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Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.
Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram,
og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild,
som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale
i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. Apg 2: 1-4
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Nytt liv
				
Igjen får vi oppleve nytt liv. Rundt oss på alle kanter våkner
naturen til live igjen etter vinterens dvale.
Nytt liv. Nesten hver søndag får vi også i kirken oppleve det
nye livet. Nyfødte som bæres til Herren i dåpen. De er fremtiden. De er det nye livet og i og med dåpen får de også dåpens gave, nemlig det nye
livet sammen med Jesus.
Nytt liv. Om noen få dager feirer vi 200-års dagen av vårt lands grunnlov. Den har
gitt oss rettigheter og frihet. Ja på mange vis har den gitt oss som nasjon nytt liv.
Nytt liv. I vår menighet har vi i år over 100 konfirmanter. En gjeng med fantastisk
kjekke ungdommer som på mange måter har livet fremfor seg. I løpet av året har de
fått med seg noe om livets Herre og livets uendelige verdi.
Nytt liv. Pinse er bare noen dager unna. Dagen da kirken ble til. Kirken, som jo er
felleskapet av dem som samles om Ordet og sakramentene (dåp og nattverd). Kirkens fødselsdag. Noe nytt ble skapt da den Hellige ånd ble gitt til disiplene på pinse
dag.
Så har vi fått det nye livet gjennom Jesu oppstandelse fra de døde. Vår Skaper minner oss om det ved at våren kommer igjen, ved at barn bæres til dåpen, at vi sammen
får glede oss over livet og hverandre. At vi får bringe det nye livet videre.
En av vår tids norske salmediktere, Vidar Kristensen, har skrevet en vakker salme
om nettopp det nye livet. Tonesatt av Per Aa. Tveit.
Der det nye livet lever
Der det nye livet lever,
der tar ingen veier slutt
Alle hindringer og grenser
har et nysatt fotspor brutt
Hvor det fører, det vet ingen,
men en vandring har tatt til
Med hele verden som sitt mål
kan ingen gå seg vill.

Slik som Peter og Johannes
og Maria gjorde før
da de delte ut sin glede,
skal vi gå fra dør til dør
Og når ordets nøkler åpner
en lukket hjertegrind,
går vi et skritt til siden slik
at Jesus slipper inn.

Selv om landskapet kan skifte
mellom sletter, fjell og skog.
Så er såkornet det samme,
men det brukes ulik plog
Den som er et lys i verden,
den som kalles jordens salt
og den som fisker mennesker
har arbeid overalt.

Der det nye livet lever,
der må planter sette frø
Slik som dette livet startet
ved at Jesus måtte dø
Det er han som eier livet
Det er han vi hører til
Med Jesus som vår hyrde kan vi
aldri gå oss vill.

Geir, sokneprest

Enig og tro
til Dovre faller

Onsdag 7. mai var Heggen kirke
fylt av feststemte mennesker
som var samlet for å markere
grunnlovsjubileet.
Sokneprest Geir E. Holberg
åpnet med å lese en prolog skrevet
av Edvard Hoem til jubileet.
Kammerkoret var festpyntet og
ga god sang med nasjonalt preg.
Alt fra «Brureslått frå Øre» til «Det
går en fest gjennom landet» fikk
fylle det ærverdige kirkerommet.
Sokneprest
emeritus,
Jon
Mamen, hold et spennende og
lærerikt foredrag om Modum i
verden – 1814» hvor vi blant annet
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fikk et lite innblikk i hvem de var,
de 2 utsendingene fra Modum til
Haug.
Kopi av det originale valgdokumentet fra den gangen valget
på disse 2 ble foretatt, ble avduket
av ordfører Terje Bråthen. Dette
henger nå i Heggen kirke, og alle er
velkomne innom for å se og lese!
Soknepresten stilte i tidsriktig
presteantrekk under den liturgiske
samlingen hvor han holdt en, som
han selv sa, mere svulstig preken en
vanlig.
Som avslutning på festkvelden
ble det servert nydelig mat i

midtgangen i kirken. Åse Kirsti
Rognlien hadde kokt suppe
inspirert av det som ble servert på
den tiden, og Maren Wiger hadde
laget steinovnsbakte brød.

Nina Brokhaug Røvang
• Foto: Odd Røvang
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Prolog
forfattet av Edvard Hoem
Dette er landet vårt.
Her er vi heime.
Her mellom fjell og fjord
lyser Guds kjærleik.
Her skal vi tryggja vår
fridom og rett.
Her skal vi takke og ære vår Gud,
vi som er borgarar av
ei større verd,
og deler framtid med alle
menneske.
To hundre år er gått
sidan Napoleonskrigane endte.
Kong Frederik den sjette av
Danmark avstod landet vårt,
som ingen fiende før hadde teke,
til Sveriges tronarving.
Forlatne og svikne kjende vi oss.
Så snudde alt.
Den danske kronprins
Christian Frederik
skreiv eit brev som vart lese
frå preikestolen

i alle Noregs kyrkjer.
Han bad folket sverja
fedrelandet truskap.
Og folket svarte:
Det sværge vi, saa sandt
hjælpe os Gud,
og hans hellige Ord!

og fann ord for å krevja sin rett.
Stortinget valde regjering,
ein ny rettsorden vart skapt.
Røysterett vart innført,
steg for steg.
I 1905 vart Noreg eit uavhengig
rike blant Europas frie nasjonar.

Ein myndig ordre følgde brevet.
Alle distrikt skulle velja talsmenn
som skulle møte på Eidsvoll
den 10. april 1814.
for å gjeva landet ei grunnlov.
Bodet kom på bededagen
25. februar.
Grunnlova vart vedteken 17. mai
1814.

Mykje er enno uferdig.
Mykje er enno ugjort.
Verda er komen til oss,
og vi er heime i verda.
Alt som hender av krig og ulykke
kjem oss ved.
Alt som tenner håp og ber bod om
framgang, kjem oss ved.
Saman med alle menneske av god
vilje skal vi forvalte rikdomen på
jorda.

