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For Herren din Gud fører deg inn i et godt land,
et land med rennende bekker, med kilder og vann fra dypet
som strømmer fram i dal og på fjell
5. Mos 8:7

La oss ha fokus på Gud, vår neste og oss selv i fastetiden!
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inn i et godt land,
Gud fører deg
og vann fra dypet
For Herren din
e bekker, med kilder
et land med rennend er fram i dal og på fjell
5. Mos 8:7
som strømm
og oss selv!
Gud, vår neste
ha fokus på
La fastetiden

Send din gave til bankgirokonto: 2270 03 24366
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E-post: modum@menighetsblad.no

Trykk/design Caspersens Trykkeri AS
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Pilene peker oppover
Vi er allerede godt inne i det nye året. Ved hvert årsskifte
ser vi gjerne bakover på det som har vært. Det gjelder også
menighetens aktiviteter og gudstjenester. Hvordan fungerer
tilbudet vårt til våre nesten 12.000 medlemmer? Klarer vi å
synliggjøre Jesus i bygda vår, som er menighetens visjon?
Mye er vanskelig å måle i tall. Opplevelser, følelser og den enkeltes opplevelse av sin
egen tro og ens forhold til Jesus og til menigheten. Men noe kan vi måle. Og det gjør
vi. Oppmøte til gudstjenester, på alle de forskjellige aktiviteter menigheten har for
unge og eldre. Vi har god oversikt over antallet kirkelige handlinger og hvor mange
mennesker som gjennom det får høre Guds ord og delta i det som forhåpentligvis
oppleves som meningsfulle samlinger. I fjor uttrykte jeg en bekymring over lavere
deltakelse jevnt over.
Derfor er det i år med stor glede, og litt stolthet, at det synes som om den
nedadgående trenden vi har sett har snudd. Det er flere som døpes, flere konfirmanter og flere ble gift. Det er også vesentlig flere til gudstjenester i nesten alle våre
8 kirkebygg. Spesielt må nok nevnes den flotte oppgangen vi har sett i Rud kirke. Det
er moro og mye takket være flotte medarbeidere og gode frivillige som har bestemt
seg for at de ønsker flere til gudstjeneste. Det er fortsatt i hovedkirken Heggen at
det er flest kirkelige handlinger og flest besøkende og med en oppgang på godt over
8 % på søn- og helligdager. Åmot kirke har flest gudstjenester og hadde faktisk en
økning på søn- og helligdager på nesten 20 % fra fjoråret. Inspirerende og supert.
Jeg vil derfor få utrykke en stor takk til hver enkelt som har vært tilstede på en
eller flere av de mange samlingene. Ja, vi hadde faktisk 163 gudstjenester i 2013, med
over 16.200 tilstede. Det er sammen vi er menighet. En stor takk også til de ansatte
i Modum menighet. Dere gjør en helt fantastisk innsats for å virkeliggjøre visjonen
om «Å synliggjøre Jesus i bygda vår». Og sist men ikke minst en stor takk til alle dere
frivillige som gjør en utrettelig innsats. Vi teller nå omtrent 270 frivillige, som alle har
forskjellige store eller mindre oppgaver.Vi er sammen om å virkeliggjøre visjonen.
Så kan vi glede oss over 2013 som et godt år for arbeidet vårt. Vi skal gi Gud
æren for at han gir oss krefter og muligheter til å stå på til beste for hverandre og
for alle i Modum menighet.
Stå på. Det nytter. Takk.
Geir. Glad og stolt sokneprest

Modum menighet

En grønn menighet
21. november vedtok Modum menighetsråd at Modum skulle bli grønn
menighet. Hvorfor skal kirken bry seg
om økokrise og miljøkamp?
I forkant av vedtaket i menighetsrådet
hadde en arbeidsgruppe jobbet med en
handlingsplan for grønn menighet, med
utgangspunkt i retningslinjer fra Grønn
kirke – et samarbeid mellom Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp. For å bli grønn menighet må en velge ut minst 25 mål fra et
handlingsark. Disse målene må konkretiseres, slik at planen kan vedtas i
menighetsrådet. Når dette er gjort kan
menigheten registreres som grønn menighet, og det gode arbeidet er i gang.

Poenget med grønn menighet er ikke
å gjøre størst mulig omveltning i menigheten. Det handler om å forankre
det gode arbeidet som allerede gjøres
i menigheten, bevisst og ubevisst. Det
strekker seg fra å slukke lys i rom man
ikke er i, til å kopiere på begge sider av
arket og til å inkludere miljø- og rettferdsperspektiv i gudstjenestene. Hensikten er å bevisstgjøre hver og en av
oss, slik at vi sammen kan ta vare på
skaperverket og forlate jorda i samme
forfatning som den var da vi kom. Vern
om skaperverket og kamp for rettferdighet er to av hovedområdene i kirkens plan for diakoni. Dette er sammenvevd og er en naturlig og viktig del
av det å være kirke.

Foto: Kari Elise Liodden

Å være grønn menighet forplikter.Vi er
fem damer i «miljøgruppa»; Mari Engedal, Åse Kirsti Rognlien, Maren Wiger,
Ingunn Krag-Rønne og diakon Torunn
Nateland, som for øvrig er vår miljø- og
rettferdskontakt. I samarbeid med staben i menigheten har vi laget en hand-

Foto: Kari Elise Liodden
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lingsplan.Vi i miljøgruppa skal
bidra til at Modum når sine
mål som grønn menighet og
at tiltakene følges opp. Har
du noen forslag til oss eller
tanker om grønn menighet
må du gjerne ta kontakt med
oss.

Hva har vi gjort så langt? Et av målene vi
har valgt oss ut er å arrangere en temakveld med fokus på miljø, forbruk og
rettferd. Onsdag 12. desember ble det
arrangert temakveld om grønn menighet på Vikersund menighetssenter. Leif
Gunnar Engedal holdt et inspirerende
foredrag om hvorfor kirken skal bry
seg i miljøkampen, og de fremmøtte
hadde en idémyldring om hva vi kan
gjøre for miljøet på lokalt og globalt
nivå. Disse tankene og forslagene har
vi tatt med oss til miljøgruppa, og vi vil
bruke dette i vårt videre arbeid med
grønn menighet. De som ikke var i mål
med julegavene støttet en god sak, og
fikk kjøpt miljøvennlige gaver og gavekort av Kirkens Nødhjelp. Det ble solgt
rettferdig kaffe, te og sjokolade, i tillegg
til viktige og livsforlengende gaver som
geiter, sykkelambulanser og helsesjekk.
Det kom inn 6143 kr til Kirkens nødhjelp. Takk til alle som bidro!
Vi lar høre fra oss, og kommer til
å publisere miljøvennlige tips og nyheter i menighetsbladet og på modumkirke.no. Er du interessert i å vite mer
om grønn menighet? Klikk deg inn på
www.gronnkirke.no.

Grønn hilsen fra «miljøgruppa»!

Julekrybbe i lego!
I forrige utgave av menighetsbladet inviterte vi folk i
menigheten til å lage en julekrybbe ved hjelp av legoklosser.
Vi takker for alle kreative og flotte bidrag fra barn og familier.
Juryen i denne konkurransen besto av kirkestaben med
unntak av Runar Liodden som mottok de innsendte bidragene.
Runar sendte bildene av de ulike bidragene anonymt ut til
staben som så stemte hver for seg. Bidraget som sanket flest
stemmer og som er vinneren av legokonkurransen er laget av
familien Baardseth i Åmot.
Juryen begrunner valget med at alle de sentrale personene
i juleevangeliet er med og for kreative løsninger med stjernen
og engelens klær. Vi gratulerer Harald, Therese, Susana og
Julian Baardseth som mottar en skikkelig legopremie. Takk til
dere andre som deltok. Dere får og en legopremie for flott
innsats.
Alle bidragene er tilgjengelige på hjemmesiden vår.

