

Tårnagenter
i kirketårnet
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      FØLG MED NÅ!! 
 
ARR: LYS VÅKEN  
DATO: 30. NOVEMBER - 1. DESEMBER 
STED: HEGGEN KIRKE OG ÅMOT KIRKE 
ALDER: 6. TRINN 
 

 

 

Spennende og morsom 
adventsnatt i kirka! 

 
Leiker og aktiviteter,  god 
mat, overnatting i kirka  

 
Mer info her: 

kirken.no/modum 
Barn og unge 

 
 
 

Kirkeskatten 

ble funnet.
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Fargelegg!

Finn fem feil!

Gud skapte de første 
menneskene og lot dem bo i en vakker hage. 

Tegninger: Francesca De Luca

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

Den vesle jenta 
kom inn i en dyrebutikk og sa: 

– Jeg vil kjøpe en kanin.
– Vil du ha denne søte med de store 

øynene, eller den med den nydelige hvite 
pelsen? spurte ekspeditøren.

– Det er ikke så nøye, svarte jenta, jeg 
tror pytonslangen min liker

 begge deler.

– Mamma! 
Lillesøster er så 
søt. Hun hermer 

etter fuglene!
– Jaså, kvitrer hun?
– Nei, hun spiser 

meitemark.
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.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 11 kjente 
fotballspillere. Navnene står fra venstre mot høyre og 
nedover. Klarer du finne alle navnene?

Finn navn på 11 fotballspillere!

R A V I O B U K R I F

E M A R L A S R Å P A

M R O N A L D O V I C

I E N E P E P O G B A

A H S Y L T E S N Ø V

L A A M E S S I O R A

T Z L A T A N T S U N

A R A R N Y I B Y C I

V D H M A R C E L O X

O T I V O Z A L P E T
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Vivian Fleischer Nyborg
Velkommen til ordinasjonsgudstjeneste 25. august kl. 17.00:

Endelig er jeg 
tilbake i Modum
Da jeg i 2017 ble takket av etter tre 
måneder som prestevikar, var det  
vemodig. I løpet av de to siste årene 
har jeg mange ganger sagt: «Jeg savner 
Modum». Tilbudet om et halvt års vika-
riat i Modum var noe jeg raskt ga et ja.

Etter at jeg dro fra Modum, har jeg 
fortsatt å virke som prestevikar i Eiker 
prosti. I tillegg har jeg fullført teologi-
studiet. De siste to årene av studiet har 
jeg tatt på ett år. Det har vært et kre-
vende år, men lengselen etter å komme 
ut i tjeneste på full tid har motivert meg. 

Drømmen om å bli prest ble vekket 
i tenårene. Da var jeg aktiv i et kristent 
ungdomslag og var svært ivrig når det 
kom til å forkynne evangeliet om Jesus 
Kristus. Men, det skulle ta mange år før 
jeg ble prest. Jeg ble kone, mamma og 
jobbet flere år i skoleverket. Hele tiden 
var jeg fast bestemt på at når jeg ble 
«gammel», så skulle jeg studere teologi. 
45 år gammel tok jeg beslutningen om 
å begynne på teologistudiet. Da hadde 
også døtrene mine uttalt at jeg var 
«gammel» nok. 

Studieårene har vært krevende. 
Heldigvis har jeg vært velsignet med 
en støttende familie som hele tiden 
har stilt opp og lagt til rette. Mannen 

min Bernt Åge, og våre døtre Malin og 
Nadia, har gledet seg over at min drøm 
har fått gå i oppfyllelse. 

Modum menighet har et godt sam-
hold og er fylt med mye glede. Aktivi-
tetsnivået er stort, og både ansatte og 
frivillige, unge som voksne, ivrer etter å 
stå sammen i Herrens tjeneste. Guds-
tjenestefeiringene er preget av varme, 
nærhet og samhold. Iveren etter å  
inkludere alle er forbilledlig. I tillegg 
er det en menighet som med glede 
åpner for sosiale og inkluderende  
arrangementer i kirken. Slik tenker jeg at  
kirken skal være.

At min ordinasjon blir i Modum, er 
noe jeg mer enn en gang har fantasert 
om. Å bli ordinert, og få «prestefører-
kort i alle klasser», i Heggen kirke, det 
føles riktig. Det er med stor takk, glede 
og ydmykhet at jeg ordineres hos dere, 
og sendes ut til tjeneste i Modum.

I Modum vil jeg være knyttet til 
en stab og menighet som har lagt et 
godt grunnlag. Dette vil jeg være med å  
bidra til at fortsetter og også bidra til å 
få enda flere til å bli med i fellesskapet. 
Jeg er en diakonal prest. For meg er det 
viktig at kirken møter folk der de er og 
i den situasjon de er. Slik gleder jeg meg 
stort til å være en del av en menighet 
hvor evangeliet forkynnes i både ord 
og handling. Det er vanskelig å sette 
store mål for seks måneder, men jeg 

håper og tror at jeg også kan komme 
med bidrag som vil være til nytte for å 
utvikle det gode arbeidet som allerede 
ligger til grunn.

Hvem er så Vivian? Jeg er en voksen 
dame med mange ungdommelige sider. 
En sosial person som er glad i mennes-
ker og finner glede i å være sammen 
med andre. På fritiden koser jeg meg 
gjerne med en god bok (helst krim)  
eller en tv-serie. Det påstås at jeg har 
dårlig musikksmak, muligens fordi jeg 
er over gjennomsnittet glad i Melodi 
Grand Prix. Jeg er meget hjemmekjær, 
men liker også å reise, helst til varmere 
strøk. 

Nå gleder jeg meg til 
prestetjeneste i Modum. 

Jeg ser fram til å treffe gamle kjente 
og bli kjent med nye. 

Vivian Fleischer Nyborg

Når teologistudiet og praktikum er gjennomført, 
kan studenten søke jobb i kirken. Dersom denne 
jobben er fast eller et vikariat på minst 6 måneder, 
kan kandidaten bli ordinert til prestetjeneste inn i 
denne stillingen. Ordinasjon er noe som bare skjer 
en gang i livet. 

Ordinasjon: Det gjennomføres en grundig ordinasjonssam-
tale med biskop. Deretter er det en høytidelig og viktig 
gudstjeneste hvor presten lover å gå inn i prestetjenesten 
med de rettigheter og forpliktelser som denne tjenesten 
bærer med seg: Å være en tjener for Gud og for menig-
heten. Presten blir bedt for og kan fra da av bære stolaen. 
Det sies ofte at nå er presten «rettelig kalt» til tjeneste. 

Presten lover å forkynne Guds Ord klart og rent og får 
rett til å forvalte sakramentene.

Til sin første prestejobb er Vivian Fleischer Nyborg til-
satt som vikar i Modum i 6 måneder. Dette gleder vi oss 
over, og vi ønsker henne hjertelig velkommen. Vi skal også 
få gleden av å være med på hennes ordinasjon. Veldig hygge-
lig at hun selv har ønsket at dette skal foregå hos oss her i 
Modum.  Biskopen har tillyst at ordinasjonen vil finne sted  
i Heggen kirke 25. august 2019 klokken 1700. Deretter 
blir det ordinasjonsfest i Åmot kirke umiddelbart etter- 
på. La oss som menighet ta vel imot Vivian og møte opp på 
gudstjenesten og festen etterpå. Alle er velkommen.

Sokneprest Geir E. Holberg
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Modum menighet er en del av det 
store fellesskapet i Den norske kirke. 
Det øverste organet i dette felles- 
skapet heter Kirkemøtet. I mars i år 
var Kirkemøtet samlet i Trondheim. 
Ikke alle saker som var til behandling 
fikk like myte oppmerksomhet. Men en 
uttalelse ble lagt merke til langt uten-
for kirkens egne rekker. Hvorfor? Fordi 
den adresserer en sak som angår oss 
alle. Fordi den har et dramatisk bud-
skap. Fordi framtiden roper til oss: Om 
endring. Om omvendelse. Om handling.
Her er et utdrag av det Kirkemøtet 
skriver:

Kirka støtter 
klimastreikende 
ungdom 
«Jeg vil at dere skal få 
panikk. Og så vil jeg at 
dere skal handle. Jeg 
vil at dere skal handle 
som dere ville gjort i en 

krise. Jeg vil at dere skal handle som om 
huset deres står i brann. For det gjør det.» 

(Greta Thunberg, 
Davos, januar 2019) 

I mars streiket 40 000 norske skoleele-
ver fordi jorda de skal arve, er truet. 
Nå brenner det! Men det er fortsatt 
tid til å begrense klimaendringenes  
katastrofale følger. Om alle gode krefter  
slår seg sammen, klarer vi det. En jord i 
balanse gir framtidshåp. 