Slik fekk dette landet Europas
friaste grunnlov.
Men enno var verket uferdig.
Mykje stod att.
Berre eit fåtal av alle norske menn
deltok i valet.
Kvinner, husmenn, eigedomslause
og arbeidsfolk var ikkje med.
Jødar og jesuittar var utestengde
fra riket.
Men trykkefridom og talefridom,
forsamlingsfridom og tankefridom
opna ein veg mot eit samfunn
med større rettferd.
Framtidslandet kunne vi skimte,
morgondagens land, der fleire og
fleire fekk hand om sin kvardag

Dette er landet vårt.
Her er vi heime.
Her mellom fjell og fjord
lyser Guds kjærleik.
Her skal vi takke og ære vår Gud,
han som har gitt oss landet i gåve,
vi som er borgarar av
ei større verd,
og deler framtid med alle
menneske.

Sokneprest Geir E. Holberg åpnet med å lese en prolog skrevet av Edvard Hoem til jubileet.
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Den norske kirke
og Grunnlovsjubileet
Den norske Grunnloven av 17.
mai 1814 er Europas eldste og
verdens nest eldste gjeldende
konstitusjon blant de moderne
revolusjonsforfatninger. Ved
200-årsjubileet i 2014 vil Den
norske kirke være en sentral
aktør slik den var i 1814 og ved
tidligere Grunnlovsjubileer.
I 2014 vil Den norske kirke delta
med nasjonale gudstjenester på
historiske merkedager og med
kulturarrangement. Kirken åpnet
sin jubileumsdeltakelse ved å holde
en nasjonal bededagsgudstjeneste i
Oslo domkirke 23. februar.
Samtidig oppfordres alle landets
menigheter til å holde en slik
gudstjeneste og inngå samarbeid
med
lokale
jubileumsaktører.
Historiske valgkirker vil bli skiltet
og få en reproduksjon av fullmakten
som ble skrevet der i 1814 som
en gave fra Riksantikvaren og
Riksarkivet.
Den norske kirke vil i 2014
også feire at det 200 år siden
maleren Adolph Tidemand ble født
i Mandal. Tidemand var sønn av
tollinspektør Christen Tidemand
som representerte Mandal amt
på det Overordentlige Storting i
Christiania høsten 1814.
Utstillingen åpner i Baroniet
i Rosendal 6. juni og i Mandal
i Galleri Buen på malerens
fødselsdag 14. august. Temaet for
utstillingen tar utgangspunkt i
virkningshistorien av opphevelsen
av
Konventikkelplakaten
av
1842 og Dissenterloven av 1845
og vil undersøke hvordan disse
hendelsene kommer til uttrykk i
Tidemands malerier med religiøse
motiver.
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Kirkens medvirkning i 1814
Bakgrunnen for kirkens medvirkning i 1814 har utgangspunkt i
Kielfreden av 14. januar og det
såkalte Notabelmøtet 16. februar
på Eidsvoll som den danske
tronfølger
Christian
Frederik
hadde innkalte til. Kort tid etter
dette møtet – 19. februar – sender
Christian Frederik et rundskriv til
alle landets biskoper. Her ber han
om at det blir holdt ekstraordinære
bededagsgudstjenester 25. februar
(eller så tidlig som mulig etter
dette) i alle landets menigheter.
Etter gudstjenesten var det
edsavleggelse og valg av valgmenn.
Valgmennene ble så samlet for å
peke ut representanter fra sitt amt
(fylke) til Riksforsamlingen på
Eidsvoll.
Bededagsgudstjeneste
Tradisjonen med bededagsgudstjenester, som søndagsgudstjenester, kjenner vi i dag best igjen som
«Bots- og bededag/bønnedag» i
okt./nov. Denne forordningen har
bakgrunn i en særskilt bønnedag.
Alminnelige bededagsgudstjenester på begynnelsen av 1800tallet ble imidlertid feiret året gjennom på onsdager og/eller fredager.
Bededagsgudstjeneste
kunne
Kongen forordne når det var noe
særskilt på ferde. Det var en slik
alminnelig bededagsgudstjeneste
som ble forordnet fredag 25.
februar 1814.
I brev fra biskop Beck i Oslo
vedrørende bededagsgudstjeneste
25. februar 1814 ber biskopen
om at det skal avholdes: «[…]
en almindelig festlig Bededags
Helligholdelse i Anledning af

Sokneprest emeritus, Jon Mamen,
hold et spennende og lærerikt
foredrag om Modum i verden –
1814» hvor vi blant annet fikk et
lite innblikk i hvem de var, de 2
utsendingene fra Modum til Haug.

Fædrelandets nuværende vigtige
stilling.»
Kirkelige representanter på
Eidsvoll i 1814
Blant de 112 Eidsvolls-mennene
finner vi 14 prester. Syv andre
prester/biskoper
var
sentrale
personer i hendelsene i 1814.
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Kopi av det originale valgdokumentet
fra den gangen valget på disse 2 ble
foretatt, ble avduket av ordfører
Terje Bråthen.
Dette henger nå i Heggen kirke, og alle
er velkomne innom for å se og lese!

– Kammerkoret var festpyntet og ga god sang med nasjonalt preg. Alt fra «Brureslått frå Øre» til «Det går en
fest gjennom landet» fikk fylle det ærverdige kirkerommet.
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Våre konfirmanter
Heggen kirke – Vikersundpartiet

Heggen kirke 25. mai kl. 10.30
– Geithuspartiet
Jan-Erland Asbjørnhus
Ole Henrik Bottolfs
Christian Pettersen Edquist
Malene Johansen Finnerud
Anders Bjørndalen Grimnes
Eva Christine Hansen
Fredrik Helgevold
Daniel D Holmen
Jørgen Hølen
Eirik Kjemperud
Hedda Marie Kjemperud
Evita-Malene Larsen
Martin Myrvold
Magnus Paulsen
Helene Pedersen
Malin Risan
Kristoffer Johnsrud Sjødal
Vegard Skretteberg
Tobias Østenengen
Snarum kirke 25. mai kl. 12.30
Emily Andersen Biksrud
Celine Lobben Kongslien
Alexandra Bulling Lind
Emil Bye Martinsen
Markus Moen
Jaran Pedersen
Kristin Dukefos Skretteberg
Stian Svendsrud
Henriette Thorrud