Modum Menighetsblad Nr. 1/2014

4

D RY P P F R A D Ø P E F O N T E N
- innspill til opplæring etter dåpen

Bare til pynt?
Når foreldre velger å døpe barnet
sitt trenger de å spørre noen til å
være faddere. Å få et slikt spørsmål
er en tillitserklæring. Du er ønsket
til å være noe mer enn bare til pynt
på en merkedag. Hva innebærer det
egentlig å være fadder?
Tradisjonen med faddere går helt
tilbake til det andre århundre da barn
av kristne foreldre som ble drept
i forfølgelser fikk nye «foreldre».
Ved dåp i våre dager overtar ikke
fadderen omsorgsansvaret for barnet
hvis foreldrene dør. Fadderen har to
oppgaver - være vitne til at barnet er
døpt med den kristne dåp og være med
å ta ansvar for at barnet lærer Jesus og
den kristne tro å kjenne.
Personer som er fylt 15 år har nådd
religiøs myndighetsalder og er tenkt
da å være i stand til å ta ansvar selv
for sitt eget åndelige liv. Når barn og
tenåringer under 15 år døpes så er
ordningen slik i Den norske kirke at de
skal ha faddere. Foreldrene er allerede
faddere i kraft av rollen som mamma og
pappa, så de må spørre minst to andre
om å være fadder. Før var det en øvre
grense på seks personer, nå kan man
ha så mange faddere man vil. Den som
bærer barnet til dåpen kalles gjerne
gudmor eller gudfar. Denne personen
kan være fadder, men trenger ikke å
være det. «Luefadder» er et begrep
som noen bruker om den som tar av
dåpslua før dåpen.
Under selve dåpen står fadderne
ved
døpefonten
sammen
med
foreldrene og svarer tydelig «Ja!»
når presten spør om de vil at barnet
«skal døpes til Faderens og Sønnens
og Den hellige ånds navn og oppdras
til et liv i den kristne forsakelse og
tro.» I starten av min prestegjerning
var jeg ikke så bevisst på å få fadderne
til å svare tydelig. Men en dag tenkte
jeg på parallellen til et bryllup. Når jeg

spør om brudgommen og
bruden om de vil elske og
ære hverandre, så holder
det ikke med et nikk eller
«mm» De svarer med
et tydelig «Ja!». Slik skal
det også være ved dåpen.
Ved et «Ja!» uttrykker
fadderne at de har valgt
å gå inn i denne rollen.
Et «Ja!» forplikter. Ved
døpefonten deler jeg ut en
fadderhilsen som beskriver
forpliktelsen
nærmere.
Etter gudstjenesten er det mange som
tar bilder av dåpsbarnet sammen med
presten, foreldrene og fadderne. Så
venter dåpsselskap, mat og gaver.
Hva kan vi gjøre som faddere når
dåpsdagen er over? Som faddere lever
vi ikke så tett på barnet som foreldrene
gjør. Likevel er det mange måter å
bidra på. Her er fire konkrete forslag:
• Be for fadderbarnet ditt. Det trenger
ikke å være den lange, ordrike bønnen.
Bruk noen ord som er naturlig for
deg og som uttrykker noe godt du
ønsker for barnet. «Kjære Gud, vær
med Leah i barnehagen i dag. Beskytt
henne, la henne oppleve en god dag
med de andre barna og ansatte.
Amen.» Å ha et bilde av fadderbarnet
på kjøleskapdøra eller på nattbordet
kan være en fin måte å bli minnet
på å be for barnet. En bønn er aldri
forgjeves, uansett hvor kort den er.
• Gi en gave som kan hjelpe barnet til
å bli bedre kjent med den kristne tro.
Meld barnet inn i dåpsklubben TRIPPTRAPP, gi en barnebibel, DVD eller
en cd med kristne sanger kan få stor
betydning. Det finnes mange bøker
som er tilpasset ulike aldersgrupper
som kan formidle bibelfortellinger på
en engasjerende måte.

• Send et kort på dåpsdagen eller ta
en telefon for å høre hvordan det
står til med han eller henne. Hvis du
ikke er nær slektning til fadderbarnet
kan du gi en gave som nevnt ovenfor
på dåpsdagen i stedet for til jul
eller bursdag. Slik kan du hjelpe
fadderbarnet å huske dåpsdagen sin
og minne foreldrene på å markere
dåpsdagen hjemme.
• Send et bibelvers til trøst og oppmuntring på sms. Mannakornkrukker
som selges i Åmot kirke har mange
ulike forslag til vers som kan være
fine å få.
Hvis du trenger tips til gode barnebibler,
filmer eller cd’er, så send meg en melding
på Facebook («Runar Prest Modum»).
Hvis du har andre idéer og erfaringer
med hva en fadder kan gjøre så vil jeg
gjerne høre om dem.
Å være fadder er en gyllen mulighet
til å bety noe spesielt for en verdifull
jente eller gutt som vokser opp i en
verden hvor det er godt å vite at man
hører Jesus til. Må Gud velsigne og
hjelpe oss å være faddere.

Runar Liodden
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Bli med i
Åmot barnegospel!
Åmot barnegospel øver hver torsdag
kl. 17.30. Vi synger, danser, har ulike
aktiviteter og spiser kveldsmat sammen.
De som er med i barnegospelen er
mellom 4 og 12 år. For de som er under
4 år har vi Knøttesang som starter
øvelsen sammen med barnegospelen
før de går ned i kjelleren og har sitt
eget opplegg med sang, spilling og
samlingsstund.
5.–6. april overnatter vi i Åmot
kirke før vi drar til Heggen kirke hvor
vi skal synge i årsmøtegudstjenesten.
Har du lyst til å synge, spille i band,
danse eller være med på kirkekino
og overnattingstur? Bli med i Åmot
barnegospel!
Mere info: www.modumkirke.no

Babysang
Morsomme og trivelige samlinger for
barn i det første leveåret, sammen
med foreldre eller en annen voksen.
På babysang har vi sanger, regler,
rytmer, leik, bevegelse og mye moro.
Vi synger med den stemmen vi har.
Husk at stemmen din er den fineste i
verden for barnet ditt.
Babysang i Åmot kirke
Et «drop in»-tilbud uten påmelding,
annenhver onsdag.
• Vi starter kl. 11.00 med formiddagsmat
(kr. 40,-) og prat på kirketorget.
• Kl.12:15–13:00 er det babysang i
ungdomsstua (nede).

Det er selvsagt valgfritt om man vil
komme på både lunsj og babysang, eller
bare en av delene.
Babysang på Vikersund
menighetssenter
Kurs over 8 uker, med påmelding og
fast gruppe på opptil 10 babyer m/følge.
• Kl. 12:30–14:30 Babysang, mat og prat.
Kursavgift kr 290,- dekker CD og
bevertning. For påmelding, se under.
Oppstart 3. april

Anne-Kjersti Bakke Holberg
annekh@modumkirke.no
tlf.: 3278 3230 / 416 57 059

For spørsmål om babysang eller påmelding til kurs på Vikersund menighetssenter, ta kontakt med:

Arrangør:
Den norske kirke, Modum menighet
www.modumkirke.no
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• Foto: Kjartan Gullbrå

Strengt regime under
fredeleg ytre
Ragnhild Skeie fortel frå ein
morgontur i ein fredeleg landsby rett
ved Dhulikhel i Nepal, der ho bur.
Klokka er 7 og det er enno tidleg morgon.
Bleike solstrålar stryk over
Himalaya i nord og morgontåke
ligg i dalen under oss. Eg er på veg
til husfelleskap saman med ei ung
pastorkone. Vegen ber oppover og
oppover ei bratt åsside, 700 trappetrinn, deretter ned att på andre sida,
på ujamne trappetrinn og smal stig
gjennom tett furuskog. Under oss ligg
lier med tallause terrassar, grave ut for
hand – utruleg vakkert.

