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Adventstid
En liten gutt løper oppover bakken. Han er andpusten. Håret er ustelt. Han er skitten. 
Klærne er revet i filler.  Vinden og snoen skjærer som skarpe kniver gjennom det som en 
gang var klær, og borer seg helt inn i margen på gutten. Han er på flukt. Han løper, men vet 
ikke hvor. Han lengter, men etter hva? Han er redd og søker trygghet.
Kanskje er det du eller jeg som løper?
 
 Vi er mennesker.  
 Vi lengter, søker fasthet, søker trygghet og omsorg.

 Kom, Herre Jesus.  
 Ta bolig iblant oss!

Kjære gode leser,
For denne adventstid er det mitt inderlige ønske at du kan ta deg tid til glede deg over, ha 
forventninger om den gamle historie. Historien om at Frelseren kom til verden for deg.
Født i en mørk stall, i kalde og kummerlige forhold. For deg.
Han som er verdens lys – ble et menneskebarn for at vi skulle få liv ved Ham. Han gir oss et 
trygt og sikkert holdepunkt, et mål for vår hverdag og for vårt liv. Han viser oss en den veien 
vi skal gå, en retning for vår vandring.

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

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

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

God adventstid.

Geir, prest
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Lise Wold Kleven er prestevikar i 
Åmot Kirke. Hun er prestevikar, fordi 
hun har et halvår igjen av studiet før 
hun ordineres. Allikevel er Lise godt i 
gang i stillingen, og har praktisert med 
biskopens bifall allerede fra 1. november. 
I tillegg til teologien, mann og to barn, 
er det dyr og planter hun dyrker mest. 
Derfor spiller Fjordmøy en sentral 
rolle da menighetsbladet dukker opp i 
en ellers så travel hverdag.

- Du startet opp som agronom og ender 
opp som prest. Rent bortsett fra at begge 
yrker dreier seg om å dyrke noe, så er vel 
ikke likheten akkurat slående?
-  Vekst er viktig for både mennesker, dyr 
og planter, og personlig utvikling førte 
meg nok videre på veien. Mamma (Gerd) 
sa: Lise, du bør vel ta deg litt utdanning 
nå!  Så  jeg tok exphil (for de uinvidde 
en forberedende prøve i fi losofi ). Uten 
tanke på prestekallet. Slik ble jeg inspi-
rert til å ta noen fag for å bli lærer. Det 
ble grunnfag på menighetsfakultetet, 
samt mellomfag i kristendom, også på 
MF. Dette ga mersmak og ledet meg 
inn på teologistudiet. Var i grunn litt 
skeptisk til presteyrket på grunn av syn-
ligheten og tilgjengeligheten dette 
fører med seg. Jeg så for meg skolen 
som et godt sted å jobbe. Jeg liker jo 
å undervise, og hadde allerede fått 
smaken på undervisning.

- Apropos kall, så du plutselig lyset eller var 
det en dyp stemme som talte til deg? 
- Det var nok ikke noe blafrende lys
eller brennede busk som påkalte opp-
merksomheten. Jeg tror lysten gir kallet. 
Presteyrket ble mer attraktivt og her 
er jeg nå. 

- Det har nærmest vært en naturlig uttvikling, 
søndagsskole, barnemisjon, undervisning i 
kristendom på skolen, menighetssekretær, 
kirketjener og prestevikar. God bakgrunn 
for kunnskap om menighetens arbeid, kir-
kens organisering og kultur. Derfor var det 
vel nesten gitt at du skulle få stillingen i 
Åmot kirke?

- Jeg er veldig glad for at jeg fi kk jobben, 
men synes det var fi nt at den ble utlyst 
og at jeg ble behandlet på lik linje med 
andre søkere. Sånn sett var det ingen 
automatikk i at jeg skulle få stillingen.

- Hva slags tanker har det gitt deg så langt, 
og hvilke mål har du for ditt arbeid i Åmot 
kirke?
- Jeg tenker at jeg er heldig som 
får drive med noe som gir meg så 
mye. Utfordringene er mange innen
motivasjon, utvikling av menighetsar-
beide og gudstjenesteliv. Jeg liker å job-
be på grasrota, treffe mennesker og 
jobbe med forkynnelsen som naturlig 
hører med til prestestillingen. Og målet 

er at enda fl ere moinger skal se at kirka 
betyr noe for dem. 

Men nå venter prestevikaren på  snø. 
For når den legger seg som et hvitt 
teppe og det fryser til is på veiene, får 
vi sleaføre. Da spenner hun Fjordmøy 
for sleden. Og hører du dombjeller i 
det fjerne, er det stor sannsynlighet 
for at det er Lise og Fjordmøy på vei 
mot nye oppgaver i herrens tjeneste.

Lise ordineres til prest  i Nykirke 17. 
juni neste år. 

Inge Rese

Prest til hest
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Juletanker 

Det er tid for julegavehandel. Jeg synes 
det er like vrient hvert år å finne på 
gaver. Hva skal vi gi hverandre? Noen 
gaver klarer vi lett, mens andre er 
vanskeligere. Det vi har lyst til å kjøpe 
er så dyrt, og det vi har råd til å kjøpe 
vet vi ikke om passer. Selv er jeg veldig 
glad i å få bøker i julegave, og jeg husker 
skoleårene da jeg kunne stable opp 
ganske mange nye bøker – som ikke 
var skolebøker, ved senga før jeg la meg 
julaften. Tanter, onkler og foreldre visste 
hva jeg ble aller mest glad for. Det var 
lesestoff nok til å vare hele jula igjennom 
og godt ut på nyåret. Dessverre er ikke 
alle jeg gir gaver til like glade i å lese. 
Til jul i fjor pakket jeg inn en gave som 
barna fikk pakke opp under den første 
gudstjenesten i Åmot kirke julaften. Inni 
pakka lå Jesusbarnet, som ble lagt i den 
store julekrybba i kirken. 

For juleevangeliet er fortellingen om 
Jesus som den store julegaven fra Gud 
til oss mennesker. Han er gaven som 
passer for alle. Av og til opplever vi å få 
gaver som vi egentlig ikke hadde ønsket 
oss, men som vi blir ekstra glade for. For 
de som ga oss dem, visste bedre enn 
oss hva vi trengte. Slik er det også med 
Jesus. Ikke alle synes de trenger Ham, 
ikke alle synes at gaven passer. Først når 
vi tar imot Jesus og blir kjent med Han, 
ser vi hvor godt gaven passer. 