Vestre Spone kirke 15. juni kl. 10.30
Herman Velven Hagen
Anders Bråthen Martinsen
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Lørdag 31. mai kl. 12.00
Maria Grønland Andresen
Ingvild Baustad
Hanna Asbjørnhus Berg
Sindre Torp Christensen
Celine Helene Didriksen
Stian Lindanger Fossmo
Anine Berget Grøterud
Nicolay Grøtterud
Mats Klevstad
Syver Røhnebæk Kongsrud
Even Koi Kopland
Malin Larsen
Agnes Iren Longfjeld
Gard Aasen Nerland
Ida Nesheim
Bjørn Roness
Ragnhild Hagen Rønning
Sandra Nurminen Sandum
Benjamin Nikolai Skinstad
Marthe Hovde Stillerud
Sander Bergan Sørensen
Ane Olsen Søtvik
Åmot kirke
1. juni kl. 10.30
Kaya-Marie Antonsen Ellefsen
Andreas Gulliksen Halvorsen
Madelen Bergdahl Hjerthen
Joakim Holm
Jonas Holm
Marina Jensen
Lars Petter Skorta Larsen
Heidi Kjemperud Martinsen
Heidi Renate Prestegården Natland
Jardar Grønlund Nilsen
Marita Nilsen
Joakim Olsen Skorta
Kamilla Tandberg
Magnus Vinnord
Nykirke 15. juni kl. 11.00
Adrian Christoffer Dahl
Erik-André Eizenberger
Ida Christiansen Gravermoen
Erik Dramdal Gunbjørnsen
Kristine Dramdal Gunbjørnsen
Glenn Eirik Hansen
Alexander Skinstad Harstad
Nadia Røsaas Johannessen
Runa Kristiansen
Ruben André Aasen Lærum
Erlend Rønvik-Møien

Søndag 1. juni kl. 11.00
Hanne Tollefsen Berg
Vegard Øvereng Bonsaksen
Alexander Kopland Borsheim
Even Berget Bottolfs
Henrik Dihle Ellingsen
Silje Birgitte Finsrud
Aleksander Istamboulian Hennie
Sander Kristiansen
Elin Iren Lien
Marie Myhren
Lasse Nilsen
Camilla Maria Reiergård
Martine Lundstad Seppola
Simen Kittelsen Strand
Jørgen Thingstad
Lars Bråthen Uhlen

1. juni kl. 12.30
Audun Michael Dyer
Oliver George Dyer
Stian Tyberg Grøtterud
Josefine Amalie Gudbrandsen
Leyla Holtan
Brian Holtvedt
Silje Kortnes Kristiansen
Sunniva Liodden
Hanna Mørk
Emma Saastadhagen
Jonny Wold
Camilla Øen
Anette Jakobsen Øvrum
Frida Nyhus
Lisa Rygh Røren
Kim Fingarsen Sukkestad
Sondre Holth Sætra
Julie Tandberg
Rud kirke 15. juni kl. 12.15
Jenny S Aspelund
Anna Thorsen Tretteteig Bolstad
Jon Anders Grøterud Braathen
Martin Molberg Drolsum
Trym Hansen
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Jan Marcussen flankert av sokneprest Geir E. Holberg og nestleder i menighetsrådet Stine Buxrud.
Foto: Runar Liodden

Frivillighetsprisen
2013
Jan Marcussen har holdt på med
frivillig arbeid helt siden kapellets
tid i Vikersund. Han var svært aktiv
i arbeidet der. Han var også en av
de som ivret for å få bygd et nytt
Menighetssenter i Vikersund. I 1980
sto Menighetssenteret der, og han var
sterkt medvirkende i byggingen av det.
Seinere har han vært svært aktiv i mye
av det som foregår på senteret.
Han er (og har lenge vært) leder i
styret for Vikersund menighetssenter.
Ansvarlig for vedlikehold av hus og
innbo. Han setter opp vaktmesterlister
(frivillig vaktm.) og følger opp disse.
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Er selv med i turnusen og tar et
ekstra tak når det trengs. Arrangerer
loppemarked hvert år med alt for- og
etterarbeid det medfører.
Han er styreleder i Vikersund Normisjon og er med i arrangementskomiteen der. Han er ofte både møtevert
og møteleder på onsdags-samlingene.
I mange år drev han Vikersund Yngres
(seinere Korvettlag). Det var den
gang Indremisjonens (nå Normisjon)
barnearbeid.
Han administrerer lørdagskaféen
på menighetssenteret, og er også en av
de frivillige kirketjenerne der.

Han er leder i Heggen kirkeutvalg, og
har vært det i mange år.
Han er også med i Delta, et tverrkirkelig forum.
Jan Marcussens engasjement kommer mange mennesker i lokalsamfunnet
til gode. Hans bidrag på en uselvisk
måte – har en moralsk dimensjon med
stor egenverdi – som styrkes gjennom
deltagelse i det frivillige arbeidet. En
rollemodell har fått en velfortjent pris.

Vi gratulerer.
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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.

Biskopen på besøk

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 krise-telefon tjeneste
hele døgnet. Tlf. 815 333 00
Biskop Laila besøker Babysang i Åmot kirke. Hun var på
kursdag med organistene i kirka og stakk innom oss på
Babysang i pausen.

Gi en salmebok
Modum menighetsråd har vedtatt å kjøpe inn Norsk Salmebok
2013. Senest 1. søndag i advent
2014 kan vi alle glede oss over å
ta den nye salmeboka i bruk.

og dette vil dekke ca halvparten av utgiftene. For å dekke noe av de resterende utgiftene, starter vi nå en innsamlingsaksjon. Vi ber om en gave til
nye salmebøker i våre kirker.

Siden det er mange kirker i menigheten, trenger vi til sammen 800 salmebøker. Hver salmebok koster kr 320,med navnetrykk. Dette er et stort
økonomisk løft for menigheten.
Vi har noen penger til disposisjon
fra den tiden det var flere menigheter,

Litt om Norsk salmebok 2013:
• Inneholder totalt 899 salmer, av disse
er 240 nye – noen nyskrevne, andre
er kjente
• De mest folkekjære salmene fra
Norsk Salmebok (1985) og Salmer
1997 er med i den nye salmeboka
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• Bønnebok og katekisme er inkludert
i boka
• Rommer også enkle liturger og liturgiske ledd
• Større sjangerbredde – med salmer
fra andre land og språk

Vi er takknemlige for alle beløp –
lite eller stort!
Se innstikket med giroen i bladet.
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Takk til
Sparebank1 Modum
Torsdag 20. mars hadde Sparebank 1
Modum sin årlige gaveutdeling i Åmot
kirke. Utdelingen ble åpnet med flott
sang av Åmot barnegospel! Menigheten
er veldig takknemlige for gaven vi fikk:
•

3.000,- til familiespeideren

• 15.000,- til Heggen gospel
• 30.000,- til menighetsarbeidet som
blant annet består av Åmot barnegospel, Tro og Lys, søndagsskolen og
mye mere.
• 50.000,- til Internasjonal lørdag som
er et samarbeid med Frivillighetssentralen og Flyktningtjenesten.

