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Solbarn, jordbarn
				
Den nye salmeboka inneholder noen flere nye salmer.
Også en flott julesalme. Om barnet som ble født
denne første julenatt. Han som på samme tid var både
jordbarn, solbarn og stjernebarn. Han som kom til oss.
Så er vi også barn av vår Far i himmelen og vi kan be
om at Stjernebarnet hører våre rop og ser vår nød. Ja, det er han
som kommer, kommer slik at vi alle kan finne julens fred.
Kanskje du i år får lære denne nye salmen.
(Finnes noen varianter på YouTube )
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud.
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.
Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
Misbrukt, skadet i den dype natt.
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.
Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,
Ingen merker tåren på dets kinn.
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.
Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer.
Trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.
Håpsbarn, fredsbarn, Barn av evighet,
Vis hvert jordbarn himlens herlighet.
Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.
Tekst: Shelley Murray, norsk: Eivind Skeie
Melodi: Carlton R. Young
Geir, prest

…og fred på jorden…
I jula hører vi på nytt om englene som
sang om fred utover Betlehemsmarkene for over 2000 år siden. I oktober
fikk jeg selv muligheten til å bo et par
netter i Betlehem. I løpet av de 11
dagene jeg var på reise i Israel og på
Vestbredden møtte jeg jøder og palestinere som lengter etter fred.
Da Jesus ble født i Betlehem var landet
okkupert av Romerriket. Soldater var
utplassert av keiseren i Roma og holdt
landet i et brutalt jerngrep. Hva tenkte
gjeterne da englene sang «Ære være
Gud i det høyeste og fred på jorden
blant mennesker som Gud har glede i»?
Blir det endelig fred nå? Det er fortsatt
ikke fred i Betlehem. Nyhetsbildet fra
sommerens krig i Gaza har satt spor i
mange av oss. Tap av liv, bombede bygninger, tårer og gråt, sterke rapporter
fra sykehus. Vi i Norge kan ha sterke
meninger om hvem som har skylda og
hva som bør gjøres. Men er det noe
reisen til Midtøsten har lært meg er det
hvor sammensatt denne konflikten er.
Det gjør meg mer ydmyk og lyttende.
Er fred mulig?
Den samme prosessen har jeg ofte
hatt i møte med venner og familie som
opplever ufred på hjemmebane og hvor
familien er i ferd med å splittes. Jeg
har i utgangspunktet hatt mine klare
meninger, men de gangene jeg har kommet tettere på har jeg sett hvor lite jeg
kjente til konflikten deres og at smerten og frustrasjonen i forholdet satt
mye dypere enn jeg ante. For det er
nesten aldri slik at den ene parten er
helt uskyldig, mens den andre har gjort
alle feilene. Som regel har begge mye
rett i sin beskrivelse og begge har gitt
sine bidrag til konflikten. En skilsmisse
har så mange nyanser med hver sine
unike, smertefulle fortellinger.
Når så mange familier sliter på
hjemmebane, tenk hvilken utfordring
det er å få 7 millioner israelere og palestinere, samt andre folkegrupper til
å leve sammen i fred i et lite område
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Gå den ekstra mila
«Elsk dine fiender som deg selv. Be for de som forfølger deg.Tilgi dem sytti ganger sju.»
Jesus minner oss om – at akkurat som Gud tilgir oss, er vi forventet å gjøre det
samme mot andre. Lær andre å tilgi ved selv å tilgi.
Foto: Michael Belk

av verden på størrelse med Oppland
fylke. Hvordan ville vi ha opplevd å bo
i den israelske byen Sderot som ligger
en mil nordøst for Gaza by? Her har
palestinere i perioden 2000–2007 skutt
6311 raketter inn over byen. Hvordan
ville det å søke dekning i bomberom
til stadighet preget meg? Ville det vært
mulig å hjelpe barna våre i sikkerhet
når vi har under 15 sekunder på oss
fra alarmen går (hvis den i det hele tatt
registrerer raketten) til raketten kanskje treffer stedet vi bor? Medisinske
studier viser at halvparten av barna i
Sderot har posttraumatiske lidelser og
mange voksne sliter med depresjon og
ufrivillige aborter. Når hele 70 % av befolkningen i Israel er innen rekkevidde
for rakettene fra Hamas er det kanskje ikke overraskende at statsminister
Benjamin Netanyahu sier følgende –
Det er tre ting som er viktige for Israel:
sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet. Derfor
bygges det en 9 meter høy mur eller
gjerder rundt Vestbredden på grensen
mot Israel. Muren og gjerdene er ment
for å skape kontroll mot palestinske

selvmordsbombere. Det har tiltaket
lyktes med.
Men hva gjør en slik mur med
mennesker på den andre siden? For å
la spørsmålet rykke nærmere oss selv
kan vi tenke oss situasjonen i vårt eget
nærområde.

Hvordan ville vi ha opplevd det
om Øvre Eiker bygde
en 9 meter høy mur langs
hele kommunegrensen til Modum?
Ettersom alle moinger ble sett på som
en potensiell fare ville vi bli grundig
sjekket hver gang vi skulle passere kontrollposten på Fjerdingstad. Vi kunne
ikke vite hvor lang tid det tok å komme
igjennom kontrollposten. Noen ganger 15 minutter, andre ganger 3 timer.
Soldater fra Øvre Eiker ville sjekket
hver eneste bil. Hokksund fikk vi aldri
komme inn i og skulle vi nedover til
Drammen var det en ny kontrollpost
ved Lerbergkrysset. Tenk for en kø
det ville blitt på R-35 sørover. I tillegg
kom mange eikværinger og bygde seg
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hus ved Landbruksskolen i Åmot og
la beslag på bygningene og verdifulle
jordbruksarealer som moinger hadde
dyrket i generasjoner. Ikke nok med
det, men administrasjonen i Øvre Eiker
utbedret veien til Landbruksskolen fra
riksveien og satte opp et elektrisk gjerde på begge sider og forbød moinger
adgang til veien og hele området sør
for veien. Bade- og fiskemulighetene
i Søya fikk vi ikke lenger tilgang på.
Moinger i det nye okkuperte området
måtte tvangsflyttes til andre steder i
Modum. Slik er hverdagen for mange
kristne og muslimske palestinere som
bor i Betlehem. Dette er et bare et eksempel fra hver side. Historiene er så
mange, mange flere.
Midt i denne vonde konflikten arbeider gode mennesker på begge sider for
fred og forsoning. De ser ingen fredelig løsning i nær fremtid, men gir ikke
opp. De skaper aktivt nye møteplasser

hvor israelere og palestinere kan bli
kjent, lytte til hverandres historier og
utvikle vennskap. Et av disse tiltakene
er Bridgebuilders som Heidi Vego fra
Modum deltok i for et par år siden.
Her møttes 10 norske, 10 palestinske
og 10 israelske ungdommer på nøytral
grunn for å bygge vennskapsbroer for
fred. Arbeidet forandrer enkeltmennesker som gir håp og nye muligheter.
Den kristne palestineren, Salim
Munayer, er sentral i dette forsoningsarbeidet. Han ga oss følgende appell
som jeg gir videre til dere –

«Ta ikke parti med Israel,
ta ikke parti med palestinerne.
Ta parti med freden.
Hvis dere tar parti med en av partene blir dere en del av
konflikten. Det trenger vi ikke!
Be i stedet for oss alle!»

Om få uker feirer vi på nytt at Jesus,
Guds sønn, ble født inn i vår konfliktfylte
verden. Han som kalles Fredsfyrsten,
kom for å rive ned fiendskapet mellom
oss og Gud og fjerne murene oss i
mellom. Han møtte kvinner, hjalp
mannfolk og velsignet barn som andre
snudde ryggen til. Jesus gikk aldri på
kompromiss med sannheten, men
strakte likevel ut en åpen hånd. Jesus
ropte:

«Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn,» og
«Dere skal elske deres fiender!»
Hvordan kan vi i denne adventstiden
og jula være Jesu hender, øyne og ører?
Fredelig jul!
Runar J. Liodden

• Foto: Mona Lindseth

Rett før skolestart i høst, var en gjeng
1. klassinger samlet i Heggen kirke.
Familier, faddere og andre var også
med.
Skolestart er en veldig viktig
begivenhet for både små og store,
og dette ville vi feire sammen i en
gudstjeneste. I gudstjenesten var
det flott musikk med eget band og
forsangere fra Åmot barnegospel. Vi
fikk høre fortellingen om Bartimeus, og
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vi fikk være med og be for skolestarten.
Vi kunne også gå litt rundt i kirka og se
oss om. 1.klassingene fikk også sin egen
6-årsbok.
Når vi kommer ut på nyåret
vil 6-åringene få brev i posten med
invitasjon til å være med på egne
samlinger som heter «1. klasses». Man
kan velge å være med i Åmot kirke
eller på Vikersund menighetssenter.
Samlingene skjer etter skoletid, og vi

er behjelpelige med følge eller skyss
for de som trenger det.Vi håper mange
har lyst til å være med.
Hvis du vil vite mer om 1. klasses,
kan du gå inn på www.modumkirke.no
Øverst i venstre hjørne på hjemmesiden står det Trosopplæring. Klikk deg
inn der, så finner du mer informasjon.
Anne-Kjersti Holberg
trosopplærer
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Ledige plasser på
babysang i Vikersund!

• Foto: Mona Lindseth
Ledige plasser på babysang i Vikersund!
Vi har nå startet påmeldingen til ny
runde med babysang på Vikersund menighetssenter.
Babysang er for babyer mellom 0
og 1 år. Vi starter med en sangstund
sammen, der vi bruker barnesanger,
regler og instrumenter. Etterpå er det
enkel bevertning og prat. Hvis det ikke
passer for foreldre å være med, så er
faddere, besteforeldre eller andre familiemedlemmer som står barnet nært
hjertelig velkomne til å følge barnet.