Klimaendringer trenger politiske og 
teknologiske løsninger – men dypest  
sett er det et moralsk spørsmål. Det 
handler om vårt forhold til Skaperen, 
skaperverket og vår neste. Overfor-
bruk og rovdrift på jordas ressurser 
er dypt urettferdig; det ødelegger  
naturen og utarmer livsgrunnlaget for 
våre medmennesker. Kampen mot  
klimaendringer er derfor en kamp 
for solidaritet og rettferdighet. Dette 
er en sentral del av kirkas oppdrag. Vi  

utfordres til personlig livsstilsendring  
og samfunnsengasjement. Kirka vil 
gjennom «Grønne menigheter» og  
interne klimatiltak gjøre sitt for å bidra 
til et bærekraftig samfunn. 

Kirkemøtet 2019 utfordrer regje-
ringen, Stortinget og lokale folkevalgte 
til å spille på lag med gode krefter i 
befolkningen, se sitt ansvar og handle 
før det er for seint….. Sammen med 
ungdom, miljøbevegelsen, næringslivet, 
andre tros- og livssynssamfunn og fri-
villige organisasjoner, vil Den norske 
kirke bidra til å omforme vårt samfunn 
i en bærekraftig retning. Sammen har vi 
bygd velferdssamfunnet. Sammen skal 
vi skape framtida. 

For Grønn gruppe, Leif Gunnar Engedal

Rettelse: 
Artikkelen i nr. 2 var skrevet av Lina 
Westermann, masterstudent i økologi 
ved NMBU

Framtiden rykker 
stadig nærmere – levende  li

v 
 

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

 2. Pinsedag i Gulsrud kirke

2. pinsedag var det duket for feiring i 
sjarmerende Gulsrud kirke. Vi feiret 
Den Hellige Ånds komme og kirkens 
bursdag med kort gudstjeneste fulgt av 
kirkekaffe ute på plassen foran kirken. 
Undertegnende ledet gudstjenesten 

og Helge Nysted ledet musikken og 
musikerne. Det stilte opp fullt band 
med Håkon Skagen på bratsj og 
saksofon, Arne Kristian Skagen på bass 
og Ole Henrik Bottolfs på trommer. 
Sammen skapte de en uforglemmelig 

musikalsk opplevelse! Til kirkekaffen 
bidro Gulsrud kirkeutvalg med kaffe, 
saft og kaker. Og været bidro med god 
temperatur og et Øst-Modum i sin 
flotteste skrud!

Arnstein
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Hva gleder du deg mest til i jobben 
du skal gjøre? 
–  Helt klart å møte nye mennesker. Det 
er alltid spennende og veldig lærerikt.  

Er det noe du tenker blir litt ekstra 
spennende eller vanskelig?
- det blir å sette seg inn i alt. Det er 
mye som skjer i menigheten og det er 
veldig positivt. Men det er en del å få 
oversikt over som ny, og det tar jo litt 
tid. Så om jeg går rundt som et spørs-
målstegn i gangene, så håper jeg dere 
er tålmodige med meg.
 
Kjenner du noe til arbeidet i 
menigheten fra før?
– Er nok barne- og ungdomsarbeidet 
jeg kjenner best til. Både barnegospel 
gjennom barna mine og Heggen gospel 
som jeg har gått i selv for mange år 
siden. Babysang har jeg og barna vært 
med på og noe av trosopplærings-opp-
legget. Dette er noe jeg selv også har 
jobbet med før i stilling som kateket i 
Haslum og Drammen.

Hvor mange barn har du?
To barn; en gutt på 8 år og en jente 
på 4 år. 

Kommer du herifra? 
– Ja, oppvokst på Åmot. Gått på Enger 
skole og Søndre Modum ungdomssko-
le. Gikk på videregående i Lier før jeg 
flytta til Oslo for å studere. Flytta hjem 
til bygda for 5 år siden.

Hva fikk deg til å flytte hjem igjen?
Vi valgte å flytte tilbake til Modum for-
di her var det besteforeldre og familie  
ellers. Det er veldig kjekt. Pluss at det 
er et veldig fint sted. Passe stort, fin  
natur og mange aktivitetstilbud. 

Hva har du jobbet med før?
Jeg har jobbet som kateket i både 
Haslum og Drammen. Jeg har jobbet 
i bofellesskap for enslige mindreårige 
flyktninger i 6 år og sist men ikke minst 
Furulund bofellesskap her i Åmot.

Har du noen saker du brenner for 
inn mot tjenesten som diakon?
– Det er egentlig mye forskjellig. Er 
spent på å høre om misjonsprosjektet. 
Det hørtes spennende ut. Og så håper 
jeg å få bidra litt kreativt, for eksempel 
med dans eller på andre måter.

Har du drevet mye med dans?
Har drevet mye med dans.  Først hos 
Hilde Rogne i Hokksund før skole-
alder. Så hos Inger Marie Holthe i 
Hokksund i barne- og ungdomstida.  
Deretter på danselinje på St. Hallvard. 
Da gikk jeg og på Attic i Drammen 
hos Wenche Brun. Så et år på ballett- 
akademi i Oslo. Var også med i privat 
dansegruppe som heter Intos, pluss at 
jeg selv var lærer i jazz og moderne-
timer på Akropolis i Drammen i ten- 
årene.

Vi takker Marie for intervjuet og  
ønsker henne hjertelig velkommen til 
Modum menighet!

Arnstein Bleiktvedt

Ny diakonvikar, 
Marie Ruud
Kirsti Hole, vår diakon i Modum menighet er syk. Derfor får vi en vikar mens hun er 
borte! Vi har vært ute i felten og foretatt et intervju med vikar Marie for å finne litt ut 
om hvem hun er. I skrivende stund (i mai) er hun på opplæring med staben, og vi fikk 
grepet tak i henne midt i den hektiske oppstartsfasen!

Marie Ruud

Loppemarkedet
Lørdag 27. april var det loppemarked på  
Vikersund menighetssenter. Det var stor  
aktivitet på forhånd med mange hjelpere 
som tok imot lopper. Det ble fullt i år også, 
både inne og ute, av fine og varierte ting. 
Takk til alle som leverte lopper, og takk til 
alle som kom og kjøpte. Takk også til hver 
enkelt som sto på disse dagene. Resultatet 
ble ca kr. 40.000, noe som kommer godt 
med til vedlikehold av huset.



Modum Menighetsblad Nr. 3/2019
14

I over ett år har vi planlagt, søkt om 
penger, skaffet musikere og sangere til 
det som blir høstens store konsert i 
Åmot kirke. Endelig skal vi fremføre Ike 
Sturms «Jazz Mass» i Modum! Søndag 
13. oktober kl. 19.00 fylles Åmot kirke 
med vellyd fra band, solister, strykere 
og kor – og du er hjertelig velkommen 
som publikum.

Helge Nysted, vår menighetsmusi-
ker, samarbeider jevnlig med Ike og de 
to er blitt gode venner siden de møttes 
for første gang i 2009. Samme år utga Ike  
albumet «Jazz Mass» som det ameri- 

kanske jazztidsskriftet «Downbeat» ut-
ropte til et av årets beste. 

I 2011 ble messen fremført i Berlin 
hvor Helge var for å høre på. Frem- 
førelsen gjorde Helge overbevist om at 
verket også måtte bli med til Norge. 
Året etter gikk han i gang med å organi- 
sere konsert i Oslo med kor og musi-
kere. Det ikke alle visste var at Helge 
faktisk hadde satset sine egne penger 
på å få dette til – heldigvis gikk konser-
ten bra og Helges sparepenger forble 
spart.

Messen ble bestilt av St. Peter’s Church  
i New York, hvor Ike jobber som  
musikalsk leder. Verket følger en tradi- 
sjonell messeoppbygging og bringer  
sammen flere ulike stilarter. Og når 
dette fremføres av improviserende 
musikere blir hver konsert unik! 

Musikken er ikke bare enkel å synge 
og derfor kreves det et godt og stort 
kor. I hele vår har prosjektkoret øvd og 
øvd for å være klar til høstens konsert. 
For å sikre et stort nok kor har vi fått 
til et samarbeid med Vardåsen menig-
het og deres kor Vox Cordis. Vi gleder 
oss derfor også til å fremføre messen i 
Vardåsen kirke lørdag 12. oktober.

Et slikt verk krever også mye av 
musikerne som spiller – og vi har et 
stjernelag med oss. Komponisten selv 
vil spille sammen med vår egen Helge 
og trommis Thomas Hvale, og Frøydis 
Grorud vil bidra på saksofon. Stryker-
ne vil bestå av lokale musikere under 
ledelse av Tarjei Nysted. Misty Ann 
Sturm er sopransolist. 

Nå skal altså messen fremføres for 
første gang i Modum. Og hvis du fort-
satt ikke er overbevist om at du må få 
med deg dette – hør på albumet «Jazz 
Mass» av Ike Sturm på din musikk-
strømmetjeneste. Skulle du ha lyst til  
å oppleve dette live kan du kjøpe  
billetter på www.modum.kulturhus.no. 