Blomsterhilsener
ved begravelser og bisettelser i Modum menighet
I samråd med pårørende, leses vanligvis de fleste av blomsterhilsenene opp i seremonien. 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
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Fargelegg
Fargelegg Jesus
som farer opp til
himmelen!

Finn fem feil
De to bildene av Jesus
som viser seg for
disiplene etter oppstandelsen er nesten
like. Finner du de fem
feilene på bildet til
høyre?
Tegninger: Franfou

nett SPRELL

.no

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

Oppdrag: Umulig?

– Musikkvideoer
²7HJQHÀOPHU
– BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens !
nettside for barn
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(privatabonnement
hjem i posten)

Gruppeabonnement
kun 199,- pr barn

Jakte
stille n på
stemmden
en
En
-CD
barneblade
med tårnagente
t
på www.sond nes BARNAS
klubbavis
agsskolen.n
o
Antonsen,
Håvard
Postprod Studio StaffeldtsGressum
uksjon/fer
Vegard
Schow,
digstilling
Make
:
Paradisbukta
Kanako Music AS
SIDE & Yuzuru
Camilla
Hoholm
Odd Ketil
Sæbø
© og
SØNDAG
SSKOLEN
 APRIL
s 

Jesus og Tomas,
bibelserien side 4-5
Dagens ord:
Sammen med Gud
selv om vi ikke ser ham

Bli en

ekte tårnagen

Jakte
stille n på
stemmden
en

LUKAS

t på

Jakte
stille n på
stem den
men
SUKAI

LINNEA
MARTI

N

Bestill på barnas@sondagsskolen.no
eller på telefon 22 08 71 00

gode
De n e r e n
et

Den god
e

g j e t er e n

gj

En
-DVD

En

fra

NSSF

-DVD fra

S0211

© 2011

SØNDAGSSKOLEN
NORGE
S0112 © 2012

tarnagentene.no
Tårnagentenes
eget nettsted!
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Vil du være min venn?

• Vi er en unik gruppe her i Modum.
• Vi er «TRO OG LYS».
• Vi er ca. 40 personer som holder
sammen som gode venner.
• Vi er mennesker med utviklingshemming, med familier og venner.

• Vi møtes minst en gang pr. måned
for å dele livs- og troserfaringer,
for å ha et felles måltid og for å feire
gudstjeneste.
• Vi ønsker oss flere venner i alle aldre.

• Vil du bli med i vårt fellesskap
eller bare besøke oss, så kontakt
vår leder, diakon Torunn på
tlf. 922 34 648

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 8. april:

Rekordresultat i Modum
8. april hadde vi Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon
i Modum, og opptellingen viste at bøssene
til sammen inneholdt
121 718 kr!
Det er en økning på 43 000 kr fra
i fjor. Modum menighet vil takke alle
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som bidro til dette fantastiske resultatet, både konfirmanter, foreldre, rodeledere og andre som var med på dugnaden.
Takk også til alle som gav penger. Pengene vil bli brukt i Kirkens Nødhjelps
arbeid i en rekke land, og vil få stor betydning for mange mennesker. Resulta-

tet i Modum kan for eksempel gi over
hundre landsbyer rent vann gjennom
en enkel vannpumpe.
Sammen er vi er med på å bidra til
en mer rettferdig verden.

Modum Menighetsblad Nr. 2/2014

Tekst og foto: Trine Kvalnes

FRELSENDE FJÆR
I en svunnen tid
forsvinner en due
dets �jær ligger spredd
blant jordens ville pledd
Da demret det dunkle
noe ble løst
Gud hørte min bønn
jeg �ikk endelig lønn

Jeg så �lammenes hav
gliset fra mørket
skimtet fortapelse
fra den ondes skapelse
Jeg kjente smerten
fryktens pinende tortur
Dype tårer rørte mitt kinn
smerten fylte mitt sinn

Jeg så på veien mot ilden
stappfull av uvitende, blinde
stappfull av gamle og unge
alle med byrder så tunge
Noen lette blant torner
blødende, gråtende
idet de forsto deres feil;
de hadde gått glipp av Guds segl

Andre gikk med løftet hode
stolte, onde og tomme blikk
med løfter om et kommende rike
ondskapens paradis uten like
Veien var full av senkede blikk
intetanende om deres ferd
som snart ville ende i smerte
det rev og
slet i mitt hjerte
Modum
Menighetsblad
Nr. 2/2014

Tårene strømmet hardt
hulkene dunket i mitt indre
jeg så duen uten �jær
så �jern, men likevel nær
Da så jeg den nye himmel
og Dets herlige Skaper
jeg så den nye jord
Forløserens venn av ord

De som la merke til korset
på vei mot den hete ild
�ikk møte en åpnet vei
der de kunne si sitt ja eller nei
Et håp ble fylt i mitt indre
en glede for de som forstår
jeg �ikk kjenne Guds nød
det skinte sterkt gjennom Jesu død

Han ble sett, ignorert
Han ble hånt, Han ble slått
Hans ydmyke vandring
utgjorde de stoltes klandring
Da kom det to skygger
grep Hans sønderknuste kropp
blodet rant som en foss,
Han ble naglet på et kors
Tre dager- Han seiret
Guds vei til forsoning
Dødens makt den er nå brutt
en lykkelig, endelig slutt
Tilbake på det eldgamle kors
er vårt gjeldsbrev naglet
det gjelder å strekke seg fram
og legge fra seg sin skam

Jeg så mennesker uten håp
vende om og bli frelst
Idet Hans barn vendte om
hjalp de de andre som kom
Ettersom en etter en tok imot
hørtes jubel fra himlene
Guds fryd senket seg ned
som menneskesjels fred

Han sto der iblant dem
i skinnende lys
blant fattig og rik
Han ble dem lik
Han banket på hjerter
spurte om lov til å hjelpe
Han tok deres byrde
Han ble deres Hyrde

Jeg så sannhetens vei
bli fylt opp av unge og gamle
før var de blinde- nå kan de se
Før var de triste- nå kan de le
På fortapelsens vei
står fortsatt det eldgamle kors
forskjellen er at ved dets kledning
står disipler og viser dets mening

Jeg så unge hjelpe gamle
gamle hjelpe barn
Lyset ble styrket av enhet
det glødet i de som vet
I en svunnen tid
forsvant en due
dets �jær ble plukket opp
dets varme reddet en kropp.
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Bøndene i Modum setter
matproduksjonen

Ulla Elisabeth Kalager Dahlum tar oss imot med Ira Henriette på armen.