Noen ganger gir vi gaver med en liten 
baktanke om å få noe igjen. Kanskje 
skjer det sjeldnere når vi gir julegaver? 
Vi ligner mer på de tre vise menn 
som uten mange baktanker kom med 
gaver til Jesus-barnet. Selv om den lille 
nyfødte ikke kunne glede seg stort over 
gull, røkelse og myrra, kom sikkert de 
kostelige gavene til nytte for den lille 
familien da de måtte flykte til Egypt, slik 
Matteusevangeliet forteller oss.
Av og til greier vi å gi gaver som mange 
kan glede seg over samtidig. Det kan 

for eksempel være et spill som hele 
familien kan hygge seg med, eller 
billetter til en konsert eller forestilling. 
Jesus er gaven som kommer hele 
verden til gode, som alle kan glede seg 
over. Derfor lyder takken og de kjære 
og kjente julesangene over hele jorden i 
julehøytiden. Og igjen hører vi det gode 
budskapet om fred på jorden, det som 
aller først ble forkynt for fattige gjetere 
den natten Jesus ble født i en stall og i 
en krybbe, så til Israels folk og deretter 
til resten av verden. Alle som oppdager 
at Jesus er julegaven som passer for 
alle, blir med i dette store fellesskapet 
av gave-mottakere.

Dessverre er ikke fred på jorden en 
realitet for alle. Det er mange som 
sulter og som er i krig, og det er 
mange som gruer seg til jul fordi jula 
er en høytid hvor de opplever ufred 
i hjemmet. Men gaven som passer for 
alle kan fremdeles forandre verden. 
Derfor er julens budskap viktigere enn 
noen gang før. 

Synes du det er vanskelig å la være å 
smugtitte på julegavene før de skal 
åpnes? Jeg skal innrømme at jeg nok har 
gjort det noen ganger. Et år visste jeg 
om minst to av gavene mine på forhånd. 
Gud lot profeten Jesaja få smugtitte 
på julegaven mange, mange år før han 
sendte Jesus til verden. Og Jesaja skrev: 

Det folk som vandrer i mørket, 
får se et stort lys;
over dem som bor i skyggelandet, 
stråler lyset fram. 
( Jes. 9:2)

La oss hjelpe hverandre å tenne lys 
for noen denne jula. Og la oss bidra til 
at Guds fred kan senke seg over liten 
og stor. Mens vi venter kan vi stemme 
i adventssangen fra ”Portveien” på 
barne-TV:

Tenn lys! Et lys skal brenne 
for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det.

Tenn lys! To lys skal skinne  
for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
og dem som trøster dem.

Tenn lys! Tre lys skal flamme
for alle som må slåss
for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper
for frihet og for rett.

Tenn lys! Nå stråler alle 
de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen 
som gjeterflokken så!
Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå! 

Lise W. Kleven
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«Vi klapper i hendene, vi synger og 
vi ler» eller.....? 

Jula nærmer seg. Når dagene er på sitt 
mørkeste skinner adventstaker og lys 
i vinduskarmene. Lysbelagte juletrær 
står på flere torg og samlingsplasser 
i Modum. Mange barn bærer med 
seg gode forventninger gjennom ad-
ventstiden. Vi voksne prøver etter 

beste evne å innfri forventningene, også 
for vår egen skyld. Klarer vi det?  Er 
det en ting jeg hører mye i desember 
hvert år er det mennesker som lengter 
etter gode stunder, hvile og god tid 
for hverandre. Men det er så mye å 
gjøre. Rengjøring er én ting. Julegaver 
skal kjøpes inn, og hva i all verden skal 
vi kjøpe til mennesker som har alt 
fra før?  Juleverksteder på skolen og 
luciafest i barnehagen. Så må vi jo få 
tid til å bake pepperkaker sammen 
med ungene, pynte og ha det hyggelig 
sammen med søt julemusikk i bak-
grunnen.  

Tidligere menighetsprest i Åmot kirke, 
Per Arne Dahl, har nylig gitt ut en 
bok som heter «Velsignet er de enkle 
ting.» I boka oppmuntrer han oss til å 
leve enklere, være mer til stede der vi 
er i stedet for å kave i vei mot stadig 
nye lykkeland. Det er ikke lett. Vi har 
blitt vant til en livsstil som handler om 
planlegging og høyt tempo. Men for å 
nå målet om gode stunder og tid for 

hverandre må vi gi avkall 
på noe.  

Si nei!  Å si nei betyr ikke
at du er en innbitt mot-
stander av avslutninger,  ju-
leverksteder, julekonser-
ter.
Men det blir for mye av det 
gode. Da blir det gode det 

bestes fiende. 
Hvert enkelt 
arrangement er hyggelig, 
men når vi summerer 
opp alle tilbud og invita-
sjoner vi sier ja til, så blir 
det stress og vi kjenner 
oss slitne. For det er en 
hel del ting som må ordnes 
til jul. Eller kan det være at 
vi kan droppe noen ting?  

Da barna våre ble døpt 
spurte presten oss: «Vil 
dere at barnet døpes til 
Faderens, Sønnens og Den 

Hellige Ånds navn og oppdras i den 
kristne FORSAKELSE og tro?» Som 
foreldre har vi sagt ja til et oppdrag for 
barnas beste. Den kristne forsakelse 
er et ukjent terreng for mange av oss. 
Noe av dette terrenget handler om å 
lære barna til å si nei, prioritere, for-

sake bort også gode ting.  Vi får ikke 
med oss alt! Det er vi foreldre som 
bestemmer. Det er vi foreldre som 
ved egen livsstil setter standarden 
for barna.  

Kanskje er vi så vant til å bli underholdt 
gjennom TV, dataspill og internett at 
vi strever med å sette oss ned i ro og 
mak for å prate sammen. Det er ikke så 
enkelt å slappe av sammen og bare la 
den spontane samtalen og leken ta oss 
med på noen timers reise hvor ingen 
helt vet hvor målet er.  

I Bibelen veileder Gud oss og sier 
blant annet: «Du skal holde hviledagen 
hellig.» Gud har ikke gitt oss dette 
budet for å innskrenke vår frihet, men 
for å sikre oss en dag med godt og 
stort rom for Ham og hverandre. Å 
forsake adventsshopping på søndager 
er en konkret måte å verne om Guds 
gode gave til oss mennesker.  

Det er mye som er viktig, men hva er 
nødvendig for barna våre? Det er mye 
som er fint og koselig å oppleve i advent 
og julehøytida, men hva er avgjørende?  
Kjære Gud, hjelp oss å prioritere! 
Amen.  

Runar 

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen
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Bispevisitas og frivillighetspris
oktober 2006  

Biskopen var i strålende humør da hun 
fikk møte alle barna på kirketorget. Hun er 
selv bestemor til to, og uttrykte begeistring 
for ideen bak kirketorget som møtested.

Grethe Haugland Gjerp fra bispekontoret.: 
Våg å utfordre alle til frivillighet og syn-
liggjør de frivillige i menigheten.

– Så sognepresten tror Start vinner se-
rien neste år…? Ordføreren og Jan Erik 
Nilsen.