Modum Menighetsblad Nr. 4/2014

Musikk gir glede!
Vi starter opp på Vikersund menighetssenter torsdag 29. januar kl. 12.30, og er
sammen 8 torsdager utover vinteren.
Siste gangen er det avslutningsfest med
diplom og gave.
Påmelding til Anne-Kjersti Holberg
innen 27. januar.
Epost: annekh@modumkirke.no
eller mobil: 4165 7059
For mer informasjon se menighetens
hjemmeside www.modumkirke.no,
eller på Facebook; Trosopplæring i
Modum

Babysang i Åmot
I Åmot er det babysang annenhver
onsdag. Det starter kl.11 med lunsj
på kirketorget for de som ønsker det
(kr. 40), og fortsetter med sangstund i
underetasjen kl.12.15. Man kan komme
direkte til sangstunden hvis man ønsker
det. Oppstart 4. februar.
Mvh Anne-Kjersti
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Knut gir seg
som organist
i Modum menighet til våren

Nytt fra personale
Kirketjener i Rud
Johan Berg gikk av med pensjon og
Martin Molberg Drolsum startet opp
som ny kirketjener i Rud 12.10.2014
Heltidskirketjener
Gunnar Stenbro gikk av med
pensjon i starten av september og
Ole-Reidar Nerland startet som ny
heltidskirketjener 01.09.2014.
Organist
Organist Knut J. Johnsen skal gå av
med pensjon. Fra 1. oktober har han
gått ned i 50 % stilling. Hanna Louise
Husøien, som i dag er 60 %
organist/menighetsmusiker, har
takket ja til 100 % stilling som
kantor når hun er ferdig utdannet
til sommeren. Fra oktober til
sommeren er Henriette Eide
Skagen vikar i 80 % som organist
menighetsmusiker.
Diakon
Torunn Nateland flytter til Stavanger
og slutter dermed som diakon i
Modum til nyttår. Kirsti Hole fra
Krødsherad er ansatt som ny diakon
i Modum.

Knut Johnsen kan ta livet litt mer med
ro etter 40 år som organist. Bildet er
tatt i skolestua i Åmot kirke, der han
har spilt på stabsmøtene hver onsdag
de siste årene. Knut gir seg som
organist i Modum menighet til våren.
Da den nye koral-boka i to bind på
seks kilo – som ingen kunne bruke,
fordi avstanden mellom notene var for
små – dumpet ned på orgelkrakken,
fant Knut Johnsen ut at også avstanden
til pensjon var svært kort. Og med ny
liturgi, ny salmebok og den famøse
koral-boka var kanskje tiden inne for
å trappe ned?
– På tide å slippe til ungdommen, sier
Knut og kommenterer Henriettes
noter på ipad og smart-telefon. Han
føler likevel han har stålkontroll med
sin syvende sans – den går aldri tom for
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strøm. Og det gjør nok ikke Johnsen
heller, han vil nok fortsatt kunne
observeres på galleriet som mentor
for nye kirkemusikere.
Å være kirkemusiker har vært
like mye et kall som profesjon for
meg, sier Knut. Og etter mer enn
3000 begravelser på Modum kan han
nok spille «kjærlighet fra Gud» både
forlengs og baklengs med bind for
øynene. Men 12. april, nesten 30 år i
Modum menighet tar menigheten
avskjed, selv om han fortsetter litt til
med sitt orgelspill. – Siste gudstjeneste
blir i Nykirke søndag 12. april. Det
passer i grunnen bra, for det var her
jeg begynte. Min første spilling var i
Nykirke 9. mars i 1986, forklarer den
alltid blide og sympatiske organisten.

Ledige stillinger
Klokker i Rud og Vestre Spone
Siv Anita Skatvedt har flyttet og
slutter som klokker i Rud og Vestre
Spone til nyttår.
Det jobbes må å finne klokker etter
henne.
Følg med på hjemmesiden om
stillingene fortsatt er ledige eller om
de er besatt.
Organist/menighetsmusiker
I begynnelsen av november ble
det utlyst stilling som organist/
menighetsmusiker i 60 %.
Se annonsen/oppdateringer på
hjemmesiden.

Inge Rese
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Julen som
forstørrelsesglass
Julebetraktning av Biskop Per Arne Dahl

Julen forsterker livets gleder, og gir
ekstra tyngde til livets sorger.
Juletiden er et forstørrelsesglass som
intensiverer både livsopplevelser og
troserfaringer. Derfor blir vi engasjerte
og følsomme.
Noen og enhver av oss tenker
også særlig på mennesker som er gått
bort innunder jul. Av en eller annen
grunn har jeg denne førjulstiden tenkt
på en god venn fra Gjøvik, som døde
for noen år siden, bokhandler Stein
Landmark. Han var en av flere gode
ledere i Norges KFUM/KFUK på Gjøvik. Og julefesten på deres forsamlingshus, Ynglingen, er ett av mange gyldne
minner fra oppvekstårene i Mjøsbyen.
Jeg husker særlig en fest der Stein var
møteleder og intervjuet en Totning
som hadde opplevd at hans største
drøm i livet hadde gått i oppfyllelse det
året; en Amerikatur til slekt og venner
«over there». Og det var ikke måte på
hvor mye han hadde opplevd, selv om
han «itte kunne ett ord engelsk», Derfor spurte intervjueren om «han itte
hadde språkproblem?» Og svaret kom
kontant: «Itte je, men dom!»
I tider med terror, overgrep og
umenneskelighet i Syria, Midt-Østen
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og Afrika. I en verden med urett, dødelige epidemier og krenkelser svært så
tett på oss, og i en verden som venter
i spenning på neste katastrofe, stiller vi
det samme spørsmålet til Gud: «Har
du ikke språkproblemer Gud, når så
mange ikke forstår deg? Kunne du ikke
talt litt klarere om din allmakt og godhet, tross alt?» Eller som Gabriel Scott
sukker i Jernbyrden: «Ville du tapt noe
på det, Gud?»
Det er som om Gud hvisker til
oss: Det var derfor jeg kom. Det var
derfor jeg måtte bli en av dere og dele
deres kår. I den kristne kirke bekjenner
vi troen på at vår Gud er den eneste
Gud med sår. Han ble utsatt for umenneskelighet og overgrep, slik den tyske
presten Dietrich Bonhoeffer ropte fra
sin natt i Buchenwald: «Bare en lidende
Gud kan hjelpe lidende mennesker».
Det er dette som er innholdet i den
julesangen som berører så mange over
hele kloden: «O helga natt». Det var i
denne hellige natten at Gud lot underet skje: «Ordet ble menneske og tok
bolig i blant oss, og vi så hans herlighet,
den herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far, full av nåde og sannhet».
Dette er det helt avgjørende
orienteringspunkt for den kristne tro.
At Jesus kom til oss som sann Gud og
sant menneske. Det er dette kristendom handler om; å tale sant om Gud
og sant om mennesket. Hvis du undrer
deg over hvem Gud er, se hvordan
Jesus møtte kvinner og menn med
oppreisning og nytt liv. Hvis du vil vite
hva det er å være levende: Gjør som
Gud. Bli sant menneske!
Julen gir landingsstripe til dette
avgjørende budskap i verden, slik en
av den første kristne kirkes veivisere,
ørkenfaderen Efraim Syreren, sa det på
300-tallet:

Om han ikke var menneske,
hvem var det da som lå i krybben?
Om han ikke var Gud,
til hvem var det englene sang
lovsanger?
Om han ikke var menneske,
Hvem var det da som ble innbudt til
bryllup i Kana?
Om han ikke var Gud,
Hvem forvandlet vann til vin?
Om han ikke var menneske,
Hvem var det som gråt ved Lasarus
sin grav?
Om han ikke var Gud,
Hvem var det som kalte ut han som
hadde vært død i fire dager?
Da Jesus kom, var det som sann Gud
og sant menneske. Sånn sett er julen et
forstørrelsesglass som også gjør Jesus
større som sann Gud og sant menneske. Den kristne tro handler om himmel og jord, ja om Jesus Kristus som
den dype sammenheng i vår tilværelse.
Julens budskap skildrer Guds drøm,
presist uttrykt i salmestrofen: «Der
Jesus er der møtes jord og himmel».
Det kostet noe for Gud å la drømmen
bli virkelighet, og det krever noe av oss
å følge ham etter. I tilbedelse av Gud
trer vår sanne menneskelighet fram og
i solidaritet med medmennesker bryter det sant guddommelige gjennom til
et samstemt GLORIA: «Ære være Gud
i det høyeste, og fred på jorden blant
mennesker som Gud har sin glede i».
Ikke merkelig at Kjell Aukrust i
«Ludvigs jul» er takknemlig for at Gud
til og med har tatt turen til Alvdal:
«Gud velsigne Vår Herre, mumlet Ludvig i målløs beundring for Skaperens
verk». Ja, Gud velsigne dere alle, sier
biskopen deres i den samme undring
over Skaperens verk innunder julen
2014.
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Velkommen til

tankerangling
om bruk av facebook og andre sosiale medier

22. januar kl 20.00–21.30
Åmot kirke
Tankerangling om bruk av facebook
og andre sosiale medier. Målet er ikke
at vi skal finne fasitsvarene – vi vil
invitere alle til å snakke litt sammen
om aktuelle temaer i vår tid – rett og
slett la tankene rangle litt!
Facebook og andre sosiale medier
har en viktig rolle i mange menneskers
liv. For noen er facebook «livsviktig»
– det første de sjekker når de våkner
om morgenene og det siste de sjekker
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før de legger seg. Noen får et bedre liv
med facebook og andre sosiale medier,
men for andre er det mer problematisk.
Noen er ikke på facebook og er
dermed utenfor et fellesskap. I og med
at de nye mediene preger vår hverdag
vil vi gjerne snakke litt sammen om
dette.
(Kort innledning med lokal politi,
ev Trine Grundt.) Vi tar med noen
spørsmål som vi kan snakke om rundt
småbord, mens vi tar en kopp kaffe.
Hvor sosiale er egentlig de sosiale
mediene?