Takk til menighetsrådet for velvilje 
og positivitet til prosjektet! Takk også 
til SpareBank1 Modum, Korforbundet 
og K-STUD for økonomisk støtte.

Vi ønsker alle hjertelig velkomne til 
«Jazz Mass»!

Endelig «Jazz Mass»

Åmot kirke 13. oktober

Tirsdag 20. august etter skoletid er det 
konfirmant-kickoff for 9. klassingene fra 
SMU i Åmot kirke, mens NMU-elevene 
samles på Vikersund menighetssenter 
onsdag 21. august. 

Det er ikke for seint å melde seg 
på. Påmeldingskjemaet kan lastes ned 
på www.kirken.no/modum under 
Konfirmasjon. Eller man kan bare møte 
opp ved oppstarten 20. og 21. august! 

Kateket Vidar Husøien og prest 

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

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

Velkommen 
som konfirmant i Modum menighet!



Modum Menighetsblad Nr. 3/2019
15

 
 
 
 

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt 
sett ut uten Kirken? Hvordan ville  
landet vårt vært uten en folkekirke? 
Det er nokså vanskelig å forestille seg. 
Kirken er til stede overalt i Norge. 
Den tar del i våre hverdagsliv og ved 
livets begivenheter. I sorgen og festen,  
i trøsten, sangen, leken og gleden.  
Kirken er åpen for alle, fra vugge til grav.  
Kirken har rom for deg! 

Hvordan vil du at kirken skal 
være? 
Ved Kirkevalget 8.–9. september har 
du mulighet til å påvirke: Samtidig som 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 
holdes, kan du også stemme fram hvem 
som skal lede kirken på lokalt, regionalt 
og nasjonalt nivå. Det skjer i et lokale 
rett i nærheten av kommunevalget.  
Eller du kan forhåndsstemme fra 22. 
august til 6. september på kirkekon- 
toret i Åmot kirke mellom kl. 10 0g 14 
på hverdager.

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme 
på kandidater til menighetsrådet og til 
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Til menighetsrådsvalget i Modum 
har 21 flotte medlemmer sagt ja til å 
være kandidater til menighetsrådet og 
lede menigheten de neste fire årene. 
Disse er presentert på de to neste 
sidene i bladet her. Menighetsråds- 
valget er et flertallsvalg, der du blant 
annet har mulighet til å gi kandidater 
en ekstrastemme. Kandidatene med 
flest stemmer blir med i rådet.

Ved valget til bispedømmeråd er 
det flere lister som det kan stemmes 
over. Dette er et forholdstallsvalg, der 
det endelige rådet avspeiler både hvor 
mange stemmer den enkelte liste og 
også den enkelte kandidat fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av  
landets elleve bispedømmer. Rådet  

ansetter blant annet prester og leder  
bispedømmet sammen med biskopen. 
Medlemmene av bispedømmerådet er 
også medlemmer av Kirkemøtet, det  
øverste representative organet i Den 
norske kirke. 

Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømme-
rådets arbeid spenner over mange 
temaer. Det kan være barne- og ung-
domsarbeid, juss og økonomiforvalt-
ning, ansettelser, gudstjenester, miljø 
og rettferdighet, omsorg, musikk og 
misjon. Rådene skal sørge for vekst og 
næring til kirken og lokalsamfunnet der 
du bor.

Første uka i august får alle medlem-
mene i Den norske kirke tilsendt et 
valgkort og en brosjyre om valget. Følg 
med i postkassa, møt opp og stem!  

Les mer om kandidatene til begge 
valgene her i bladet, på nettsidene våre 
www.kirken.no/Modum  eller på 
www.kirkevalget.no
Godt valg!

Visste du at
•  Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 

323 kirkemedlemmer. Det var en  
rekorddeltakelse på 16,7 prosent.

•  Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett 
til å stemme ved Kirkevalget 8.–9. 
september.

•  Det er dåpen som gir medlemskap i 
Den norske kirke.

•  Ungdom har stemmerett i Kirke- 
valget fra året de fyller 15. 

•  Menighetsråd i Modum har 10 med-
lemmer og 5 vara medlemmer, i til-
legg til soknepresten. Medlemmene 
har ulik utdannings- og yrkesbak-
grunn og mange er også aktive på 
andre arenaer i lokalsamfunnet. 

•  Til sammen skal 7.000 rådsmedlem-
mer stemmes inn i Kirkevalget 2019.

8.–9. sep. 2019
Kirkevalget

2019

Kirke
valget Din stemme teller!
Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i Kirkevalget! Når du stemmer 
gir du en tommel opp til din lokale menighet, og du er med på å bestemme hvem som skal lede den framover.

Valgkrets Sted/tid

Vikersund Kulturhuset

 Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00

Sysle Sysle skole

 Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00

Søndre Stalsberg skole

Stalsberg Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00

Enger Enger skole

 Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00

Buskerud Buskerud skole

 Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00

Din stemme er med på å bevare Den 
norske kirke som landets største demo-
kratiske medlemsorganisasjon. 

Foto: Kirkerådet



Modum Menighetsblad Nr. 3/2019
16

 

MENIGHETSRÅDSVALG 
i Modum sokn 

Trine Gjermundbo, f 1965 
Åmot 
 
Kommunikasjonssjef Fretex 
Menighetsrådet 2015-2019 
 
Satsningsområder:  

Legge til rette for og muliggjøre initiativ 
og innsats som bidrar til å nå 
menighetens langtidsmål. 

Helle Myrvik, f 1971 
Vikersund, Heggen 
 
Prosjektleder ved Modum Bads kurs- og 
kompetansesenter 
Menighetsrådet 2015-2019 
 
Satsningsområder:  

Brenner for kirken som et inkluderende 
fellesskap med: sterk diakonal profil, 
god samhandling mellom ansatte og 
frivillige, internasjonalt engasjement og 
forpliktelse, vidåpen dør for barn og 
unge.  
 
Petrine Indresæter, f 1994 
Åmot, Vestre Spone 
 
Kontaktlærer Stalsberg skole 
Menighetsrådet 2015-2019 
 
Satsningsområder:  

Musikk for barn og unge. 
Trosopplæring, dåp, konfirmasjon.  
 

Daniel Skage Schou, f 1998  
Vikersund, Snarum 
 
Førstegangstjeneste v/marinen 
 
Satsningsområder: 

Barn og unge 
 

Gudmund M Baustad, f 1966 
Vikersund, Heggen 
 
Undervisningsinspektør ved Buskerud 
skole 
 
Satsningsområder: 

Barne- og ungdomsarbeid. 
KRIK 

Åse-Berit Hoffart, f 1961 
Åmot 
 
Seniorrådgiver for Fylkesmannen i Oslo og 
Viken 
Menighetsrådet 2015-2019 
 
Satsningsområder: 

Er opptatt av at kirken:  
Er for alle - store og små, unge og eldre, 
uavhengig av kulturbakgrunn og legning. 
Er åpen og inkluderende, fremmer musikk, 
gode ord og stillhet. 
At kirken kommer ut til folk,- både til 
kirker, steder der folk samles og i naturen. 

Lars Sørumshagen, f 1952 
Vikersund, Heggen 
 
Pensjonist 
 
Satsningsområder: 

At kirken skal greie å formidle til alle 
alt det flotte Jesus viste og lærte oss i 
handling og ord.  
Barn/ungdom/foreldre.  
Dialog, samarbeide og samopplevelser 
på tvers av meninger, tro og etnisk 
bakgrunn.  
Lete etter alternative arenaer og 
treffpunkter.  

Sigmund T Skretteberg Amble, f 1987 
Vikersund, Snarum 
 
Lektor ved Buskerud vgs 
 
Satsningsområder: 

En inkluderende og mangfoldig kirke.  
Styrke frivilligheten som kirken er bygget på. 
Barne- og ungdomsarbeid.  
 

Anne-Berit Langeland, f 1948  
Vikersund, Gulsrud 
 
Pensjonist 
 
Satsningsområder: 

Barn og unge! 
 

Karoline Opperud Myro, f 2000 
Vikersund, Rud 
 
Skoleelev, klokker 
 
Satsningsområder: 

Heggen gospel. 
Trosopplæring. 
Miljø. 

For mer informasjon, se www.kirken.no/modum eller ring 32 78 32 30 (kirkekontoret). 

 
 
 

 

MENIGHETSRÅDSVALG 
i Modum sokn

Jorun Johannessen Tandberg,  f 1969 
Åmot, Nykirke 

Sykepleier i helsesøsterstilling, Sigdal 

Satsningsområder:  

Åpenhet, varme, toleranse og samhold 
i samfunnet.  
Dialog.  

Ingvild Røste Ødegård, f 1985 
Vikersund, Heggen 

Kundebehandler i Sparebank 1 Modum 

Satsningsområder:  

Aktivitetstilbud for barn og ungdom. 
Frivillig arbeid.  

