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Skaperverkets dag
side 10

Kirken og 
kapellangården  side 12

Det er godt å takke Herren
og lovsynge ditt navn, du Høyeste,

 å forkynne din godhet om morgenen,
 din trofasthet om nettene,

til den tistrengede harpen,
til dempet klang fra lyren.  

Herre, du har gledet meg med ditt verk,
jeg jubler over det dine hender har gjort.

    Salme  92:2-6

Sommervikar
side 7



    

Den norske kirke
Modum sokn
Modum kirkekontor
Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00
Tlf. 32 78 32 30 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
www.modumkirke.no
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Heggen, 3370 Vikersund
Man-fre 07.00-07.30 - Tlf. 32 78 76 89
Man-fre 07.00-15.00 - Mobil 915 49 379
Fax 32 78 76 31

Kirkegårdskontor
Rådhuset, 3370 Vikersund
Man-fre 07.30-15.00
Tlf. 32 78 94 05 - 32 78 94 07
Fax 32 78 94 01

Leder Modum Menighetsråd 
Eirik Roness
Sandgata 129, 3370 Vikersund
E-post: eirik.roness@logica.com
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Sokneprest Geir E. Holberg
Heggen, 3370 Vikersund
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E-post: geir.holberg@modumkirke.no

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang
Granittveien 4, 3340 Åmot
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Kapellan Runar Liodden
Doktorveien 9, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 73 08
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Heggen, 3370 Vikersund
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 922 34 648 m
E-post: torunn@modumkirke.no

Kateket Arild Løvik
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E-post: arild.lovik@modumkirke.no

Organist Knut J. Johnsen
Ø. Louisenbergvei, 3340 Åmot
917 93 258 m
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Kirketjener Gunnar M. Stenbro
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915 49 379 m
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Mikkelsveien 7, 3055 Krokstadelva 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Rine Brekke
Øyaveien, 3370 Vikersund 
951 42 797 m 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Assistent Gro Grøsland
Sønsteby gård, Heggenveien, 3360 Geithus
94 86 03 75 m
E-post: gro.grosland@modumkirke.no 

Seniorprest Tormod Moviken 
Jarenveien, 3370 Vikersund
959 30 173 m
E-post: tormod.moviken@modumkirke.no

Vikersund menighetssenter
Utleieansvarlig: Hroar Fossen
Tlf. 32 78 75 70 / 950 42 798 m
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Heggen Gospel

side 14

Det er godt å takke Herren

og lovsynge ditt navn, du Høyeste,

 å forkynne din godhet om morgenen,

 din trofasthet om nettene,

til den tistrengede harpen,

til dempet klang fra lyren.  

Herre, du har gledet meg med ditt verk,

jeg jubler over det dine hender har gjort.

    Salme  92:2-6

Skaperverkets dag

side 10

Mission Possible – En ny film?

Redaktør /Annonser Inge Rese. Mobil: 913 28 609. 
E-post: modum@menighetsblad.no

Trykk/design Caspersens Trykkeri AS
E-post: post@caspersenstrykkeri.no

Send din gave til bankgirokonto: 2270 03 24366

Dette kunne vært tittelen på en spillefilm. Gjerne med 
Tom Cruise i hovedrollen. Det er det ikke. Det handler 
om vår kirkes oppdrag. Ditt og mitt oppdrag.  Vi har fått 
et oppdrag – en misjon – a mission. Oppdraget er gitt 
oss av vår «øverstkommanderende» – Jesus Kristus. 
Og oppdraget – Døp dem og lær dem!

Noen vil mene at oppgaven kanskje er impossible – altså umulig.  Vil nok tro at de 11 
disiplene som var de første som fikk dette oppdraget også tenkte litt sånn. Hva kan 
vi elleve gjøre? Hva kan jeg gjøre? Så er det gått 2000 år.  Ved Den Hellige ånds hjelp, 
så har foreldre kommet med sine barn til Herren i dåpen, kirken har lagt til rette 
for undervisning og opplæring. I dag er vi over 2.000.000.000 som er døpt og som 
tilhører den kristne kirke. Tror nok ikke disiplene så for seg det .

Nå er det vi som har stafettpinnen og skal føre evangeliet videre, og hvorfor er det 
da så viktig med dette oppdraget som Jesus har gitt oss? Hvorfor skal vi bli døpt, 
enten som barn eller som voksne? Svar på dette finner vi i Bibelen og i våre bekjen-
nelsesskrifter. Først i Bibelen: Matteus evangeliet 28, 18-20: Jesus befaler oss å gjøre 
det. Som Heimeverns-prest vet jeg at om min kommandant gir meg en ordre, så 
følger jeg den. Her gir Jesus oss en befaling – vi skal adlyde den. 

For det andre så kan vi får vite hvorfor i Confessio Augustana (en del av vår kirkes 
bekjennelsesskrifter) i artikkel 9 – om dåpen – står det: «Om dåpen lærer de at den 
er nødvendig til frelse, og at Guds nåde blir budt frem ved dåpen, og at barna bør 
døpes, de som blir mottatt i Guds nåde, når de ved dåpen er overgitt til Gud.»
Jesus gir oss oppdraget. Dåpen er nødvendig for å bli frelst. Som døpte får vi det 
evige livet i gave ved troen på Jesus. 

Som foreldre ønsker vi det aller beste for våre barn. Vi gir dem kjærlighet, omsorg, 
rettledning og gaver. Gud, vår skaper, ønsker det beste for oss. Hans gave til oss er 
helt gratis. Han har gitt oss dåpen som et synlig tegn på vårt fellesskap med Ham. 
Gjennom dåpen blir vi Guds barn og får frelsen i gave. La oss derfor holde fast på 
dåpens nødvendighet. Nå er det altså vår stafettetappe, nå er det du og jeg som skal 
før arven videre. Nå er det vi som må gi mennesker frimodighet til å komme med 
sine barn eller la seg døpe som voksne. Nå er det vi som skal døpe og lære.

Ingen enkel oppgave. Det går ikke av seg selv. La oss være bevisste på viktigheten og 
nødvendigheten.

Nå er det vår tur til å gjennomføre Mission Possible!

Geir, prest



Modum Menighetsblad Nr. 3/2014
3

Rullatormila 
for syvende gang

Rullatormila er en populær aktivitet 
som har vokst seg stadig større siden 
starten i 2008.  Deltakerne setter stor 
pris på dette tiltaket, og synes det er 
gøy å komme ut å treffe kjentfolk og å 
oppleve den gode stemningen i og rundt 
løypa. 
Som vanlig stilte ordfører Terje Bråthen 

ved mållinjen med medaljer. Fylkesmann Helen Bjørnøy var 
også tilstede og kastet glans over arrangementet. 
 Kirken og Modumheimen er initiativtagere og arrangør av 
rullatormila. Hensikten er å stimulere kropp og sjel til trivsel 
og mestring. En sosial og meningsfull aktivitet som gir utø-
verne spenning og vitalitet. 
 Sokneprest Geir Holberg sier det er givende å se så man-
ge blide og fornøyde mennesker i bevegelse. Et fantastisk pu-
blikum utløste nærmest «tour de france-tilstander». Da er det 
moro å være arrangør, sier Holberg.

Inge Rese

• Foto: Mona Melanie Lindseth

Modum toraderlag fikk det til å rykke i dansefoten hos 
noen og enhver.

Bestyrer Audun Eriksen, til venstre i bildet, har full kontroll ved startstreken. 
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Deltagerne blir applaudert opp kirkebakken.Bårudåsen barnehage er ivrig heiagjeng.

Slapper av i sansehagen.Vi tar bølgen.

Flotte damer med deltakermedaljer rundt halsen.

Per Wærp tar en rast underveis og kanskje har han en god 
historie på lager?

Til høyre i bildet nyter Erik Hagen lunchen og medaljefangsten.

Staben og fylkesmann Helen Bjørnøy er godt fornøyd med årets 
arrangement.
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Velkommen til 
Babysang!
Bli med på trygge, trivelige og mor-
somme samlinger for barn i det 
første leveåret, i følge med en voksen.
 Det er Babysang på Vikersund me-
nighetssenter torsdager kl. 12:30. Her 
er det påmelding, og faste grupper 
med opptil 10 barn. På første samling 
får du cd med noen av sangene vi 
bruker på Babysang. Diplom og gave 
etter 8 samlinger. Oppstart 21. august 
(påmelding til kirkekontoret innen 20. 
august).
 I Åmot kirke er det Babysang 
annenhver onsdag. De som har lyst 
på lunsj først (kr. 40,-), samles på 
kirketorget kl. 11. Så fortsetter vi med 
Babysang i ungdomsstua kl. 12:15. Ingen 
påmelding. Oppstart 27.  august.

Les mer om Babysang på 
www.modumkirke.no (Trosopplæring)
For spørsmål om Babysang eller påmel-
ding til Babysanggruppe i Vikersund, ta 
kontakt med Anne-Kjersti Holberg.
 Tlf.: 3278 3230 / 416 57 059
 E-post: annekh@modumkirke.no

Snart får du en invitasjon i posten 
om å komme til kirka di for å få 
4-årsbok. Det er en flott bok med 
mange fine fortellinger og sanger.

Du blir også invitert til 4 i kirka, som er 
egne samlinger bare for 4-åringer. Der 
kan du bli kjent i kirka, leike, høre for-
tellinger, synge og være med på skatte- 
jakt!   