Foreldre til tenåringer – bør de
«snoke» eller ha tillit til ungdommene?
Hva er god etikk på facebook? Er det
noe som ikke er greit?
Hvordan oppleves det å stå utenfor
disse mediene?
Forandrer de sosiale mediene på
måten vi er sammen på?
Vel møtt!
Per Buxrud,Tanja Tyberg, Grøtterud,
Eystein Norborg,Trinelise Ruud,
Anne-May Høibakk,Trine Gjermundbo
og Sissel Bache
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Heggen Gospel
– mitt hjertebarn

Mitt hjertebarn har vært Heggen
Gospel helt siden jeg ble med der en
augustdag i 1984.
30 utrolige innholdsrike, arbeidssomme
og god år.
Tenåringer er og har alltid vært utrolig
kreative, initiativrike og gode å være
sammen med.
Jeg har mye å være takknemlig for, som
har blitt kjent med så mange.
Nå er tiden kommet hvor jeg kjenner at
det er riktig å slippe nye, entusiastiske
og kreative ledere til og jeg er glad
for at jeg kan få presentere dette
dyktige lederteamet som består av
Hanna Louise Husøien, Vidar Husøien,
Christian Sandberg, Josefine M. Haavik,
Henriette V. Skagen og Vegard Berget
under dyktig ledelse av Anne-Marthe
Eilertsen.
Takk for at dere overtar stafettpinnen.
Jeg har stor respekt for tenåringer og
det er noe av det viktigste jeg vil gi
videre til de som overta: Ha respekt
for tenåringene!
Gospelstyret består av Ingvild Bekkeseth, Jan Erik Ingesen, Karoline
Bendigtsen, Amalie Kopland, Rut
Gustafsson, Pia Bondø og Daniel Schou.
Birk Gjermundbo er bandrepresentant
Modum Menighetsblad Nr. 4/2014

og Sondre Gravbråten og Erik Berg er
dirigenter.
Målet for en ledere er ikke å vise hvor
dyktig man selv er, men å gjøre de man
leder bedre.
Målet er å gi gode opplevelser; se de
som kommer. Ikke overse noen, men
la alle vite at her er de velkommen
og hører hjemme. Og så kommer
utfordringene: vi trenger alle noen
oppgaver, noen som har bruk for oss,
noen som ser oss og er glad i oss.
Jeg har undervist etter tre stikkord:
Vi er alle verdifulle.
Vi er alle sårbare.
Vi er alle elsket av Gud.
Da disiplene ville vise barn bort fra
Jesus, da ble han sint; Hindre dem ikke.
De er like verdifulle som voksne.
Jeg holder på å lage til en ny turné
sammen med Heggen Gospel.
Til Tyskland.
Som så mange ganger før.
I sommer var vi på et nytt sted; Bad
Wimpfen. Det var skolekonsert. 500
elever og lærere tilstede og ingen

hadde noen gang hørt om Heggen
Gospel, ja, de visste vel knapt noe om
Norge.
Tenåringene fra Modum tok dem med
storm. Det ble en konsert der elever
og lærere danset og klappet og jublet.
Utrolig. En skolekonsert.
Hva er det tenåringene gjør?
Jo, de har lært; de viktige er ikke å
vise hvor gode de er – det gir bare
prestasjonsangst, men det viktige er å
se de som kommer og ville glede de
som kommer og hører på.
Det makter tenåringer.
Jeg har mange, mange slike eksempler
som handler om livsglede, inspirasjon
og livsmot.
Vi er ønsket tilbake til Bad Wimpfen i
2015.
Jeg gleder meg allerede – for det er en
glede å reise sammen med tenåringer
og spre glede der vi kommer. De er
heldige, de som overtar lederansvaret.

Arild Løvik
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Anna Olsen

«Æres den som æres bør»
Anna Olsen var født i Lom i NordGudbrandsdal 18. september 1877.
Hun ble døpt i Kvikne i Nord Fron 22.
oktober 1877 og konfirmert i Heggen
kirke 2. oktober 1892.
Faren het Ole Olsen – født i Sel
4. juli 1848. Han tok med seg familien
til Modum i antatt 1885, og ble ansatt
som folkeskolelærer på Fabrikkskolen
eller Susenlund som den også ble kalt.
Fabrikkskolen tilhørte Drammenselvens Papirfabrikker i Geithus. Ole
Olsen hadde vært kirkesanger – før
han kom til Modum. Fra 1900 ble han
ansatt som lærer på Granstad skole, og
var det inntil 1910. Han var i samme
periode kirkesanger i Heggen kirke.
I 1910 flyttet han til eiendommen
«Skogheim» gnr. 91 bnr. 74 i Vikersund,
og han tok over som redaktør i avisa
«Oplandske Tidende i Vikersund i 1914,
hvor han var redaktør inntil avisa ble
nedlagt 30. oktober 1923. Han døde
17. november 1949, og er begravet på
Heggen. Gravstedet er rett til venstre
for hovedinngangen til Heggen kirke.
Moren het Lovise Olsen og var født
i Skoger i 1857. Hun døde av tæring 21.
mai 1898.
Faren giftet seg på nytt – i antatt
1902 – med Anna Helene Hansen –
født 26. august 1865 i Vestre Aker. Hun
var yngstesøstera til Gustava Amlund
– kona til sogneprest Mathias Evensen
Amlund.
Faren og Annas søsken flyttet fra Fabrikkskolen til Granstadskolen i 1900.
Anna var eldst i søskenflokken. Hennes søsken var; Olivia født i Lom 1. mai
1880, Marie født i Lom 13. april 1882,
Agnes født i Lom 28. juli 1884, Olaf født
i Modum 11. desember 1886 – døde av
lungebetennelse 20. juni 1889, Carl Ludvig født i Modum 8. juni 1889, Helga født
i Modum 24. januar 1892 og Elisif født i
Modum 1. juli 1894 – døde av magebetennelse 7. januar 1899.
Anna bestemte seg for å følge i farens fotspor, og ville ta lærerutdanning.
Hun fullførte Asker lærerskole i 1897, og
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ble fast ansatt som lærerinne på Fabrikkskolen (Susenlund) 24. august 1898.
Hun begynte på Stalsberg gamle
skole på Bentsborg i 1911, deretter nye
Stalsberg skole på Skredsvik fra 1923.
Sluttet som lærerinne 1. november 1940
– på grunn av sykdom.
Anna bodde på Fabrikkskolen til 17.
april 1923. Flyttet da til ny lærerinnebolig ved Stalsberg skole.
Skolestyret ønsket at det ble bygget fem lærerboliger og tre lærerinneboliger ved Stalsberg nye skole. Herredstyret fattet imidlertid vedtak om
at det skulle bygge kun én lærerbolig
og én lærerinnebolig. Søren Standnes
– som i likhet med Anna Olsen hadde
vært lærer og bodde på Fabrikkskolen,
ble ansatt som tilsynslærer ved Stalsberg nye skole 13. juni 1923. Han flyttet
inn i lærerboligen.
Anna bodde i lærerinneboligen til
24. januar 1925, da hun flyttet inn på
andre etasje av «Vaaraan». «Vaaraan»
var det nye kirkebygget i Geithus,
ferdigstillet i 1924. «Vaaraan» var også
det nye forsamlingstedet til ungdomsforeningen med samme navn.
Fra «Vaaraan» flyttet hun til eiendommen «Elverhøi» gnr. 43 bnr. 37 –
vis à vis – landhandelen til Fosbæk i
Geithus. Dette var 26. september 1935.
Så flyttet hun tilbake til «Vaaraan»
18. februar 1937, deretter til eiendommen «Eine» gnr. 91 bnr. 74 i Vikersund – 26. mai 1942, hvor hun bodde
sammen med sin far inntil han døde 17.
november 1949 og sin stemor – inntil
hun døde 2. april 1951. Til slutt flyttet
hun tilbake til Nord Fron 27. oktober
1953.
Om eiendommen «Eine» i Vikersund kan sies at faren skilte ut denne
eiendommen fra eiendommen «Skogheim» – som han kjøpte i 1909. Etter
stemorens død, ble eiendommen solgt
til Ingeborg Honerud, ved skjøte datert
5. november 1953. Selgere var; Anna
og hennes søsken; Marie, Carl Ludvig,
og Helga.

Som lærerinne var Anna Olsen veldig
snill, rettskaffen og ikke minst dyktig.
Hun viste omsorg, og hadde et oppriktig ønske om å bidra til best mulig utvikling for de unge i Geithus. Dette var
hennes ledetråd i hele hennes gjerning.
Anna Olsen var med og stiftet Gjethus ungdomsforening i 1898. Foreningen holdt til i Fabrikkskolen (Susenlund) fra oppstarten og til 1922. Fra
1922 til 1924 var det vanskelig med
lokale. Ungdomsforeningen utøvde fra
1924 – all sin aktivitet – med utgangspunkt i «Vaaraan» – det nye kirkebygget i Geithus.
Anna Olsen ble valgt til sekretær i
1898. Det ser ut til at hun hadde dette
vervet sammenhengende til ut på
1940-tallet, bare avbrutt av at hun
hadde formannsvervet fra 1909–1911.
Hun var medlem av ungdomsforeningen fra 1898 til 1947.
Hun ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for trofast og godt arbeide
med ungdom i Modum i 1933. Ved en
enkel, men stilfull fest på «Vaaraan»
ble medaljen overrakt henne av res.
kap. Poulsen. Hennes far, Ole Olsen var
også til stede, og holdt en liten tale for
sin datter. Han var da 85 år, men rank
og spenstig som en ungdom.
Anna holdt også selv en tale. Det
var tale av kontorsjef Erik Aagaard,
kjøpmann August Tangerud, sogneprest
Bjerkeset og kretssekretæren i Buskerud krets av Norges kristelige ungdomsforbund.
Hun var med i styret i Buskerud
krets av Norges kristelige ungdomsforbund allerede i 1910. Her var hun styremedlem i en årrekke. Hun var blant annet fortsatt medlem av styret i 1925.
Ansvaret for å referere fra arbeidet
i ungdomsforeningen «Vaaraan» til bladet for Buskerud krets av Norges kristelige ungdomsforbund – hadde hun i
mange år.
Hun skrev beretningen til ungdomsforeningen «Vaaraan» sitt 30-års
jubileum i 1928. Beretningen forteller
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Lærerstaben ved Stalsberg skole i 1925					
Bildet er hentet fra fotosamlingen til Midtfylkebibliotekene
1. rekke fra venstre: Kjersti Aaraas, Ragna Hansen Solheim, Søren Standnes, Gerda Kristiansen og Anna Olsen
2. rekke fra venstre: Gustav Haugen, Peder Oplenskedal, Jacob Gjevestad og Leif Knive
med all tydelighet, om den store aktiviteten som foregikk i ungdomsforeningen.
Hun skriver blant annet i beretningen at lokalet «Vaaraan» – etter en tid
– ble innviet som interimkirke (Biskopen i Oslo vigslet Vaaraan 21. februar
1928). Det var gudstjenester, der var
barnedåp, konfirmasjonsundervisning,
søndagsskole og stor generell menighetsaktivitet.
Det ble tidlig dannet sangkor.
Musikkorps kom i gang før det var
gått et år siden foreningens oppstart.
Musikkorpset fikk senere navnet
«Vaaraan-musikken», og var nok et av
de første musikkorps i Modum.
Det ble arrangert kokekurs og
kurs i grønnsaksdyrking. Foreningen
startet det første turnpartiet i Geithus.
Modums antatt første fotballklubb ble
startet.
Folkeopplysningsarbeidet sto sentralt. Særlig viktig var arbeidet for å
begrense utbredelsen av tuberkulose.
Det var informasjon om sunnhet og
helse. Foreningen abonnerte på bladet
«Kjenn ditt land» – som hadde som
formålsparagrafer å få folk ut i naturen
og rundt i landet.
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Foreningen hadde egen syforening,
sløyd, og engelskundervisning for medlemmene. Møtene i syforeningen ble
fra 1922 til 1924 – i mangel av lokale
– holdt hjemme hos Anna Olsen.
Det ble startet bibliotek. Utlån av
bøker begynte 25. november 1906.
Oversikt over bøker, viser at det var
89 bøker og tidsskrifter i biblioteket i
1910.
Det var opplæring i bokbinding.
Speidergrupper ble dannet – både
for jenter og gutter.
Fra 1917 og i mange år ble det drevet med hagebruk på en 7–7 ½ mål
stor åker tilhørende gården Skredsvik – som var eiet av Drammenselvens
Papirfabrikker. Åkeren lå i umiddelbar
nærhet av Fabrikkskolen.
Videre ble det i flere år dyrket
poteter på en 12 mål stor åker på Kaggestadmoen – ikke langt fra Brunesskolen.
I alt dette arbeidet var Anna Olsen
drivkraften – ikke alene, men sammen
med kapasiteter som sogneprest Amlund – sogneprest i Modum fra 1897
til 1929. Han var formann i ungdomsforeningen fra 1898 til 1902, fra 1904–
1908 og fra 1912 til 1929. Han var også