Helge Haavik, f 1945 
Vikersund, Heggen 

Pensjonist 
Menighetsrådet 2015-2019 

Satsningsområder:  

Åpenhet, inkludering. 
Kirken som kulturformidler. 
Barne- og ungdomsarbeid. 
Moderne kommunikasjon. 

Laila Sortland Halås, f 1964  
Vikersund, Heggen 

Psykiatrisk sykepleier, teamleder 
Menighetsrådet 2015-2019 

Satsningsområder: 

Dåpsarbeidet.  
En åpen kirke der alle som kommer blir 
tatt imot og føler seg hjemme. Støtte 
alle de frivillige. Være støtte for 
prestene og alle de som har sitt arbeid i 
kirken i ulike roller.  

Aina Sørlie Grimnes, f 1970 
Geithus, Heggen 

Bussjåfør 
Menighetsrådet 2015-2019 

Satsningsområder: 

Ingen spesielle. 

Anne Katrin Håskjold, f 1974 
Vikersund, Heggen 

Daglig leder 
Menighetsrådet 2015-2019 

Satsningsområder: 

Er opptatt av den kulturelle og 
musikalske delen av kirkens arbeid. 
Ønsker at kirken skal være for alle.  

Kristin Leite, f 1959 
Vikersund, Heggen 

Daglig leder på Institutt for sjelesorg 

Satsningsområder: 

Være med å bidra til at 
arbeidsforholdene for de ansatte i 
menigheten forblir gode.  
Sang- og musikk livet.  

Gunnar Stenbro, f 1949 
Åmot 

Pensjonist, kirketjenervikar 

Satsningsområder: 

Gode forhold for ansatte og frivillige i 
menigheten. 
Ivareta kirkebyggene i hele bygda. 

Lisabeth Viljugrein, f 1984  
Vikersund, Heggen 

Sykepleier i hjemmetjenesten nord 

Satsningsområder: 

Inkludering (ufarliggjøre kirken for de 
som ikke har et forhold til kirken fra 
før). 

Trine Kristoffersen, f 1975 
Vikersund, Vestre Spone 

Lærer ved Enger skole 

Satsningsområder: 

En kirke for alle; åpen og inkluderende. 
Kirken som kulturarena.  
Kirkens tilbud til barn og unge.  

Monja Skage Østli, f 1971  
Vikersund, Snarum 

Gravferdskonsulent 

Satsningsområder: 

Barne- og ungdomsarbeid. 
Besøkstjeneste.  
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i Modum sokn

Jorun Johannessen Tandberg,  f 1969 
Åmot, Nykirke 

Sykepleier i helsesøsterstilling, Sigdal 

Satsningsområder:  

Åpenhet, varme, toleranse og samhold 
i samfunnet.  
Dialog.  

Ingvild Røste Ødegård, f 1985 
Vikersund, Heggen 

Kundebehandler i Sparebank 1 Modum 

Satsningsområder:  

Aktivitetstilbud for barn og ungdom. 
Frivillig arbeid.  

Helge Haavik, f 1945 
Vikersund, Heggen 

Pensjonist 
Menighetsrådet 2015-2019 

Satsningsområder:  

Åpenhet, inkludering. 
Kirken som kulturformidler. 
Barne- og ungdomsarbeid. 
Moderne kommunikasjon. 

Laila Sortland Halås, f 1964  
Vikersund, Heggen 

Psykiatrisk sykepleier, teamleder 
Menighetsrådet 2015-2019 

Satsningsområder: 

Dåpsarbeidet.  
En åpen kirke der alle som kommer blir 
tatt imot og føler seg hjemme. Støtte 
alle de frivillige. Være støtte for 
prestene og alle de som har sitt arbeid i 
kirken i ulike roller.  

Aina Sørlie Grimnes, f 1970 
Geithus, Heggen 

Bussjåfør 
Menighetsrådet 2015-2019 

Satsningsområder: 

Ingen spesielle. 

Anne Katrin Håskjold, f 1974 
Vikersund, Heggen 

Daglig leder 
Menighetsrådet 2015-2019 

Satsningsområder: 

Er opptatt av den kulturelle og 
musikalske delen av kirkens arbeid. 
Ønsker at kirken skal være for alle.  

Kristin Leite, f 1959 
Vikersund, Heggen 

Daglig leder på Institutt for sjelesorg 

Satsningsområder: 

Være med å bidra til at 
arbeidsforholdene for de ansatte i 
menigheten forblir gode.  
Sang- og musikk livet.  

Gunnar Stenbro, f 1949 
Åmot 

Pensjonist, kirketjenervikar 

Satsningsområder: 

Gode forhold for ansatte og frivillige i 
menigheten. 
Ivareta kirkebyggene i hele bygda. 

Lisabeth Viljugrein, f 1984  
Vikersund, Heggen 

Sykepleier i hjemmetjenesten nord 

Satsningsområder: 

Inkludering (ufarliggjøre kirken for de 
som ikke har et forhold til kirken fra 
før). 

Trine Kristoffersen, f 1975 
Vikersund, Vestre Spone 

Lærer ved Enger skole 

Satsningsområder: 

En kirke for alle; åpen og inkluderende. 
Kirken som kulturarena.  
Kirkens tilbud til barn og unge.  

Monja Skage Østli, f 1971  
Vikersund, Snarum 

Gravferdskonsulent 

Satsningsområder: 

Barne- og ungdomsarbeid. 
Besøkstjeneste.  



Modum Menighetsblad Nr. 3/2019
18

Heggen Gospel

Rut Følstad
Hvorfor begynte du 
i Heggen Gospel?
Jeg begynte på gos-
pelen fordi jeg hadde 
veldig mange venner 
som gikk i koret. Jeg 
har også likt å synge 
hele tiden. Jeg har alltid visst om koret, 
og det virket veldig spennende

Hva liker du best med Heggen  
Gospel?
Jeg liker best hvordan alle er kjempe-
gode venner, og det at alle er akseptert 
uavhengig av hvem de er. Jeg liker spe-
sielt godt at det er kjempelett å få seg 
nye venner. Alle har jo en ting til felles 
som er sang eller musikk

Hva er dine forventninger til din 
første turné?
Jeg gleder meg veldig til å tilbringe 12 
dager med de fantastiske menneskene 

i Heggen Gospel. Jeg gleder meg til å 
holde mange konserter i Tyskland og 
jeg gleder meg til å møte nye folk.

Hvordan synes du at miljøet i 
Gospelen er?
Jeg synes miljøet i Gospelen er det 
beste du kan få. Det er veldig positivt 
miljø. Du får deg lett venner i gospelen!

William Fidjestøl 
Hvorfor begynte du 
i Heggen Gospel?
Jeg begynte egent-
lig på gospelen på 
grunn av mamma og 
pappa. De møttes på 
Heggen Gospel, tror 
jeg.

Hva liker du best med Gospelen?
Det jeg liker best med Gospelen er 
alle personene der. Da jeg ble med i  
Gospelen, var alle kjempesnille og  

hyggelige mot meg. Man får mange 
gode venner hvis man er med.

Hva er forventningene dine til 
din første turné?
Jeg tror turneen kommer til å bli kjem-
pemorsom! Det kommer til å bli et 
minne for livet, det er jeg sikker på.

Amund Lobben
Vi intervjuet Amund som har vært med på 
mange turneer.

Hvorfor begynte du på Gospelen?
Jeg begynte på Gospelen fordi en venn 
av meg maste på meg om at jeg måtte 
bli med. Og jeg har forresten en stor 
lidenskap for musikk.

Hva liker du best med Heggen 
Gospel?
Det må nok være det gode samholdet 
og miljøet, tror jeg.

Hvordan har turné vært for deg?
Turné har vært fantastisk! Det har vært 
en ganske unik opplevelse og oppleves 
på en helt annen måte enn en vanlig 
ferietur ville vært for de fleste. Det er 
flotte steder, flotte folk, god stemning 
og byene er veldig annerledes fra det 
vi er vant med. Man kan få nye per- 
spektiver og oppleve å få annerledes 
type venner. Tyskland virker også som 
et sted man er veldig velkommen. Og 
bare stemningen generelt er anner- 
ledes, veldig bra!

Det har vært en veldig vellykket tur-
né og alle har kost seg mye! Snart be-
gynner Gospelen med øvinger igjen, 
fredag 23. august, og det er bare å 
komme!

I sommer var vi i Heggen Gospel på turné i Tyskland. Der har vi hatt konserter hver dag på skoler og i menigheter. 
Vi har kjørt mye buss, spilt raspeball og vært med gode venner fra Tyskland. Før turnéen hadde vi noen små intervjuer 
med noen som skulle dra på sin første turne, og noen som har vært med før.

Tekst: Ingrid Roness
og Thea Kittilsen Strand
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Ungdommer 
i praksis
Arbeidsuke i menigheten 

Vi er to jenter fra Nordre Modum ung-
domsskole som har hatt arbeidsuke, og 
vi var så heldige å få jobbe i menighe-
ten sammen med trosopplærer, Anne- 
Kjersti Holberg, og kateket, Vidar  
Husøien. Denne uka har vært morsom 
og spennende. Vi har vært med på baby- 
sang, kontorarbeid og Heggen Gospel. 