I løpet av de neste 20 årene skal
bøndene gå sammen om å øke
matproduksjonen med 20 %. Det
er en optimistisk tone som brer
seg i kommunen etter initiativ
fra faglagene, kommunen og
produsentene selv.
«Det har de siste åra vært en
tendens til færre aktive produsenter,
at flere forenkler gårdsdriften og at
avlingene har stagnert, men nå vil vi
snu denne trenden i Modum,» sier
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Solveig Kongsrud i Modum bondelag.
Dette klinger godt i ørene til kirkens
miljøgruppe. Vi ønsker derfor å
løfte fram et av mange gårdsbruk i
kommunen.
En flott solskinnsdag i mars kjører
vi innover Øst-Modum, nærmere
bestemt til Dignes. Gutta er bortreist
i dag. Mannen Karsten (41) er på jobb i
Oslo, og Hans Fredrik er i barnehagen.
Sauene kommer løpende mot oss
der de går ute og beiter ned mot
Tyrifjorden. Det er en nydelig dag. Ulla

synes dette med troen er komplisert,
men samtidig er det vanskelig å tro
at alt rundt oss er tilfeldig. «Det må
være noe større enn oss selv som står
bak dette,» sier hun og skuer mot
hvitkledde Norefjell.
Møttes på fjellet
Ulla er kulturviter og Karsten er jurist.
De studerte i hver sin storby, men
begge hadde en dragning mot bygda.
Ved en tilfeldighet møttes de på fjellet.
De ble glade da det ble annonsert et
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seg som mål å øke
gårdsbruk til salgs i Modum. Begge
har vokst opp i Oslo, men de har
familietilknytning til Modum. Mange ble
slått av den store jobben de tok på seg
da de kjøpte gården. Forrige eier hadde
sauer og drev økologisk. Både Karsten
og Ulla Elisabeth ønsket å fortsette
med dette. De synes det er godt å
slippe å bruke sprøytemidler.
Med stor glede får hele familien
oppleve nærkontakt med dyra og bli
kjent med deres ulike personlighet.
Når sauene kommer løpende mot oss
er det tydelig å se at her har mennesker
og dyr et godt forhold til hverandre.
Alle sauene har navn, og Ulla Elisabeth
kjenner igjen hver eneste sau. Sauen
Margritt poserer fint foran kamera, og
hennes lam fra i fjor holder seg litt i
bakgrunnen. «I år er det første gang
jeg gleder meg til lamminga,» sier Ulla
Elisabeth. Det har vært mye nytt å sette
seg inn i. For å slippe å sette seg i stor
gjeld gjør de det meste av arbeidet selv.
Savner gatelys
Bortsett fra mangel på gatelys og
gangavstand til sentrum er det mange
fordeler med å bo på bygda. De er
glade de har stor plass rundt seg, med
god utsikt og frisk luft. Stor pris setter
de også på hyggelige naboer og andre
folk i nærmiljøet. De tror det er bra
for barna å vokse opp i et mindre
lokalsamfunn. Dessuten liker de å
bo på gård hvor de har mulighet til å
produsere mat. ”Jeg blir mer bevisst på
arbeidet som ligger bak maten,” sier
Ulla Elisabeth. Hun synes det er flott
å få produsere mat med god kvalitet.
Dette gir henne større respekt for
maten.
Trodde Roma var drømmen
Ulla Elisabeth angrer ikke på valget,
men det var ikke dette hun hadde sett
for seg noen år tilbake. Da skulle hun
bosette seg i Roma. Her på Dignes
Modum Menighetsblad Nr. 2/2014

Sauen Margritt poserer fint foran kamera, og hennes lam fra i fjor holder seg litt i
bakgrunnen.

blir hun sliten av alt hun ikke får
gjort, «men slik er det vel for andre
småbarnsforeldre også», sier den
optimistiske kvinnen. Hun mener
dette livet har mye livskvalitet i seg.
De har mer tid til hverandre. Selv om
det er mye arbeid, så kan de være
sammen hver dag. Hun har for tiden
fødselspermisjon, og Karsten jobber
mye hjemme på gården.
Gavepapir til gjenbruk
Den miljøbevisste kvinnen blir
utfordret til å gi oss noen miljøtips.
«Kjøp brukt og gi klær og sko videre
til andre. Benytt kildesorteringen og
reduser mengden av avfall. Gavepapir
kan for eksempel brukes om igjen.
Vær bevisst på handleturen, se etter

svanemerker, og økologiske varer. Det
koster litt mer, men plukk ut noen
varer hver gang så gjør du en liten
forskjell. Dessuten bør vi være oss
bevisst å handle lokalt, både med tanke
på problematikken rundt miljø og
transport, men også å ha et tilbud og
beholde arbeidsplasser i nærmiljøet.»
«Hvis vi klarer å øke matproduksjonen
blir det mat til flere. Samtidig kan vi
bli bedre til å redusere matavfallet. Da
kan vi mette mange flere munner!»
oppfordrer miljøgruppa.

Grønn hilsen fra «miljøgruppa»!
Maren Wiger
• Foto: Maren Wiger
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Himmel over livet!
Helgen etter påskeferien var 40
barn samlet til Tårnagenthelg
i kirka. Unge og voksne ledere
sto klare for å gi agentene en
spennende og morsom opplevelse,
og litt himmel over livet.
Tårnagenthelg er et årlig arrangement
i Modum menighet. 8–9 åringer (3.
klassinger) blir invitert til å utforske
kirka og bibelfortellingene.
Lørdag ettermiddag var vi i den
yngste kirka i Modum; Åmot kirke. Der
måtte alle gjennom en agentløype for å
bli ordentlige Tårnagenter. Agentbevis
og agentmapper ble delt ut, og vi
jobbet med oppdrag og løste mysterier
sammen. Kirkeskattene som var borte
ble funnet og presten fikk hjelp med
prekenen og litt av hvert annet til
søndagens gudstjeneste.
Foreldre stilte opp som englevakter,
og sørget for Flaggermus-suppe, is,
trøst og god stemning. For en gjeng!
Vi leika, sang, hørte fortellinger
og forberedte gudstjeneste, helt til
Tårnagentklokka ringte oss hjem