i lengre tid formann i ungdomsforeningene «Skjold « i Vikersund og «Symra»
på Øst-Modum.
Kjøpmann August Tangerud var
nestformann i foreningen i mange år.
Senere formann fra 1929–1937. Han
ser også ut til å hatt et glødende engasjement.
Flere andre kunne vært nevnt.
Anna Olsen var en ildsjel, hun var
utrettelig i sitt arbeide, godt likt av ungdommen og alle andre hun kom i kontakt med. Hun var et slikt menneske
som det vanligvis ikke skrives så mye
om – et menneske som bare er der og
som gjør at hjulene holdes i gang.
Vidar Brekke, medlem av
Modum menighets historieutvalg

Kilder:
Modums historie v/Roar Tank
Vaaraans arkiv
«Våronn» – Blad for Buskerud krets av Norges
kr. ungdomsforbund
Gamle Modum 1989–100 år med aviser og
bøker i Modum v/Thure Lund
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Gavene jeg vil huske!

Hva slags gaver blir du mest glad for?
Det er enkelte gaver jeg ikke så lett
glemmer. Og noen gaver jeg har gitt
andre som de har blitt ekstra glad
for. Nå er det adventstid og tid for å
planlegge julegaver.
Et av punktene i planen for
Grønn menighet i Modum er
dette:

søster. 10 klipp. Klausulen på
siste klipp var at hun skulle lære
meg å bake brød sånn at hun ikke
trengte å bake til meg resten av
livet. I dag baker jeg mitt eget
brød! Opplevelsesgaver gir mye
glede. Min søster og svoger var
godt fornøyd når de kom hjem
fra jobb en fredag ettermiddag
til nyvasket hus og lukten av
hjemmebakt pizza. Jeg fikk også
smake på julegaven og synes jeg
lager ganske god pizza om jeg
skal si det sjøl.Trenger du andre
tips til julegavehandelen?
Kirkens nødhjelps nettbutikk
selger gaver som forandrer verden. På
nettsiden til Grønn kirke og Grønn
hverdag får du tips til rettferdig handel,
her kan du finne etiske og grønne
produkter.

«Vi vil kjøpe så lite
som mulig.»
Det handler om å sørge for at
ting blir vedlikeholdt og tatt
vare på. Sørge for å resirkulere
ting vi ikke bruker gjennom å gi
det til andre som trenger det,
til loppemarked og lignende.
Og å kjøpe brukte ting. Hvis vi
velger miljøvennlige og etiske
varer, kan det være et bidrag til
mer rettferdig handel og bedre
miljø i verden. Disse produktene
er ofte sunnere for oss også.
Tilbake til gavene jeg ikke så lett
glemmer. Det er engelen med litt
for mye glitter på som niesa mi har
brukt tid på å lage til tante. Bildet som
nevøen min har malt av ham og meg,
og av en engel. Klippekortet på fersk
hjemmebakt brød som jeg fikk av min

Kirkenes grønne engasjement
fortjener å bli sett, likt og delt
av folk over hele landet! Den
norske kirke sentralt har derfor
opprettet Facebooksiden Grønn
Kirke:
www.facebook.com/gronnkirke
Her kan grønne menigheter og
enkeltpersoner både dele og få
inspirasjon til hvordan våre kirker
og våre liv kan bli mer klima- og
miljø-vennlige. Du oppfordres
til å like og dele siden. Kanskje
vi kan få noen tips til et fornyet
grønt engasjement her, både som
enkeltperson og som menighet.
Torunn Nateland

Vil du være med å gi nytt håp
til mennesker i Nepal?

Sjekk det ut her:
https://gaversomforandrerverden.no/
http://www.gronnkirke.no/index.
cfm?id=238381
www.gronnhverdag.no/nor/Etiskeprodukter
Torunn Nateland

Da kan du støtte Modum menighets misjonsprosjekt. Arbeidet
HimalPartner driver i Nepal har
fokus på mental helse, sjelesorg
i kirkene, utdanning og næringsutvikling.
Du kan gi en enkeltgave, eller
bli fastgiver til prosjektet og dermed benytte seg av fordelen med
skattefradrag på gaver til frivillige
organisasjoner. Gi gjerne via giro
som du kan finne i en av kirkene,
eller ta kontakt med kirkekontoret.
På den måten kan du gi direkte til
vårt prosjekt, og det kan registreres at gavene blir gitt via Modum
menighet.
Takk til dere som vil gi!
Torunn Nateland

12

Modum Menighetsblad Nr. 4/2014

Bøtteballetten
I flere år har det regnet inn i Åmot
kirke flere steder og det har vært
lekkasjer fra taket og ned i veggene. I
løpet av 2013 og 2014 har hele taket
blitt skiftet ut, beslagene rundt taket er
lagt slik at det ikke skal komme vann
inn i veggene ovenfra og fuktskader
er blitt reparert. Det er og felt flere
store trær langs kirkegården slik at
løvet fra trærne ikke skal skade det nye
taket. I begynnelsen av oktober hadde
totalprosjektet ferdig befaring og det
var stor glede over at nå så det ut til at
taket var tett!

fortsetter i Åmot kirke

Dermed satte høstregnet i gang for
alvor og bøtteballetten var i gang igjen.
Så kommer du innom Åmot kirke og
lurer på hva den blå bøtta gjør rett
innenfor inngangsdøren, har du svaret
her: den samler opp vann fra det siste
gjenstridige lekkasjepunktet. Vi gleder
oss fortsatt over at det ser ut til at vi
har reddet veggene fra forvitring, har
tettet de største lekkasjene og har fått
nye og gode løsninger; og det til godt
under budsjett. Samtidig ser vi frem til
å kunne fjerne den siste bøtta og for
godt!
Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge

Rehabilitering av Åmot kirke.
Foto: Per Ole Buxrud

Totalrehabilitering
Heggen kirke er en flott og ærverdig
middelalderkirke. Det å eie en så
gammel kirke er å forvalte det tidligere
generasjoner har lagt ned av arbeid og
midler. Middelalderkirker er vernet og
skal en gjøre noen endringer på disse,
må det godkjennes av Riksantikvaren.
I 2014 er det startet opp et 10 års
rehabiliteringsprosjekt for kirken.
Første fase er perioden 20142017. Da vil det være fokus på viktige
strukturelle bygningsmessige forhold,
tekniske anlegg og sikring. Arbeidet
omfatter fullstendig omlegging av tak og
beslag, reparasjoner av skader i takstol,
sanering av loftsrom (klargjøring for
sprinkler og nytt brannalarmanlegg),
oppgradering av infrastruktur inn til
kirken (vann, avløp, brannvann og
elektro), herunder bygging av teknisk
rom eller separat servicebygg utenfor
kirken.
Fase to er for perioden 2018–2022
og den vil romme oppgradering av
varmeanlegg, ny kabelframføring gjennom kirken, istandsetting av utvendige
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fasader og vinduer og gjennomføring
av istandsetting av vegger, vinduer og
inventar.
Målet er at kirken i 2022 skal være
på vedlikeholdsnivå og fullstendig

av Heggen kirke

oppgradert teknisk, funksjonelt og
brannsikret. Det er og et mål under
prosessen at kirken skal være stengt
for bruk så få dager som mulig.
Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge
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En oppvekst
varer livet ut
Ett av ti barn lider under at foreldrene drikker, ruser seg eller har
psykiske problemer. For disse barna er det avgjørende å bli sett av
trygge voksne. Dette er et aktuelt
tema, ikke bare nå rundt juletider,
men året rundt. Blå
Kors har utviklet
en enkel veileder som forteller deg hva du
kan gjøre ved
bekymring for
et barn.
Tallet kommer frem i en rapport fra
Folkehelseinstituttet fra 2011. Sann-
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synligheten for at du kjenner til ett eller flere av disse barna er stor.
Mange tror det er lett synlig om
et barn har det vanskelig, men det kan
være vanskelig å vite hvordan et barn
har det hjemme basert på adferd eller
utseende. Sårbare barn vokser opp i
alle samfunnslag og typer familier. Derfor bør man ikke la symptomene alene
styre om man gjør noe for et barn. Er
du bekymret for et barn, bør du gjøre
noe uansett!
Vi har lett for å dele vår bekymring for
et barn med naboen, ektefellen eller en
venn. Det vi må huske er å vise omsorg
direkte til barnet, i barnehøyde. Det er
da vi gjør en forskjell for barnet selv.