Vi valgte å jobbe en uke i menig-

heten med Vidar og Anne-Kjersti for-
di vi var nysgjerrige på hva de gjorde 
utenom å holde gudstjenester og  
andre arrangementer. 

Vi fant ut at det er mye forarbeid 
og planlegging før arrangementene, og 
at det er et godt arbeidsmiljø. Vi koste 
oss denne uka og er veldig takknemlige 
for at vi fikk være med.  

Ingrid og Thea

Ingrid og Thea som hadde arbeidsuke i 
menigheten sammen med Vidar Husøien 
på Heggen.

Foto: Ann Karén Kittilsen Strand

Fra Heggen Gospel sin konsert i Affalterbach                  Foto: Geir E. Holberg
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Bautaen over krigens 
falne i  Modum

«Historiespalten» Vidar Brekke
Medlem av 

Modum menighets 
historieutvalg

I kort avstand til inngangspar-
tiet til Heggen kirke står en bau-
ta over krigens falne i Modum.   
Det er i alt 24 navn på bautaen, som 
ble avduket etter gudstjenesten søndag 
5. september 1947. En bredt sammen-
satt komitè hadde funnet fram til de 
som skulle ha sitt navn på bautaen.

Noen savner likevel navnet på sin 
slektning, som også falt for krigshand-
linger under 2. verdenskrig. Spørsmåle-
ne de stiller seg, kan være mange. Kan-
skje de ikke døde under krigen likevel? 
Hadde de gjort noe dumt som gjorde 
at de ikke var verdige til å ha sitt navn 
på bautaen?

De siste årene har jeg skrevet to 
artikler om «Moinger i fangenskap 
1940-1945» og «Krigsseilere fra Mo-
dum under 2. verdenskrig». Arbeidet 
med artiklene har medført mye leting 
i ulike registre. I artiklene skriver jeg 
om tre personer som alle omkom som 
følge av krigshandlinger, men som ikke 
har sine navn på bautaen. Jeg stilte meg 
spørsmålet om hvorfor det var slik og 
bestemte meg for å prøve å finne svar. 

Hans Andersen var født i Majo-
rud i Geithus 20. september 1905. 
Hans foreldre var papirfabrikkar-
beider Anders Gundersen født på 
Norderhov i 1872 og Pauline Ovi-
dia født Olausen født i Svelvik i 1875.   
  Som mange andre fra Modum 
fikk Hans hyre til sjøs og seilte med 
forskjellige båter som motormann og 
fyrbøter. Den siste båten han seilte 
med var M/S Oregon Express som 
ble torpedert av tysk ubåt, U-238 i 

Atlanteren 23. september 1943. Båten 
gikk i ballast Manchester-Liverpool-
Halifax. Åtte av mannskapet omkom, 
hvorav Hans Andersen var den ene. 
  Før Hans Andersen reiste ut 
under krigen hadde han i 1937 giftet 
seg med Astrid Marie f. Andersen født i 
Svelvik i 1909. Trolig flyttet han til Svel-
vik dette året. For sin innsats under 
2. verdenskrig er han tildelt Krigsme-
daljen.

Hans Andersen var bosatt i Svel-
vik og hadde sin nærmeste familie der. 
Han er  medtatt på bautaen over falne 
i Svelvik. Bautaen står ved Svelvik kirke. 

Einar Karsten Solheim var født på 
Snarum 15. mars 1911. Hans foreldre 
var magnesittarbeider Engebret Lange-
rud Solheim født i Modum  i 1875 og 
Anne født Trulsdatter født i Krødshe-
rad i 1877.

Han tok i 1939 hyre på det fly-
tende hvalkokeriet D/S Salvestria. 
Han seilte som hvalfanger og smører.  
D/S Salvestria ble satt inn som tank- 
skip i krigstjeneste i 1940. Skipet ble 
minesprengt og sank utenfor Skottland 
27. juli 1940. Fem nordmenn omkom, 
hvorav Einar Karsten Solheim var den 
ene. 

Ved bautaen ved Heggen kirke.
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Han drev i land i Aberlady i Skottland 
og ble gravlagt på Aberlady Cemetery.

Einar Karsten Solheim hadde i 1936 
giftet seg med Thora f. Johansen f. i V. 
Bærum i 1919. Ekteskapet ble inngått 
i V. Bærum, og bostedsadressen ble 
Gamle Drammensvei, Asker.

Navnet hans er medtatt på «Tower  
Hill Memorial» i London – Panel 91.  
Han er også hedret med sitt navn  
på Minnestøtten som viser Askers  
falne. Minnestøtten er plassert ved  
Kirkeveien vis-a-vis Asker kirke.

 
Kaare Sundby var født i Modum 1. ja-
nuar 1905. Hans foreldre var distrikts-
dyrlege Theodor Thorfinn Sundby født 
i Ullensaker i 1862 og Gullaug Marie 
født Bjertnes født i Kristiania i 1867.

Kaare Sundby flyttet til Borgestad-
veien, i den gang Vestre Aker, og ble en 
del av Milorg. i 1940-41. I kampene et-
ter invasjonen i 1940 deltok han blant 
annet ved Stryken.Han var en allsidig 
illegalist. Organiserte transport av jø-
der. Deltok i eksport av flyktninger til 
Sverige. Drev utstrakt kurérvirksom-
het mellom Norge og Sverige. Var med 
i Secret Service. Deltok i slippgjeng i 
Milorg. samt våpentransport. I Minne-
skrift over falne i Milorg. D 13 skrives 
at han utførte alt arbeid han tok på seg 
med matematisk nøyaktighet.  

Han hadde utdannet seg til ingeniør 
i Tyskland og snakket godt tysk. Gjen-
nomførte teknisk skole og høyskole. 
Ble ansatt som driftsingeniør i ESAB 
(Elektriske Svetsnings Aktie Bolag), Gø-
teborg.

Da politigeneral Karl Marthinsen 
ble likvidert 8. februar 1945, igangsatte 
tyskerne en stor hevnaksjon. Kaare 
Sundby sto på listen over ettersøkte 
og ble arrestert i sitt hjem samme dag. 
Han ble ført til Akershus festning, hvor 
han ble henrettet 9. februar 1945 og 
deretter senket i Oslofjorden.

Kaare Sundby hadde giftet seg i 
Oslo i 1943 med Astrid Bartmann Run-
dø f. i 1903.

Han har sitt navn på Minneplaten 
på retterstedet på Akershus Festning. I 
tillegg har han navnet sitt på Krigsmin-
nesmerket ved Tåsen skole, sammen 
med 21 andre fra Tåsen skolekrets.
 
Kilder:  
Sogn kultur- og historielag
Mette Breder
Kirkebøker

Folketellinger 1900 og 1910
Norges Hjemmefrontmuseum
«Våre falne»
«Norsk Tidend» - 14. februar 1945
Mil.org i StorOslo – Orion forlag
Lokalhistoriewiki.no – Retterstedet på Akershus 
festning
Nordmenn i fangenskap 1940-1945 ved Kristian 
Ottosen 1995
Minneskrift over falne i Milorg. D 13 Oslo 1947
Nettstedet War Graves 
Krigsseilerregisteret
Samtale med Bjørn Ivar og Eli Åsheim 13. mai 
2019

1955 

Hjertelig takk!
Flinke småpiker på Geithus har hatt  
utlodning til inntekt for Modum  
Barnehjem og fått inn kr. 177.00.  

De flinke småpikene heter: 
Inger-Johanne Braathen, Bodil  
Johansen, Marit Holmen, Synnøve  
Nilsen, Guri Olsen.

Kilde:  Modum menighetsblad 
– desember 1955

1959 

«Gnisten» 35 år
«Gnisten» kr. ungdomsforening, 
Sysle, ble stiftet 17. januar 1924  
med Olga Aamodt (nå: Blaker) som 
formann og Eystein Paulsen (da  
ungdomsprest i Modum) som sekre-
tær. Kjøpmann G. L. Gudmundsen  
var formann en rekke år, likeså pres-
tene Lehmann og Hov. Nå er kalls- 
kapellan Sven Eeg formann.
Foreningen har aldri vært av de sto-
re når det gjelder medlemstall, men 
det er gjerne god oppslutning ved 
dens åpne fester og samvær. De regel- 
messige ungdomskvelder de siste  
årene har samlet ikke så få av de gans-
ke unge, som vi håper kan danne en 
ungdomsklubb innen foreningen.

Vi hadde en hyggelig og godt be-
søkt 35 års fest søndag 25. januar. 
Sykehusprest Kjell Petter Dahl holdt 
festtalen, og sokneprest Bogerud 
avsluttet. Det var ellers duettsang 
og opplesning – og ekstra god og  
rikelig bevertning.