Forsvann då ho var 15
Ved enden av stigen har eit par hus
klora seg fast i åssida, det er målet for
morgonturen vår. «Ama, ama» ropar
medvandraren min og gamlemor kjem
til synes i døropninga på eit lite jordhus.
Ho smiler og ynskjer oss velkommen
inn – me benkar oss på senga like
innanfor døra. Rommet er fylt av røyk
frå grua der vatn og melk står på kok –
te til gjestene. På huk, rett innafor døra,
sit yngste sonen, ein ung mann på 28 år.
Han ber preg av å ha vore psykisk sjuk
i mange år – og klarer seg ikkje utan
hyppige dosar av den lokale narkotiske
planta, – genja, som veks spreidd i
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Nytt misjonsprosjekt
i Nepal!

• Foto: Marianne Næss Norheim

området. Han har brukt dette sidan han var 16, seier mor. Ho er
enkje og har fødd 9 born. Eldstejenta forsvann då ho var 15 år,
mora har ikkje høyrt noko til henne sidan og reknar med at ho
er kidnappa og seld til nabolandet i sør.
Venene spanderer
Maila, nest eldste sonen, kjem inn og set seg på golvet.
Medvandraren min snakkar med han om alkoholproblemet hans
og kva som må til for å kome ut av det. Han har kone og to born,
men greier ikkje å fø nokon av dei. Mora, som treng hjelp frå
sønene for å overleva, er den som må hjelpa. Maila er tydeleg
rørt av det som blir sagt, og tårene renn. Ynskje om å koma ut
av alkoholslaveriet er tydeleg, «men eg har så mange vener som
spanderer», seier han. Mora ber han koma til kyrkja, ho er den
einaste kristne i familien og ber om at det må skje eit under i
heimen. Maila reiser seg og vil gå, men set seg att for å bli bedt
for. Me ber – til Han som har skapt alle oss som sit i det røykfylte
jordhuset, og som opnar armane for alle desse tunge børene. Det
er sterkt å vera der.
Alkoholregimet
Ama serverer te og litt kokte poteter frå eige jordstykke. Eg ber
om litt ekstra velsigning over maten etter å ha sett reingjering av
tekoppen før servering.
På veg heim att møter me eldstesonen til Ama. Han strevar
med å følgja stien – og klokka er enno tidleg formiddag.Alkoholen
er tydeleg sjefen her også. Litt lenger oppe har me nett prata
med kona og ei flott dotter… Eg kjenner på sinne og sorg over
alle familiane som lever under alkoholregimet i dette landet.
Drikk kristne i landet ditt?
Medvandraren min spør forsiktig om ho kan spørja om noko:
«Drikk kristne i landet ditt alkohol?» Eg må seie som sant er at
det gjer dei. Ho lurer på kvifor, eg lurer på det same og kan ikkje
gi noko godt svar på det. Eg er glad for å kunna seie at eg ikkje
smaker alkohol og heller ikkje ser nokon positiv grunn til å endra
på det. Me får ein lang samtale rundt dette og deler frå våre eigne
liv og kva me ynskjer for våre familiar og born.
Ganske trøytte og slitne når me basaren i Dhulikhel. Det
har vore ein innhaldsrik morgontur, eit glimt inn i eit ytre sett
fredeleg jordhus i ein fredeleg landsby, der ei gamal mor held
motet oppe ved desse veke-besøka frå ei ung pastorkone.

Vi i Modum menighet
markerte vår nye
misjonsavtale under
familiegudstjenesten
i Heggen kirke søndag den 19. januar.
På
bildet
skriver
menighetsrådsleder
• Foto: Bendik Holberg
Terje E. Gulbrandsen
og informasjonsleder i
HimalPartner Terje Holmedahl under avtalen,
mens diakon Torunn Nateland viser fram
avtaleplakaten.
Fra 1. januar 2014 har Modum menighet avsluttet
misjonsprosjektet på Madagaskar, som vi har hatt
gjennom NMS i mange år.Vi er takknemlige for et godt
samarbeid med NMS og for alle som har vært engasjert
gjennom bønn, givertjeneste og på andre måter. Vårt
nye misjonsprosjekt er HimalPartners arbeid i Nepal! Vi
gleder oss til å samarbeide med HimalPartner.
En av pionerene i HimalPartner, David Westborg,
ble født og gravlagt i Åmot. I tillegg er det mange
likhetstrekk mellom lokalsamfunnet Modum og
organisasjonen HimalPartner. Vi kan nevne stikkord
som vannkrafthistorie, satsing på entreprenørskap og
ikke minst på sjelesorg og arbeid med psykisk helse.
HimalPartner driver en rekke prosjekter
i Nepal. Vår menighet skal ha hovedfokus på
prosjekter innen mental helse, utdanning og
næringsutvikling. Etter hvert kan vi utvide til
flere prosjekter. Terje Holmedahl fra Himalpartner
var med på gudstjenesten i Heggen kirke. Han viste
bilder og fortalte om noen av prosjektene. Innen
arbeidet med mental helse er det viktig å gi mennesker
som er mentalt syke retten til et verdig liv. Når det
gjelder sjelesorg i kirkene arbeides det for å øke
kompetansen innen både sjelesorg og krisehåndtering.
Dessuten er kirkeveksten i Nepal stor, og det foregår et
spennende arbeid med trosopplæring og lederutvikling.
Utdanning er sentralt for å komme seg ut av
fattigdom. HimalPartner arbeider med å øke lærernes
kompetanse for at barn i Nepal kan få en bedre
skolehverdag. Innenfor næringsutvikling er det fokus på
at ingeniørstudentenes kompetanse gjøres tilgjengelig
for samfunnsutvikling på landsbygda.
Du kan lese mer på HimalPartners hjemmeside
himalpartner.no. Her kan du også registrere deg hvis
du ønsker å gi penger til arbeidet. Hvis du blir fast giver
kan du benytte deg av fordelen med skattefradrag på
gaver til frivillige organisasjoner.
Kontakt Modum kirkekontor,
tlf. 32 78 32 30 hvis du lurer på noe.
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Familiespeidern

• Foto: Odd Røvang og
Mikaela Åkerman

Siste søndag i januar var
familiespeidern i det flotte
skianlegget ved Eikvang
på Simostranda.
Store og små koste seg
med grilling, aking og ski.

Therese og barna
holder andakt,
mens andre lytter og
varmer seg.

Skiskytterstafett hvor vi skyter på «speidervis» med livline.
Modum Menighetsblad Nr. 1/2014
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Familiespeidern:

Program våren 2014
Velkommen og til:

Bli med på
snøhuletur!

Påmelding til turen er innen 21. mars.
Ønsker du mere informasjon om turen
og påmeldingsskjema, ta kontakt med
Odd Røvang. Se kontaktinfo under.
29.–30. mars inviterer familiespeideren
til snøhuletur ved Toveseter på Eggedalsfjellet. Lørdag går vi på ski opp til
Toveseter og bruker dagen til å grave
snøhuler. De som har lyst, overnatter
i hulene mens de som ønsker å sove
inne kan gjøre det på turistforeningens
hytte. Hvis du vil vite mere om hytta
eller området rundt, gå inn på www.
ut.no. Turen er for både de som har
erfaring fra snøhulegraving tidligere
og for de som aldri har forsøkt en slik
aktivitet.