Fra forskning vet vi at det er av stor
betydning for et barns framtid å bli sett
av en voksen. Å bli sett er menneskets
mest grunnleggende følelsesmessige
behov. Å bli sett er en viktig beskyttelsesfaktor i et sårbart barns liv.
«Kan du snakke med meg, ikke bare om
meg.»
– Gjennom en enkel femtrinns veileder vil vi gi voksne mulighet til å være
den som bryr seg, når magefølelsen
sier at man bør, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors.
Det er lett å anta at et barn ville
blitt fanget opp av andre dersom det
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var grunn til bekymring. Det viser seg
ofte ikke å være tilfelle. Barn som lever
i sårbare hjem er ofte flinke til å gå inn
i roller, tilpasse seg omgivelsene og å
skjule hvordan det står til hjemme.
«Sårbare barn er som andre barn –
forskjellige»
Barn trenger at man våger og handler. Det er vi voksne som må øve oss
på å bære ubehaget ved å være den
som stiller spørsmål, blander oss, bryr
oss. Barna bør ikke bære smerten og
ubehaget alene. Du ser det ikke før du
tror det!
Se veilederen i sin helhet på jegser.
no eller bestill en brosjyre på e-post
jegser@blakors.no / tlf 900 75 732
Hva kan du gjøre?
• Fem gode råd:
(dette er kortversjon av veilederen. Fullversjonen finnes på jegser.no men konkrete tips til hva du kan si og gjøre).
1. Ta magefølelsen din på alvor
Hvis du er bekymret for et barn, er
det viktig at du gjør noe med det.
Det er lett å tenke at barnet ville
vært fanget opp av andre dersom
det var grunn til bekymring. Det er
ofte ikke tilfelle. La ikke frykten for
å ta feil stoppe deg.

merke til: et smil, at du lærer navnet
på barnet og bruker det. Still åpne
og interesserte spørsmål om hverdagslige ting når du møter barnet.
3. Vis at du ser barnet –
gjennom handling
Tilby barnet å sitte på hjem fra skolen, til treningen e.l. Spør banret om
det skal på arrangementer i nærmiljøet, inviter barnet med hvis det
nøler. Tilby leksehjelp, middag eller
boller etter skolen. Inviter han eller
henne med på aktiviteter som kino,
teater eller søndagstur.
4. Hvis magefølelsen din
forsterkes – søk hjelp
Hvis magefølelsen din forsterkes,
bør du formidle til barnet at det er
trygt å snakke med deg.Vær en god
lytter og vis at du tåler å høre det
barnet forteller. Vis respekt., lytt
med medfølelse. Hvis du er usikker på hva som er tikig å gjøre og
trenger hjelp til å vurdere situasjonen, kan det være lurt å rådføre deg
med en lærer, helsesøster og/eller
barnevernet.

5. Vit at du gjør en
forskjell
Det aller beste du kan oppleve er
at barnet du var bekymret for viser seg å ha det bra. Eller kanskje
du aldri får bekreftet eller avkreftet hvordan det står til med barnet. Det kan bety at barnet har det
«godt nok». Kanskje måtte du gripe
inn å gå videre med din bekymring.
Uansett er det viktig at barnet selv
opplever bekymringen din som en
omsorgshandling ved at du forholder deg direkte til barnet. Sannsynligvis betyr du mer enn du forstår.
«Selv om jeg skjuler det som er
vanskelig, ønsker jeg å bli sett.»

2. Vis at du ser barnet –
gjennom ord og nærvær
Å bli sett og anerkjent av en voksen
betyr mye for alle barn – og spesielt
for et barn som får lite oppmerksomhet hjemme. Det skal ikke mye
til for å føle seg sett og positivt lagt

Sørger du?
Ønsker du å dele dette
i gruppe med andre i
liknende situasjon? Dersom
minst tre personer er
interessert, så starter vi
en samtalegruppe. Kontakt
diakon Torunn Nateland på
telefon 922 34 648 m.
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Har du behov for en
samtale?
Er livet tungt? Trenger du
et medmenneske å snakke
med om noe tøft du har
opplevd, om en vanskelig
livssituasjon, om tro og tvil,
om selvmordstanker …?
Vi har ansatte og frivillige
samtalepartnere som kan
gjøre en avtale med deg.

Ring kirkekontoret på
32 78 32 30 eller diakon på
922 34 648 m.

Gi ikke opp når livet
trues:
Kirkens SOS har krisetelefon tjeneste hele
døgnet. Tlf. 815 333 00
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Tre generasjoner kirkjetjenere; Ole Reidar Nærland, Gunnar Stenbro og Johan Berg.

Gunnar Stenbro
gikk av som kirketjener i Modum sokn på 70-årsdagen sin
• Foto: Anne-Kjersti Holberg

Gunnar Stenbro er ekte moing.
Han er vokst opp i badeveien kort
vei fra Modum bad. Han har tidligere vært bussjåfør i Modum. Han
blir gjerne kontaktet av ansatte
for å få stedsangivelse hvor vedkommende bor i kommunen, da
han kjenner forholdene godt her
– gjennom en mannsalder.
– Gunnar har en fin følelse og er god
med folk, minnes Jon Mamen, tidligere
sokneprest på Modum. Han gled godt
inn i jobben. Han møtte mennesker i
sorg og hadde blant annet ansvar for
urnenedsettelser og utførte dette på
en verdig og respektfull måte sammen
med de etterlatte.

– Han tilhører generasjonen som har
møtt på jobben, uten fravær, pliktoppfyllende og pålitelig. Han var tilsatt i
Modum menighet, men har hatt kontor
på Heggen sammen med ansatte i kirkegårdsetaten i Modum kommune. Slik
holdt han nærheten til kommunen, sier
Harald Kvaase, forhenværende kirkeverge og var den som ansatte Gunnar
i sin tid.
– Gunnar har fagbrev og dette har bidratt til at han har påtatt seg diverse
mindre vedlikehold i kirkene og dette
ga positivt utslag på vedlikeholds-budsjettet. Samtidig sparte han kirkene for
mye strømutgifter ved at han passet på

å holde temperaturen lav mellom
arrangementer, sier Harald.
– Han får nok ikke problemer med å
fylle tiden som pensjonist, Gunnar. Han
er idrettsinteressert og friluftsmann
på sin hals. Han har hytte nær Haglebu (Buin) hvor han har tilbragt mange
feriedager. Gunnar har sørget for oppgradering av hytta, samt utbygging. Det
er utrolig hva han kan av praktiske ting,
og det viser han blant annet på hytta,
sier de to tidligere kollegene.
Vi i Modum menighet ønsker deg
gode år framover, med gjøremål du
velger selv. Og du er selvfølgelig alltid
velkommen til en kopp kaffe på kirkekontoret.
Inge Rese
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Enger Misjonsforening

Her er en del av oss etter møtet 1. september.Vi er en glad og ungdommelig gjeng. Vil du bli med? Kvinner og menn i alle aldre er
velkommen! Fra venstre: Liv Therkelsen, Hildur Fossen, Gunhild Fidjestøl, Helga Baarud, Marit Nævra, Sigfrid Bentzen, Gerd Lygre og
Guri Jensen.

Og hjemveien går til bens eller på hjul.
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Enger Misjonsforening har
faktisk vært i gang 153 år i år.
Helt fra 1862. Det er grunn til
å feire med kake!
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Internasjonal lørdag

Stemmene fra sentralbordet i kommunehuset,Torstein Vik og Helle Skuterud,
reklamerte for tv-aksjonen «vann
forandrer alt», som skulle innbringe nær
350.000 kroner i Modum.

Reisen
Kjærlighetsreisen, heter det.
Vi er alle underveis.
Vi er alle på vei til noe, og også fra noe.
Kjærlighetsreisen.– Hvor er du på vei?
Skal vi gå sammen?
Min kjærlighetsreise er ikke slutt.
Men jeg er godt i gang. Jeg har begynt,
og jeg har funnet en retning.
– Vent, sier du. – Jeg vil være med.
Jeg vil gå den samme veien.
Ja, det kan du gjøre, hvis du vil.
Du kan la deg inspirere. Men helt den
samme reisen blir det ikke, for vi er
forskjellige.
Alle er vi forskjellige.
Det er viktig å vite.
Men, du, min venn! – Følg hjertet ditt!
Hjertereisen, den har begynt også for
deg. Hjertet ditt slår og slår.
Det vil vise deg vei!
Geir Ålien deklamerte egne dikt skrevet i blindeskrift.
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Geir Ålien
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Karvan Dance group sørget for et rytmisk forrykende show med eksotisk Bollywood dans.

For femte gang på rad ble det arrangert internasjonal lørdag på Modum.
Frivillighetssentralen, Flyktningtjenesten og Den norske kirke i Modum
sto bak arrangementet som gikk av
stabelen i Skiflyvningskroa 18. oktober.
– Formålet er å bruke festen
som et møtested for flyktninger og
kommunens innbyggere. Dette er et
viktig tiltak for integreringen på tvers av
religiøse og kulturelle forskjeller, mener
Bente Løkka i flyktningetjenesten.
Noor Assad, Mariam Mohamed,Tagreed Almady, Suad Nakhle, Ali Nakhleh,Talin
Nakhleh, Mirna Nakhleh, Maram Nakhleh og Mohammed Nakhleh fra Palestina - var
svært tilfreds med omsetningen denne dagen.

Åmot barnegospel og Modum Soul Children
fikk publikum med på allsang.

Modum Menighetsblad Nr. 4/2014
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Torunn vender hjem
Engasjert og eventyrlysten, himmelvendt og
jordnær, bibelglad og livsnær – blir det sagt
om Torunn. Daværende biskop Laila Riksåsen Dahl sa under vigslingstalen til henne i
Heggen kirke for snart to år siden – at «du
skal gå og gjøre vel». Og det har hun tenkt
å fortsette med også etter at hun forlater
Modum til nyttår.
Hun har brukt sine gaver som medmenneske, pedagog, åndelig veileder,
sjelesørger, retreatleder og forkynner.

– I intervju med menighetsbladet sier du
at du «er glad for å være en diakon som
møter mennesker med Guds nåde».
– Det er viktig for meg å hjelpe mennesker til å se at de er elsket av Gud.
Jeg opplever gjennom bønn at Gud gir
påfyll og retning i arbeidet, sier Torunn.
– Det handler om å komme tett på
folk i forhold til liv og tro, møte sårbarheten, være medmenneske, og formidle
håp og mening med livet på et åndelig
og eksistensielt plan forklarer hun.
– Kompetansen jeg tar med meg
videre er uvurderlig og målet er å jobbe med diakoni også i fremtiden.
Over nyttår reiser Torunn til Bolivia og Equador. Der vil hun treffe folk
og se steder hvor hun var i 2003 som
voluntør og i 2011 som en del av diakonstudiet.