– De geistlige med en hyggelig lunsj med 
den kommunale «øvrigheta».

– Olav Sørensen kåserer over Modum som
bygd i kirkelig sammenheng. Han mintes 
også humoristisk den gang i skolen hvor 
han var inspektør, hvor rektor ble kalt 
meter’n og inspektøren 1/2-meter’n.

And the winner is… – De frivillige på 
kirketorget i Åmot kirke. Kjellfrid, Åse, 
Kari og alle dere andre …

–De frivillige på kirketorget gratuleres av 
sognepresten og Menighetsrådsleder Hel-
ge Gutuen. Mette deler ut en rose til hver 
og en av vinnerne.

Med lille Elisabeth Frydenberg på armen, 
tok både biskop og prost Norrud del i 
småbarnstreff. Biskopen poengterte over-
for mødrene hvor viktig denne perioden i 
livet er. Når dere fyller 60, vil dere lengte 
tilbake til dette.

Biskopen og sognepresten i hyggelig prat 
med Marianne og lille Linda.

Biskopen roste de frivillige for deres innsats
i Åmot kirke, eller frivillighetskatedralen 
fremfor noen, som hun også omtalte den.

Biskopen: Og  hva ligner jeg på dere? 
Barna:  Du ser ut som ei gammal bestemor! 
Som man spør får man svar.

Biskopen: 
Vi er alle prester, og Jesus sier: Dere har 
ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, 
og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. 
Og frukten deres skal vare, for at Faderen 
skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt 
navn. Gå i fred og tjen Herren med glede.

Småbarnstreff skaper god tilhørighet til 
kirken for både barn og voksne, mener 
biskopen.
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En alltid engasjert og opplagt Britt Dahl 
taler varmt for Tro og lys organisasjonen.

Ordføreren, Sogneprest Geir, Hanne Ordføreren, Sogneprest Geir, Hanne 
Moen og Biskop Riksåsen Dahl.  Laila, du Moen og Biskop Riksåsen Dahl.  Laila, du 
er elsket av Jesus, sa Hanne Moen, og en er elsket av Jesus, sa Hanne Moen, og en 
beveget biskop konstaterte at dette gjorde beveget biskop konstaterte at dette gjorde 
sterkt inntrykk på henne.sterkt inntrykk på henne.

Jeg har en visjon om  økt bevissthet på Jeg har en visjon om  økt bevissthet på 
tilhørighet til egen kirke blant folk. Jeg tilhørighet til egen kirke blant folk. Jeg 
ønsker å se flere på kirkevei søndag for-ønsker å se flere på kirkevei søndag for-
middag.middag.

Modum Soul Children begeistret sitt Modum Soul Children begeistret sitt 
publikum med iørefallende gospel un-publikum med iørefallende gospel un-
der entusiastisk  ledelse av  Lars Ole der entusiastisk  ledelse av  Lars Ole 
Gjermundbo.Gjermundbo.

Ordfører Flattum satt pris på det gode Ordfører Flattum satt pris på det gode 
samarbeide mellom kommunen og Kir-samarbeide mellom kommunen og Kir-
ken.ken.

Med nestor i menighetsarbeide på Modum, Med nestor i menighetsarbeide på Modum, 
Sverre Hunstadbråthen. Hun poengterte Sverre Hunstadbråthen. Hun poengterte 
i talen sin at den største frivillighets pris i talen sin at den største frivillighets pris 
må være å se søndagsskolebarna aktive må være å se søndagsskolebarna aktive 
i menigheten. i menigheten. 

En åpen folkekirke skal favne alle. Kirken En åpen folkekirke skal favne alle. Kirken 
og menigheten må oppleves å høre med og menigheten må oppleves å høre med 
i folks hverdagsliv. Vi har en kristen arv å i folks hverdagsliv. Vi har en kristen arv å 
føre videre. Vi kan ikke se stort nok på føre videre. Vi kan ikke se stort nok på 
den!den!

Sang ved Lars Ole Gjermundbo, akkom-Sang ved Lars Ole Gjermundbo, akkom-
pagnert av Per Bjørnar Halås på gitar.pagnert av Per Bjørnar Halås på gitar.

Biskopen var med på 
Tro- og Lysgudstjenesten, 
her med Ole Reidar 
Hardhaug og Marianne 
Skinstad.

Nina Brokhaug Røvang (36) takker 
ja til jobben som kirkeverge på 
Modum! Hun er gift med Odd og 
har et barn på 16 måneder og et 
barn i magen. De bor i Granittveien 
på Åmot. 

Nina har inntil nå vært daglig leder 
ved Frydenberg rehabiliterings-
senter.  Hun kommer opprinne-
lig fra Notodden og er utdannet 
siviløkonom med spesialisering 
på ledelse og effektivitet. Tidligere 
har hun blant annet jobbet som 
administrasjonssjef i Norges kris-
telige student og skoleungdoms-
lag. 

Forøvrig gjør hun en strålende jobb 
som frivillig i menighetsarbeidet på 
Modum. Både KRIK på Vikersund 
og Åmot barnegospel nyter godt 
av hennes kapasitet. Å være for-
valtningens administrator og aktiv 
i et levende menighetsarbeide, er 
en flott kombinasjon vi er sikre 
på kommer Modum menighet til 
gode.

Ny kirkeverge
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Heggen kirke, søndag 1. oktober, innsettelsen av 

Geir E. Holberg 

I en fullsatt Heggen kirke ble Geir I en fullsatt Heggen kirke ble Geir 
E. Holberg innsatt som sogneprest. E. Holberg innsatt som sogneprest. 
Prost Helge Norrud holdt inn-Prost Helge Norrud holdt inn-
settelsestalen med hilsninger fra settelsestalen med hilsninger fra 
Biskop Laila Riksåsen Dahl. Siden vi Biskop Laila Riksåsen Dahl. Siden vi 
er i Heggen ved Vikersundbakken, kan er i Heggen ved Vikersundbakken, kan 
vi tilføye at Geir har hoppet etter vi tilføye at Geir har hoppet etter 
Wirkola før han. Det var på Geilo, Wirkola før han. Det var på Geilo, 
etter Karsten Isachsen, som da var etter Karsten Isachsen, som da var 
prest i Hol prestegjeld. prest i Hol prestegjeld. 

«Juniorprest» Runar, seniorprest Jon, «Juniorprest» Runar, seniorprest Jon, 
sogneprest Geir og Prost Helge Nor-sogneprest Geir og Prost Helge Nor-
rud.rud.

Geir Holberg presenter mor Solveig, søster Geir Holberg presenter mor Solveig, søster 
Benedicte og far Svein Holberg.Benedicte og far Svein Holberg.