Familiespeideren er for deg som har
lyst til å være ute i naturen sammen
med andre, uavhengig av om familien din
består av en eller flere og er et tilbud
helt uten aldersbegrensninger. Voksne
og barn lærer, lager og leker sammen.
Her er alle velkomne til å være med
på et eller flere arrangementer! Lurer
du på noe om familiespeideren, sjekk
hjemmesiden
www.modumkirke.no
eller ta kontakt med hovedleder
Odd Røvang, 930 66 745.

9. mars: Skitur på Breivikjordet i
Åmot
Vi koser oss i skogkanten i nordenden
av Breivikjordet med bål, ski, aking
etc. De som vil kan i forkant ta turen
i skiløypa fra Gimle på Vestre Spone
til Breivikjordet – ca. 3 km med mer
nedoverbakke enn oppoverbakke.
11. mai: Gården til Maren og Ole
Wiger i Vikerkleiva,Vikersund
Vi opplever våren på gården med
høner, bier, sauer og nyfødte lam. Det
blir også mulighet for å spikke sin
egen seljefløyte eller leke tradisjonelle
uteleker på tunet.
15. juni: Speiderhytta i Holleia
Sporlek / natursti mm. Det vil også
være mulig å overnatte ute i telt fra
lørdagen for de som vil.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 6.–8. april:

Sammen for andre. Sammen forandre!
Menighetene som er
Kirkens Nødhjelps
oppdragsgivere.
Kirkens Nødhjelp er avhengig av menighetenes
støtte for å kunne utføre oppdraget
med å virkeliggjøre Guds kjærlighet i
verden. Ved å delta konkret i fasteaksjonen, synliggjør vi at vi som kirke og
menighet er en del av et stort diakonalt
fellesskap.
I mange menigheter er det et godt
og velutviklet samarbeid med foreldre/
foresatte i konfirmanttiden. Det bidrar
til å forsterke læringseffekten for konfirmantene, og gir menighetene mulighet for å knytte bedre kontakt med

konfirmantfamiliene. En del forldre
og foresatte regner også med at menighetene vil ha forventninger til dem
i konfirmanttiden. Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon er en konkret mulighet til
slikt foreldre-engasjement. Engasjer
konfirmantfamiliene i årets aksjon! Der
foreldre/foresatte er med på dør til dør
innsamlingen, gir det også økt trygghet
for ungdommene. Engasjer også frivillige fra ulike grupper og lag til å bli med
denne dagen!
Fastetiden er en tid i kirkeåret der
vi kan kombinere engasjement for andre med bønn og kontemplasjon. Jeg vil
oppfordre menighetene til å gripe denne muligheten og ta i bruk det nye ressursmateriellet som Kirkens Nødhjelp

har utviklet. Her får vi møte mennesker
fra Kirkens Nødhjelps arbeid i ulike deler av verden. Mennesker som kjenner
fattigdommen på kroppen, forakten,
fornedrelsen og fortvilelsen. Men de vil
forandring. La dem være med å prege
fastetiden i år og utfordre oss alle til
innsats i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 6.–8. april: Sammen for andre.
Sammen forandre!
Med vennlig hilsen
Laila Riksaasen Dahl
biskop
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Bli med på

fasteaksjonen
i Modum 8. april!

Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan.

Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen
og trenger deg!
Blir du med på fasteaksjonen, bidrar du
til at folk kan reise seg og få bedre liv.
På samme måte som at Kirkens
Nødhjelp trenger Wejdan som jobber
med traumatiserte barn fra Syria,
trenger organisasjonen at du gir tid,
penger og bruker din stemme for å
skape forandring.
Står sammen
Kirkens Nødhjelp jobber for at flest
mulig skal få sjansen til å overleve
katastrofer. Krigsflyktninger fra Syria
er noen av dem du støtter ved å delta
i fasteaksjonen. Da står du sammen
med Wejdan Jarrah i hennes arbeid
med å gi syriske flyktninger håp i en
desperat situasjon. Wejdan er spesialist
på å møte folk som har opplevd
grusomme ting:
- Her i Zataari har alt for mange
opplevd å se søsken og foreldre bli
drept på bestialsk vis foran øynene
deres. Men hvis jeg kan bidra til at de i

det minste ser håp om en bedre fremtid,
har jeg verdens mest meningsfulle jobb,
sier 32-åringen som er fra byen Ibrid
i Jordan, og har master i psykososialt
arbeid.
- Innen mitt fagfelt kaller vi arbeidet
vi utfører for psykososial førstehjelp.
Det er akkurat hva det er; mange har
behov for nødhjelp også psykisk. Mange
hadde trengt individuell hjelp videre,

Faktaboks:
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
6.-8. april
Vi møter hverdagshelter, som Wejdan, i Kirkens Nødhjelps prosjekter
over hele verden. Støtten fra norske
menigheter gjør at forbildene får
mulighet til å skape virkelig og varig
forandring. For seg selv, for andre og
for hverandre.
Det er menigheter landet rundt
som står for gjennomføringen av
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Modum menighet arrangerer aksjon
8. april og trenger bøssebærere.
Ta kontakt med kirkekontoret på
tlf. 32783230 eller send sms til Ole
Wiger på tlf. 91113289 dersom du
vil være med. Oppmøte er kl. 17.30
et av følgende steder:
Åmot kirke, Vikersund menighetssenter, Stalsberg skole, Sysle
skole, Gimle eller Rud kirke.
Pengene som samles inn går til
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele
verden. For 200 kroner kan du gi et
menneske sikker tilgang til rent vann!
Støtt aksjonen direkte ved å:
• Benytte kontonummer
1594 22 87493
• Sende GAVE på sms til 2468
(200 kr)
• Ringe givertelefon 820 44 088
(200 kr)

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

FORANDRE
6.-8. april 2014

Støtt Kirkens Nødhjelp
og skap forandring.
Sammen med andre. For andre.
For hverandre.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr)
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller
benytt kontonummer 1594 22 87493
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men vi har ikke mer kapasitet enn det
vi har, sier Wejdan. Selv om hun har den
rette utdanningen og erfaringen, er det
virkelig hardt arbeid:
- Det er klart det går inn på meg.
Jeg møter så mange skjebner at jeg ofte
må jobbe med egne tanker etter lange
arbeidsdager, og bearbeide for å ruste
meg opp til en ny dag i leiren, sier hun.
Godt å gjøre noe
Fasteaksjonen gir en mulighet til at vi
i Norge kan gjøre noe konkret med
alt det vonde vi hører om i nyhetene.
Vi kan bidra. Hva vi gjør teller for at
hjelpen skal nå flest mulig.
Pengene vi samler inn til årets
aksjon, går som vanlig til hele Kirkens
Nødhjelps arbeid. Akkurat nå pågår
et stort arbeid for syriske flyktninger,
der de leverer rent vann og trygge
sanitære forhold, i tillegg til annet
nødhjelpsarbeid, i samarbeid med
kirkelige partnere som blant annet Det
Lutherske Verdensforbund.
Men Kirkens Nødhjelp arbeider
også med gjenoppbygging og klimaforebyggende tiltak på Filippinene. Pengene
som samles inn i fasteaksjonen, gjør det

mulig å handle raskt i katastrofer, som
etter tyfonen på Filippinene.
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Helland ønsker å
rette en stor takk til alle menigheter
landet rundt som deltar, alle frivillige
som går med bøsse og alle som gir
penger:

”

- Dere betyr en forskjell,
og jeg er stolt og imponert over
at så mange blir med på denne
dugnaden for rettferdighet. Deres
innsats gjør det mulig for oss å være
tilstede i katastrofen, sier Helland.
Her i Modum starter bøssebærerne kl.
17.30, og vi går ut fra seks ulike steder:
Åmot kirke, Stalsberg skole, Vikersund
menighetssenter, Gimle, Sysle skole
og Rud kirke. Våre konfirmanter med
foreldre vil gjøre alt de kan for å dekke
mest mulig av kommunen, men vi
trenger flere til å gå med bøsse!
Vil du bli med?
Meld deg som bøssebærer til
kirkekontoret (32 78 32 30) eller send
en sms til 911 13 289 (Ole Wiger). Du
kan også møte direkte den 8. april.