– Men det hender også at du reiser
utenlands i mer spesielle ærender?
– Er det «Åpne Dører» du tenker på?
Målet med disse turene er å oppmuntre og styrke forfulgte kristne, be og
i noen tilfeller levere bibler og kristen
litteratur. Det er en spennende og meningsfylt aktivitet, sier Torunn.
Men det er savnet av familen og
vennene som trekker henne tilbake til
Stavanger hvor hun tidligere har bodd
i 14 år. Søsteren, svogeren, nevøene og
vennene bor også der.
– Jeg føler det er riktig å lande nå,
og da må det bli i Stavanger, by-jente
som jeg er, sier Torunn, som avslører
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Vår vennlige og sjarmerende diakon – Torunn Nateland, er klar for nye utfordringer.
Her er hun avbildet ved globen, hvor hun gjerne starter morgenen i bønn
at det er første gang hun har bodd i ei
bygd.
– Jeg er veldig glad for tiden i Modum, og kommer til å savne venner,
gode kollegaer og flotte frivillige medarbeidere med sitt ekte og gode engasjement, avrunder Torunn.
Vi håper og tror at du videre i livet

vil ha med deg gode minner fra din
tjeneste blant oss her i menigheten.
Takk, Torunn, for å ha bidratt til tro,
trivsel og tilhørighet i Modum menighet.
Inge Rese
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Julegrisen
Fra h.: Josef Fure, Arnt Fure, Hans Petter Thon, Ellen Fure f. Kjærnaas - Foran: Alf og Konrad
Asker - Foran: Fru Andersen, Normann Finsen, Rolf Andersen
Bildet er hentet fra Modum biblioteks fotoarkiv

Jul på Modum før i tida
Jul på Modum
Melodi: Når nettene blir lange (musevisa)
Når julen står for døren, da tar vi gjerne frem
kost og klut og såpevann i alle Modums hjem.
Og julegubben setter vi på trappa vår til stas
for uten den for ungene så blir det bare mas.
:/:og mens julesnøen faller ned
så setter vi opp fugleneket på det faste sted:/:
Når maten skal på bordet da skal det være fest
og da er møljebrødet og rakfisk aller best.
Den fisken er fra Tunhovd og neket kommer fra
en kornåker på Snarum, så det skulle passe bra
:/:men i stua der skal treet stå
og far tok sag og øks og drog til skogen nettopp nå:/:
Så endelig kom kvelden som alle venter på
vi lytter etter bjelleklang, det høres ute nå.
Tenk ute står et reinsdyr, og det har kjelke med
som er helt full av pakker, det kan alle sammen se
:/:og på himmelen står den stjerne stor
som viser alle mennesker Nå er det jul på jord:/:
Lillemor Svendsby
Modum Menighetsblad Nr. 4/2014

Utsnitt av gammel julekort
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«Sprengstofføskja»
Eitt minne eg har som eg vil dela:
I skrivebordskuffa til far stod det eitt
lite militærgrønt skrin eller blikkøskje.
På lokket står det «Bulbs and Fuse».
Øskja vart berre kalla «Sprengstofføskja». Far hadde den etter militæret,
og ho hadde innehalde lunter.
Kva var det med denne øskja?
Far fortalde at kvar månad når han fekk
lønn, som den gong vart utbetalt i kontanter, la han «tienden» i øskja. Det vil
seia 10 % av lønna, eller 1/10 om du
vil. Når han skulle gje ei gåve til misjonen, fann han pengar der. Slik visste han
KVA han gav og AT han gav! Far snakka
så ofte om Guds velsigning!

Då held eg også orden på KVA eg gjev
og AT eg gjev. Faste oppdrag går ut av
konto kvar månad. Godt system for
mi gjevarteneste! Ein arv og ei glede å
kunna videreføra noko som eg har tru
for! Og ei god oppleving av å få kjenna
Guds velsigning!
Blir du med og gjev «tiende»?
Utfordringa er gitt! Gjer det på din
måte, finn ei ordning som passar for
deg!
Brit Bjørke

Agnes Paulo

TUSEN TAKK

FOR AT DU BIDRO TIL
ÅRETS TV-AKSJON!
Sammen har vi bidratt til at Agnes og over en million mennesker er sikret varig tilgang til rent vann.
Med rent vann i nærheten trenger ikke kvinner og barn gå flere timer etter vann hver dag. Det gir dem mulighet til å
gå på skole og arbeid, som igjen utvikler hele samfunn.
Les mer på kirkensnodhjelp.no

Kva vil eg med dette?
No har eg fått øskja, og no står ho i mi
skrivebordskuff. Når eg får mi «lønn»
tar eg ut pengar og legg min «tiende» i
øskja. Litt morosamt og litt nostalgisk!!

Velkommen til REUNION

Bli med å feire 1. årsjubileum som konfirmant. Dette blir en sosial og flott
kveld med pizza, brus, godtebord, lystenning, sang og andre minner fra konfirmanttida. Du får en gave og gode ord
på veien mot videregående skole.
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Gå ikke glipp av dette! 		
JUBILEUM = GOD STEMNING!!
Folk du møter: Runar Liodden, Arild
Løvik, Anne-Marthe Eilersten, AnneKjersti Holberg med flere.
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Fi n t å være 4 i k i r k a
I høst har 4-åringene inntatt kirken. De har blitt kjent med
bibelfortellinger og sanger, vært på gudstjeneste og fått 4-årsbok.Vi har til og med vært på skattejakt sammen.
«Du, Anne-Kjersti, hvorfor er kirka så høy?»
«Hvorfor er det lys i kirka?»
«DEN sangen kan jeg, for den synger bestemor for meg!»
«Du prest, jeg har også kjole!»

• Foto: Helge Haavik og Odd Røvang

Det er herlig å være sammen med 4-åringer.
Vi lederne gleder oss allerede til neste høst.
Anne-Kjersti Holberg, trosopplærer

Utdeling av kirkebøker i Heggen. Her er barnegospelen sammen med 4-åringene.
Modum Menighetsblad Nr. 4/2014
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Til Gjeithus kristelige ungdomsforening –

«fra en av dens smaa»
• Bildene er hentet fra 25-aars beretningen til Buskerud kreds av Norges kristelige ungdomsforbund i 1916

Mange ganger kan en undre seg over
all den innsatsen enkelte mennesker
nedlegger i forbindelse med barne- og
ungdomsarbeid. Hva har de igjen for
det – hva er hensikten – hjelper det?
Vi leser i Modums historie ved
Roar Tank at 70 oppsittere i Vassbunnområdet sendte en henstilling til lensmannen om at han måtte foreta seg
noe for å få slutt på pøbelens trakassering av vanlige folk som beferdet veien
mellom Geithus og Gustadhøgda. Dette var rundt 1900-1910.
Hva som ble løsningen her, vites
ikke.
Kanskje var noe av hensikten til initiativtakerne og drivkreftene til Gjeithus kristelige ungdomsforening, at ungdommen måtte aktiviseres og skoleres
– både moralsk og arbeidsmessig.
Ungdomsforeningen hadde en ordning med at all post som kom inn fra
medlemmer og andre, ble skrevet inn
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i noe de kalte «Posten» - organ for
Gjeithus kristelige ungdomsforening.
Det første brevet som ble inntatt i
«Posten» er fra februar 1909. Alle brevene som kom inn i februar ble samlet
i første nummer. Hver måned hadde
altså sitt eget nummer.
Svarene på spørsmålene i innledningen på denne artikkelen er sikkert
mange, men i «Posten» fra januar 1918
finner en vel ett av svarene, brevet siteres som det er inntatt i «Posten».
«Ofte har jeg ønsket jeg kunde faa mot til
at si litt om hvor glad jeg er i foreningen
min; men jeg evner saa litet at gjøre det
paa skikkelig vis.
Men da sekretæren begyndte at tale
om at vi maatte skrive litt i «Posten» til
20 aars-dagen, tænkte jeg at jeg kanske
nu fik prøve paa det allikevel. Det er ikke
for meget om «Vaaraan» faar en tak fra
os yngre ved den leilighet.

For nogen aar siden sa formanden et ord
jeg ikke har kunnet glemme. Han ønsket,
sa han, at «Vaaraan» maatte være som en
stille god solskinsvik for dem som færdedes der. Netop det har den været for mig.
At komme ind til de gode, lune Vaaraanmøter, langt væk fra misundelse, surhet,
tverhet og alskens ærgjærrighet, er vel deilig. Der møtes en av glade ansigter, gode
smil og varmt hjertelag rundt omkring.
Har en glemt at lægge igjen vrangsiden
hjemme, altid er en anden vaaken nok til
at møte med et lunt smil og et godt ord, og
det leie svinder som dug for sol.
Og saa møter en forstaaelse i «Vaaraan». De styrende der ser vist mindst
likesaa godt som andre vore feil og skrøpeligheter, men de dømmer ikke ubarmhjertig og farisæisk, heller prøver de at
forstaa og hjælpe. Naar de maa kritisere,
møter vi det gode hjertelag bakom. Jeg har
ialfald mødt det og er taknemlig for det.
Da jeg var saadan rigtig pur ung, var
jeg ikke videre glad. Livet artet sig ikke
slik, som jeg drømte om som barn. Ikke
var andre mennesker som de skulde, og
ikke holdt jeg selv maal. Alt var uredigt,
uklart og vondt. Blant kameratene maatte
jeg ofte overvinde mig til at være munter.
I denne vanskelige tid fandt jeg veien til
«Vaaraan», og for den hjælp til klarhet og
den styrkelse av viljen til det gode, som jeg
der fik, kan jeg aldrig faa takket nok.
Det var rent mærkelig, næsten hver
gang jeg var der fik jeg svar paa et eller andet jeg hadde gaat og strævet med.
Helst gjennem det formanden talte. Og litt
efter litt begyndte der at hvælve sig høi
klar himmel over livet, jeg fik tak i den
kjærlighet som bærer alle ting – ogsaa mit
stakkars liv.
Dere som har staat for styre og tat de
tyngste tak i disse 20 aar, tak skal dere
ha for alt! Det at dere ikke gik træt i motgang og prøvelser – især i den prøvelse det
maatte være for dere at vi var saa tunge
og dorske og likeglad for det dere elsket og
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Mange følte det nok på samme måten.
Opplevelsen av «Vaaraan» som et fristed uten fordømmelse, og med aktiviteter en ikke fikk tilbud om noe annet
sted, var nok rådende.
Aktiviteten i forhold til barn og unge
er nok i sum mye større i dag enn det
den var for 100 år siden. Dette betyr
at det nok er langt flere ildsjeler i dag.
Brevet som ble sendt til «Posten» var
en honnør til de som drev «Vaaraan»
den gang, men kan også være en oppmuntring til de som står på for barn
og unge i dag.
Artikkel av
Vidar Brekke
Medlem av Modum menighets
historieutvalg
Kilder:
Vaaraans arkivModums Historie v/Roar Tank

var begeistret for – det er en præken for
os om uegennytte og selvfornegtelse, bedre end den bedste tale. Vi vil ikke glemme
den præken.
Dernedst vil jeg ønske at vi endnu i
mange aar maa ha «Vaaraan» at samles

i, og at den altid maa være præget av det
frisind, vidsyn og gode hjertelag for alle
som hittil.»
Taknemlig medlem