Oversikt over hvor og når det er 4 i 
kirka-samlinger 
4 i kirka i Åmot kirke 
for 4-åringer som sokner til Nykirke 
kirke og Åmot kirke 

Lørdag 13/9 kl.13:00-15:00
Tirsdag 23/9 kl.17:30-18:30
  
4 i kirka i Snarum kirke 
for 4-åringer som sokner til Vestre 
Spone kirke, Snarum kirke og Rud kirke

Lørdag 11/10 kl.13:00-15:00 
Tirsdag 21/10 kl. 17:30-18:30
 
4 i kirka i Heggen kirke 
Lørdag 18/10 kl.13:00-15:00
Tirsdag 28/10 kl. 17:30-18:30
Til foreldre/foresatte: Invitasjonen blir 
sendt i posten til alle 4-åringer som 
er medlemmer av Den norske kirke 

(døpt). Alle andre er også selvfølgelig 
velkomne til å være med. 
    Ta da kontakt med kirkekontoret  
tlf.: 32 78 32 30, eller på e-post til tros- 
opplærer annekh@modumkirke.no 
– slik at vi kan sende invitasjon til deres 
4-åring også.

4 i k i rk a
Hei, kjære 4-åring – velkommen til kirka!

Gudstjenester med 
utdeling av 4-årsbok

Nykirke krk  14/09 kl. 11 

Åmot krk  21/09 kl. 11

Rud kirke  12/10 kl. 11

Vestre Spone krk  12/10 kl. 13

Heggen krk  19/10 kl. 11

Snarum krk  19/10 kl. 11
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Sogneprest Mathias Evensen Amlund  
foreslo allerede i 1912 – på et møte i 
ungdomsforeningen Vaaraan – at fore- 
ningen skulle starte arbeidet med 
å bygge et kapell i Geithus. Mange 
av de tilstedeværende hadde store 
betenkeligheter. En stemme spurte: 
«Hvor skal pengene komme fra?» «De 
kommer naturligvis trillende», svarte 
Amlund. I samme øyeblikk slapp en av 
de tilstedeværende en femti-øring  ned 
på gulvet. Femti-øringen trillet bort til 
Amlund, som bøyde seg ned og tok den 
opp – til stor munterhet i forsamlingen. 
Mange mente dette var et tegn fra Gud. 
Vedtak ble fattet, og femti-øringen var 
det første bidrag.  
 Enkelt var det imidlertid ikke å 
komme i gang. Så skulle en nesten tro 
at Gud nok en gang hjalp til. Dram-
menselvens Papirfabrikker  utstedte i 
1921 et gavebrev på tomt til ungdoms-
foreningen Vaaraan. Det første som 
ble gjort, var å bygge uthus. Dette sto 
ferdig i 1921 til en kostnad av kr 1 600.
 Vaaraan ble etter hvert bygget, 
og regnskapet viser at bygget kom på 
rundt kr 30 000. Bygget ble finansiert 
med lån fra Åmot Kapell, Drammens 
Sparebank og Tuberkulosefondet.
 Innvielsen av Vaaraan fant sted 28. 
desember 1924. Amlund holdt tale og 
prost Gedde-Dahl foretok innvielsen – 
blant annet med ordene; 

««Vaaraan»-huset skal innvies til 
tjeneste for alt som er ekte og 
sant og godt i menneske-livet. Intet 
menneskelig skal være oss fremmed, 
men det skal alt sammen løftes opp 
i et høyere plan, der Jesus Kristus 
råder. Så vil, som det står hos profeten 
Esaias, Herren selv gjøre gjerningen, 
når vi bare er tro mot Ham.»

Driftsbestyrer Hjalmar Johanson 
på Drammenselvens Papirfabrikker 
ønsket foreningen alt godt i det nye 
hus med ordene: 

«Vi tør trygt tro på en god fremtid, fordi 
det er «Vaaraans» vilje, at kjærlighet 
skal ha sin vekst i deres hus. Den 
spirer kun ved vaaronnen. Den skal 
blomstre ved sommer, sette frukt om 
høsten, og sist, men ikke minst varme 
om vinteren.»

Vaaraan ble – etter en tid – innviet som 
interimkirke, og ble vigslet av biskopen 
i Oslo 21. februar 1928. Det ble faste 
gudstjenester, det var barnedåp, kon- 
firmasjonsundervisning og stor menig- 
hetsaktivitet.
 Ungdomsforeningen ville imidlertid 
mer med  Vaaraan enn kun å bruke 
huset til kirkelige handlinger.  Aktivite-
ten i foreningen og huset antok etter 
hvert store dimensjoner. Alt i tråd 
med slagordet på fanen til ungdoms-
foreningen;  «Vaaraan for aandfyldt 
virke i stat og kirke». Slagordet var 
det for øvrig Ole Olsen – lærer på 
Granstad og kirkesanger på Heggen 
fra 1900 til 1910 – som kom på. Hans 
datter, lærerinne Anna Olsen, forklarte 
det slik:  

«Flere forslag ble fremsatt uten å 
vinne bifall. Men endelig fikk lærer 
Olsen, i en søvnløs natt, ideen som slo 
an og ble enstemmig vedtatt».

Vaaraan har kanskje vært det travleste 
ungdomshus i Modum gjennom alle 
tider. Det ble tidlig dannet sangkor, og 
før ett år var gått hadde foreningen 
sitt eget musikkorps. Eget piano ble 
innkjøpt i 1907.
 Det første turnparti i Geithus holdt 
etter hvert til på Vaaraan, likeledes den 
antatt første fotballklubb i Modum. 
 Med utgangspunkt i Vaaraan ble 
det drevet stort opplysningsarbeid, 
særlig i forhold til bekjempelse av 
tuberkulose. Det ble tidlig tilbudt 
engelsk-undervisning. Huset fikk fra 
1906 sitt eget bibliotek. Stedet fikk sin 
egen syforening. Det ble drevet med 
sløyd. 

Bokbinding var også en god aktivitet. 
 Etter hvert ble det startet opp 
speidergrupper, både for jenter og 
gutter. Oppslutningen var stor.
 Siden 1917 ble det drevet hagebruk 
på 7–7,5 mål i nærheten, utlånt av 
Drammenselvens Papirfabrikker. I de 
tre verste kriseårene ble for øvrig også 
potetdyrking startet opp på en 12 mål 
stor åker på Kaggestadmoen, utlånt av 
gårdbruker J. Kaggestad.
 Under andre verdenskrig ble 
Vaaraan i perioder også benyttet 
til undervisning i folkeskolen, da 
Stalsberg skole ble benyttet av AT 
(arbeidstjenesten). Modum tekniske 
aftenskole holdt da også til i huset.
 Da Ihlen pleiehjem ved Bentsborg 
brant ned i 1955, ble Vaaraan også 
benyttet som pleiehjem.
 Mange av aktivitetene nevnt oven- 
for,  foregikk i hele Vaaraans tid som 
kirkebygg og lokale for ungdomsfore- 
ningen.
 I nyere tid kom også andre akti-
viteter til. Det kan nevnes at det i flere 
år ble drevet korttidsbarnehage der. 
Søndagsskolen samlet mange barn fra 
Geithus.
 De fleste i Geithus husker eller har 
hørt om de populære Gunna-møtene 
med Gunna Magnussen. Barnegospelen 
og familiespeideren var også meget 
populære aktiviteter.  
 Mye kan skrives om Vaaraan – uten 
at det blir for mye. Litt vemodig at 
huset nå er solgt, men det er en tid for 
alt.
 Ønsker de nye eierne gode år på 
stedet.

Vidar Brekke,
medlem av 
Modum menighets historieutvalg

Kilder:
Vaaraans arkiv
Våronn – Blad for Buskeruds Krets 
Av Norges Ungdomsforbund 

Vaaraan
Vaaraan for aandfyldt virke i stat og kirke
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– Du skulle vært her forrige uke, 
da hadde vi besøk fra Tyskland, de 
kom til og med på gudstjenesten 
søndagen etter, sier Anne-Marthe 
Eilertsen. For tiden sommervikar 
på kirkekontoret i Åmot. Vi tar 
turen innom en varm sommer-
dag.

Anne-Marthe tar i mot besøkende som 
vil kikke innom kirkerommet av ren 
nysgjerrighet, tenne et lys eller som 
bare vil sitte ned og nyte stillheten. 
 – Alle får tilbud om kaffe og noe å bite 
i, og så er det jo koselig å slå av en prat 

med nye mennesker, sier hun – i det en 
familie fra Oslo på vei til Sigdal stikker 
innom. De vil gjerne ha noen prospekt-
kort med motiv fra Åmot kirke, og får 
litt servering med på kjøpet. 
 I tillegg er det de faste postene 
med blant annet innmeldinger til dåp, 
vielser, begravelser og spørsmål om for 
eksempel 1. klasses-gudstjeneste. Og 
her er Anne-Marthe på hjemmebane, 
da hun også jobber som trosopplæ-
rer i menigheten, sammen med Anne- 
Kjersti. 
 Sommeren er også turne-tid, og 
som nyutnevnt hovedleder har Anne-

Marthe tilbrakt 12 dager sammen med 
tenåringene i Heggen Gospel på turne 
i Tyskland. 
 – Konsertene gikk hinsides all forvent-
ning. Et band med trøkk, et sprudlende 
kor og dyktige dirigenter ga oss strålende 
mottagelse – alltid, sier den ferske hoved-
lederen entusiastisk. 
 – Vi lever livet på turne, sier Anne-
Marthe.  Fokus på sosial omgang og  
mindre på  sosiale medier. Et av høyde- 
punktene er raspeballspillet, som ungdom- 
mene aldri blir lei av, fornøyelsesparken 
Heide-Park et annet. 
 – Så har vi buss-radioen, da. Hvor det 
fortelles sant og usant om hva vi observe-
rer underveis. Den lange byen «Ausfahrt» 
for eksempel, kom vi aldri helt igjennom, 
sier en smilende Anne-Marthe.