Konfirmantforeldre fra alle deler av
Modum er klare til aksjon. Fra venstre Elin
Øvereng Hovde, Kjetil Molberg, Ole Wiger,
Roar Nyhus, Nina Hagen, Ranveig Lobben
og Helge Saastadhagen.

I fjor nådde vi 78 tusen kroner i
Modum, nok til å installere 78 enkle
vannpumper som hver kan forsyne en
landsby med rent vann. Hvor mange
vannpumper klarer vi i år?

”

- Ta godt i mot bøssebærerne
når de banker på døra di 8. april!

Hilsen Ole Wiger, Kirkens Nødhjelp
kontakt i Modum og
Torunn Nateland, diakon

3. klassinger
på spennende oppdrag i kirken
Lørdag og søndag 26. og 27. april
2014 inviteres 3. klassinger til å være
tårnagenter.
Modum menighet inviterer denne
helgen 3. klassinger til å være med
og løse oppdrag og mysterier. Både
kirkerommet, tårnet og klokkene skal
utforskes. Vi skal være Tårnagenter
både i den yngste og den eldste kirken
vår, Åmot kirke som er 18 år og Heggen
kirke som er over 800 år!
Barna bor hjemme, men vil være
sammen lørdag og søndag. Vi avslutter
Tårnagenthelgen med en gudstjeneste
søndag formiddag, der alle er invitert
til å komme og se og høre hva tårnagentene har funnet ut.
Englevakter
Vi ønsker oss Englevakter til Tårnagenthelgen. En Englevakt er en som

er med og passer på barna noen timer
i løpet av helgen, en som kan være
sammen med gruppene på oppdrag
eller stå på post, hjelpe til med maten
e.a. Englevakter bes melde seg til
trosopplærer
Anne-Kjersti Holberg,
tlf.: 3278 3230 / 416 57 059
e-post:
annekh@modumkirke.no
Påmelding
Noen uker før Tårnagenthelgen
kommer vi til å sende ut invitasjon i
posten til 3. klassingene i Modum. Der
vil det komme mer informasjon, og
påmeldingsslipp.
Vi bruker medlemsregisteret vårt
(døpte) når vi sender ut invitasjoner.
Andre 3. klassinger er også selvfølgelig

velkomne til å delta, men da er det fint
om foreldre/foresatte kan ta kontakt
med kirkekontoret, slik at vi kan sende
invitasjon.
Les mer på www.modumkirke.no
Hemmelig hilsen
fra oss i Modum menighet
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Tårnagenter på oppdrag

Visste du at Tårnagentene har sin egen sang? Ingrid og Thea fikk i oppdrag å synge solo,
og det klarte de kjempebra!

Sjefsagent Gro gjør klar agentbevis.
Foto: Torbjørn Vik.

Tårnagenter på oppdrag
i Heggen kirke.
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Søndag 2. februar:

• Foto: Odd Røvang

Karneval

med Gudstjeneste, fest og Åmot barnegospel
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ReUNION

• Tekst og bilde: Anne-Kjersti Holberg

Vi spiste litt godteri også.
Fra venstre: Mina Fidjestøl, Lyanne Skar-Lentze, Marthe Hamstad,
Susanne Sandsbråten Mathiesen.
Musikalsk utfordring på ballongstafetten. Det klarte denne
gjengen med glans! Rundt bordet: Amalie Kopland, Solveig Garnås,
Ingrid Vang Gulliksen Bråthen, Ingvild Bekkeseth, Jan Erik Ingesen
og Rut Gustafsson.
27. og 28. januar var det duket for jubileumsfest
for fjorårskonfirmanter
Vi hadde to samlinger, en på Vikersund menighetssenter
(for fjorårskonfirmanter som går på Nmu) og en i Åmot
kirke (for de som går på Smu). Det er første gang vi
arrangerer ReUNION, så dette var altså både jubileum
og première. Og det ble stor stemning begge steder!
Flinke ungdomsledere var med og hjalp til, samt kateket
Arild, prest Runar og trosopplærer Anne-Kjersti.Vi prata,
spiste pizza, fikk med oss gode ord på veien videre, så på
bilder fra leir, hadde quiz og ballongstafett. Nærmere 60
fjorårskonfirmanter var med.

Her er bilde av det suverene vinnerlaget på ballongstafetten.
Fra venstre: Emma Dennè (på veg ut av bildet), Giulianna Fossmo,
Arild Løvik, Bendik Holberg, Jenny Viddal Hellerud, Hedda Grambo
Flattum og Vanja Sveum Eidesmo.
Modum Menighetsblad Nr. 1/2014
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SKRUK
til Sommerfesten 2014
• Tekst: Magnhild Landrø
• Foto: Thorvald Knutsen

kristen nestekjærlighet satt ut i praktisk
liv, på en forbilledlig måte.
Per Oddvar Hildres inntrykk av norsk
misjon er at de som har meldt seg til
tjeneste i ulike krevende geografier, de
må åpenbart ha et kall til være der.
Et av høydepunktene under Det
Norske Misjonsselskaps Sommerfest
& generalforsamling i juli, blir når
de norske sangerne fra SKRUK og
de gassiske sangerne fra LOVA fyller
koret i Oslo domkirke. – Ja, det gleder
vi oss til! sier Per Oddvar Hildre –
dirigenten og kulturmikseren fra
Sunnmøre.
2.–6.juli 2014 samles folk fra hele landet
til Sommerfest og generalforsamling på
Ekebergsletta utenfor Oslo sentrum.
Påmeldingen er for lengst i gang. Mye
av programmet disse fem dagene vil gå
parallelt, med 20 spennende seminarer,
forhandlinger og valg, konserter, bibeltimer og inspirasjonssamlinger, egen leir
for tenåringene, eget opplegg for barna,
hyggelige mingleområder i diverse telt
rundt Ekeberghallen, etc.
SKRUK+LOVA=SANT
På fredagskvelden fylles Oslo domkirke
med «Guds draum» – der det norske
koret SKRUK og det gassiske koret
LOVA bekrefter for oss hva misjon
dypest sett handler om: Å dele
rettferdig det vi har fått! Stå sammen.
Dirigent Per Oddvar Hildre – mer kjent
som Prots – er ikke ukjent med kulturelt

samarbeid over landegrensene, med sitt
Kulturmix-konsept som handler om at
han får med seg norske korsangere til
andre himmelstrøk, og så møtes ulike
kulturer til artige fellesskapsopplevelser.
- For ti år siden hadde jeg med meg en
gjeng norske sangere til Madagaskar,
forteller Hildre.
– For oss som er oppvokst med en
viss kritisk holdning til enkelte lands
kulturimperialistiske aktiviteter, var
dette et møte som gjorde oss ydmyke
overfor den mer moderne måten å
drive misjon på. Og, ikke minst, den
holdningen og utholdenheten vi så
misjonærene levde og handlet med.
Gjorde inntrykk
- Dere var også på Mangarano, der Det
Norske Misjonsselskap har drevet arbeid
blant spedalske i mer enn 100 år?
- Ja, og det gjorde sterkt inntrykk. Jeg
vet for eksempel at to av sangerne i
Kulturmixgruppa dro rett til kirkekontoret da de kom hjem til Norge,
og meldte seg inn i kirken igjen. Jeg
skjønner dem, for her fikk vi møte