Jula er på mange måter barnas høytid. 
Julebudskapet og juletradisjonene tilta-
ler barna spesielt. Likevel er det altfor 
mange barn som gruer seg til jul.

Foreldrenes alkoholvaner blir ofte bar-
nas problem. Dette forsterkes i jula. 
Statistikken viser at nesten halvparten 

av de voksne øker 
sitt alkoholforbruk 
kraftig i jula. Mange 
fridager på rad gir 
muligheten til å 
kose seg litt ekstra. 
Men tenker vi gjen-
nom hva dette gjør 
med ungene våre? 

Hans-Inge Fagervik 

uttaler i siste utgave av bladet Rusfri at 
«et barns verste opplevelse er at mor/
far forandrer seg på grunn av alkohol. 
Barnet merker det mye tidligere enn 
voksne gjør. Mor ler litt annerledes og 
far snakker høyere.»
Vi voksne ønsker barna våre det beste. 
Gir vi barna våre det beste når vi først 
og fremst tenker på oss selv i våre valg 
av alkoholvaner?

Jeg tror at den beste julegaven du kan gi 
dine barn er en julefeiring sammen med 
edru voksenpersoner. Spør ungene hva 
de foretrekker. Jula er jo barnas høytid.
Velg i alle fall den alkoholfrie varianten 
mens ungene er til stede. Ribben 
kommer til å smake minst like godt. 
Prøv det – ungene vil like det!

Knut Ståle Nygård

landssekretær i Kristenfolkets 
Edruskapsråd

«Finns det noen schnille barn her, da …, schååål»
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Den 10. desember kommer Muham-
med Yunus til Oslo Rådhus for å motta 
Nobels fredspris på vegne av seg selv og 
Grameen Bank. I løpet av tre tiår har 
Yunus, som leder av Grameen Bank, eta-
blert en mikrofinansvirksomhet som har 
gitt starthjelp for millioner av mennesker 
i Bangladesh. Små næringsdrivende, for 
fattige til å bli gitt lån i ordinære banker, 
har gjennom slik mikrokreditt fått mulig-
heten til å skape sin egen arbeidsplass. I 
sin begrunnelse skriver Nobelkomiteen 
at Yunus og Grameen Bank har ”utviklet 
mikrokreditt til et stadig viktigere virke-
middel i kampen mot fattigdom”.

Flere norske bistandsorga-
nisasjoner satser på mikro-
kreditt som en viktig del av 
sitt arbeid. For eksempel 
driver Normisjon og Flykt-
ninghjelpen hver sin bank i 
Aserbajdsjan, mens Misjons-
alliansen eier mikrokreditt-
institusjoner i både Bolivia 
og Ecuador. Pengene som 
brukes i deres utlånsvirk-
somhet kommer fra Kolibri 
Kapital i Norge, et aksjesel-
skap som kun gir lån til mi-
krofinansinstitusjoner i utvi-
klingsland.

Ved å kjøpe aksjer i Kolibri 
Kapital er en sikker på at 
pengene investeres i sam-
funnsbyggende virksomhet. 
Dette er ikke gavebistand, 
men formidling av lån på 
forretningsmessige vilkår. 
Du som investor har full 
anledning til å trekke kapitalen tilbake. 
Avkastningen målt i penger er ikke den 
høyeste, men den sosiale avkastningen 
i fattige lokalsamfunn er desto større. 
I tillegg er sikkerheten svært god. Para-
doksalt nok er fattige mennesker gode 
betalere, bare èn til to prosent av lånene 
blir misligholdt. 

Som en tommelfingerregel kan en si at 
et lån på 10000 kr skaper en varig ar-
beidsplass. Og en arbeidsplass kan igjen 
danne livsgrunnlag for en hel familie. 

Noe å tenke på når du skal plassere spa-
repengene? Eller for Modums bedrifter, 
organisasjoner og stiftelser som ønsker 
en etisk profil over sine pengeplasserin-
ger?
Les mer på  www.kolibrikapital.no 

Ole Auen Wiger

Kirkens Nødhjelps 
distriktskontakt i 
Eiker prosti

Desember 1931
Avholdsarbeide
Er det alt for lite av, i Modum som så 
mange steder. Ved forbudsavstemningen 

blev det slått halvt i svime. Det var derfor 
en glede å få bladet ”Sannhet”, som 
Modum bygdenevnd sender ut også i år, 
med et godt innhold. Skulde det ikke 
være mulig å få flere avholdsforeninger 
i Modum. Nylig var det i fattigstyret 
tale om å sette betingelse for en 
bevilgning, at vedkommende gikk inn i 
en avholdsforening for en bestemt tid, 
Men man fant, at det var visst ingen 
avholdsforening i det strøk.

Ofring i Julen
I Nykirke og Snarum er det som 
vanlig, på det ene sted til trengende 

til juleutdeling og på det annet til 
hedningmisjonen. I Gulsrud kapell blir 
det også til trengende, til erstatning for 
et slags ”legat” som man tidligere har 
hatt og som nu er bortfaldt.

I Heggen kollekt til trengende. Man 
regner med denne ved utdelingen 
før jul. Bli da med i Guds navn, så det 
monner litt!

1931 – 2006

Modum menighetsblad

Penger på bedre veier

26 år gamle Gurbanol Yasin (i midten) er flyktning fra 
Fizuli i Azerbajdsjan. Biler var hans store interesse og 
lidenskap. Bare 18 år gammel startet han med å reparere 
biler. Med bilkunnskap og litt utstyr greide han å livberge 
seg, men for å kunne gjøre omfattende reparasjoner 
trengte han mer redskap. For to år siden tok han opp 
det første lånet i Normicro (Flyktninghjelpen) på 500 
US dollar, samtidig som han ansatte en medarbeider. I 
dag betjener han et lån på 1500 US dollar og har to 
medarbeidere.

Hvordan komme til under en bil? 
Man graver simpelthen en grøft i bakken.
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Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
Kirken og frivillighetssentralen sam-
arbeider om selvhjelpsgrupper i Mo-
dum. For tiden har vi 7 grupper for ulik 
type sorg. Det er for personer som har 
opplevd:

• å miste ektefelle / samboer 
• selvmord i nærmeste familie 
• å miste foreldre (gruppe for voksne)
• å miste barn
• samlivsbrudd (”Sorgen det ikke 

sendes blomster til”)
• å være incest-utsatt
• å være pårørende til demente

Fire av gruppene 
er i gang i høst, og 
de andre kan set-
tes i gang når nye del-
takere melder seg. I 
alle gruppene (unn-
tatt gruppa for
pårørende til de-
mente som er full) er det plass til flere 
som vil ha rom og tid til sorgen og 
savnet, og som vil dele erfaringer med 
andre i samme situasjon. 