Anne-Marthe har en bachelor i ungdom, 
kultur og tro fra MF. Så det faglige 
grunnlaget gir henne trygghet i jobben.  
 – Når det gjelder Heggen Gospel, har 
jeg mange nye tanker, og jeg synes det er 
flott at Arild blir med videre som mentor 
og turne-ansvarlig, avslutter hun da tele-
fonen ringer og plikten kaller.

Inge Rese

Anne-Marthe Eilertsen
– ferievikar, trosopplærer og gospel leder

Menighetsrådsmøter
høsten 2014

Tirsdag  16.09.2014  kl.19.00  
Møte,  Åmot kirke

Tirsdag  21.10.2014 kl. 19.00  
Møte,  Åmot kirke

Tirsdag  11.11.2014 kl. 10.00 
Prostisamling, velkomst for 
ny biskop, Vestfossen kirke

Tirsdag  18.11.2014 kl. 19.00 (kan bli 
endret) Møte, Åmot kirke

Tirsdag  09.12.2014 kl. 18.00 
Juleavslutning, Åmot kirkeAnne-Marthe, sommervikar i resepsjonen, i 25 % stilling som ny hovedleder i  

Heggen Gospel og 20 % som trosopplærer.



Modum Menighetsblad Nr. 3/2014
8

Tro og Lys fest!
Sola skinte fra klar blå himmel når Tro 
og Lys hadde sin årlige sommerfest 
søndag 15. juni. I år fikk vi gleden av 
å være ved Furumo friidrettsbane der 
historiens første Tro og Lys sprint gikk 
av stabelen!
 Over 30 feststemte mennesker var 
med på sommerfesten som tradisjonen 
tro inneholdt pølsebod etterfulgt 
av kaffe, is, peanøtter og non stop til 
dessert. Måltidsfellesskapet betyr mye 
for oss i Tro og Lys. 
 Stemningen var god både i pølse-
køen, og rundt bordene som var pyntet 
med vakre markblomster. Nytt av året 
var Tro og Lys sprinten! Inspirert av 

Furumomila og Rullatormila fant vi opp 
vårt eget løp der sommervarmen satte 
sitt preg på reglene. Løpet var 50 meter 
der det ikke var lov til å løpe, bare gå. 
Overraskelsen og gleden var stor når 
det var sistemann, og ikke førstemann 
over målstreken som fikk premie.
 Jonny introduserte deltakerne over 
høyttaleranlegget, og han var en sær- 
deles god sportskommentator under 
hele sprinten. Etter løpet hadde vi 
svampkasting der Jonny fikk seg mer 
enn en kalddusj. Det var mange mål-
bevisste og treffsikre som traff ham 
med en stor svamp godt fylt opp med 
vann. Det var nok flere som kunne 

tenkt seg å bli avkjølt denne varme 
sommerdagen, men noen fant litt 
skygge inne i buskene eller under en 
paraply montert opp for anledningen. 
Andre var med på ulike aktiviteter som 
ballek og ringspill. 
 Mot slutten hadde vi ønskekonsert 
der vi sang mange av våre kjære og 
kjente sanger. Før vi ønsket hverandre 
god sommer, fikk alle trekke et manna-
korn med et fint bilde og bibelvers å 
ta med seg inn i sommeren. Vi ønsker 
nye velkommen inn i fellesskapet vårt 
til høsten!

Torunn Nateland

Løp.

Gerd Sofie Josefson t.v. og Kari Bekken slapper av i varmen. Simen L. Heian kaster svamp på Johnny Bekken.
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Det er en historisk begivenhet 
når det utgis ny salmebok i Den 
norske kirke. Det er 28 år siden 
sist, og bare tre ganger i forrige 
århundre kom det ut salmebøker 
i vår kirke.

Arbeidet med Norsk salmebok 
2013 startet i 2004, som en del av 
gudstjenestereformen. 
 Resultatet har blitt ei salmebok 
med 991 nummer, av disse er 535 
salmer videreført fra Norsk Salmebok 
(1985) og 124 salmer er videreført fra 
Salmer 1997. 272 salmer er nye, og 
blant disse er både mange kjente og 
flere nyskrevne salmer. 
 Nå skal også vi i Modum menighet 
innføre den nye salmeboka. Det er en 
stor fordel at kjente salmer fra den 
rød, den blå og andre sangbøker nå er 
samlet i én bok. 
 Den formelle innføringen vil bestå 
i en lesning fra Salmenes bok, bønn, 
lystenning og ikke minst å synge salme 
nummer 1 – Herre Gud, ditt dyre navn 
og ære. I høst blir salmeboka innført 
på følgende gudstjenester i følgende 
kirker:

24. august  kl. 11 Heggen 
 kl. 11 Åmot 
 kl. 17 i Rud 

31. august kl. 11 Nykirke 
 kl. 11 Snarum 

7. september kl. 17 i Vestre Spone 

14. september kl. 11 på VMS 

24. desember Gudstjenester i 
samtlige kirker.

I tillegg vil Fagutvalget for musikk og 
kultur arrangere to salmekvelder i 
høst hvor vi skal bli kjent med noen 
nye salmer, i tillegg til å synge kjente 
melodier.
 Jeg håper at den nye salmeboka, 
med sin store sjangerbredde, vil gi  
 

fornyet sanglyst hos mange. Helt til 
slutt vil jeg ta med teksten til en av de 
nye salmene, skrevet av den anerkjente 
forfatteren Edvard Hoem. Salmen 
har fått nummer 854, med en nydelig 
melodi av Håkon Berge. Denne, og 
flere nye salmer, kan du få være med og 
synge på salmekveld i høst.

No stig vår song, vår takk til Gud 
for denne gode verd,
for havets salt, for regn og sol
og himlens stjernehær.
Vi takker deg for storm og frost, 
og snø som fell så stilt mot jord.
Vi takker for den mørke natt, 
og vårens tid, for alt som gror.

No stig vår song, vår takk til Gud
for nådens korte tid.
Da skapte du vår vakne sjel 
som lid når andre lid!
Ditt tålmod lindrar gamle sår, 
men dagleg blir din skapning krenkt.
La rettferd fylle tusen år! 
Trøyst våre barn, møt deira lengt!

No stig vår song, vår takk til Gud 
for denne heim, vår jord,
for barnesmil og voggesong 
og heite kjærleiksord!
Vi takker for kvar nyfødt dag 
da våre sansar opnar seg,
for tankens glans, for hjarteslag 
og alle under på vår veg.

No stig vår song, vår takk til Gud 
for Han, som er vår fred.
Når Kristus sprenger dødens rom,
fell siste stengsel ned.
Da stig vår song, vår takk til Gud 
for spor på strand, for bølgjers slag:
Kom natt, kom søvn, kom morgongry, 
kom, evig sommars lyse dag.

Edvard Hoem 
(med melodi av Håkon Berge,  
nr 854 i Norsk Salmebok 2013)

Med dette ønsker jeg vel møtt til 
gudstjenester og salmekvelder i høst – 
med ny salmebok i hånd!

Hanna Louise Husøien, 
menighetsmusiker

Modum menighet innfører 

Norsk Salmebok 2013

Ny kirketjener 

ansatt i full stilling i Modum sokn. 
Det er Ole Reidar Nærland 
fra Vikersund.

Fødselsdag: 27. mars 1960
Fødested: Kristiansand 
Bosted:  Vikersund
Utdanning: Agronom

10 kjappe: 
Leser: Aftenposten og Bygdeposten
Favorittduppeditt: Mobilen
Kjører: Golf
Ser på: Nyheter, debatter
Hører på: P1 
Tror på: Gud
God til: Lage mat
Dårlig til: Å finne ting
Skulle bli som tolvåring: Flymekaniker
Hobby: Fisking og musikk 
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Modum menighet feiret Ska-
perverkets dag på Gruvetråkka 
søndag 25. mai der temaet var 
«Lenge leve livet?» Skaperver-
kets dag, som mange menigheter 
i Den norske kirke markerer, hen-
ger tett sammen med vår protest 
mot ødeleggende klimaendringer 
som rammer de svakeste. 

Som grønn menighet ønsker vi i Mo-
dum at denne dagen skal gi oss glede 
over alt det vakre Gud har skapt. Sam-
tidig vil vi sette fokus på vår levemåte 
og ansvaret den enkelte av oss har. Det 
var planlagt friluftsgudstjeneste, men 
på grunn av regnet flyttet vi inn i Schei-
dehuset som ga en flott ramme for da-
gen.  Med nesten 100 mennesker i alle 
generasjoner feiret vi gudstjeneste. 
 Geithus musikkorps satte stemnin-
gen når de startet med å spille sangen 
«Morning has broken» som preludium. 
Korpset som har vært med på frilufts-
gudstjeneste på Gruvetråkka i mange 

år, fylte hele rommet med flott musikk 
til varierte salmer og sanger. De avslut-
tet med «Det går et festtog gjennom 
landet,» Norges nye jubileumssang i 
anledning grunnlovsjubileet 2014. 
 Tro og Lys, som er en gruppe for 
utviklingshemmede, familie og venner, 
var med og deltok blant annet som kir-
keverter, med tekstlesing og forbønn. 
Miljøgruppen i menigheten pyntet med 
vakre blomster og delte ut «Nei til re-
klame» lapper med oppfordring om å 
spare miljøet og kjøpe mindre. Runar 
Liodden ledet gudstjenesten og snak-
ket om temaet «Lenge leve livet» der 
han utfordret den enkelte til å ta ansvar. 
Han stilte spørsmål til vårt forbruk og 
vår levemåte som får konsekvenser 
for mennesker i andre deler av verden. 
Han gav konkrete tips og oppmuntret 
til å leve et enklere liv der vi tar vare på 
naturen og alt liv som Gud har skapt. 
Det er noe vi som fellesskap kan stå 
sammen om, både med hverandre og 
med Gud.