kl.19:00. Alle veit jo at agenter trenger
en god natts søvn før de skal utføre
viktige oppdrag. Så søndag stilte alle
opp morgenfriske og klare i den eldste
kirka vår, Heggen kirke, for å dra på
Tårnsafari. Agentene fikk lov til å bli
med helt opp i tårnet, der kirketjeneren
viste oss hvordan det blir lyd i klokkene.
Foreldre stilte som «tårnengler» ved
trappene opp til tårnet, slik at det
skulle være trygt for barna.
Visste du at det står skrevet noe
på kirkeklokkene i Heggen? Det veit
Tårnagentene. Men vi røper ikke hva
det er!
Det var hektisk og forventningsfull
stemning i Heggen kirke før gudstjenestestart. Kirkeklokkene stilnet, og
bandet, ledet av menighetsmusiker
Hanna Louise Husøien, slo an tonen
i gudstjenesten med «James Bond
theme». 40 spente og hemmelighetsfulle Tårnagenter toget inn i en nesten
fullsatt kirke, sammen med presten,
klokkeren og dåpsfølget.
Mot slutten av gudstjenesten framførte agentene sin egen Tårnagentsang;

«Himmel over livet». Da var det
skikkelig trøkk i den gamle middelalderkirka vår! Det hele ble avsluttet
med en gedigen kirkekaffe arrangert av
kirkeutvalget i Heggen kirke. Der ble
boller, formkaker, frukt og hver smule
av Anne Kat’s flotte Tårnagentkake
spist opp.
Årets 2. klassinger kan bare begynne
å glede seg til neste års Tårnagenthelg.
Før påske 2015 kommer det invitasjon
i posten.
Kjære Tårnagenter; tusen takk for
en flott helg sammen i kirka!
Og tusen takk til alle som hjalp
til under Tårnagenthelgen. Foreldre,
ungdomsledere, ansatte, kirkeutvalg og
agentsjefer; Fantastisk innsats!
Trosopplærer
Anne-Kjersti Holberg

Agentsjef Eilertsen deler ut nye oppdrag.
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Per Arne er en populær kar, og damene på kirketorget syntes det er stas at han tar seg tid til en prat dagen etter han ble utnevnt til
biskop.

Per Arne
ny biskop i Tunsberg
Per Arne Dahl, ble 12. mars tilsatt som
ny biskop i Tunsberg bispedømme. Laila
Riksaasen Dahl som har vært biskop
i Tunsberg siden 2002, går av med
pensjon i sommer. Fra 2000 til 2005 var
han menighetsprest i Åmot Kirke. Han
har også virket i flere lederstilinger ved
Modum Bad.
Per Arne er en fremragende
forkynner, med en folkelighet som engasjerer. Han har vært folkets kandidat,
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en prest som folk flest kan identifisere
seg med. Kirken har valgt rett mann på
rett plass nå når statskirken skal løftes
opp til folkekirke.
Og så bor han jo i Skinstadveien
da – enn så lenge. Vi moinger er stolte
av valget av Per Arne som ny biskop i
Tunsberg bispedømme.
Inge Rese

Kirketjener i
Modum Sokn
Vår kirketjener gjennom mange år,
Gunnar Stenbro, går av på 70-års
dagen i september. Stillingen er
allerede utlyst, og har tiltrukket
seg et førtitalls vel-kvalifiserte
søkere. Vi er sikre på at en verdig
etterfølger blir valgt til å tråkke i
Gunnars fotspor.
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Takk!
Menighetsrådsleder
Terje Enger Gulbrandsen redegjorde for aktiviteter,
tall og statistikk fra
forrige år i årsmeldinga for Modum
Sokn 2013. Han var
spesielt glad for at
besøkstallene igjen
viser økning, og understreket fortsatt
fokus på kirken som et hyggelig treffpunkt for innbyggerne.
Den økonomiske situasjonen er i
bedring, og bunnlinja viser positive tall.
Terje roser alle i staben for vilje og
innsats til et positivt resultat.
Som avtroppende leder presenterte
han Eirik Roness og Stine Buxrud.
Henholdsvis ny menighetsrådsleder og
nestleder. De er kjent med organisasjonen og utfordringene, og Terje
er sikker på at begge to kan bidra til
stabilitet og utvikling.
Han takket for en spennende og
lærerik tid som leder av menighetsrådet, og avsluttet med oppfordringen
om fortsatt å bestrebe oss på – i
samarbeid med ansatte og frivillige-

og arbeide for det beste i mål og visjon:
Synliggjøre Jesus i bygda vår!

Årsmeldinga kan leses i sin helhet på
www.modumkirke.no eller hentes
på kirkekontoret i Åmot kirke.

Inge Rese

Arild når han
avslutter preken
sin på årsmøtegudstjenesten.

Åmot barnegospel 15 år
Åmot barnegospel er 15 år dette året og feiret med nye t-skjorter. Etter en logokonkurranse var det tegningene til Aron (6) og
Øyunn (8) som vant og fikk prege t-skjortene.
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Velkommen til
Speiderhytta i Holleia
søndag 15. juni
Sporlek / natursti mm. Det vil også være
mulig å overnatte ute i telt fra lørdagen
for de som vil.

Familiespeidertur til Toveseter
29.–30. mars hadde familiespeideren
planlagt snøhuletur til området rundt
Turistforeningen sin hytte Toveseter.
Snøforholdene gjorde at det ikke ble

graving av huler men heller overnatting
inne i hytta. Strålende vær og supre
forhold gjorde turen til en flott
opplevelse for de som var med!

Ta med: Bidrag til felles salatbar + kniv,
utetøy, noe å sitte på, drikke og tallerken
/ bestikk.
Oppmøte ca kl 14.00. Veibeskrivelse på
hjemmesiden til menigheten. Er været
ufsent kan en søke ly i vår store lavvo
eller speiderhytta.
 	
Kontaktperson:
Odd Røvang, odd@rovang.com /
930 66 745.
Mer generell info om
KFUK-KFUM-Speiderne:
www.kfuk-kfum-speiderne.no

Ivrige familiespeidere på ski på vei innover til hytta.

Champions
League-finale

på monsterskjerm i
Åmot kirke lørdag 24. mai
Dørene åpner kl. 19.30 og kampen starter kl. 20.45.
Arrangementet er et samarbeid med Åmot IF og
Haugfoss IF!
Velkommen.