Flere opplysninger kan fåes ved å ta 
kontakt med Frivillighetssentralens leder  
Tanja Tyberg Grøtterud, tlf 32 78 58 40 
eller Kirkekontoret i Modum 
diakon Eli Landro, tlf 32 78 32 30

Er du klar for å 
dra på skattejakt i 
2007?

Mange mennes-
ker i Modum tar
ansvar for arbei-
det i og ut fra
Modum menig-
het. Det er hyg-
gelig å bli spurt 
om å være med, 
men er du på den 
rette plassen? 

Trives du med de oppgavene du har? 
Er det noe du har lyst til å bidra med?
Noen mennesker blir stadig spurt om 
å bli med i komitéer, synge, lede eller 
delta på andre måter i menighetslivet 
i Modum. Andre blir sjelden eller aldri 
spurt. Gud har bruk for ALLE, men til 
ULIKE oppgaver og funksjoner. 

Gud utruster oss med nådegaver - 
Guds spesialverktøy for å bygge opp 
og utvide det kristne fellesskapet.

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

Kurset består av tre kurskvelder og 
en oppfølgingssamtale. Kursledere er 
Runar J. Liodden og Lise W. Kleven.
Sett av tid til kurs 19.30–22.00 følgende 
kvelder: Onsdag 24. januar, onsdag 
7. februar og onsdag 21. februar.

Erfaringer fra kursdeltakere i vinter:
- Utrolig flott og oppklarende…

Kathrine Breivik, 34 år

- Seminaret gav mye trygghet, også til 
å si nei!

Britt Dahl 66 år

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

Lars Ole Gjermundbo 42 år

Kirken deltar 
i World Cup i 
skiflyvning 7. januar
Sokneprest Geir Hol-
berg ville gjerne at 
kirken spiller en rol-
le under World Cup
i skiflyvning 7. janau-
ar. Og dette får han
anledning til da hopp-
komiteen kom med 
utspill til samarbeid tidligere i høst. 
Holberg er selv svært idrettsinteressert 
og har representert kirken under OL i 
Torino og Sydney. 

- Dette gir oss en utmerket mulig-
het til å vise kirken som en god sam-
arbeidspartner for World Cup-
arrangørene, sier Holberg. Sokne-
presten ser frem til å holde frilufts-
gudstjeneste i bakken. 

- Det blir en god anledning for oss 
som kirke å være med å bidra, vi vil jo 
være en kirke som er tilstede der folk 
er, men også hvor turister, utøvere 
med familier og journalister finner sin 
møteplass. Samtidig vil jeg si at mange 
idrettsarrangement er en god arena 
for en aktiv kirke. 

Sokneprest Holberg tar nok god sats, 
og med det rette fokus på oppgavene, 
som også en skihopper må ha, ser vi 
ikke bort i fra at han avslutter med 20 
i stil.

Inge Rese

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

•  Fredag 8. desember
 18.00 Konsert med Åmot jente- og  
 guttekorps i Åmot kirke 
•  Søndag 10. desember
 11.00 Gudstjeneste i Åmot kirke.   
 Lise W. Kleven og Stian Tveit. 
 Tro og Lys deltar.
•  Søndag 17. desember
 19.00 Cafe Live i Åmot kirke. Dette  
 er Cafeen med stor C. Som alltid er 
 det et godt utvalg av dyktige, lokale 
 artister. I Cafeen kan du få kjøpt 
 deilige småretter, kaffe-latte, og 
 trendy kaker. Inngang kr. 50.-. 
 Vekommen til en kveld med 
 «trøkk» og julestemning i Åmot 
 kirke.  Arrangementet blir overført 
 direkte på Tv Modum.
•  Mandag 18. desember
 11.30 Hyggestund i Åmot kirke. 
•  Lørdag 23. desember, lille  
 julaften 22.00 Konsert med 
 Modum kammerkor i Åmot kirke. 
•  Julaften i Åmot kirke og   
 Nykirke
 14. 00  Spesielt  barnevennlig guds-
 tjeneste. Lise W. Kleven, Stian Tveit 
 m/band og Lars Ole Gjermundbo. 
 Gudstjenesten overføres på TV 
 Modum.
 15.00 Festgudstjeneste. Lise W. 
 Kleven, Stian Tveit m/band og Sysle 
 Blandakor. Gudstjenesten overføres i 
 Radio R-35.
 16.15 Festgudstjeneste i Nykirke. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen. 
 Åmot Horn.

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

Velkommen til en annerledes julefeiring 
i Nykirke!

Julaftensgudstjeneste
Heggen: kl. 16.15 Arild Løvik,Kristian  
 Johnsen og Heggen Gospel
Vestre Spone: kl.14.45  Runar J.   
 Liodden og Knut Johnsen
Rud: Geir Holberg og Drolsum-  
 musikken.
Snarum: kl. 16.15 Geir Holberg og  
 Stian Tveit.
Gulsrud: kl. 15.00  Jon Mamen og   
 Gunn Bjerke.

• Mandag 25. desember,1. juledag 
 08.00 Høytidsgudstjeneste i Nykirke 
 kirke. Lise W. Kleven, Runar J. Liod- 
 den og Stian Tveit. Hilde Kjøll, fiolin 
 og Linda Øvereng, sang. 
• Onsdag 27. desember, 3. juledag
 11.00 Gudstjeneste i Nykirke. Lise 
 W. Kleven  og Ann Helen Nesset.

Juletrefest
Enger misjonsforening har juletrefest 
fredag 12. januar kl.1800 i Åmot 
kirke. Det blir gang rundt juletreet, 
andakt, opplesning, misjonsappell og 
gave. Syslekoret deltar. God bevertning. 
Alle er hjertelig velkommen!

Linda Øvereng, sang, og Hilde Kjøll, fiolin, 
studerer begge musikk og vil sammen 
med Stian Tveit formidle vakre juletoner.

Vi feirer at Jesus ble født:
Juletrefest  på  

Vikersund menighetssenter 
torsdag 28. desember kl 1800.

Program: Sang rundt juletreet, andakt, 
musikkinnslag, felles lek, mat.
Du er hjertelig velkommen! Enten 
du kommer alene, sammen med en 
voksen eller sammen med et barn.  
Nissen er ikke invitert, men han pleier 
å komme likevel.