- Det fins mange eksempler på at
misjonærer har valgt å bli værende, mens
andre hjelpearbeidere stikker av når
katastrofer og krig truer. Misjonærene
og den lokale kirken åpner dørene for
hjemløse, deler mat, trøster og er til
stede. Ja, det gjør unektelig inntrykk.
Den store konserten
- Har SKRUK hatt noe samarbeid med
dette gassiske LOVA-koret tidligere?
- Nei, dette blir første gangen, så vi er
spente – og vi gleder oss! Vi skal møte
LOVA et par dager før konserten, og
da skal det bli artig å se hva som skjer.
Jeg tror konserten i Oslo domkirke
på fredagskvelden skal bli en flott
opplevelse – både for oss og for alt
folket.
Vil du vite mer om alt som skal skje på
Sommerfesten & generalforsamlingen
2014, kan du ringe 515 16 100 og få
programmet gratis tilsendt.
Påmeldingen er i gang.
Sjekk også www.nms.no/gf2014
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Er du mellom 15–30 år?
Bli med på UBDM 7.–9. mars 2014. Har du lyst til å påvirke
fremtidens kirke? Lyst til å si din mening og bli hørt?
Hva er UBDM?:
Ungdommens bispedømmemøte er
et arrangement for og av unge i Den
norske kirke. Det er et møte der
ungdommer fra menigheter i hele
Tunsberg bispedømme møtes til
diskusjoner i plenumsdebatter og
komitemøter.
Målet med UBDM er at unge i menighetene skal få:
• Inspirasjon og kunnskap til å drive ungdomsarbeid lokalt
• Oppleve et miljø der de kjenner seg
verdsatt
• Være med å ta bestemmelser
• Være en del av et kristent fellesskap
• Vite at de er en viktig del av ungdomsdemokratiet i kirken.
Ungdommens bispedømmeråd (UBDR)
er i samarbeid med rådgiver for ungdom
i Tunsberg bispedømme ansvarlige for å
planlegge og gjennomføre dette møte.
UBDR oppfordrer alle menighetene til
å sende minst to delegater i alderen
15–30 år til UBDM som arrangeres
årlig i mars måned.
Hva er UBDR? Alle bispedømmer i
Norge har i dag sine egne Ungdomsråd,
men disse går under flere ulike navn.
Felles for oss alle er at vi tjener som
ungdommens øverste hørende organ
i bispedømmene vi tilhører. Vi er en

råd av og for ungdom. Ungdommens
bispedømmeråd iTunsberg bispedømme
ble dannet i 2001 fordi man så behovet
for at unge skulle bli hørt. Vi har et
møte med bispedømmerådet hvert år,
og vår stemme blir hørt og vi kan være
med å påvirke. Vi representerer også
årlig med 2 delegater på Ungdommens
kirkemøte som er det øverste organet
for ungdom i Den norske kirke og
som taler våre saker på Kirkemøtet,
der vi har vært så heldige å ha flere
rådsmedlemmer representert.
Dette i tillegg til våre egne møter der vi
fortsetter å jobbe med de sakene som
er vedtatt på UBDM samt utarbeide
nye saker for det neste. UBDM har
også ett fond som heter Matt 7.7 og
som vi deler ut midler fra en gang i året.
Menighetenes ungdomsarbeid kan søke
på dette innen 1. mai.
Ønsker du å være med på å få en
stemme som blir hørt? Vil du være
med å inspirere andre eller bli inspirert
selv? Så har du muligheten nå. Du tror
kanskje ikke det nytter men det gjør
det. Det er blant annet ungdommen
som har påvirket slik at vi i dag har
den gudstjenesteordningen vi har i
Den Norske Kirke. Vi vil fortsette med
å si vår mening, påvirke og kjempe for
sakene vi mener er viktige for ungdom

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.

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.

i Den norske kirke og i vårt eget
bispedømme.
Om du har lyst til å være med eller
kjenner noen du tror kan være
interessert ta kontakt med din lokale
menighet (menighetskontoret/prest/kateket). Ønsker du/dere mer informasjon om UBDR og UBDM se vår
hjemmeside:
http://ubdtunsberg.wordpress.com/
Det vil også bli sendt ut egen
informasjons-mail til alle menighetskontor og ansatte i menighetene med
priser og påmelding!
UBDM vedtok i 2010 at alle
menigheter skulle «være pliktig til» å
sende minst 1 delegat til UBDM hvert
år. De menighetene som sliter med
dette har mulighet til maksimum å gå
sammen med 3 andre menigheter og
sende delegater sammen.
Vi håper menighetene vil ta dette på
alvor dette året!
Vi er kirkens fremtid – vær med å
påvirke DU også.

Heidi Nordkvelde
Leder
Ole Martin Thelin
Rådgiver for undervisning og ungdom

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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Bli med i menighetens givertjeneste
Avtale Giro

FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE

■ 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):

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

■ Menighetsarbeidet og at det blir
fordelt der behovene er størst

■ Åmot kirke

■ Trosopplæring (eks. babysang,

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

■ Menighetsbladet

4-årsbok, tårnagent, LysVåken)

Jeg ønsker å gi:

■ den 10. i hver måned

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

Jeg ønsker å gi:

■ kr 100,-

■ kr 500,-

■ kr 200,-

■ Annet beløp kr ..........................

■■■ ■■■■■■■■
KID-nr. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
(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:

■■■ ■■■■■■■■
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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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Dette skjer på Vikersund menighetssenter
FEBRUAR:
Tirsdag 18.02. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 19.02. kl 19.00: Livsglede i livsalvoret
v/Per Anders Nordengen
Onsdag 26.02. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet
v/Gunnar Oseng
MARS:
Onsdag 05.03. kl 19.00: Askeonsdag
Kveldsgudstjeneste v/Geir Holberg
Fredag 07.03. kl 11.00: Kvinnenes internasjonale bønnedag
Onsdag 12.03. kl 19.00: Trosopplæring på hjemmebane
v/Runar Liodden
Tirsdag 18.03. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 19.03. kl 19.00: En slitesterk tro
Misjonsmøte v/Tore Seierstad
Søndag 23.03. kl 11.00: Gudstjeneste v/Geir Holberg
Onsdag 26.03. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet
v/Ragnar Ljønes
APRIL:
Onsdag 02.04. kl 19.00: Kirkens Nødhjelp
Onsdag 09.04. kl 19.00: Hva lengter vi egentlig etter?
v/Arne-Tord Sveinall
Fredag 18.04. kl 19.00: Langfredag i lyd og bilder
v/Geir Holberg
Tirsdag 22.04. kl 11.00: Formiddagstreff
Lørdag 26.04. kl 09.30: Loppemarked
Onsdag 30.04. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet
v/Bjørn Moldekleiv
MAI:
Onsdag 07.05. kl 19.00: Enig og tro til Dovre faller
Markering av Grunnlovsjubileet i Heggen kirke
Søndag 11.05. kl 11.00: Familiegudstjeneste
v/Geir Holberg