Liodden intervjuet Hans og Olaug 
Næs som jobber i bruktbutikken i  Vi-
kersund hvor overskuddet går til pro-
sjekter i Gambia. Ekteparet fortalte om 
sitt engasjement, og utfordret andre til 
å være med som frivillige eller å bli fad-
dere.

Skaperverkets dag

Hilde Kristine Bergan leser dagens tekst,  Torunn Nateland, Ingunn Krag-Rønne og Runar 
J. Liodden. 

Runar J. Liodden.

Renate L. Samuelsen, Hanne Moen, Simen 
Heian og Runar J. Liodden.

• Tekst:  Torunn Nateland

Hans og Olaug Næs intervjues av Runar 
J. Liodden.
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Modum menighet inviterer til

stille kveld
på Institutt for Sjelesorg

mandag 13. oktober kl. 18:00–21:30

I mars arrangerte Modum 
menighet en vellykket retreatdag/ 
stille dag i Gulsrud kirke. Mange 
ga uttrykk for at de ønsket flere 
liknende arrangementer.

Så den13. oktober arrangeres en stille 
kveld. Kvelden blir på Institutt for 
sjelesorg som ligger inne i furuskogen 
ved Modum Bad. Der får vi bruke 
stuene og de to kapellene. 
 Det blir kveldsmat i spisesalen. Vi 
spiser i taushet mens vi lytter til nydelig 
klassisk musikk.

På en stille kveld lever 
vi i en enkel rytme 
med tidebønn, stillhet 
og Jesusmeditasjon. 
På en slik kveld får vi 
legge av oss det som 
tynger og ta imot kraft og mot til å gå 
videre.
 På retreat kan jeg møte både Gud 
og meg selv. Igjen kan jeg få kontakt 
med min dypeste lengsel og komme 
tilbake til det som er mest viktig i mitt 
liv.
 De som tar seg av stille dager og 
kvelder er komiteen for stillhetsarbeid 
i Modum menighet. Den består av 
Torunn Nateland, Kari Bjørke Krogh, 
Inger Nyen Tørto,  Jorun Krogh 
og Helge Gutuen. Helge er leder 
i komiteen og vil lede denne stille 

kvelden. Han har bl.a. arbeidet med 
retreater på Tomasgården retreat-
senter.  De andre i komiteen skal også 
delta. 
 Så håper vi på god deltakelse. Bare 
det å komme til Institutt for sjelesorg 
(Einar Lundbys stiftelse) vil være en 
opplevelse i seg selv. 

Påmelding innen 7. oktober til:
Modum kirkekontor tlf. 32 78 32 30
e-post: torunn@modumkirke.no
Pris kr. 100,- inkludert kveldsmat. 
Betales kontant ved frammøte.

Senk skuldrene –
løft blikket

Ovid Kvisterøy døde 21.  mai i Oslo, 
90 år gammel. Ovid var fra Kolvereid 
i Nord-Trøndelag. Han tok gartner-
utdannelse. Midt på 1950-tallet kom 
han til Modum som kommunegartner, 
sammen med kona Oddbjørg. De fikk 
barna Terje og Ingunn.
 I 1975 ble kirkevesenet i Modum 
omorganisert. Kvisterøy gikk inn i 
en kombinert stilling som leder av 
grøntetaten og som kirkeverge. Seks 
kirker og sju kirkegårder ble satt under 
tilsyn av et fellesråd. En kirketjener ble 

tilsatt for hele kommunen,  på hver- 
dager. Hver kirke fikk helgekirketjener 
på deltid. Kirkegårdene ble lagt om til 
plen. Alt dette var Kvisterøy leder for. 
Grøntetatens folk stelte kirkegårder og 
idrettsanlegg om sommeren, og kjørte 
skispor om vinteren. Dette viste seg 
å være en slitesterk ordning. Den ble 
videreført av neste kommunegartner. 
Ordningen foregrep kirkeloven av 1997, 
med lovpålagt fellesråd. Modum har 
beholdt ordningen med at kommunen 
drifter kirkegårdene.

Ovid og Oddbjørg ble boende i Viker- 
sund som aktive pensjonister. Kvisterøy 
gav gode råd om hus og hage til mange. 
I år 2011 flyttet de nærmere Ingunn i 
Oslo. For 1 ½ år siden døde Oddbjørg 
og ble gravlagt på Heggen. Nå har også 
Ovid fått sin grav på denne kirkegården 
som han hadde en særlig godhet for.

 Vi lyser fred over minnet

Jon Mamen

Minneord
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I alle år har Vestre Spone kirke 
vært omkranset av noe skog. Men 
på nord-siden er det nå dyrket 
mark, likeledes på østsiden. På 
sydsiden er det et avlangt jorde. 
Her var det eksisersplass i gam-
mel tid. I vest står skogen som i 
dag er glissen, så derfor ser vi kir-
ken fint fra fylkesveien.

Hvorfor ble det bygd kirke i denne del av 
Modum? 

Mye av grunnen var nok at det var for 
få kirker på grunn av det store folketal-
let. Barnefamiliene var store, og i Mo-
dum Blaafarveværks gruver jobbet det 
mange. Alle som bodde i Vestre Spone-
fjerdingen sognet til Heggen kirke. Og 
fjerdingen strakk seg fra Simoa i syd til 
grensen mot Vestre Snarum.
  Den gang måtte folk ro over elvene 
for å komme til steder på østsiden av 
Snarumselven og Drammenselven. Og 
det var ferjested ved Kongsfoss.  Ved 
Komperudstøa var det oversett. Det 
var også oversett ved Syvertsbråtan. 
Da var veien kort til Brunesmoen og 
Vikersund. Lenger opp i elva ved Bøen- 
støa var det ferjested, det siste i  Vestre 
Sponefjerdingen som var i bruk.  
 Men etter hvert kom det bruer 
over elvene. Hengebru ved Grava 
rundt 1910. Brua nedenfor Kongsfoss 
over Simoa kom tidlig. Over denne 
brua har mange kapellaner fra Kom-
perud kjørt med hest opp den bratte, 
gamle Sigdalsveien til Nykirke. 
Bru ved Haugfoss over Simoa kom i 
1836. Åmot bru ble bygd i 1852 (den 
står i dag over Akerselva i Oslo). Kjø-
replassbrua  nedenfor Blaafarveværket 
kom i 1870 åra . Bjørntangen bru rundt 
1900. Bru over Kaggefossen i 1946 
og Dyregrav bru i 1947. Det er her  
Snarumselven møter Drammenselven.
 Alt i 1858, den 16. september, kom 
et forslag om å bygge en kirke i Vestre 

Spone fjerdingen – en 
kirke Heggen kirke skul-
le betale. Amtmannen 
sender det hele tilbake 
etter at hovedsognets 
representanter den 10. 
oktober avviser planen.
 Sogneprest Stang 
foreslo i 1870 en kirke 
oppført på Amundrud i 
Vestre Spone, omtrendt 
midt i fjerdingen. Saken 
ble utsatt. Heggens for-
menn behandlet forsla-
get 22. november, men 
ble ikke enige. De tenkte 
på å få en ny kirke ved 
landeveien til Snarum, mellom Ruds-
fjerningen og Vestre Spone. Og da på 
Haugerud, Aasmundrud eller Flattum. 
Sognestyret utsetter igjen det hele, 
men at Heggen kirke var for liten til 
folketallet var sikkert. I fem år hviler 
kirkebyggingen. Og 27. november 1875 
stemte sognestyret.To stemte for nye 
kirker, elleve imot. Nesten to år går 
igjen uten at noe skjer. Men nu er kra-
vet større, tre kirker. Furefjerdingen 
kommer også med krav. Heggen kirkes 
rikdom lokker. Den eier tolvtusen spe-
siedaler. 
 På denne tid har  Vestre Spone 800 
innbyggere. Året 1878 brakte kirke-
bygget et skritt videre. 15. mars ble 
det holdt et møte på en gård i Vestre 
Spone. Her sa 46 underskrivere at de 
gikk med på betingelsene. Det var stor 
trang og det hersket stor glede. De vil-
le låne kr. 2000 privat, så ingen heftelse 
skulle være en byrde for kirken. Finan-
siering av bygg og arkitekthonorar ble 
ordnet. Snart ble klarsignalet gitt for 
bygging av kirke i Vestre-Sponefjerdin-
gen. Og 18. september 1879 innstiller 
Kirkedepartementet på at det maa til-
lades at der for Beboerne af Districterene 
Vestre-Sponefjerdingen og Rudsfjerdingen 

i Heggens Hovedsogn af Modum Pr.gjæld 
under Drammen Provsti i Chr.Stift opføres 
2 nye hjælpe eller kapelkirker, for det før-
ste District på gaarden Amundruds Grund 
og for det andet  District paa en af Ruds-
gaardene , begge Kirker i det væsentlige 
overenstemmende med vedl.af Architekt 
H. Nissen udarbeidede tegninger. 
 Og ved Amundrud begynner arbei-
det 1. okt.1879. Med stor innsats av 
bygdefolket  på Vestre Spone ble kirken 
forholdsvis raskt reist.
 Den 18. september 1880 overtar 
Modum Kommune kirken som ble 
vigslet 21. september.
 Opp i gjennom årene har det vært 
oppussing av kirken og kirkegården. Og 
i perioden 1926–34 var det oppussing 
innvendig. På denne tid ble også kirken 
kledd med panel. Ny altertavle ble malt 
i 1934 av Modums store kunstmaler 
Anders Kongsrud. Motivet er kors-
festelsen med en knelende mann ved 
korsets fot. Den gamle altertavle had-
de som motiv  Den oppstandene Jesus 
Kristus framfor graven. Dette flotte 
maleriet står nu på veggen i våpenhu-
set.
 I 1964 ble det bygd gravkapell. Og 
sist i 60-åra kom flombelysning uten-

Kirken og kapellangården 
i Vestre Sponefjerdingen

Vestre Spone kirke.