Arr: Heggen menighetsutvalg

LOPPEMARKED
Vikersund menighetssenter

28. april 2007 

Dette skjer i Modum menighet julen 2006
Vi ønsker at kirken kan være et sted med hvilepuls og høytid i desember. 
Åmot kirke er åpen på hverdager før jul, og her kan du få kaffe, saft og vafler i 
hyggelige omgivelser. Inne i kirkerommet står den flotte julekrybben, som Ingrid 
Smith og Harald Baardseth har laget. I adventstiden sitter Maria gravid med Josef 
ved sin side, men på julaften skjer det forandringer! Her er det rom for å tenne 
lys og sitte ned i stillhet og ettertanke.
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er aktuell som en av vinnerne av fri-
villighetsprisen 2006. Han er en av nes-
torene i menighetsarbeide og har tatt 
del i samfunnsutviklingen på Modum helt 
siden krigens dager, såvel politisk som 
organisatorisk. Sverre var sønn av Ole 
og Asta Hunstadbråten fra Sigdal. De 
var gårdbrukere, ivrige kirkegjengere, 
og aktive i menighetslivet. Det var der-
for naturlig at Sverre i 1937 ble med i 
Åmot Troende Ungdomsforening, som 
var tilsluttet Kinamisjonen.

Etter å ha jobba hjemme på gården i 
unge år, ble det  agronomutdannelse, 
samt skogskole under krigen. Hage-
bruksskolen satt imidlertid krigen en 
stopper for, men det ble i stedet tid 
for andre aktiviteter. Et av krigens aller 
siste oppdrag kom fra Milorg. 

Sverre lå på loftet i Ekenbygget. Han 
var telefonvakt og talte tyske kjøretøy 
på vei til Eggedal og Haglebuslaget, en 
av okkupasjonsmaktens siste krampe-
trekninger i aprildagene 1945. Denne 
risikosporten fikk han aldri noen me-
dalje for. Men kjenner vi han rett, har 
han vel aldri gjort krav på noen heller, 
beskjeden som han er. Den militære 
løpebanen fortsatte imidlertid i tjue år 
til, som lagfører og fenrik i heimvernet.
Han pleier å si at han har tre hobbyer, det 
er historie, birøkt og hagebruk. Og med 
slike interesser blir man raskt hanket 
inn til verv i både lag og foreninger. Det 
er imidlertid innen kirken og politikken 
han har bemerket seg mest. Inventaret 
i Nykirke har gjennom tiden profitert 
på Sverres snekkerferdigheter. Som 
frivillig har det blitt  mange oppgaver i 

menigheten, også som menighetsrådets 
formann.

Politisk er det Krf. som har stått ham 
nærmest. Han har sittet 3 perio-
der i kommunestyret og to perioder 
i formannskapet. For ikke å glemme 
periodene han har møtt som vara-
mann.

Han har vært fattigforstander, over-
formynder i kommuneforvaltningen, 
domsmann og ikke minst medlem av 
klagenemnda, det siste i en alder av 80 
år! 

Det blir sagt at ved valgoppgjør med 
mandatutjevning og representantfor-
deling til formannskapet, måtte Sverre 
budsendes. Han hadde inngående kunn-
skap om de kompliserte utregningene 
som lå til grunn.

Søndagsskolene på Nykirke (Buskerud) 
og Simostranda tok Sverre over allerede 
i 1945. I over tredve år administrerte 
han disse. Gunlaug, kona til Sverre, som 
gikk bort for noen år siden, var en flittig 
støttespiller for Sverres engasjement. 
Og søndagsskolebarna har det blitt 
både prester, ordførerkandidater og 
skiskyttere ut av.

Heltidskirketjenerstillingen på Mo-
dum er Sverre arkitekten bak. Det 
ble mye enklere å forholde seg til en 
fast kirketjener på hverdagene og del-
tidsstillinger i helgene. 

En artig episode fra menighetslivet bør 
nevnes, og det var da rådmannen foreslo 
hammondorgel i kirken. Det var jo så 

flott lyd, og mye billigere enn pipeorgelet 
som menighetsrådet foreslo. Da tente 
Sverre på alle pluggene! Hundretusen 
raske ble samlet inn til finansieringen, 
slik at nytt pipeorgel kunne påbegynnes 
etter kort tid. Salmesangen ville nok 
ikke blitt den samme uten. 

Nå har imidlertid Sverre trappet ned 
på tillitsverv og organisasjonsarbeide. 
Men en gang i året, gjerne på vårparten, 
reiser han til Italia. Da høster han druer, 
fersken og kiwi i hagen til datteren. 
For hagebruk, det kan han, selv uten 
hagebruksskole. 

Beskriv deg selv med tre ord?
Nei, det får andre beskrive.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Ditt ord er en lykte for min fot, og lys 
på min sti(salmenes 119).

Hva frykter du mest?
Å være til bry for andre.

Hva gjør deg sint?
Urettferdighet.

Hva gjør deg glad?
Når jeg kan gjøre andre glad.

Hvilke synder kan forlates?
Alle.

Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Se resultatet av det jeg gjør, eller har 
gjort.
Urettferdig kritikk.

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Tålmodighet, langsynthet

Din yndlingsplate?
Det blir lastebilsjåføren fra konas 
barndoms dal.

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var 
din?
Da Gunlaug døde. Ensomheten og 
alenegangen var tung å bære.

Fødselsdag: 15. april 1922
Fødested: Åmot  
Bosted: Åmot 
Utdanning: Agronom

Menighetsprofi len:

Sverre Hunstadbråten 
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Døden er livets pris slik sorgen er 
kjærlighetens omkostning. Prestens 
oppgave er derfor å forsøke å bidra 
til at en gravferd blir verdig og rett. I 
en avskjed ønsker vi å tegne et bilde 
av den som er gått bort, og vi forsøker 
etter beste evne å synliggjøre Guds 
ansikt i denne situasjonen. Noe av det 
mest utfordrende er å gi takk og ære til 
et menneske slik det var i løpet av et 
helt liv, og ikke overfokusere på en trist 
slutt eller en tragisk slutt. Vi er mer enn 
vår sykdom, vi er mer enn vår forvirring 
og vi er mye mer enn det som gjorde 
at vi valgte å ende livet for egen hånd. 
Det er ikke tilfeldig at Paulus omtaler 
døden som vår siste fiende. Den bryter 
inn i våre liv med noe som er definitivt 
og som vi slett ikke rår med. 

Vemodet
Vi tenker derfor på avskjed som noe 
vondt og på gravferd som noe trist og 
vemodig. Og slik skal det være. Det 
handler om forgjengelighet og vemod. 
Derfor skurrer det i mine ører når en 
spaltepsykolog forleden snakket varmt 
om ”å bli dus med døden”. Som om det 
er noe mål i livets verden! Ikke desto 
mindre tenker jeg at det er forskjell 
på dødsfall, og store ulikheter når det 
gjelder etterlattes opplevelse av et 
liv og reisens slutt. Hvilken fortvilelse 
kjenner ikke foreldre som følger en 
ungdom til graven eller barn som skal 
ta avskjed med en mor og far i sine 
beste år. Men selv ved tragisk bortgang 

er det viktig at vi ikke glemmer at den 
vi skal ta avskjed med, var et helt liv. Det 
er avgjørende at vi forsøker å tegne et 
bilde av en person slik hun eller han var. 
Derfor oppfordrer jeg pårørende til et 
minnesamvær hvor ikke servering og 
kostbar drikke skal være i fokus, men 
hvor det gis en invitasjon til å gi glimt 
fra livet til den vi tar avskjed med.