Lørdag 17.05. kl 18.00: 17. mai-fest
Tirsdag 20.05. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 21.05. kl 19.00: med evangeliet til det jødiske folk
– en hastesak. Israelsmisjonen v/Morten Kravik
JUNI:
Onsdag 04.06. kl 17.00: Grillfest
Mandag 09.06. kl 17.00: Sammen i lovsang
Fellesmøte på Betlehem
Tirsdag 17.06. kl 09.00: Formiddagstreff på tur

Dette skjer også på Menighetssenteret:
• Heggen gospel øver hver fredag kl. 19.00–22.00
Åpent for alle fra 8. klasse og oppover.
• Modum Soul Children, kor for 5.–7. kl.
Kontakt Heidi Berg Houmb tlf. 472 59 344
• Babysang. Kontakt Anne-Kjersti Holberg, 32 78 32 38
• Ledertrening for ungdom: Henv. Arild Løvik, 32 78 32 35
• Modum kammerkor øver hver tirsdag kl. 19.00
• Lørdagskafé. De fleste lørdager fra kl 11.00
• Bokkafé. Lørdager. Kontakt Jorun Krogh, 32782078
• KRIK (Kristen idrettskontakt) holder til på Nordre Modum ungdomsskole. Kontakt Geir Holberg, 454 86 940
• Evt. sorggrupper og samtaler henv. diakonen
tlf. 922 34 648
• Ansvarlig for utleie av Vikersund Menighetssenter:
Hroar Fossen tlf. 32 78 75 70, mobil 950 42 798
• Styreleder for Menighetssenteret: Jan Marcussen
tlf. 32 78 70 04
• Styreleder for Vikersund Normisjon: Jan Marcussen
• Programkomite: Torill Korsvik, Kjell Christiansen, Åse
Kirsti Rognlien,
• Jan Marcussen og Geir Holberg

1. klasses
I mars er 1. klassingene invitert til
«1. klasses». Her skal vi leike, høre
fortellinger om Jesus, lære mer om dåp
og nattverd, synge og lage ting sammen.
Alle får sin egen barnebilbel.
Vi har sendt ut invitasjon i posten til 1. klassinger
som er medlemmer i kirka (døpte), men alle er
selvfølgelig velkommen til å delta.
Ta kontakt med Anne-Kjersti Holberg for påmelding
e-post: annekh@modumkirke.no / Tlf.: 416 57 059

Loppemarked
Det tradisjonelle loppemarkedet på
Vikersund menighetssenter blir
lørdag 26. april kl. 09.30
Du kan levere lopper på
menighetssenteret onsdag 23.,
torsdag 24. og fredag 25. april.
Velkommen til en hyggelig handel!

Hvis foreldre, besteforeldre eller andre voksne har lyst til å være med, er dere
hjertelig velkomne!
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Dette skjer i Åmot kirke
Onsdag 5. mars kl. 19.00: Temakveld med Per Arne Dahl.
«Nåde – å våge livet en gang til».
Per Arne Dahl deler kloke ord om det vi trenger
mest av alt alle slags dager – nåde som livserfaring.
Svingende sang og musikk ved Drammen International
Gospelchoir med sin dirigent Sven Jøran Michelsen og
musikere. Boklansering på kirketorget etterpå.
Søndag 9. mars kl. 20: Treffpunkt. En stemningsfull kveld
med påfyll til livet.
Mandag 17. mars: Hyggestund.

Møteplan for
menighetsrådet våren 2014
Sakspapirer og referat kan fås ved henvendelse
til kirkekontoret fra hhv en uke før/etter møtet.
Tirsdag 21.01.14: Møte i Åmot kirke kl. 19.00
(avholdt)
Tirsdag 18.03.14: Møte i Åmot kirke kl. 19.00
Søndag 06.04.14: Gudstjenesten i Heggen kirke
kl. 11.00
Årsmøte etter gudstjenesten
Tirsdag 06.05.14: Møte i Åmot kirke kl. 19.00

Tirsdag 8. april: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Bøssebærerne sendes ut fra Åmot kirke. Bli med!
Søndag 20. april, 1. påskedag, kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste. Runar J. Liodden og Hanna Louise
Husøien.
Mandag 28. april: Hyggestund.
Lørdag 17. mai kl. 11.30: 17. mai-gudstjeneste. Runar J.
Liodden, Hanna Louise Husøien og Åmot speidertropp.

Blomsterhilsener
ved begravelser og bisettelser i Modum menighet
Etter samråd med pårørende er det vanlig å lese opp de fleste
av blomsterhilsenene under sermonien. For å tydeliggjøre at det
er mulig å bidra med en blomst til seremonien uten at denne blir
opplest, så vil vi klargjøre følgende:
Som hovedregel gjelder da: Blomsterhilsener/kranser med sløyfe
blir lest. Blomsterhilsener med kort blir ikke lest, men kortet,
som da kan ha en mer personlig hilsen til familien, blir levert
familien etter seremonien.
Vi håper dette kan være klargjørende
og at dette er en tydelig og god ordning.
Soknepresten

Vi blir kjent med retreatlederen Ulla
Käll. Hun er svensk og er utdannet
diakon og gitarpedagog. Hun har
bodd i Norge siden 1991 Hun har
lenge hatt sitt arbeid på Tomasgården
retreatsenter. Nå driver hun mye
for seg selv og tilbyr retreat, åndelig
veiledning og levende gitarmusikk.

Middagen spiser vi i stillhet mens vi
lytter til klassisk musikk.

«Kom med meg til
et øde sted hvor vi
kan være alene, og
hvil dere litt” sier
Jesus til disiplene (Mark. 6.31) Vi kan
si at retreat er å være skjermet for
inntrykk og krav som hverdagen kan
være full av. På retreat kan en være
i stillhet slik at en kan høre både sin
indre stemme og Guds.

Etter hvert går vi inn i stillheten.
Det blir først en innledning med
gitarmusikk, dikt og skriftlesing Så
en stille tid som en kan bruke til å
gå tur, åndelig lesning (du kan låne
bøker som passer), tenne lys og
sitte i stille ettertanke. Du kan sitte
i stille bønn eller skrive bønnelapper
som du putter i bønnekrukka. Det
er også mulig å få en personlig samtale med retreatlederen.

Dagen vil koste 200 kroner. Da er
middag inkludert.

Dagen starter ikke i stillhet. Det blir
først litt tid til å drikke kaffe og prate
litt.

Før middagen blir det en liturgisk
middagsbønn.

Retreatdag i
Gulsrud kirke
Velkommen til
retreatdag i
Gulsrud kirke
lørdag 29. mars
kl. 10.00–17.00

Etter middag blir det Jesusmeditasjon.
Ulla forteller om hva det er.
Etter meditasjonen avsluttes dagen
med en kort gudstjeneste.

Vi trenger påmelding til denne dagen.
Påmelding innen 20. mars til Modum
kirkekontor tlf. 32 78 32 30
e-post: torunn@modumkirke.no
Vil du ha flere opplysninger om denne
dagen så kan du ta kontakt med
Helge Gutuen tlf. 32 78 82 26
e-post: helge.gutuen@modumktv.no.
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SVENDBY
ENDBY

Elektriske.as

- Når du trenger elektriker!

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

Å

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
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Har du noe
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Noe du vil formidle?
En mening eller et innlegg?
Ris eller ros. Et flott bilde
du vil dele?
Et dikt eller en sangstrofe? Send det til oss!
modum@menighetsblad.no.