En morsom fritidsaktivitet som ble jobb
Henriette startet å spille rytmisk piano
som barn. Og det har hun holdt på med
siden. Nå ønsker hun å studere kirkemusikk med tanke på å bli bli kirkemusiker. – Jeg elsker å spille kirkemusikk og
rytmisk musikk. Nå har jeg anledning
til å praktisere begge sjangre. Perfekt
match, smiler Henriette entusiastisk.
Jobben min i menigheten blir en viktig
del av veien videre, understreker hun.
– Det er spesielt å jobbe når andre
har fri, men jeg tenker at er du glad
i jobben din, så betyr det ikke så mye,
mener hun.
– Erfaringen herfra gir meg dessuten
ekstra motivasjon til å nå målene jeg
har satt meg.
Henriette er ansatt i 80 % stilling i menigheten.
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– Jeg spiller ved Gudstjenester, begravelser og vielser. Dessuten er jeg bandleder i Åmot barnegospel og spiller på
Babysang.
– Hva med orgelspillingen, det er vel en
utfordring for deg, spør vi?
– Selv om det er pianoet jeg trakterer
best, så er jeg blitt glad i kirkeorgelet.
Det er utrolig hvor storslagen og mektig musikk du kan få ut av dette instrumentet, slår hun fast mens blikket hennes vandrer over til kirkeorgelet her i
Åmot kirke.
Det er tangenter det handler om for
Henriette – formiddag som kveld, søndager som hverdager.
Inge Rese
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Vikersund menighetssenter
våren 2015
Vi har lagt opp et variert program for onsdagskveldene
på Vikersund Menighetssenter våren 2015.
Vi holder fram med middag og fellesskap 2 ganger
i vårsemesteret. Dette er et tilbud til de som vil
komme til ferdig middag en dag. Vi spiser en enkel
middag sammen, og hvis noen etter hvert må gå til
andre aktiviteter, er de fri til å gjøre det. De som
har tid, kan sitte igjen til en kopp kaffe og en enkel
kveldsavslutning. Det koster kr 50,- for voksne, barn
gratis.
Vi starter semesteret som vanlig med en
forbønnsgudstjeneste. Videre blir det også denne
våren flere spennende temaer. For å nevne noe,
får vi bl.a. besøk av Arild Løvik som skal snakke
om altertavlene i Modum; av Kjell Bjørka som skal
vise en bildeserie om en reise langs Mekongelven;
og av Torbjørn Greipsland som skal ha et foredrag
om kongelig tro gjennom tusen år. Israelsmisjonen
kommer også en kveld.

Vikersund menighetssenter
DESEMBER:
Onsdag 03.12. kl 17.00 : Førjulssamling med suppe for
hele familien v/miljøgruppa
Lørdag 06.12. kl 11.00: Lørdagskafé med julemarked
Søndag 07.12. kl 11.00: Familiegudstjeneste
v/Geir Holberg
Tirsdag 09.12. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 10.12. kl 19.00: Vi synger julen inn
Sysle Blandede Kor m.fl.
Søndag 28.12. kl 15.00: Gudstjeneste med juletrefest
v/Geir Holberg og Henriette Skagen

Loppemarked
Vikersund menighetessenter
Det tradisjonelle loppemarkedet blir lørdag 25.
april 2015. Lopper kan leveres 23. og 24. april.
Auksjon og kakelotteri. Salg av vafler og kaffe.
Sett av dagen og velkommen til en hyggelig handel.

Se programmet for nærmere detaljer.
FORMIDDAGSTREFF:
På Vikersund menighetssenter er det formiddagstreff
en gang i måneden. Hittil har det vært 3. tirsdag i
måneden.
Fra januar 2015 blir det 2. tirsdag i måneden.
Klokkeslettet blir 11.00 som før.
Formiddagstreffene i vårhalvåret 2015 blir slik:
Tirsdag 13. januar
Tirsdag 10. februar
Tirsdag 10. mars
Tirsdag 14. april
Tirsdag 12. mai
Alle gangene kl. 11.00
Tirsdag 09. juni TUR
Hjertelig velkommen!
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Geithus musikkorps
Geithus Musikkorps har 15 års jubileum med
Midnattskonserten «Julestemning».
I år arrangeres konserten
lørdag 18. desember kl 22.30 i Heggen kirke.
Lokale aktører er med som Jan Ekornrud på bass,
Stian Tveit på synthesizer samt sanggruppa
Positiv Puls.
Per Arne Dahl skal være konferansier.
I tillegg har vi en solist med som varierer fra år til år,
og i år har vi fått tak i Bjarne Brøndbo!
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Advent og jul i Åmot 2014
NOVEMBER:
Torsdag 27. november kl. 17.30: Julekonsert med Åmot
barnegospel
Fredag 28. november kl. 18: Kulturskolens julekonsert.
Lørdag 29. november kl. 15.45: Julegrantenning i Åmot.
Lørdag 29. november – søndag 30. nov.: LysVåken-helg.
Overnatting i kirken for 6. klassinger ved Enger og
Buskerud skole.
Søndag 30. november kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar
J. Liodden, Anne-Marthe Eilertsen,
Hanna L. Husøien, Åmot barnegospel og
LysVåken-barna. Kirkekaffe.
Søndag 30. november kl. 13: Familiespeiderns
juleverksted. Vi spiser julegrøt og lager
julepynt.
DESEMBER:
Fredag 12. desember kl. 18: Konsert med
Åmot jente- og guttekorps.
Søndag 14. desember kl. 11: Gudstjeneste med Tro og
Lys og SMK-Viking. Torunn Nateland, Tormod
Moviken og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.

Søndag 14. desember kl. 18.00: Julekonsert med Sysle
Blandede Kor, Håvard Svendsrud og Roar
Engelberg. Pris kr. 250,-. Barn under 12 år gratis.
Salg av billetter i Modum kulturhus.
Mandag 15. desember kl. 10.30: Hyggestund.
Søndag 21. desember kl 11.00 på Eikvang grendehus:
Gudstjeneste med juletrefest.
Arild Løvik og Hanna L. Husøien.
Mandag 22. desember kl. 20.30: Julekonsert med Kor O2.
Forhåndssalg av billetter på Herreavdelingen. Kr
200,- for voksne og 100,- for barn.
Julaften i Åmot kirke kl. 14.45: Runar J. Liodden, Henriette
Skagen og Åmot barnegospel.
Nykirke kirke kl. 16.15: Runar J. Liodden, Henriette
Skagen og Sarah Plomås Strandbråten.
1. juledag kl. 8.00 i Nykirke: Julemorgengudstjeneste.
Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien og familen
Skagen. Gratis buss fra YX i Geithus kl. 07.30.
Stopper på signal.
Fredag 9. januar Åmot kirke kl. 18.00: Juletrefest for
Lokallaget av Psykisk Utviklingshemmede.
Tirsdag 13. januar i Åmot kirke kl. 18.00:
Enger Misjonsforenings juletrefest.

Familiespeidern
sitt juleverksted

Juletrefest
Tradisjonen tro: Julefest tirsdag 13.januar kl. 18 i Åmot kirke.
Enger Misjonsforening
Familiespeideren arrangerer juleverksted i Åmot kirke søndag 30. november kl. 13.00. Det serveres grøt og blir
anledning til å lage mye fint til jul.
Alle er hjertelig velkomne.
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Bli med i menighetens givertjeneste
Avtale Giro

FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE

n JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 5000 ,- per trekkmåned

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Modum menighet

2270.03.24366

Kr. .................................

Jeg ønsker at min gave skal gå til (sett
i kryss):

n Menighetens barne- og ungdomsarbeid (eks. søndagsskole, Åmot
barnegospel, Soul Children, familiespeider, KRIK, Heggen gospel)

n Menighetsarbeidet og at det blir
fordelt der behovene er størst

n Åmot kirke

n Trosopplæring (eks. babysang,

n Menighetens arbeid for voksne og
seniorer (eks. Tro og Lys, 		
hyggetreff)

n Menighetsbladet

4-årsbok, tårnagent, LysVåken)

Jeg ønsker å gi:

n den 10. i hver måned

n den 20. i hver måned (kryss av for ønsket dato)

Jeg ønsker å gi:

n kr 100,-

n kr 500,-

n kr 200,-

n Annet beløp kr ..........................

nnn nnnnnnnn
KID-nr. n n n n n n n n n n n
(KID-nummeret fylles ut av kirkekontoret)
Belast mitt konto nr.

Jeg ønsker ikke å motta varsel
i forkant av betalingen

Ønsker du at gaven skal registreres og gi skattefradrag, trenger vi i tillegg personnummeret ditt:

nnn nnnnnnnn
Navn: .....................................................................................................
Adresse: ................................................................................................
Post.nr./sted: ........................................................................................
Sted/dato: .................................................................

Underskrift: ...............................................................

Blir du med? Riv ut siden og send til: Modum kirkekontor, Kapellveien 1, 3340 Åmot

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.
www.modum.sparebank1.no 02270
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Hjelp de vise menn å finne fram til Jesusbarnet!
Hvilken vei skal de velge?
E

D

nett SPRELL

.no

Vismennene kaster
skygge inn i huset til
Josef og Maria, men
bare en er den rette.
Hvilken?

14 blader + DVD + CD
= kun 365,nr.7

Oppdrag: Umulig?