Modum Menighetsblad Nr. 3/2014
13

for kirken. I syttiåra ble kirkegården 
planert og tilsådd. I 1980 kostet kom-
munen på maling innvendig og utvendig. 
I 1990 ble igjen kirken malt. I 2005 ble 
det lagt nytt tak på kirken. Ved jubile-
umsfesten i 1980 holdt biskop Dagfinn 
Hauge dagens preken. Han kom da 
inn på den rike byggeperioden rundt 
1880  som et kirkens svar på de man-
ge antireligiøse strømninger som gikk 
over landet den gang. 
 Kan vi ane den samme strømning i 
dag? For dessverre søker ikke så man-
ge til kirken på søndager. Folks hold-
ning til gudstjenester har blitt foran-
dret de siste 30–40 år. Kirketid søndag 
formiddag var hellig. Søndagsaktiviteter 
startet som oftest etter kirketid. 
 Kanskje har tidene blitt for gode. 
Folk reiser på ferie, de reiser til hytta 
osv. Men til barnedåper, konfirmasjoner 
og bryllup er det bra søkning, og ikke 
minst i begravelser. I den store høytid 
og spesielt julaften er det mange som 
kommer til kirken. 
 For 50 år siden ble nær 100 pro-
sent av barn døpt i landet. Slik er det 
ikke lenger. Den gang var alle par gift, 
i dag er mange samboere. Så mye er 
forandret bare på 50 år.
 17. mai var det i mange år vanlig 
for skolebarne på Jelstad skole å gå til 
kirken. Det var ca. 2,5 km å gå. Men 
barna var vant med å gå til skolen den 
gang. Derfor var veiens lengde ingen 
problem. I de senere  år var det horn-
musikk fremst i toget, noe som selvsagt 
vakte begeistring hos skolebarna. Og 
hvert år var det skuddsalver i skogen 
(dynamittsalver) langs veien, noe som 
økte stemningen betraktelig. Men da 
skolen ble sentralisert til Åmot i 1965, 
ble det slutt med 17. maitoget fra Jel-
stad skole.
 Vestre Spone har tilhørt  Heggen 
Sogn. Men i 1989 ble Vestre Spone un-
derlagt Snarum Sogn, men hadde eget 
menighetsutvalg. Tunsberg Bispedøm-
meråd vedtok at de 3 sogn: Heggen, 
Snarum og Nykirke ble slått sammen 
til Modum Sogn med virkning fra 1. 
jan. 2002. Modum kirkelige Fellesråd 
vedtok så 6 menighetsutvalg i Modum 
sogn. Heggen, Snarum, Nykirke, Rud, 
Gulsrud og  Vestre Spone.

Amundrud kirke
Etter at kirken sto ferdig ble navnet 
Amundrud kirke. Og på døpefatet i 
kirken står inskripsjonen: Dette fat tilhø-
rer Amundrud kirke anskaffet aar 1880. 

Kirken ble bygd på 
grunnen gitt av Helge 
Amundrud. Hans olde-
barn Einar ga også en 
større parsell for noen 
år tilbake til utvidelse 
av kirkegården. Kirken 
skiftet navn for en del 
år siden. Navnet ble da 
Vestre Spone kapell. Et 
navn kapellet hadde 
fram til 1. jan.1997. 
Da ble navnet Vestre 
Spone kirke. Den hvit-
malte langkirke ligger 
ved fylkesveien mel-
lom Åmot og Vestre 
Snarum og har 200 
sitteplasser. Orgelet er 
pipeorgel fra 1881, og 
det er to kirkeklokker.

Kortere kirkevei
Etter at kirken sto 
ferdig i 1880 fikk folk i Vestre-Spone-
fjerdingen kortere kirkevei.Tidligere 
gikk de fleste til Komperudstøa hvor 
de ble rodd over til Kalagerstøa. For 
så å gå derfra til Heggen Kirke – og 
samme vei tilbake. Det var en lang 
og tung vei.  Var det  merkelig at folk 
sovnet i kirken den gang? Ved begra-
velser måtte kisten fraktes over ved 
Åmot-sundet. For folk oppe ved Sku-
terudåsen ble veien nu mye kortere til 
kirken. Disse gikk Storsteinveien som 
var veien mange som jobbet i gruvene 
brukte. Etter 1880 begynte folk å gå 
denne veien til Amundrud kirke. Og 
stien ble da kalt for Kirkeveien. Mange 
hadde nok gått den første del av veien 
da de skulle til Heggen kirke. Dette har 
vært en populær vei å gå også i vår tid. 
Den tar av fra Malmveien ca. 200 m 
syd for Butjærn. Noen fra boplassene i 
Skuterudåsen gikk sikkert Storsteinvei-
en forbi Amundrud, Sandaker og over 
broen nedenfor Kaggefossen etter 
at broen kom sist i 1850 årene. Forbi 
Modum Bad og videre til Heggen kirke. 
Noen som budde nord i Skuterudåsen 
gikk nok over Bøen, Kaggefoss og til 
Heggen kirke. Ja, kanskje noen tok fer-
jen ved Bøenstøen?

Komperud kapellangård
Komperud var fra gammelt kapellan-
gård for Nykirke. Opp i gjennom årene 
har mange kapellaner bodd på Kompe-
rud. Og fra 1880 da Vestre Spone kirke 
ble bygd ble Komperud kapellangård 

også for denne kirken. Vi må vel anta at 
noen i Vestre-Sponefjerdingen «fulgte» 
kapellanen til Nykirke, til gudstjeneste 
der.
 På Komperud var det prestekontor 
fram til ut i 1960 åra. Da ble kontoret 
flytt til Åmot. Den siste kapellanen her 
var Christian  Fredrik Scheel Hansten. 
Fortsatt lever kanskje  folk som ble 
viet der.  Og på Komperud var det søn-
dagsskole i mange år. Fru Helene Seim, 
fru Ragna Weum og Karl Knivebakken 
er navn vi husker på søndagsskolelæ-
rere på Komperud. Her hadde sangko-
ret Solstreif ofte sine øvelser. Her var 
også ulike møter opp i gjennom årene, 
ikke minst misjonsmøter. Den kristne 
ungdomsforeningen Glimt var nok i 
blant samlet her. Alt dette foregikk i 
den flotte hovedbygningen like i nord-
enden av den gamle allen fra Christian 
Teilmans tid. Han plantet alléen og de 
2 pergamottrærne (gammel pæresort) 
som fortsatt står der. Sannsynlig plan-
tet ca.1780. Men det han er mest kjent 
for var at han grunnla Norges første 
planteskole for frukttrær på Kompe-
rud. Utover i 1970-80 årene ble mange 
prestegårder og kapellangårder i Nor-
ge solgt, også Komperud kapellangård, 
som i dag er i privat eie.

Ingar J. Hellerud

Kilder: 
Modums historie; 
Kirkene i Modum og 
egne erfaringer.

Ett av pergamottrærne i full blomst.I bakgrunn kan vi se 
nordenden av den gamle allen på Komperud.
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Heggen Gospel var med å starte  
Untersontheim Ten Sing & Pray i Tysk-
land i 1994, og de har kommet tilbake 
hver sommer siden. Jubileumskonser-
ten i Untersontheim var alle fornøyd 
med. Ikke minst sjefen sjøl, Arild Løvik, 
som i tredve år har stått last og brast 
med gospeln’ på øvelser, konserter og 
turneer. 
 Han sier at han med god samvittig-
het nå overlater ansvaret til ny hoved-
leder i Heggen Gospel, Anne-Marthe 
Eilertsen. 
 Skjønt, vi tror nok ikke Arild slip-
per taket helt, til det er nok båndene 
til koret og tenåringene for sterke. 

Heggen Gospel
feiret 20 års jubileum med Untersontheim Ten Sing & Pray

Solistene øverst fra venstre: Rut Gustafsson, Vegard Berget, Jan Erik Ingesen, Arild Løvik, Birk Gjermundbo, Bendik Holberg, Nora 
Kristine Laache, Elias Pedersen Svendsbø, Erik Berg, Marina Jensen, Espen Andreas Bottolfs, Nicolay Grøtterud, Amalie Kopland, 
Emilie Bråthen og Sondre F. Gravbråten.

Glade voksenledere på turneen til Tyskland.

•  Foto: Helge Haavik
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Heggen Gospel bandet.

1. Emilie Bråthen, Stine-Marie Andersen, Ingrid Bråthen, 
 Amalie Kopland.
2. Bendik Holberg, Pia Bondø, Maria Andresen, Mathilde Kopland, 

Hanna Asbjørnhus Berg
3. Anne-Marthe Eilerstsen, Iselin Sandøy, Josefine Haavik, 
 Nora Kristine Laache.

Mange tilskuere fant veien til konsertene.  