S o l s etra M i s jo n ss en ter
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger
Døde
Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Reidun Fjellstad
Grethe Olaug Høibakk
Gerd Ragnhild Korsbøen
Rolf Askheim
Tore Solheim
Reidun Johanne Holm
Rita Henny Paulsen
Astrid Nymoen
Håkon Andersen
Kirsten Bjørnstad
Leif Bjarne Visnes
Ivar Finsrud
Per Mørk

1951
1933
1938
1953
1932
1933
1963
1919
1920
1946
1940
1921
1923

12.11.2013
15.11.2013
19.11.2013
21.11.2013
22.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
06.12.2013
10.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
18.12.2013

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

Asbjørn Ødegård
1935
Bjørg Stevy
1946
Tone-Lise Alfsen
1967
Karstein Teis Aunevik
1933
Else Andersen
1925
Solveig Lilly Arnesen
1922
Borgny Elida Aabye
1920
Øystein Wold
1929
Oddveig Mary Hovde Hansen 1928
Jon Lobben
1931
Svein Hagen
1951
Karin Halstvedt
1922
Mildrid Donstad
1920
Tordis Johansen
1927

17.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
03.01.2014
03.01.2014
07.01.2014
08.01.2014
09.01.2014
21.01.2014
23.01.2014
24.01.2014

Rud kirke
Heggen kirke
Vestre Spone
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Nykirke kirke
Heggen kirke
Nykirke kirke
Nykirke kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Modumheimen kapell

Døpte
Navn

Dåpsdato

Kirke

Navn

Dåpsdato

Kirke

Vetle Bakke Frøyse
Madikken Granhaug
Maya Grefstad Nitter
Hanna Aasland Svendby
Astrid Wærsted Takle
Carolina Regina Trusca
Liam Wolfram
Linnea Engen
Sebastian Haga-Olsen
Mathias Valstad Busland

10.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
24.11.2013

Åmot kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Nykirke kirke
Nykirke kirke
Heggen kirke

Håkon Thorsby Hansen
Celine Hovde
Nora Jahr
Oliver Kind-Synstelien
William Lindal Magnussen
Nikolai Mariboe
Ira Henriette Kalager Dahlum
Hedda Marie Dalen Grøtåsen
Sigurd Høgfoss Hansen

24.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
24.11.2013
01.12.2013
01.12.2013
05.01.2014

Heggen kirke
Rud kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Rud kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke

Vigde
Brudeparet

Dato

Kirke

Kristine Skuterud Pedersen og Espen Kind

30.11.2013 Vestre Spone

Åmot barnegospel ønsker seg egen logo!
Åmot barnegospel blir 15 år i år og har aldri hatt egen logo.
10 års jubileet feiret vi med konsert og CD utgivelse.
15 års jubileet vil vi ferie med overnatting i Åmot kirke og
logo på egne T-skjorter.
Vi utlyser dermed en «tegne logo konkurranse» og oppfordrer alle uansett alder eller tilhørighet til gospelen å tegne
et eller flere forslag å sende de inn til:
nina@modumkirke.no
eller levere de til Nina på øvelsen i Åmot kirke på torsdager.
Den nye logoen skal avdukes på overnattingsturen 5. april.
Fristen for å levere inn forslag er torsdag 6. mars!
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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

Februar

April

Søndag 23. februar - Kristi forkl.dag - Matt 17,1-9
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Inger Ma Bjønnes og Kristin Leite.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken
og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og Tro & Lys.

Søndag 6. april - 4.søndag i fastetiden - Joh 11,45-53
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Geir E. Holberg, Knut Johnsen og
Åmot barnegospel. Menighetens årsmøte.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Per Arne Dahl og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste.
Tormod Moviken, Anne-Kjersti Holberg og
Hanna L. Husøien.

Mars
Søndag 2. mars - Fastelavnssøndag - Joh 17,20-26
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Arild Løvik og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Rune Stray og Kristin Leite.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys.
Onsdag 5. mars - Askeonsdag - Matt 6,1-6.16-18
Vikersund menighetssenter kl. 19:
Kveldsgudstjeneste. Geir E. Holberg og
Knut Johnsen.
Søndag 9. mars - 1. søndag i fastetiden - Matt 4,1-11
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Tormod Moviken, Hanna L. Husøien og
Åmot barnegospel.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Notto Thelle og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt. En stemningsfull
kveld med påfyll til livet.

Søndag 13. april - Palmesøndag - Joh 12,12-24
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Vestre Spone kirke kl. 11: Runar J. Liodden
og Knut Johnsen.
Torsdag 17. april - Skjærtorsdag - Matt 26,17-30
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Heggen kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Fredag 18. april - Langfredag - Matt 26,30-27,50
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 19: Langfredag
i lyd og bilder. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søndag 20. april - Påskedag - Luk 24,1-9
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Søndag 16. mars - 2. søn. i fastetiden - Matt 15,21-28 Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Mandag 21. april - 2. påskedag - Luk 24,13-35
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod
Snarum kirke kl 18: Påsken i ord og toner.
Moviken og Henriette Skagen. Søndagsskole.
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Søndag 23. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,26-38
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste i forbindelse
med konfirmantleir. Arild Løvik og organistvikar.
Nykirke kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste med
konfirmantene. Runar J. Liodden og
Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Henriette Brevig og Ellen Jepsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11:
Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Søndag 30. mars - 3. søn. i fastetiden - Luk 11,14-28
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste med
fastepreg. Tormod Moviken, Torunn Nateland
og Knut Johnsen. Besøk fra Kirkens Nødhjelp.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J.
Liodden og Hanna L. Husøien. Søndagsskole.
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Olavskirken kl. 19: Gudstjeneste.
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.

Søndag 4. mai - 3. søn. i påsketiden - Joh 10,11-18
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Gunnar Fagerli og Ellen Jepsen.
Snarum kirke kl 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl 11: Gudstjeneste. Runar J.
Liodden og Hanna L. Husøien. Søndagsskole.
Onsdag 7. mai:
Heggen kirke kl. 19: ”Enig og tro til Dovre
faller” - Markering av grunnlovsjubileet.
Søndag 11. mai - 4. søn. i påsketiden - Joh 16,16-22
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Ellen K. Jepsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Henriette Brevig og Kristin Leite.
Vikersund menighetssenter kl. 11:
Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og
Hanna L. Husøien.
Lørdag 17. mai - Grunnlovsdag - Luk 1,50-53
Olavskirken kl. 10: Gudstjeneste.
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Nykirke kirke kl. 10.15: Gudstjeneste.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 10.30: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 10.45: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 11.30: Runar J. Liodden og
Hanna L. Husøien.
Søndag 18. mai - 5. søndag i påsketiden - Joh 15,1-8
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod
Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Ellen K. Jepsen.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Søndag 25. mai - 6. søndag i påsketiden - Luk 18,1-8
Heggen kirke kl. 10.30:
Konfirmasjonsgudstjeneste (Geithuspartiet).
Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Gruvetråkka kl. 11: Friluftsgudstjeneste.
Skaperverkets dag. Runar J. Liodden og
Torunn Nateland.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjeneste. Arild Løvik,
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Mai

Torsdag 29. mai - Kristi h.fartsdag - Mark 16,19-20
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod
Moviken og Knut Johnsen.

Søndag 27. april - 2. søn. i påsketiden - Joh 21,1-14
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Geir E.
Holberg og Hanna L. Husøien. Tårnagenthelg.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Steinar Lindvig
og Helge Harila.

Torsdag 1. mai - Luk 6,31-36
Heggen kirke kl. 12: 1. mai-gudstjeneste.
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.

Lørdag 31. mai
Heggen kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste,Vikersundparti 1.
Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
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