Humorglimt
Og da kommer det alltid inn elementer 
av håp, glimt av humor og noe til 
ettertanke som er med på å komplettere 
bildet av den vi sier adjø til. Noen hver 
av oss har opplevd begravelser der det 
sto i annonsen:
«Høytideligheten avsluttes ved graven». 
Som prest forstår jeg at det er situa-
sjoner der etterlatte ikke orker å 
tenke på mer enn det som skal skje i 
krematoriet eller kirken. Samtidig går vi 
glipp av noe ved å ikke gi rom for den 
«debriefing» og den samtale og erindring 
som alltid skjer ved et minnesamvær. 
Ved fars bortgang for noen uker siden 
var vi heldige å få oppleve dette. Etter 
et langt og slitsomt sykeleie og dødsleie 
med mange stusslige bilder både for 
mor, oss barna og barnebarna, bidro 
gravferden og minnesamværet til å 
vaske bort disse siste års bilder og gi 
oss tilbake opplevelsen av hvordan far 
var gjennom et helt liv. Og da måtte det 
nødvendigvis også bli humor og glede. 

Takk og ære
På leting etter fortellinger om reisens 
slutt kom jeg over en jødisk underfundig 
beretning om glede og hyllest ved 
reisens slutt: 
«I en havn seilte det to skip. Det ene var 
nybygd og skulle døpes før sin første reise 
ut på de store hav. Det var festivitas med 

store folkemengder og mye begeistring.
Den andre skuta var gammel og slitt, og 
kom stille inn om natten etter sin siste 
seilas. Knapt noe menneske registrerte 
at den var kommet til havn. En vis mann 
sa: Dere skulle ikke glede dere så storlig 
over den skuta som skal ut på de store 
hav, for dere vet ikke hva slags stormer og 
påkjenninger den kommer til å møte. Dere 
skulle heller glede dere uhemmet over at 
det gamle skipet endelig nådde havn for 
siste gang, og gjennom alle år har gjort sin 
gjerning og brakt kvinner og menn trygt 
til havn.» 
Og fortellingen i Talmud avsluttes om-
trent slik: «Når et barn blir født, gleder 
alle seg. Når en mann eller kvinne dør, 
gråter vi. Det skulle være motsatt. 
Ingen kan forutsi hva slags lidelser og 
påkjenninger et barn må gjennomleve. 
Men når en mann eller kvinne dør med 
fred, skulle vi glede oss. Den som har 
gått bort, har fullført sin lange reise, har 
fullført sitt livsløp, og det gir grunn til 
takk og ære.»

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Klassisk musikk.

Som leder har du mange plikter.     
Hvilke kunne du gjerne være foruten?

Nei, jeg opplever at det meste er 
meningsfyllt.

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Du, jeg er ikke noen god debattant, 
altså.

Stat uten kirke?
Jeg er tilhenger av ordningen slik den 
fremstår i dag.

Din livsfilosofi?
Bibelen.

Inge

Per Arne Dahl

prest og
statsstipendiat

Under åpen himmel:

Glede ved reisens slutt
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RADIO MODUM
Daglige Tankestreif i Lunsjtimen 

mellom 11.00 og 12.00.
Fra Gospel til åndelige viser i bl.a. 

programmet Kilden 
torsdag 20.00 – søndag 11.00 

og mandag 13.00.

R-35

Få med deg radioandaktene på 
Radio R-35

hver onsdag og fredag 
kl. 08.15 og 16.15

FM 104,3 - 106,3 - 107,5
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Navn F.år  Begr. dato  Kirke

Christian Tandberg 1941  05.09.2006 Nykirke  
Frida Josefine Jelstad Larsen 1921  07.09.2006 Heggen kirke
Ingeborg Dorthea Huset 1925  08.09.2006 Gulsrud kirke  
Aage Knive 1918  11.09.2006 Bakke kirke  
Birger Olav Bottegård 1916  12.09.2006 Heggen kirke 
Harald Berg Nilsen 1914  20.09.2006 Åmot kirke 
Gerd Røgeberg 1916  21.09.2006 Nykirke  
Rolf Kristoffersen 1937  26.09.2006 Vestre Spone 
Klara Oleane Dordei Hagen 1922  27.09.2006 Nykirke  
Aslaug Hagen 1915  28.09.2006 Nykirke  
Sigurd Birger Moen 1927  03.10.2006 Åmot kirke 
Reidar Haugen 1943  05.10.2006 Heggen krk. 
Helge Jansen 1923  05.10.2006 Åmot kirke
 

Navn F.år  Begr. dato  Kirke

Jenny Transeth 1926  10.10.2006 Nykirke  
Aage Sundet 1920  13.10.2006 Åmot kirke 
Rangdi Thomassen 1924  17.10.2006 Rud kirke 
Liv Vigdal 1944  17.10.2006 Åmot kirke 
Erna Marie Watnås Larsen 1923  19.10.2006 Åmot kirke 
Henry Oskar Syvertsen 1914  19.10.2006 Åmot kirke 
Normann Andersen 1914  24.10.2006 Heggen 
Solveig Eugine Hagen 1917  24.10.2006 Nykirke 
Aud Tangedal 1922  27.10.2006 Heggen kirke
Jarle Magnus Wahlstrøm 1934  01.11.2006 Heggen kirke 
Arne Rustan 1932  03.11.2006 Nykirke

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Jakob Brunes Hammernes 03.09.2006 Heggen kirke 
Cecilie Bunæs Hansen 03.09.2006 Heggen kirke 
Martin Beitnes Kreken 03.09.2006 Heggen kirke 
Emilie Kesanen Olsen 03.09.2006 Heggen kirke 
Ingrid Solbakken 03.09.2006 Heggen kirke 
Stein Arne Håre-Hagen 10.09.2006 Snarum kirke
Julie Holck Bye 17.09.2006 Åmot kirke 
Celine Halvorsen 17.09.2006 Åmot kirke 
Johannes Kvaase 17.09.2006 Heggen kirke 
Noah Schrøder - Tollefsen 08.10.2006 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Trym Røsvik Slåttland 08.10.2006 Heggen kirke 
Sivert Kjelsrud 15.10.2006 Åmot kirke
Aminda Laupet 15.10.2006 Vikersund m.s.
Emil Kristoffer Emilsen Øverby 15.10.2006 Hval kirke
Alvin Moberget 29.10.2006 Nykirke kirke 
Leon Christoffer Barday 
de Tolly Nitter 29.10.2006 Heggen kirke
Malin Skogen Presthus 29.10.2006 Heggen kirke 
Emil Sandum 29.10.2006 Heggen kirke
Tor - Dennis Bjørnstad Thorvaldsen 29.10.2006 Rud kirke