Gnisten vil nok leve, for den  
er tent av Kristus!

 
SV. E. (Sven Eeg) 
 
Kilde:  Modum menighetsblad – februar 1959

1961
Våre døpte
Heggen kirke:  
Jarle Fredrik Werner, Sevals –  
Ole Jonny Moløkken, Vikersund –  
Siri Hovde, Vikersund – Mette  
Flaglien, Vikersund – Gro Werner,  
Geithus – Ann Olga Larsen, Geit-
hus – Torill Strand, Vikersund –  
Helle Bjørnstad, Vikersund –  
Britt Fure, Fure

Ruud kapell:  
Vidar Ødegaard, Drolsum – Lise Flat-
tum, Drolsum

Nykirke:  
Odd Hvila, Simostranda – Einar 
Haviken, Åmot – Kjersti Mon-
land, Åmot – Anne Hilde Knutsen, 
Åmot – Inger Helén Markussen, 
Åmot – Anne Brit Røste, Haugfoss 
– Tom Vidar Hellerud, Formo.
 
Åmot kapell:  
Jan Petter Hansen, Geithus – 
Jonny Midtskogen, Skalstad – Bjørn  
Høibakk, Åmot – Anne Kari Svoldal,, 
Geithus – Aud Breche, Åmot.
 
Snarum kirke:  
Terje Finnerud, Sysle – Tone  
Asbjørnhus, Morud
 
Solumsmoen kapell:  
Arne Erik Bekken, Simostranda

Kilde:  Modum menighetsblad – juni 1961

1963 

Nykirke
Atter har Søndre Modum Bondekvin-
nelag vist sin kjærlighet til vår kirke. 
Laget har forært den et par vakre 
syv-armede kandelabre, omtrent 
halvannen meter høye. De tar seg 
meget godt ut og vil passe godt særlig 
ved begravelser. Dessuten har kirken 
fått et nytt, meget vakkert antepen-
dium som det er tanken skal pryde 
alteret til jul. Det er av et fint rødt 
stoff med et lysende kors på midten; 
levert av Den norske Husflidsfore-
nings kirkeavdeling. 

På vegne av hele menigheten vil vi 
uttale vår hjertelige takk for de ver-
difulle gaver.
Nykirke Menighetsråd. 
 
Kilde:  Modum menighetsblad 
– desember 1963
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Siden sist  
Glimt fra menighetens aktiviteter
Takk til alle som har sendt inn bidrag

Klokker Karoline Myro viser at det å være russ fint kan kombi-
neres med det å være klokker i kirken på 17. mai. Nora Eline 
Bekken og Øyunn Brokhaug Røvang fra familiespeideren følger 
godt med under kunngjøringene mens de holder godt i flaggene.

 17. mai i Åmot kirke

 Åmot barnegospel og Modum Soul Children

I april hadde Åmot barnegospel og Modum Soul Children for 
første gang overnatting sammen i Åmot kirke.  Takk til alle le-
dere, foreldre og barn for en super helg!

Kirkekino:
Lørdag kveld var det kirkekino «Bestevenner» med godtepose, 
popcorn og brus utdelt av de unge lederne i barnegospelen. 

Målfrid, Frida Marie, Thea og Tilla er 
solister på «Heier på deg!» under guds-
tjenesten.  På overnattingsturen hadde 
Hanna, Petrine og Ingrid Mathea egne 
øvelser med solistene. Under opptreden-
de i gudstjenesten søndag hørte vi godt 
at de hadde lært mye!

Haylee, Emma og Elise sang vakkert og vart 
på «Elsket for den du er» som har en tekst 
som er viktig både for små og store!

Korene fikk øvd masse sammen både 
lørdag og søndag. Her er det Nora Eline 
og Ingvild som får synge solo «Lær oss å 
gå». 

Nina Brokhaug Røvang / Foto: Røvang

Odd Røvang, Lars Kristian Bekken og Ingrid Mathea Bjørke Krogh 
fra familiespeideren står flaggborg mens prest Runar J. Liodden 
leder gudstjenesten med stø hånd. 
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En gjeng familiespeidere 
på kanten av stupet

Menighetsbladets 
redaktør skuer mot 
Vikersund fra toppen 
av fjellet.

5. klassinger fra Vikersund og Stalsberg skoler deltok med sang.

Det er mye utstyr som skal 
rigges til for en konsert

Kjekke karer Hermann, Felix og 
Adrian trakterer strengene i bandet

NSF speidere med flaggborg under tale for dagen

 17. mai i Heggen kirke

 Familiespeideren  Heggen Gospel konsert på 
 Vikersund Kurbad 23. mai

 Vaskedugnad på Vikersund menighetssenter

20. mai var det vaskedugnad på menig-
hetssenteret. Mange ivrige personer 
gjorde sitt til at kjøkkenet ble ryddig 
og rent, glasskuplene i salen ble 

skinnende blanke, og vinduene ble 
rene.  Gulvene fikk en omgang med 
den nye rengjøringsmaskinen, og ellers 
ble det vasket, ryddet og tørket støv.

Etter innsatsen smakte det godt med 
ferdigsmurte baguetter.
Vi takker hverandre for en god jobb!  

Torill Korsvik

Jørgen Korsvik med den nye 
rengjøringsmaskinen Grundig kjøkkenvask

Hanna og Isabell, 
stødige jenter i bandet

Risam styrer lyden 
sikkert og godt

En super gjeng som gir av seg selv

Glasskupler til taklyset vaskes

Kuplene i taket 
ble satt på plass.
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 Delinga 2. juni

 Gruvetråkka 26. mai

Geithus musikkorps stilte som vanlig også opp på Delinga.

Været var bra, men ikke så veldig varmt

På gruvetråkka skinte sola mens regnbyene gikk forbi nede i bygda.

Tro og lys, 
familiespeideren 
og miljøgruppa 
sammen om å 
vise bevegelser 
til sang i guds-
tjenesten.

Takk igjen til Geithus musikkorps for flott musikk både til 
salmene og liturgien! Og et fantastisk postludium.

Dagens altertavle med korset, skaperverket og speider-
liljen med trekanten som symboliserer treenigheten

Takk også til Jon Mamen som hvert 
år forretter på gudstjenesten.
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Klasserom i Dhading

Lærer i Dhading

Nå er skolen mer barnevennlig
Fra hardt betonggulv til tepper og 
puter. Dette er et av flere gode tiltak 
som har gitt barna i Dhading en bedre  
skolehverdag.

Calle Wahlström, ansatt for Himal-
Partner i Nepal, var nylig på prosjekt-
besøk på en skole i Dhading. Med seg 
hadde han Reidun Gjengedal fra Norad. 

– Jeg ble imponert over arbeidet til 
HimalPartner, sier Gjengedal.

– Organisasjonen jobber tett mot 
lokale partnere i Nepal og frivillige i 
Norge. På denne måten blir prosjektet 
kostnadsbesparende og effektivt. Man 
får mer ut av givernes penger.

Fysisk avstraffelse
De som hadde fått foreldreveiledning 
begynte å reflektere over bruken av 
fysisk avstraffelse og enten reduserte 
bruken eller stoppet helt. Fedre, som 
sjelden deltok i denne gruppen, ble 
ofte fortalt av konene deres om hva 
de hadde lært, og noen av fedrene 
har redusert bruken av avstraffelse. 
Flere av deltagerne ønsket at dette 
skulle spre seg til resten av lokalsam-
funnet, også til besteforeldre. Derfor 
planlegges en egen informasjonskveld.

En mykere start
Som en del av prosjektet for å gjøre 
skolen mer barnevennlig, har førskole-
klasserommene fått gulvtepper der det 
tidligere bare var betonggulv. Teppene 
gjør at det er varmere å være på gulvet, 
og de minsker lydnivå og støy. Barna 
har også fått puter til å sitte på. Noen 
pedagogiske verktøy er blitt kjøpt inn. 
Elevene har fått skrivebøker, memory 
spill og andre enkle spill.
 
Bedre kontakt mellom lærer 
og elev
Det som ble gitt til lærerne kombinert 
med tepper, puter og undervisnings- 
materiale, forbedrer undervisningen. 

Det er varmere på gulvet, mer fargerikt 
og rommene er mer innbydende å leke i. 
Lærerne har også fått veiledning og de  
har blitt opplært til å lære å leke og  
synge med barna. I starten var mange  
foreldre skeptiske og likte ikke de nye 
metodene. De syns det var for mye 
lek og moro, ikke nok skriving, lesing 
og lekser. En lærer begynte å samle alt 
barna gjorde i papirmapper for å vise 
foreldrene hva barnet hadde lært.

– Jeg fikk se en mappe og den var 
full av tegninger, bilder av dyr der de 
hadde skrevet navnet på dyrene og ark 
med bokstaver som de hadde øvd på 
å skrive. Når foreldrene ser hva barna 
sine fått til så blir de stolte og synes 
ikke det gjør noe om de leker og syn-
ger mye på skolen, sier Calle Wahl-
ström.