Hver gang vi møtes
Gudstjenesteverksted
for Nykirke og Åmot kirke
Tirsdag 3. juni kl.19
• Hvordan har gudstjenesten endret
seg til det bedre?
• Hvilke endringer ville du gjerne vært
foruten?
• Er stillheten i starten god eller pinlig?
• Foretrekker du bønnevandring med
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ulike stasjoner eller presten som ber
ferdige bønner?
• Den «gamle» eller den «nye» velsignelsen?
• Hvor ofte ønsker vi å ha nattverd i
gudstjenesten?
• Skal vi samle dåp i enkelte gudstjenester eller være åpne for dåp i alle?
De ulike tjenestegruppene får mulighet til å dele gleder og frustrasjoner.

Runar Liodden leder samlingen og
underviser uti fra tema:
«Hva er vitsen med å samles
til gudstjeneste?»
Alle er velkommen
til en ærlig og
meningsfull kveld!
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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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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Vikersund menighetssenter
MAI:
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

Rud kirkeutvalg
Modum Menighetsblad ønsker å fremheve Magnhild Eggen,
Torhild Grøterud, Signe Vesetrud, Linda Røed, Mette
Grøsland og Olav Finsrud sin innsats i Rud menighetsutvalg.
Spesielt seniorene Magnhild, Torhild, Signe og Olav har har
bidratt til mange flotte aktiviteter gjennom mange år – noe
de fortsatt gjør. De har lagt ned et betydelig stykke frivillig
arbeid for å gjøre Rud kirke til et hyggelig møtested på
Drolsum. Gode rollemodeller! Stor takk til disse ildsjelene
for deres arbeid i Rud kirke.
Inge Rese
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Dette skjer i Åmot kirke
Lørdag 17. mai kl. 11.30: 17. maigudstjeneste. Runar
J. Liodden, Hanna L. Husøien og 1. Åmot
speidergruppe. Åpen kafé 11.00–15.00.
Søndag 18. mai kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg
og Hanna L. Husøien.
Onsdag 21. mai kl. 11.00: Babysang.
Lørdag 24. mai kl. 19.30: Champions League-finalen
på monsterskjerm. Kampen starter kl. 20.45.
Tippekonkurranser med fine premier.
Mandag 26. mai kl. 10.30: Hyggestund.
Søndag 1. juni kl. 10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Onsdag 4. juni kl. 11.00: Babysang.
Onsdag 11. juni kl. 11.00: Rullatormila.
Oppmøte ved Modumheimen.
Søndag 29. juni kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Søndag 13. juli kl. 11.00: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Formiddagstreff på tur
Tirsdag 17. juni arrangerer formiddagstreffet på
Vikersund en dagstur til Lier. Det blir en forholdsvis
kort tur i år, men den blir innholdsrik. Vi starter fra
Vikersund stasjon kl. 09.00.
Vi kjører innover Øst-Modum og stopper på
Gulsrud leirsted. Der får vi servert rundstykker og
kaffe. Det blir også en orientering om planene for
stedet. Blir det noe av «Noas ark»?
Vi fortsetter til Sylling. Der besøker vi Villa St.
Hallvard. Der var det en gang et kloster. Klosterkirka
er intakt, og vi får besøke den. Det er noen kunstnere
som driver stedet nå, og en av dem Ragnar Olaf Hauge
har salgsutstilling. Vi ser utstillingen, og det vil være
mulig å kjøpe kunst.
Vi tar så en rundtur i Lierbygda før vi ankommer
Lier bygdetun. Der skal vi ta et opphold. Lier er ei
fruktbygd, og på bygdetunet er det både frukthage og
staudehage. Det er også mye annet å se på der.
Vi avslutter besøket i Lier med middag. Hjemturen
går om Drammen og Eiker. Det er Liens turbusser
som kjører oss. Det er påmelding innen 5. juni,
men det kan bli fullt før den datoen.
Påmelding til:
Helge Gutuen tlf. 32 78 82 26 mobil: 90 66 86 15
Gunnar Hellerud tlf. 32 78 82 95 mobil: 41 55 90 51
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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

Kirsten Skalstad
Grethe Gulbrandsen
Kjell Olstad
Silje Viola Berg
Grethe Bjørndalen
Solveig Louise Grønhovd
Olga Myhre
Borghild Rosenlund
Leif Karsten Kristiansen
Lilly Olaug Heier
Reidun Hagen
Reidun Kristine Fosbæk

1926
1925
1939
1988
1937
1919
1920
1915
1928
1916
1927
1921

29.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
04.02.2014
18.02.2014
21.02.2014
04.03.2014
07.03.2014
11.03.2014
13.03.2014
21.03.2014
21.03.2014

Åmot kirke
Modumheimen kapell
Heggen kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Snarum kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Åmot kirke

Dagfinn Jan Andreas Andreassen1954
Gerd Olaug Omdal
1921
Berit Rigmor Nielsen
1940
Ingeborg Røste
1912
Elfrid Margit Haugerud
1926
Margit Oline Krohg
1929
Monica Wedelborg Seiler
1982
Oliver Wendelborg Løvik
2006
Bjørn Haave
1932
Astrid Andersen
1930
Johnny Johnsen
1932

Begr. dato

Kirke

25.03.2014
26.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
28.03.2014
01.04.2014
04.04.2014
08.04.2014
09.04.2014
11.04.2014
15.04.2014

Åmot kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Modumheimen kapell
Modumheimen kapell
Snarum kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Heggen kirke

Døpte
Navn

Dåpsdato

Kirke

Navn

Dåpsdato

Malin Iversen Granli
Tuva Tenmann-Hansen
William Adolfsen Egeberg
Mina-Celine Hulbakk
Erle Knutsen Håkonsen
Lars Martin Laa
Anny Nævdal
Jørgen Thingstad
Tiril Lønning Formodalen
Peder Haubakk Ingesen
Oda Johbråten-Hoverud
Vilje Andersen
Olav Engen
Elisabeth Synnøve Sima
Istamboulian Hennie
Alexander Istamboulian Hennie
Christoffer Istamboulian Hennie
Cato Hennie
Gabriel Lund-Habberstad

19.01.2014
26.01.2014
02.02.2014
02.02.2014
02.02.2014
02.02.2014
09.02.2014
09.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
23.02.2014
02.03.2014
02.03.2014

Heggen kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Nykirke kirke
Vikersund menighetss.
Åmot kirke
Rud kirke
Rud kirke
Solumsmoen kapell
Heggen kirke