Vigde
Navn Dato Kirke

Line Kristin Iversen og Øyvind Ellingsen 09.09.2006 Nykirke
Marianne Ragdal og Ragnar Mugås 23.09.2006 Heggen kirke

Navn Dato Kirke

Else Berit Aurland og Bjørn Egon Hansen 30.09.2006 Heggen kirke
Monica Thon og Kent Frode Olsen 28.10.2006 Heggen kirke

Per Arne Dahl fokuserer 
på hvor hektisk og mate-
riell vår tilværelse er blitt, og på hvor 
godt det kan være å søke det nære, det 
rimelige og det levelige. Vi forføres av 
det eksentriske og kostbare. Vi føler at 
lykken er alle andre steder enn der vi 
er.
«Hvorfor klarer vi ikke å leve mer i nuet? I 
stedet henger vi enten igjen i det som var, 
eller vi foregriper det som skal komme». 

I Per Arne Dahls optikk er barnelær-
dommen sentral, lykken er forbun-
det med de hverdagslige ting.

Boktipset:
Velsignet er de enkle ting

Slik stemte Modum menighetsrådet i 
statskirke saken:

Hvilke overordnede prinsipper 
bør ligge til grunn for tros- og 
livssynspolitikken?
- Religionsfrihet, det kristne & huma-
nistiske verdigrunnlag, staten for-
plikter seg til en aktiv støttende rolle 
for livssyn og trossamfunn.

Den norske kirke som stats-
kirke? - Ordningen bør fortsette slik 
den er i dag.

I hvilken lov bør den norske 
kirke være forankret?  
- Grunnloven. 

Hvordan bør den norske kirke 
finansieres? - Offentlig finansiering 
uten medlemsavgift.



Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER

Søndag 10. desember. 2.s.i advent
Matt. 24: 1 – 14
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen og 
Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00. Lise W. Kleven, 
Stian Tveit og Tro og lys.
Olavskirken kl. 11.00. Berit Okkenhaug 
og Ellen Jepsen

Søndag 17. desember. 3.s.i advent
Matt. 11: 2 – 10
Eikvang kl. 11.00. Arild Løvik
Vikersund menighetssenter kl. 11.00. 
Geir Holberg
Olavskirken kl. 11.00. Leif G. Engedal

Søndag 24. desember. 4.s/ Julaften
Luk. 2: 1 - 14
Åmot kl. 14.00. Lise W. Kleven, 
Stian Tveit 
Heggen kl. 14.45. Arild Løvik og 
Kristian Johnsen
Vestre Spone kl. 14.45. Runar J. Liodden 
og Knut Johnsen
Åmot kl. 15.00. Lise Wold Kleven, 
Stian Tveit og Sysle blandakor
Gulsrud kl. 15.00. Jon Mamen og 
Gunn Bjerke
Rud kl. 15.00. Geir Holberg
Heggen kl. 16.15.  Arild Løvik og 
Kristian Johnsen
Nykirke kl. 16.15. Runar J. Liodden og 
Knut Johnsen
Snarum kl. 16.15. Geir Holberg og 
Stian Tveit
Olavskirken kl. 15.00. John Kr. Rolfsnes

Mandag 25. desember. Juledag
Joh. 1: 1 – 5
Nykirke kl.08.00. Runar J. Liodden, 
Lise W. Kleven, Stian Tveit
Heggen kl. 11.00. Geir Holberg og 
Knut Johnsen

Tirsdag 26. desember. 2. juledag
Apg 6,8-15
Snarum kl. 11.00. Jon Mamen og 
Knut Johnsen

Onsdag 27. desember. 3. juledag
Nykirke kl. 11.00. Lise W. Kleven og 
Ann Helen Nesset. 

Søndag 31. desember. 
Nyttårsaften.
Sal. 103: 1 – 4. 8 – 12
Olavskirken kl. 23.15. Torfinn Skarpås

Søndag 1. januar. Nyttårsdag 
Luk 2:21 
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen og Knut 
Johnsen

Søndag 7. januar. Kristi 
åpenbaringsdag
Matt 2:1-12
Åmot kl. 11.00. Runar J. Liodden og 
Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00
Vikersundbakken kl. 17.00. Geir 
Holberg,  Arild Løvik og Stian Tveit 

Søndag 14. januar. 1. s. e. Kr. åp.dag
Luk 3:,15-17.21-22
Åmot kl. 11.00. Lise W. Kleven og 
Stian Tveit
Snarum kl. 11.00. Jon Mamen og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00

Søndag 21. januar. 2. s. e. Kr. åp.dag
Joh 2:,1-11 
Vikersund kl.11.00. Familiegudstjeneste.
Geir Holberg, Stian Tveit og Modum 
SoulChildren. 
Rud kl. 17.00. Geir Holberg og 
Knut Johnsen

Åmot kl. 20.00. Runar J. Liodden og 
Kurt Myrvik
Olavskirken kl. 11.00

Søndag 28. januar 
Vingårdssøndagen
Matt 20:1-16 
Heggen kl. 11.00. Geir Holberg og 
Knut Johnsen 
Nykirke kl. 11.00. Jon Mamen og 
Stian Tveit
Åmot kl. 19.00. Tro og lys-gudstjeneste
Olavskirken kl. 11.00

Søndag 4. februar. 
Såmannssøndagen
Luk 8:4-15 
Åmot kl. 11.00. 
Fellesgudstjeneste med 
pinsemenigheten 
Menighetens ansatte medvirker

Søndag 11. februar. 
Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1-9 
Åmot kl. 11.00. Lise W. Kleven og 
Stian Tveit
Snarum kl. 11.00. Jon Mamen
Vestre Spone kl. 17.00. Jon Mamen og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00

Søndag 18. februar. 
Fastelavnssøndag
Luk 18,31-43 
Åmot kl. 11.00. J. Liodden, Stian Tveit og 
Åmot barnegospel
Vikersund kl. 11.00. Geir Holberg og 
Knut Johnsen. Søndagsskole
Olavskirken kl. 11.00
Åmot kl. 17.00.  Amazonas-gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Stian Tveit

Med forbehold om endringer: Følg med i avisen.

TIL: Menighetsbladets lesere!
FRA: Kirkestaben i Modum 

En stor takk  rettes til alle frivillige medarbeidere for den innsats  dere har utført i Modum sokn 2006!
Vi  sender også  en takk  til  etater i Modum kommune og  våre øvrige samarbeidspartnere, 
samt råd og utvalg, for et godt arbeid som er utført  for Modums befolkning inneværende år!

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

En  meningsfylt adventstid og velsignet julehøytid ønskes dere alle!
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