Egen innsamling
Skolen er også flink til å bruke noen 
av de religiøse høytidene, eksempelvis  
Tihar, til innsamling. Da er det vanlig 
å ha danseoppvisninger og samle inn 
penger til forskjellige ting.

Nå er skolen mer
barnevennlig

v/Line Konstali 

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 Konsert med Modum Kammerkor

Internasjonal lørdag 
19. oktober
Årets internasjonale lørdag 
blir lørdag 19. oktober kl. 15.00 
i Hoppsenteret. 

Hele 400 mennesker har de siste 
årene besøkt dette arrangementet. 
Trekkplasteret og kjernen er helt 
klart matopplevelsen og det kultu- 
relle mangfoldet. I år vil vi kompri-
mere taler og underholdning til en 
mindre «bolk» før mat. Når mat- 
hallen åpnes, er det det kulinariske 
og kulturelle mangfoldet som gjelder.  
Etter mat avsluttes arrangementet.

Internasjonal lørdag er gratis for 
besøkende og et dugnadsarrange-
ment. Bidragsyterne er Flyktninge- 
tjenesten, Frivillighetssentralen og 
Den norske kirke i Modum, men  
viktigst og mest avgjørende; de  
enkeltpersonene og familiene som i 
dagevis lager mat for at 400 mennes-
ker kan smake og nyte.

Selv om arrangementet er gratis, 
vil vi i år oppfordre de som kommer 
til å bidra/vippse et mindre beløp. 
Dette er for å trygge både denne og 
fremtidig internasjonale lørdager.

Om noen ønsker å bidra med 
transport eller annet i forbindelse 
med arrangementet, så ta kontakt 
med Flyktningetjenesten, Frivillig-
hetssentralen eller kirkekontoret i 
Åmot kirke.

Åmot kirke 23. november kl. 
17.00
«En musikalsk reise i Europa».

F

Vil du være prosjektsanger? 
Kontakt leder 
Liv S. Høgmoen, tlf. 970 39 369, 
eller møt opp på korøvelsene på 
Vikersund menighetssenter 
tirsdager kl. 19.00

Fo
to

:  
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o 
M
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Dåp 
– en god start på livet

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan 
bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et

fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom
alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine

viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge
barnet alle dager.  

Les mer om dåp på kirken.no/modum

Modum menighet
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 
Modum Soul
Children

Vikersund
menighetssenter
Onsdag 28. august kl. 19.00 

Vandregudstjeneste 
 v/Jørgen Korsvik og Marie Ruud
Tirsdag 10. september kl. 11.00 

Formiddagstreff.  Om hørsel og 
høreapparater v/Stine Mette Jahren

Onsdag 18. september kl. 17.00
 Middag og fellesskap
Tirsdag 8. oktober kl. 11.00
 Formiddagstreff med 

50-årsjubileum. Per Arne Dahl, 
Svein Tony Gårdsø m.fl.

Onsdag 16. oktober kl. 19.00 
Tekstgjennomgang 

Onsdag 30. oktober kl. 19.00 
 Møte i Misjonssambandet
Tirsdag 12. november kl. 11.00 

Formiddagstreff. Om Snarum kirke 
v/Ola Ingvoldstad

Onsdag 20. november kl. 19.00  
Temakveld: 

 Min vei til prestetjenesten 
 v/Vivian Fleischer Nyborg.
 Sang av Hokksund Felleskor

For gudstjenester på menighetssenteret, 
se gudstjenestelista.

 
 

Oppstart av aktiviteter

• Babysang: onsdag  28. august  kl. 11.00  i Åmot kirke 
• Babysangkurs: torsdag  29. august  kl. 12.30  på Vikersund menighetssenter
• Barseltrim: onsdag  21. august  kl. 10.00  i Åmot kirke. 
• Bønn for Modum: torsdag  29. august  kl. 19.30  på Betlehem i Geithus
• Familiespeideren KFUK-KFUM   søndag  1. september  kl. 14.00   på Sysletjern, kanopadling
• Formiddagstreff: tirsdag  10. september  kl. 11.00  på Vikersund menighetssenter
• Heggen gospel:  fredag  23. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter 
• HolyRobic senior: torsdag  22. august  kl. 11.00  i Åmot kirke
• Hyggestund: mandag  9. september  kl. 11.00  i Åmot kirke
• Hyggetreff:  tirsdag  17. september  kl. 11.00  på Holemoen 
• Knøttesang: torsdag  29. august  kl. 17.30  i Åmot kirke
• KRIK:  torsdag  5. september  kl. 19.30  på NMU
• Lørdagskafé: lørdag  31. august  kl. 11.00  på Vikersund menighetssenter
• Modum Soul Children:  lørdag  31. august  kl. 13.00  på Vikersund menighetssenter
• Strikkekafé: tirsdag  20. august  kl. 18.00  i Åmot kirke  
• Vandregudstjeneste: onsdag  28. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter
• Åmot barnegospel: torsdag  29. august  kl. 17.30  i Åmot kirke

Klar, ferdig, gå! Høsten 2019

 
 

Åmot barnegospel 
fyller 20 år i år og 
feirer jubileet med 
å spille inn en helt 
ny CD! Den forrige 
CD’en ble gitt ut i 
2015, og har vært 
til glede for mange, 
store og små. Siden 
den gang har koret 
fått med flere nye 
sanger i repertoaret, og mange av disse 
sangene blir med på den nye CDen. 

SpareBank1 Modum har bevilget 
penger til prosjektet gjennom sin 
årlige gaveutdeling, og det setter 
barnegospelen stor pris på. Det gir 
koret mulighet til å gjennomføre en 
innspilling med høy kvalitet, der det 
også legges vekt på at innspillingen i seg 
selv skal være en artig og inspirerende 
opplevelse for barna som er med. Og den 
store finalen på innspillingsprosessen 
blir releasekonsert i Åmot kirke 
torsdag 28. november kl. 18.00. Der er 
alle hjertelig velkomne!

CD-innspilling

Datoer for Modum Soul Children 
til høsten er følgende:

31. august – kl . 13–17
 oppstartsøvelse på Vikersund 

menighetssenter.

14. september kl. 13–17 øvelse – 

15. september gudstjeneste i 
Nykirke

16. november kl. 13–17 øvelse – 

17. november gudstjeneste på 
Vikersund menighetssenter.
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Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

I 1969 leste Jan Marcussen i Indre-
misjonsbladet «For fattig og rik» at de 
hadde startet med «Eldres hyggestund» 
i Trondheim. Det syntes å være en god 
ide, og slik begynte det. Ida Aunevik og 
Ingrid Marcussen tente på ideen, og 
de satte i gang på det gamle Vikersund 
Kapell med «Eldres hyggestund». 
Karstein Arnevik og Jan Marcussen 
skulle skaffe talere og sangere, avertere 
og holde orden på økonomien. 

Tanken bak dette skulle være å samle 
eldre mennesker til en hyggestund på 
formiddagen med god mat, forskjellig 
underholdning og andakt. 

I dag heter det «Formiddagstreff» 
og arrangeres hver andre tirsdag i 
måneden på Vikersund menighetssenter. 

Nå er det gått 50 år, og det gir 
grunn til feiring. 

Jubileet feires 
tirsdag 8. oktober kl. 11.00. 
Vi inviterer hyggestundene på Hole-
moen og i Åmot kirke til å være 
sammen med oss den dagen.

Tidligere biskop Per Arne Dahl og 
regionleder for Normisjon, Svein Tony 
Gårdsø, kommer. Det blir historisk 
tilbakeblikk, utlodning og servering av 
god mat og bløtkake.

Alle er velkommen til en hyggelig 
formiddag.

Besøk av Kristin LeiteDet er kjekt å synge sammen. Utlodning hører med.

50 år med 
formiddagstreff Tekst: Jan Marcussen

Foto: Tor Kornstad
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Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

Tekst: Runar Liodden
Foto: Henrik Guii-Larsen, 
Henriette Iversen BP og 
Modum menighet

Rullatormila® gikk av stabelen onsdag 
12. juni for 12. året på rad. Det kjølige 
været bidro til at det var noe færre 
deltakere enn i fjor. Likevel møtte 115  
deltakere opp med ledsagere og med- 
hjelpere fra blant annet Helse- og 
oppvekstlinja på Buskerud videre-
gående skole. Barn fra Enger skole, 
Mælumenga og Bårudåsen barnehage 
heiet de eldre fram i løypa. 

I år fikk vi besøk av den nye Eldre- 
og folkehelseministeren, Sylvi Listhaug, 
som bidro både som ledsager og kom 

med en oppmuntrende hilsen full av 
lovord om arrangementet. 