Og Anne-Marthe er glad for at Arild  
stiller opp underveis, og at han mer enn 
gjerne tar ansvaret for turneene.

Inge Rese

Innlevelse med Elias, Birk og Nora Kristine. 
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Rud menighetsutvalg har hengt opp nye flagg på kirken til konfirmasjon.

Vårpussen 

Sølvet ble pusset, det ble vasket og tørket støv.  Alt 
klart for årets konfirmasjon 15. juni og bryllup14. 
juni.  Vi avsluttet med kaffe og kaker i sola.

På bildet: F.v. Torill Grøterud, Signe Vesetrud, 
Olav Finsrud, Mette Grøsland og Magnhild Eggen.  

Arild synger. Signe delte ut – tradisjo-
nen tro, roser til konfirmantene. Her til 
Trym Hansen. 
 To av fjorårets konfirmanter un-
derholdt med vakker sang. En fin guds-

tjeneste med prest Tormod Moviken, 
Knut Johnsen ved orgelet og Simen 
Kleiv som klokker. 

Rud 
kirke

Glimt fra konfirmasjon i Rud 15. juni

• Tekst og foto: Linda Røed

Kirketjener i Rud kirke

Kirketjenerstillingen i forbindelse med 
kirkelige handlinger I Rud kirke i hel-
gene er ledig fra oktober. 
  Søknadsfrist 5. september. Har du  
spørsmål, kontakt Nina på 32 78 32 30/ 
nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no 
eller pr. post til Kirkevergen, Kapellvn 1,  
3340 Åmot.
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Bli med på LysVåken 29.–30. november!

Det blir leik og moro, god mat, bibelfortellinger, kirkesafari, nattoriente-
ring og sist men ikke minst; overnatting i kirka. Vi sender ut invitasjoner til  
6. klassingene i løpet av høsten. Der står det mer informasjon om LysVåken, 
og hvordan du kan melde deg på.  
 For ordens skyld sender vi invitasjon til medlemmer av Den norske kirke, 
men andre er selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta.  Ta da kontakt med 
kirkekontoret slik at vi kan sende invitasjon. Tlf.: 32 78 32 30 / 416 57 059
E-post: annekh@modumkirke.no

Mer informasjon om helgen blir lagt ut på hjemmesiden vår i løpet av  
september: www.modumkirke.no

Klar, ferdig, gå! 

Høsten 2014:

• Babysang:  Torsdag  21. august  kl. 12.30  på Vikersund menighetssenter
• Heggen gospel:  Fredag  22. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter
• Lørdagskafé:  Lørdag  23. august  kl. 11.00  på Vikersund menighetssenter
• Strikkekafé: Tirsdag  26. august   i Åmot kirke
• Babysang Onsdag  27. august  kl. 11.00  i Åmot kirke 
• Holyrobic senior: Torsdag  28. august  kl. 11.00  i Åmot kirke
• Åmot barnegospel:  Torsdag  28. august  kl. 17.30  i Åmot kirke
• Knøttesang: Torsdag  28. august  kl. 17.30  i Åmot kirke
• Bønn for Modum: Torsdag  28. august  kl. 19.30  på Betlehem i Geithus
• KRIK: Torsdag   4. september  kl. 19.00  på N. Modum Ungdomsskole
• Familiespeider,  Søndag  7. september  kl. 14.00. Sykkeltur til Linnerudøra.                       
  KFUK-KFUM:                                                                                     Oppmøte ved Åmot kirke.
• Onsdagskvelder: Onsdag  10. september  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter:
    Konsert med Greaker mannsmusikk
• Hyggestund: Mandag  15. september  kl. 10.30  i Åmot kirke
• Formiddagstreff: Tirsdag  16. september  kl. 11.00  på Vikersund menighetssenter 
• Eldretreff:  Tirsdag  30. september  kl. 11.30  på Holemoen 
    Markering av Prøysen-året v/Gunnar Hellerud
• Modum Soul Children:  Info kommer i Bygdeposten

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 32 78 32 30 eller e-post:
torunn.nateland@modumkirke.no

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 e-post til diakon:
torunn.nateland@modumkirke.no

Gi ikke opp når livet trues: 
Kirkens SOS har krise-telefon tjeneste 
hele døgnet.  Tlf. 815 333 00
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Møte- og kursprogram for Vikersund menighetssenter

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

KOM OG SPIS MIDDAG!
To onsdagskvelder i oktober inviterer vi til en enkel
middag og spiser i fellesskap fra kl 17.00 til 19.00.
Pris kr 50,-.  Vi avslutter med en kort kveldssamling.

HØSTEN 2014
AUGUST:
Onsdag  27.08. kl 19.00: Sammen i Guds nærhet
 Fellesgudstjeneste v/Delta
 Andakt: Halvor Gjøystdal

SEPTEMBER: 
Onsdag  04.09.  Viser til Gordon Johnsons  

minneforelesning på Modum Bad
Onsdag 10.09. kl 19.00: Konsert med Greåker 

Mannsmusikk med sang og vitnebyrd
Søndag  14.09. kl 11.00: Gudstjeneste v/Tormod Moviken
Tirsdag  16.09. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag  17.09. kl 19.00: Hvordan forholder vi oss til 

døden? v/Per Frick Høidal
Onsdag  24.09. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet

OKTOBER:
Onsdag  01.10. kl 17.00: Middag og fellesskap
Onsdag  08.10. kl 19.00: Misjon i Nepal  

– muligheter og utfordringer.  
Himalpartner v/Heidi Westborg Steel

Onsdag  15.10. kl 17.00: Middag og fellesskap
Tirsdag  21.10. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag  22.10. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet
Søndag  26.10. kl 11.00: Gudstjeneste med Tro og Lys v/

Geir Holberg og Torunn Nateland
NOVEMBER:
Søndag  16.11. kl 11.00: Gudstjeneste
 Søndag for de forfulgte  

v/Tormod Moviken og Torunn Nateland
Tirsdag  18.11. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag  26.11. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet

DESEMBER:
Onsdag  03.12. kl 19.00: Temakveld
 v/Torunn Nateland og Ole A. Wiger
Lørdag  06.12. kl 11.00: Lørdagskafé med julemarked
Søndag  07.12. kl 11.00: Familiegudstjeneste
 v/Geir Holberg
Tirsdag  09.12. kl 11.00: Formiddagstreff

Onsdag 10.12. kl 19.00: Vi synger julen inn
 Sysle bl. kor m.fl.
Søndag  28.12. kl 15.00: Gudstjeneste med juletrefest  

v/Geir Holberg

KURS Arr.:  Modum menighet og Vikersund Normisjon 

HVEM ER JESUS?
Om hva evangelistene Matteus, Markus og Lukas 
(synoptikerne) vil fortelle om Jesus.

29. okt.:  Jesus i historisk sammenheng v/Geir Holberg
  5. nov.:  Jesus og Guds rike v/Lise Kleven
12. nov.:  Jesus og den enkelte v/Jørgen Korsvik
19. nov.:  Jesus som Messias v/Tor Magnus Amble
   
Kurskveldene starter kl. 19.00 og varer til kl. 21.15.
Kursavgift: kr. 200,-

Påmelding innen 25. oktober til: Torill Korsvik
tlf 32 78 88 76/913 82 456, torill@famkorsvik.org
eller Modum kirkekontor tlf. 32 78 32 30 
v/diakon Torunn Nateland, torunn@modumkirke.no 

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 4. – 7. kl.
 Kontakt: Heidi Houmb tlf. 472 59 344
• Babysang. Kontakt Anne-Kjersti Holberg, 32 78 32 38
• Ledertrening for ungdom: Henv. Arild Løvik, 32 78 32 35
• Søndagsskole enkelte søndager under gudstjenesten
• Modum kammerkor øver hver tirsdag kl. 19.00
• Lørdagskafé. De fleste lørdager fra kl 11.00.
• Bokkafé. Lørdager. Kontakt Jorun Krogh, 32 78 20 78
• KRIK (Kristen idrettskontakt) holder til på Nordre 

Modum ungdomsskole. Kontakt: Geir Holberg  
tlf 454 86 940

• Evt. sorggrupper og samtaler henv. diakonen  
tlf. 32 78 32 36

• 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

Loppemarkedet på Menighetssenteret 

Vi vil takke alle givere, hjelpere og kjøpere for kr. 40.000 i løpet av fire timer en lørdag formiddag I. april.   Jan Marcussen
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Dette skjer i Åmot kirke høsten 2014

 Velkommen til 1. klasses 
gudstjeneste i Heggen kirke

søndag 17. august kl 17:00

Vi inviterer alle 1. klassinger i Modum til egen guds-
tjeneste i anledning skolestart. Du vil få 6-årsboka  
«Tre i et tre». Familie, faddere og venner er også 
hjertelig velkommen, og ellers alle andre som har lyst. 

  1. klasses
Etter jul blir 1. klassingene 
invitert til egne 1. klasses-
samlinger. Der skal vi lære 
mer om dåp og nattverd, høre fortellinger om Jesus, 
leike, synge og lage ting sammen. Les mer om 1. klasses 
på www.modumkirke.no (Trosopplæring).

 
 

AUGUST: 
Søndag  17. aug. kl. 11:  Gudstjeneste. Runar J. Liodden  

og Knut Johnsen.
Søndag  24. aug kl. 11: Gudstjeneste med 

konfirmantpresen-tasjon. Runar J. Liodden, 
Hanna L. Husøien og Anna Rosenlund 
Skretteberg.