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens !
nettside for barn
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SVENDBY

- Når du trenger elektriker!

Elektriske.as

Tlf. 32 78 48 80 / 458 82 079

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Hovdeveien 9, 3370 Vikersund
Tlf: 32 78 69 30
www.ey.no

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

• Revisjon • Årsoppgjør
• Skatte- og avgifts rådgivning • Konsulentbistand
Åmotsenteret · Tlf. 32 77 87 70 · Fax 32 78 87 71

w w w. r e v i s o r k o l l e g i e t . n o

Vikersundgt. 20 (Kronagården) - v/Ragnhild Nilsen
24t: 32 78 74 20 - www.modumbegravelse.no

Åmotsenteret · 3340 Åmot · Tlf. 32 78 50 52
Vår erfaring kan være din trygghet
når sorgen rammer

 



      

Ta kontakt med oss for en hyggelig
og uforpliktende prat på
telefon 482 15 555 / 483 26 064

Får vi arrangere ditt neste selskap?
• Vi leverer Catering til alle anledninger
• Vi har Buskeruds mest unike tilbud på selskapslokaler
• Vi har lokaler fra 60 pers opp til 2000 pers
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Skiflygnings kroa AS
post@skikroa.com
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger

Døde
Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Svein Tore Lund
Inger Engemoen
Dag Dalen
Martin Rimstad
Amund Tandberg
Liv Synnøve Mellby
Aage Jørgen Mandt
Magne Årmo
Gudrun Moen
Georg Karlsen
Gunvor Valheim

1945
1922
1959
1911
1928
1930
1929
1931
1918
1948
1916

28.08.2014
29.08.2014
02.09.2014
04.09.2014
04.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014

Snarum kirke
Nykirke kirke		
Rud kirke		
Rud kirke		
Nykirke kirke		
Heggen kirke
Åmot kirke		
Åmot kirke		
Åmot kirke		
Snarum kirke		
Heggen kirke		

Tove Larsen
Kåre Karlsen
Bodil Eriksen
Rolf Eystein Tangerud
Hilde Standnes
Astrid Sofie Thon
Siri Merete Hovde
Steinar Jellum
Bjørn Egil Bredesen
Knut-Egil Krag-Rønne
Kåre Strøm

1951
1944
1938
1923
1956
1943
1965
1958
1942
1947
1929

18.09.2014
25.09.2014
02.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
15.10.2014
17.10.2014
21.10.2014
23.10.2014

Heggen kirke		
Rud kirke		
Modumheimen kapell		
Heggen kirke
Heggen kirke
Rud kirke		
Heggen kirke		
Åmot kirke		
Heggen kirke
Åmot kirke		
Nykirke kirke

Døpte
Navn

Dåpsdato

Kirke

Navn

Dåpsdato

Kirke

Olav Bjerke
Pia Sognelien Grøtterud
Andreas Kristensen Haugerud
Hedda Abrahamsen
Emilie Formo Eriksen
Mathias Skistad Evju
Emil-Alexander Larsen
Noah Skretteberg
Brage Sterri Grøsland
Sara Fleischer Kittilsbråten
Mailinn Grøterud Lehmann
Erland Bugge Bjørndalen
Ola Kopland Christensen
Ine Grønvold

10.08.2014
10.08.2014
10.08.2014
17.08.2014
17.08.2014
17.08.2014
17.08.2014
17.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014

Heggen kirke
Tyristrand kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Vestre Spone
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Rud kirke
Heggen kirke
Rud kirke
Nykirke kirke
Nykirke kirke
Snarum kirke

Alf Olav Haugen
Henrik Green
Malin Elise Sundberg Hunstadbråten
Henrik Støver-Thingelstad
Mina Nyhus Gulbrandsen
Mikael Solvin Jahr
Jenny Holen Leinebø
Johannes Gustavsen Lundgreen
Henrik Ruud
Jenny Monsen
Oskar Sundhaugen Valstad
Anna Brunes
Nora Brunes

31.08.2014
07.09.2014
07.09.2014
07.09.2014
14.09.2014
21.09.2014
21.09.2014
21.09.2014
21.09.2014
28.09.2014
28.09.2014
05.10.2014
05.10.2014

Snarum kirke
Heggen kirke
Gulsrud kirke
Heggen kirke
Nykirke kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Snarum kirke
Snarum kirke
Heggen kirke
Heggen kirke

Vigde
Brudeparet
Elisabeth Skar og
Jacobus Albertus Theodorus Gouw
Kine Leversby og Hans Christian Hansen
Linda Helene Brynjulfsen og
Bjørnar Indresæter

Dato

Kirke

09.08.2014
09.08.2014

Heggen kirke
Heggen kirke

16.08.2014

Vestre Spone kirke

Lysestake
En liten lysestake
og en deilig jordbærkake.
Et lite glass med brus
og et festkledd jubelhus.
Slik lager jeg til fest
der du er hedersgjest.
Jeg håper du vil smake
på dagens jordbærkake.
Modum Menighetsblad Nr. 4/2014

Brudeparet
Anne-Petrine Spilling og
Jon Hermann Robert Wenzin
Sidse Nielsen og Kjell Jostein Strand
Stine Helene Tyberg Grøtterud og
Espen Magnussen

Dato

Kirke

16.08.2014
16.08.2014

Olavskirken
Vestre Spone kirke

16.08.2014

Nykirke kirke

Det står en lysestake
og lyser opp vårt bord,
der vi to spiser kake
og lever fred på jord.
Den freden vi har sammen
der vi spiser kake,
likner selve flammen
i vår lysestake.
Geir Ålien
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Returadresse:
Modum Menighetsblad
Kapellveien, 3340 Åmot

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

Desember
Søndag 7. des -2. søndag i advent - 1.Kor 15,50-57
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Vikersund menighetssenter kl. 11:
Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og
Hanna L. Husøien. Modum Soul Children.

Søndag 28. des - Romjulssøndag - Luk 2,36-38
Vikersund menighetssenter kl. 15:
Gudstjeneste og juletrefest. Geir E. Holberg
og Henriette Skagen.

Januar 2015

Søndag 15. febr. - Fastelavnssøndag - Joh 12,20-33
Heggen kirke kl. 11(?): Skiflyvningsgudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste.
Runar J. Liodden, Henriette Skagen og
Hanna L. Husøien.

Torsdag 1. januar 2015 - 1. nyttårsd. - Matt 1,20b-21 Onsdag 18. februar - Askeonsdag - Matt 12,38-42
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen Vikersund menighetssenter kl. 19:
og Hanna L. Husøien.
Askeonsdagsgudstjeneste. Tormod Moviken
og Henriette Skagen.
Søndag 4. januar - Kristi Åp.baringsdag - Luk 2,40-52
Tirsdag 9. des - Luk 1,76-79
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod
Søndag 22. febr. - 1. søn i fastetiden - Matt 16,21-23
Heggen kirke kl. 19: Lysmesse med konfirmantene. Moviken og Henriette Skagen.
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot
kirke
kl.
11:
Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Søndag 14. des - 3. søndag i advent - Luk 3,7-18
Runar
J.
Liodden
og
Hanna
L.
Husøien.
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Søndag 11. januar - 2. søn i åp.baringst. - Mark 1,3-11
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Søndag 1. mars - 2. søn i fastetiden - Luk 7,36-50
Asle Tveit og Helge Harila.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tro og Lys
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
og SMK-Viking. Torunn Nateland, Tormod
Liodden og Hanna L. Husøien. Søndagsskole.
Snarum kirke kl. 18: Kirkelig kulturkveld.
Moviken og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.
Søndag 18. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Søndag 21. des - 4. søndag i advent - Luk 1,39-45
- Joh 4,4-26
Søndag 8. mars - 3. søn. i fastetiden - Mark 9,17-29
Eikvang grendehus kl. 11: Gudstjeneste
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Gulsrud
kirke kl. 11: Gudstjeneste i
med juletrefest. Arild Løvik og
Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
forbindelse
med konfirmantleir. Arild Løvik.
Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt.
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Onsdag 24. des - Julaften - Luk 2,1-20
Onsdag 21. januar - i åp.baringstiden - Rom 9,20-24 Åmot Barnegospel. Geir E. Holberg og
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15:
Henriette Skagen.
Vikersund menighetssenter kl. 19:
Julaftensgudstjeneste. Geir E. Holberg,
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod
Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik og
Hanna L. Husøien og Heggen Gospel.
Moviken og Hanna L. Husøien.
diakon.
Rud kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste.
Søndag 25. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden Søndag 15. mars - 4. sønd. i fastetiden - Joh 3,11-16
Tormod Moviken og Ellen Jepsen.
Nykirke kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste
- Joh 9,1-7. 35b-38
Vestre Spone kirke kl. 14.45:
med konfirmanter. Runar J. Liodden og
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Julaftensgudstjeneste.
Hanna L. Husøien.
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Arild Løvik og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11:
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste.
Gudstjeneste. Geir E. Holberg og
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Runar J. Liodden, Henriette Skagen og
Knut Johnsen.
Åmot Barnegospel.
Olavskirken kl. 15.00: Gudstjeneste.
Søndag 22. mars - Maria budskapsdag - Luk
Biskop Per Arne Dahl. Musikk: Familien Skagen.
Søndag 1. februar - Såmannssøndag - Mark 4,26-34 1,46-55
Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod
Tormod Moviken og Ellen Jepsen.
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Moviken og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Økumenisk gudstjeneste. Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E.
Runar J. Liodden og Henriette Skagen.
Holberg og Hanna L. Husøien. Søndagsskole.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Ikke
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste.
dåp.
Arild Løvik og Knut Johnsen.
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste.
Hanna L. Husøien.
Tormod Moviken, Anne-Kjersti Holberg og
Torsdag 25. des - 1. juledag - Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl. 08.00: Høytidsgudstjeneste/ Hanna L. Husøien. Ikke dåp. Søndagsskole.
Søndag 29. mars - Palmesøndag - Matt 26,6-13
Julemorgen. Runar J. Liodden og
Søndag 8. februar - Kristi forklarelsesd. - Mark 9,2-13 Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Hanna L. Husøien og familien Skagen.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Vestre Spone kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11:
Gudstjeneste. Tormod Moviken og
Fredag 26. des - 2. juledag - Matt 10,16-22
Henriette Skagen.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.

Mars 2015

Februar 2015

En velsignet julehøytid
ønskes alle!