Nytt av året var at personer fra 
menigheter og institusjoner fra bispe-
dømmet var invitert til å delta på en 
inspirasjonsdag for å oppmuntre og 
utruste flere til å arrangere Rullator-
mila på nye steder. Tønsberg, Dram-
men, Hønefoss, Kongsberg, Hokksund 
og Gol var representert, og vi håper 
at dette utradisjonelle trimløpet for 
eldre kan spre seg til nye steder. 
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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

Lea Bjørndalen Skretteberg 14.04.2019  Åmot kirke 
Finn Indiana Esterhuizen 21.04.2019  Kvaløy kirke, Troms 
Kristian Mission Hurum 21.04.2019  Heggen kirke 
Maren Reigstad Hagen 28.04.2019  Snarum kirke 
Syver Hæhre 28.04.2019  Snarum kirke 
Sigurd Elvesveen Jokstad 28.04.2019  Åmot kirke 
Maya Pettersen Schøne 28.04.2019  Åmot kirke 
Theodor Opdal Furuhaug 05.05.2019  Olavskirken 
Adam Kårtvedt Koc 12.05.2019  Nykirke kirke 

Navn Dåpsdato Sted

Sigurd Lund Berget 19.05.2019  Heggen kirke 
Mathea Thorsby Fjeldheim 19.05.2019  Heggen kirke 
Oskar Thomassen Grøterud 19.05.2019  Rud kirke 
Natasha Otilie Johansen 19.05.2019  Nedre Eiker kirke 
Henrik Jørgensen 19.05.2019  Heggen kirke 
Vemund Solberg Ranheim 19.05.2019  Heggen kirke 
Vetle Ditlefsen Skaug 19.05.2019  Rud kirke 
Emil Hoffart Gaarud 30.05.2019  Snarum kirke 
Eva Aleah Myre Stefferud 30.05.2019  Snarum kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Jonny Grønlund 1944 17.04.2019 Heggen kirke
Erik Ditmansen 1942 24.04.2019 Heggen kirke
Gunnar Narumshagen 1965 25.04.2019 Åmot kirke  
Aslaug Olsen 1926 26.04.2019 Heggen kirke
Kari Berg 1934 03.05.2019 Heggen kirke
Thore Raaen 1951 08.05.2019 Heggen kirke
Bjørg Frøyd 1929 09.05.2019 Heggen kirke
Agnethe Husmoen 1933 14.05.2019 Modumheimen kapell
Johanne Ellefsen 1946 15.05.2019 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Rilda Eleonore Løken 1938 23.05.2019 Heggen kirke
Kjell Gudbrandsen 1930 24.05.2019 Åmot kirke
Birger Hammerstad 1927 28.05.2019 Åmot kirke
Harald Olav Krogstad 1944 29.05.2019 Heggen kirke
Rolf Thormund Torgersen 1939 18.06.2019 Åmot kirke 
Lorentz Håkon Risan  1940 19.06.2019 Åmot kirke
Helge Gutuen 1942 20.06.2019 Heggen kirke 
Kjellfrid Trondsen 1926 21.06.2019 Åmot kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Eva Borgersen og Svein Harald Kvia 16.05.2019 Åmot kirke 
Eva Christine Hansen og Espen Nordtømme 08.06.2019 Heggen kirke

Brudeparet Dato Kirke

Susanne Sofie Gjelsnes og Fredrik Berg 22.06.2019 Heggen kirke
Iryna Chuiko og Einar Stake 22.06.2019  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?

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

August 
Søn. 4. august – 8. søn. i treenighetst. – Mark 12,28-34 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Vivian Fleischer 
Nyborg og Karianne S. Moe. 

Søn. 11. august – 9. søn. i treenighetst. – Luk 6,36-42 
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Vivian Fleischer 
Nyborg og Hanna L. Husøien.  

Søn. 18. august – 10. søn. i treenighetst. – Mark 11,25-26 
Heggen kirke kl. 11: Førsteklassesgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og Hanna L. 
Husøien. Gruppe fra Åmot barnegospel.   
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Vivian Fleischer 
Nyborg og Karianne S. Moe.
Snarum kirke kl. 13.30: Gudstjeneste. Vivian Fleis-
cher Nyborg og Hanna L Husøien. 

Søn. 25. august – 11. søn. i treenighetst. – Joh 8,31-36 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Konfirmant- 
presentasjon, Geithuspartiet. Geir E. Holberg, 
Hanna L. Husøien og Vidar Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Konfirmant- 
presentasjon. Runar J. Liodden, Helge Nysted.
Rud kirke kl. 13.30: Gudstjeneste. Konfirmant-
presentasjon. Geir E. Holberg, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 17: Ordinasjonsgudstjeneste. 
Vivian Fleischer Nyborg, Hanna L. Husøien,  
+ alle i staben.

Onsdag 28. august – 11. søn. i treenighetst. – Joh 8,31-36 
Vikersund menighetssenter kl. 19.00: 
Vandregudstjeneste. Jørgen Korsvik, Marie Ruud 
og Karianne S. Moe. 

September 
Søn. 1. september – 12. søn. i treenighetst.
 – Joh 4,27-30.39-43 
Snarum kirke kl. 11: Jubileumsgudstjeneste,  
Snarum kirke 150 år.  Konfirmantpresentasjon. 
Geir E. Holberg, Runar J. Liodden, Vivian Fleischer 
Nyborg, Vidar Husøien, Anne-Kjersti Holberg, 
Marie Ruud, Helge Nysted, Hanna L. Husøien,  
Nina Brokhaug Røvang. Familiespeideren.
Vestre Spone kirke kl. 14.30: Gudstjeneste.  
Konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden og 
Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.

Søndag 8. september – 13. søn. i treenighets. – Apg 6, 1-7
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Konfirmantpresentasjon, Vikersundpartiet. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon. 
Jubileum, 50-års konfirmanter. Runar J. Liodden 
og Karianne S. Moe.

Søndag 15. september – 14. søn. i treenighetstiden – 
Matt 19, 27-30
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste i forbindelse 
med konfirmantleir. Vivian Fleischer Nyborg, Vidar 
Husøien og Karianne S. Moe.
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling 
av 4-års bok. Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Hol-
berg og Hanna L. Husøien.
Rud kirke kl. 19: Bygdas kirkekveld. Vivian Fleischer 
Nyborg og Hanna L. Husøien.

Søn 22. september – 15. søn. i treenighetst. – Joh 15, 9-12
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling 
av 4-års bok. Vivian Fleischer Nyborg, Anne-Kjersti 
Holberg og Hanna L. Husøien. Åmot Barnegospel.

Søndag 29. september – 16. søn. i treenighetstiden – 
Matt 11, 16-19
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Jubileum med 50-års konfirmanter. HimalPartner.  
Vivian Fleischer Nyborg og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Oktober 
Søndag 6. oktober – 17. søn. i treenighetst. – Fil 1, 20-26
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Høsttakkefest. Vikarprest.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Søn 13. oktober – 18. søn. i treenighetst. – Mark 1, 40-45
Rud kirke kl. 11: Førsteklassesgudstjeneste. 
Utdeling av 4-års bok. Vivian Fleischer Nyborg 
og Karianne S. Moe.
Vestre Spone kirke kl. 13.30: Førsteklasses 
gudstjeneste. Utdeling av 4-års bok.  
Vivian Fleischer Nyborg og Karianne S. Moe.

Søndag 20. oktober – 19. søn. i treenighetstiden – Luk 
9, 57-62
Heggen kirke kl. 11: Førsteklasses gudstjeneste. 
Utdeling av 4-års bok. Åmot Barnegospel. 
Geir E. Holberg,  Anne-Kjersti Holberg og 
Helge Nysted.
Snarum kirke kl. 11: Førsteklassesgudstjeneste. 
Utdeling av 4-års bok. Jubileum for 50-års 
konfirmanter. Vivian Fleischer Nyborg og 
Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.

Søn 27. oktober – Bots og bønnedag – Luk 15, 11-32
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. 
Vivian Fleischer Nyborg og Karianne S. Moe.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys. 
Marie Ruud.

November
Søndag 3. november – Allehelgensdag – Jes 60, 18-22
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste.  
Geir E. Holberg, Marie Ruud og Hanna L. Husøien. 
Nykirke kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste.  
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Snarum kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste.  
Vivian Fleischer Nyborg og Karianne S. Moe.

Søn 10. november – 22. søn. i treenighetst. – Luk 10, 25-37
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og vikarorganist.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Søndag for de forfulgte. Vivian Fleischer Nyborg, 
Marie Ruud og Hanna L. Husøien.

Søndag 17. november – 23. søn. i treenighetstiden – 
Matt 24, 35-44
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Modum Soul Children. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.

Søndag 24. november – Kristi kongedag – Joh 9, 39-41
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Vivian Fleischer Nyborg og Karianne S. Moe. 
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Åmot Barnegospel og Familiespeideren. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.

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 13. oktober 
Gulsrud, Nykirke eller Snarum kl. 11.

Søndag 27. oktober 
Gulsrud, Rud, Snarum eller Vestre Spone 
kl. 13.30.