Tirsdag  26. aug. kl. 18:  Oppstart Strikkekafé.  
Onsdag  27. aug. kl. 11:  Oppstart Babysang.
Torsdag  28. aug. kl. 11:  Oppstart Holy Robic senior.
Torsdag  28. aug. kl. 17.30: Oppstart Åmot barnegospel
 og knøttesang.
Søndag  31. aug. etter gudstjenesten i Nykirke: 
 Festmiddag for 50-årskonfirmantene.

SEPTEMBER: 
Søndag  7. sept. kl. 19:  Treffpunkt.  

En stemningsfull kveld med påfyll til livet.
Lørdag  13. sept. kl. 13:  4 i kirka.  

Trosopplæringssamling for 4-åringer.
Søndag  14. sept. kl. 17:  Myldregudstjeneste – en 

kirkelig  opplevelse for de yngste! Anne-Kjersti 
Holberg, Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.

Mandag  15. sept. kl. 10.30: Hyggestund.
Søndag  21. sept. kl. 11: Familiegudstjeneste.  

Utdeling av 4-års bok. Runar J. Liodden,  
Anne-Marthe Eilertsen og Hanna L. Husøien. 
Åmot Barnegospel.

Søndag  28. sept. kl. 11:  Gudstjeneste. Jon Mamen  
og Knut Johnsen. 

OKTOBER: 
Søndag 1 2. okt. kl. 11: Gudstjeneste.  

Jon Mamen og Hanna L. Husøien.
Søndag  19. okt. kl. 17: Ungdomsgudstjeneste.  

Runar J. Liodden og organistvikar.
Mandag  20. okt. kl. 10.30: Hyggestund.
Søndag  26. okt. kl. 11: Gudstjeneste.  

Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Fredag  31. okt. kl. 17:  Allehelgensfest for hele familien.

NOVEMBER: 
Søndag  2. nov. kl. 11:  Allehelgensgudstjeneste.  

Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien, Jan Morten 
Helgestad og John Hagen. Samling etter 
gudstjenesten for de som har vært pårørende  
i begravelser siden forrige Allehelgen.

Søndag  9. nov. kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden  
og Knut Johnsen. Søndagsskole.

Søndag  16. nov. kl. 17: Myldregudstjeneste  
for de aller minste.  Anne-Kjersti Holberg, 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.

Mandag  17. nov. kl. 10.30: Hyggestund.
Lørdag  22. nov. kl. 14: Tro & Lysfest.
Søndag  23. nov. kl. 19: Treffpunkt  

– en stemningsfull kveld med påfyll til livet. 
Lørdag  29. nov. kl. 16: Julegran-tenning ved Åmotsenteret.
 kl. 17.30:  Lys Våken – overnatting i kirken  

for 6. klassinger.
Søndag  30. nov. kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. 

Liodden, Anne-Marthe Eilertsen, Hanna L. 
Husøien, LysVåken-barna og Åmot barnegospel. 

 Kl. 13: Juleverksted med Familiespeideren i 
 Åmot kirke

Arild er stadig på jakt etter nye lederemner til Heggen Gospel. 
Her med barnebarnet Mads og datter Kristin Løvik Zipperer. 
Vi tør påstå at Mads er et gospel-barn, da både mor Kristin og 
far Tillmann er aktive i gospelgjengen i Untersontheim. 

• Foto: Helge Haavik
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www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.

n  JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned

Modum menighet 2270.03.24366 Kr. .................................

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 200,-     n kr 500,-     n Annet beløp kr ..........................

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

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

n n n n n n n n n n n

Navn: .....................................................................................................

Adresse: ................................................................................................

Post.nr./sted: ........................................................................................

Sted/dato: .................................................................     Underskrift: ...............................................................

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

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

Jeg ønsker ikke å motta varsel
 i forkant av betalingen

Avtale Giro FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE

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

n Menighetsarbeidet og at det blir  
 fordelt der behovene er størst

n Åmot kirke

n Menighetens barne- og ungdoms- 
 arbeid (eks. søndagsskole, Åmot  
 barnegospel, Soul Children, familie- 
 speider, KRIK, Heggen gospel)

n Trosopplæring (eks. babysang, 
 4-årsbok,  tårnagent, LysVåken)

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

n Menighetsbladet

Bli med i menighetens givertjeneste
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På Myldregudstjeneste er det helt greit 
om man ikke klarer å sitte stille hele 
tida. Men vi skal også oppleve hvordan 
det er å være rolig i kirkerommet, å 
oppleve musikk, fortelling, bønn og lys. 
I Myldregudstjenesten kan de som 
vil gå i prosesjon inn i kirken til flott 
orgelspill. Vi synger kjente salmer og 
sanger som passer fint for små barn. 
Og så får vi høre om Jesus. Da sitter 
vi sammen lengst framme i kirken, 
slik at det er lett å se og høre. Vi har 
bønnevandring, der barna og de voksne 
sammen kan gå på oppdagelsesferd 
i kirkerommet. Vi har satt opp noen 
poster som kan utforskes om man har 
lyst til det. 
 Eksempler på poster; tenne lys i 
lysgloben, lage musikk sammen med 
organisten, tegne eller skrive en bønn 
til Gud. Vi har også en post der man 

kan lage noe sammen med barna, noe 
å ta med hjem som kan minne oss om 
det vi har opplevd i gudstjenesten. 
 Etter gudstjenesten spiser vi sam- 
men. Vi har dekket på til helt vanlig 
kveldsmat på kirketorget.
 Gudstjenesten begynner kl. 17, og 
vi er ferdige med kveldsmaten mellom 
18:30–19:00. Hvis noen vil gå rett hjem 
etter gudstjenesten, så er det selvføl-
gelig helt greit.
 Noen barn kommer sammen med 
foreldre, andre med besteforeldre eller 
faddere. Myldregudstjenesten pas- 
ser nok best for de aller minste barna 
(0–4 år), men alle som har lyst er 
hjertelig velkomne. På de minste barnas 
premisser 
 For de som har lyst til å vite 
hvilken fortelling og sanger vi skal ha i 
gudstjenesten, gå inn på 

www.modumkirke.no (Trosopplæring, 
Myldregudstjeneste). Det er bare fint 
om de får høre fortellingen og sangene 
på forhånd. Små barn liker som kjent å 
høre fortellinger og sanger om og om 
igjen.

 Velkommen til Myldregudstjeneste i 
Åmot kirke 14. september kl.17:00.

Gudstjeneste for de minste 

– det myldrer i kirka

Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske.

Kvinner og barn trenger ikke gå flere timer hver dag for å hente vann. 

Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler 

hele samfunn. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for  

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

Åmotsenteret  · Tlf. 32 77 87 70 · Fax 32 78 87 71

www.rev i sorko l leg iet .no

       
• Revisjon • Årsoppgjør 

• Skatte- og avgifts rådgivning • Konsulentbistand

Åmotsenteret · 3340 Åmot · Tlf. 32 78 50 52
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SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

Tlf. 32 78 48 80 / 458 82 079

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

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

Vår erfaring kan være din trygghet
når sorgen rammer

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

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

Ta kontakt med oss for en hyggelig 
og uforpliktende prat på

telefon 482 15 555 / 483 26 064

Skiflygnings kroa AS
post@skikroa.com
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Odin Felipe Casidsid-Indsetviken 20.04.2014  Heggen kirke 
Tor Olav Casidsid-Indsetviken 20.04.2014  Heggen kirke 
Elias Dyb 20.04.2014  Heggen kirke 
Olivia Dyb 20.04.2014  Heggen kirke 
Nat-Isack Haldorsen 20.04.2014  Heggen kirke 
Sigurd Hartz 27.04.2014  Åmot kirke
Nikoline Haga Solbakken 27.04.2014  Heggen kirke
Albert Østhagen 27.04.2014  Heggen kirke
Elias Flaglien 01.05.2014  Heggen kirke
Jonas Holm 04.05.2014  Åmot kirke
Rebekka Paulsen 04.05.2014  Åmot kirke
Margrethe Saastad 04.05.2014  Snarum kirke
Sigur Sætra Haakanes 11.05.2014  Nykirke kirke
Vetle Refsahl-Bergan 11.05.2014  Nykirke kirke
Heidi Saastad Wennberg 11.05.2014  Nykirke kirke
Stian Svendsrud 13.05.2014  Snarum kirke
Mathilde Berg 18.05.2014  Heggen kirke
Ulrik Wiger Sørensen 18.05.2014  Heggen kirke
Oliver Kollerud Olaussen 29.05.2014  Vatnås kirke
Mathias Stefferud Stevenson 29.05.2014  Heggen kirke
Ellah Helén Skakstad Lund 01.06.2014  Haug kirke
Nathaniel Jahr Kleppe 08.06.2014  Heggen kirke
Ingrid Heimdal Kvaase 08.06.2014  Heggen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Vilje Elise Thomsen 08.06.2014  Åmot kirke
Caroline Bjørnø Torgersen 08.06.2014  Åmot kirke
Isabel Linnea Aspelien 15.06.2014  Vestre Spone kirke
Nea Molin Folven 15.06.2014  Vestre Spone kirke
Theodor Andersen Snekkerhaugen 15.06.2014  Vestre Spone kirke
Sivert Hovde Grønlund 22.06.2014  Snarum kirke
Sander Skibrek Hverven 22.06.2014  Heggen kirke
Leah Marie Kartbråten-Heine 22.06.2014  Snarum kirke
Joakim De la Torre Kongslien 22.06.2014  Snarum kirke
Daniel De la Torre Kongslien 22.06.2014  Snarum kirke
Emilie Kristiansen Nygård 22.06.2014  Heggen kirke
Martine Green Skaalien 22.06.2014  Heggen kirke
Adelen Mauseth   29.06.2014   Åmot kirke
Felix Ofner-Urbanowicz  06.07.2014   Heggen kirke
Elise Myhren-Stefferud  06.07.2014   Heggen kirke 
Vilde Strand  06.07.2014   Heggen kirke
Emma Grimnes Ødegård  06.07.2014  Heggen kirke
Tiril Marie Kårtvedt Engebretsen  13.07.2014   Fiskum gamle kirke
Leah Skumlien Sandvand  19.07.2014   Olavskirken
Christoffer Neve  20.07.2014   Heggen kirke
Jonas Skov Jørgensen Moen  27.07.2014   Nykirke kirke
Mathias Torgersen  03.08.2014   Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Olaf Fjeldvik 1927 24.04.2014 Modumheimen kapell 
Reidun Caspersen 1923 30.04.2014 Heggen kirke 
Sigrun Kristiansen 1931 06.05.2014 Snarum kirke
Anne Charlotte Varlo 1923 09.05.2014 Nykirke kirke
Ove Brunes 1922 13.05.2014 Snarum kirke
Hjørdis Nordalen 1919 16.05.2014 Heggen kirke
Sigurd Johannes Kristoffersen 1949 20.05.2014 Åmot kirke
Borghild Karoline «Boya» Solheim 1922 20.05.2014 Heggen kirke
Ola Teigen 1935 22.05.2014 Åmot kirke
Leif Erik Aasmundrud 1947 22.05.2014 Heggen kirke
Olav Wierli 1942 23.05.2014 Heggen kirke
Ragnhild Formo 1921 27.05.2014 Åmot kirke
Liv Jorunn Borgersen 1957 30.05.2014 Heggen kirke
Ovid Kvisterøy 1924 03.06.2014 Heggen kirke
Henry Solberg 1939 03.06.2014 Heggen kirke
Tom Laursen 1963 06.06.2014 Åmot kirke
Liv Johansen 1938 06.06.2014 Modumheimen kapell