02.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
02.03.2014
02.03.2014

Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Asker kirke

Linnea Aurora Olafsen
Mie Louise Kristoffersen Tandberg
Marcus Belgen-Maurseth
Sindre Hamremoen Grimnes
Tobias Hagen Lohne
Maren Moen
Hedda Wahl Rugland
Theodor Sandsnes Thorud
Sigurd Hålien Bjørnstad
Marina Jensen
Elias Brastad Blekkan
Astrid Hagen-Hansen
Martine Øderud
Nora Foss
Thov Ormåsen Ingrirud
Matias Tyberg Magnussen
Sara Indresæter
Stella Indresæter

02.03.2014		
02.03.2014		
16.03.2014		
16.03.2014		
16.03.2014		
16.03.2014		
16.03.2014		
16.03.2014		
23.03.2014		
23.03.2014		
30.03.2014		
30.03.2014		
30.03.2014		
06.04.2014		
06.04.2014		
06.04.2014		
13.04.2014		
13.04.2014		

Kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Haug kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Nykirke kirke
Gulsrud kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Olavskirken
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Vestre Spone
Vestre Spone

Vigde
Brudeparet		

Dato

Kirke

Anette Solø og Roar Dahlen		

15.02.2014 Vestre Spone kirke

Brudeparet		

Dato

Kirke

Karin Antonsen og Bjørn Ivar Bye

29.03.2014 Åmot kirke

Bli med på Rullatormila®
Rullatormila®
– et helt overkommelig
trimløp for eldre
For sjuende gang arrangerer Modumheimen og Kirken i Modum det helt
overkommelige trimløpet for eldre –
Rullatormila®.
Modum toraderlag skaper god
stemning ved start og målgang, mens
barnehagebarn heier underveis.
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Løypa går gjennom kirketorget i
Åmot kirke med drikkestasjon, quiz og
taffelmusikk.
Ordfører Terje Bråthen deler ut
medalje til alle som kommer mål etter
brattbakken opp fra kirken. Fylkesmann
Helen Bjørnøy deltar også.
Det blir servert grillmat og bløtkake
etterpå med en velsignet avslutning!
• Onsdag 11. juni kl. 11.00
• Oppmøte ved Modumheimen

23

B

Returadresse:
Modum Menighetsblad
Kapellveien, 3340 Åmot

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

Mai
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. 1. Åmot Speidergruppe.
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. Kirkekafé.
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,
Tro & Lys og Geithus musikkorps.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 12.30:
Konfirmasjonsgudstjeneste. Arild Løvik,
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Torsdag 29. mai - Kristi h.fartsdag - Mark 16,19-20
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Lørdag 31. mai
Heggen kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste,Vikersundparti 1.
Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Juni
Søndag 1. juni - Søndag før pinse - Joh 15,26-27
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester. Runar J. Liodden
og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl.11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste,Vikersundparti 2.
Arild Løvik, Geir E. Holberg og Per Anders Øien.
Delinga kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen og
Geithus musikkorps.
Søndag 8. juni - Pinsedag - Joh 20,19-23
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.
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Mandag 9. juni - 2. pinsedag - Joh 16,5-11
Gulsrud kirke kl. 17.00: Kveldsgudstjeneste.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Søndag 15. juni - Treenighetssøndag - Matt 28,16-20
Vestre Spone kirke kl. 10.30:
Konfirmasjonsgudstjeneste. Arild Løvik,
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Steinar Lindvig og Eli Landro.
Rud kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Arild Løvik, Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Søndag 22. juni - 2. søn i treenighetst. - Matt 3,11-12
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Ellen K. Jepsen.
Mandag 23. juni - St. Hans aften - Luk 1,5-17
Vike kirkeruin kl. 18.00: Friluftsgudstjeneste.
Tormod Moviken, Torunn Nateland og
Knut Johnsen.
Søndag 29. juni - 3. søn i treenighetst. - Luk 14,15-24
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Jon-Erik Bråthen og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen. Kirkekafé.

Juli
Søndag 6. juli - 4. søn i treenighetst. - Mark 10,17-27
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.

August
Søndag 3. aug - 8. søn i treenighetst.n - Matt 6,19-24
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Vikarprest og Hanna L. Husøien.
Søndag 10. aug - 9. søn i treenighetst. - Matt 11,28-30
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Søndag 17. aug - 10. søn i treenighetst. - Luk 5,27-32
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Heggen kirke kl. 17: Skolestartgudstjeneste,
1. klasses. Anne-Kjersti Holberg, Tormod Moviken
og Hanna L. Husøien.
Søndag 24. aug - 11. søn i treenighetst. - Matt 23,37-39
Heggen kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon,
Geithuskonfirmanter. Arild Løvik, Geir E. Holberg
og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Søndagsskole
Rud kirke kl. 17: Konfirmantpresentasjon.
Arild Løvik, Geir E. Holberg og organistvikar.
Onsdag 27. aug - Jes 49,13-16
Vikersund menighetssenter kl. 19:
Sammen i Guds nærhet. Felleskirkelig. Arr: Delta.
Søndag 31. aug - 12.søn i treenighetst. - Neh 9,19-21
Snarum kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon.
Arild Løvik, Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon
og konfirmantjubileum. Runar J. Liodden og
Hanna L. Husøien.

September

Søndag 7. sept - 13. søni treenighetst. - Matt 25,14-30
Søndag 13. juli - 5. søn i treenighetst. - Matt 7,15-20 Heggen kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon,
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg Vikersundkonfirmanter. Arild Løvik,
og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.
Geir E. Holberg og organistvikar.
Vestre Spone kirke kl. 17:
Søndag 20. juli - Aposteldagen - Luk 5,1-11
Konfirmantpresentasjon. Arild Løvik,
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg og organistvikar.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt.
Søndag 27. juli - 7. søn i treenighetst. - 1 Mos 16,1-13 En stemningsfull kveld med påfyll til livet.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Søndag 14. sept - Vingårdssøndagen - Matt 20,1-16
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Tirsdag 29. juli - Olsok - Joh 12,24-26
Utdeling av 4-årsbok. Anne-Kjersti Holberg,
Snarum kirke kl. 18: Olsokmesse.
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Vikersund menighetssenter kl. 11:
Gudstjeneste. Tormod Moviken og organistvikar.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste – en
kirkelig opplevelse for de yngste! Anne-Kjersti
Holberg, Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
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