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Arne Larsen Sangwill 1922 12.06.2014 Snarum kirke
Leif Fredriksen 1932 13.06.2014 Heggen kirke
May-Britt Krag-Rønne 1949 13.06.2014 Åmot kirke
Tove Grendal 1942 17.06.2014 Heggen kirke 
Mary Ødegård 1920 18.06.2014 Nykirke kirke 
Maren Karine Martinsen 1918 20.06.2014 Modumheimen kapell
Åse Ingebjørg Kalrud  1947 24.06.2014 Heggen kirke
Anne Karin Heslien 1930   08.07.2014  Heggen kirke
Guri Ingebo   1916    09.07.2014  Nykirke kirke
Mitsuko Saito Åmotsbakken   1946   11.07.2014  Åmot kirke
Bjørg Marie Hegg Tronbøl   1936   18.07.2014  Heggen kirke
Asle Karl Myhre   1945    22.07.2014  Åmot kirke
Willy Fossen  1928   23.07.2014  Åmot kirke
Kari Therkelsen  1919    24.07.2014   Åmot kirke
Magne Olav Thorud 1941   29.07.2014  Bingen kapell
Berit Sylvia Gystoft   1927   29.07.2014  Heggen kirke
Paal Tufte  1918   08.08.2014  Modumheimen kapell

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Kine Baldersheim og Hans Kristian Muggerud 03.05.2014 Rud kirke 
Helene Marie Fleischer og Tore Kittilsbråten 24.05.2014 Snarum kirke 
Trude Dyrhovd Knive og Magnus Gundersen 24.05.2014 Heggen kirke 
Hilde Stuvstad og Jan Tandberg  24.05.2014 Vestre Spone 
Christina Hovland Sandum og Erik Trøstheim 31.05.2014 Heggen kirke
Merethe Schrøder og Bjørn Inge Tollefsen 14.06.2014 Heggen kirke
Gro Anette Rustand og Willhelm André Romkes 14.06.2014 Rud kirke
Jeanett Espesett Haug og Fredrik Olsen 14.06.2014 Rud kirke

Brudeparet  Dato Kirke

Turi Therese Lauritzen og 
Jostein Muggerud Eriksen  21.06.2014 Heggen kirke
Anita Stefferud og Roger Ravnås  21.06.2014 Heggen kirke
Christin Jørgensen og Steffen Vala 21.06.2014 Åmot kirke
Silje Karoline Thoresen og Petter Erik Persen  12.07.2014  Rud kirke
Kristine Emilie Strand Høibak og 
Kenneth Opsahl Skeide   26.07.2014  Åmot kirke
Bodil Haug og Erlend Clausen   02.08.2014  Gulsrud kirke
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August
Søndag 17. aug - 10. søn i treenighetst. - Luk 5,27-32 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Vestre Spone kirke kl. 13.30: 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 Ellen Jepsen.  
Åmot kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon. 
Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien og
Anna Rosenlund Skretteberg.
Rud kirke kl. 17: Konfirmantpresentasjon. Arild 
Løvik, Geir E. Holberg og Ellen Jepsen.

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, Hanna L. 
Husøien og Anna Rosenlund Skretteberg.

September
Søndag 7. sept - 13. søn i treenighetst. - Matt 25,14-30
Heggen kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon, 
Vikersundkonfirmanter. Arild Løvik, 
Geir E. Holberg og Ellen Jepsen.
Vestre Spone kirke kl. 17: 
Konfirmantpresentasjon.  Arild Løvik, 
Geir E. Holberg og Ellen Jepsen.
Åmot kirke kl. 19:  Treffpunkt. 
En stemningsfull kveld med påfyll til livet.
Gulsrud kirke kl. 13: Gudstjeneste. Geir E. Holberg.
 
Søndag 14. sept - Vingårdssøndagen - Matt 20,1-16
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok. Anne-Kjersti Holberg, 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Tormod Moviken og Ellen Jepsen.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste – en 
kirkelig opplevelse for de yngste! Anne-Kjersti 
Holberg, Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 

Søn 21. sept - 15. søn i treenighetst. - Matt 5,38-48
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Konfirmant-
jubileum. Tormod Moviken og Ellen Jepsen.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling 
av 4-års bok. Runar J. Liodden, Anne-Marthe 
Eilertsen og Hanna L. Husøien. Åmot Barnegospel.

Søn 28. sept - 16. søn i treenighetst. - Mark 7,31-37
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen
 og Knut Johnsen.

Oktober
Søndag 5. okt - 17. søn i treenighetst. - Joh 11,17-29
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
 
Søn 12. okt - 18. søn i treenighetst. - Matt 8,14-17
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen 
og Hanna L. Husøien.
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok. Arild Løvik, Anne-Marthe 
Eilertsen og Knut Johnsen.
Vestre Spone kl. 13: Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok.
 
Søndag 19. okt - 19. søn i treenighetst.  - Gal 5,16-26
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling 
av 4-årsbok. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Konfirmantjubileum. Utdeling av 4-årsbok. 
Tormod Moviken og Ellen Jepsen.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden.
 
Søndag 26. okt - Bots- og bønnedag - Luk 13,22-30       
Obs - sommertiden slutt!
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste med Tro og Lys. Torunn Nateland, 
Geir E. Holberg og Ellen Jepsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod 
Moviken og Hanna L. Husøien.

November
Søndag 2. nov - Allehelgensdag - Matt 5,1-12
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. Geir 
E. Holberg og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. Runar 
J. Liodden og Hanna L. Husøien.
 
Søn 9. nov - 22. søn i treenighetst. - Matt 12,33-37
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod 
Moviken og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden 
og Knut Johnsen.
Rud kirke kl. 17: Bygdas kirkekveld. Tormod 
Moviken og Knut Johnsen.
 
Søn 16. nov - 23. søn i treenighetst. - Mark 10,28-31
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. 
Holberg og organistvikar.

Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Søndag for de forfulgte. Torunn 
Nateland, Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. Anne-
Kjersti Holberg, Tormod Moviken og 
Hanna L. Husøien.
 
Søndag 23. nov - Kristi Kongedag - Matt 25,31-46
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. 
En stemningsfull kveld med påfyll til livet.
 
Søndag 30. nov - 1. søndag i advent - Luk 4,16-22a
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste med 
LysVåken-barna. Geir E. Holberg, 
Anne-Kjersti Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste med 
LysVåken-barna og Åmot Barnegospel. 
Runar J. Liodden, Anne-Marthe Eilertsen og Hanna 
L. Husøien.
 

Desember
Søndag 7. des -2. søndag i advent - 1.Kor 15,50-57
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod 
Moviken og Hanna L. Husøien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Fam.
gudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
 
Tirsdag 9. des - Luk 1,76-79
Heggen kirke kl. 19: Lysmesse med konfirmantene.
 
Søndag 14. des - 3. søndag i advent - Luk 3,7-18
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. 
Liodden og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tro og Lys og 
SMK-Viking. Torunn Nateland, Tormod Moviken og 
Hanna L. Husøien.
 
Søndag 21. des - 4. søndag i advent - Luk 1,39-45
Eikvang grendehus kl. 11: Gudstjeneste med 
juletrefest. Arild Løvik og Hanna L. Husøien.
 
Onsdag 24. des - Julaften - Luk 2,1-20
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15: 
Julaftensgudstjeneste. Geir E. Holberg.
Rud kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. 
Tormod Moviken.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: 
Julaftensgudstjeneste. Arild Løvik.
Åmot kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. 
Runar J. Liodden. Åmot Barnegospel.
Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 
Tormod Moviken.
Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 
Runar J. Liodden.
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 
Arild Løvik.  


