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Planprosesser
I løpet av det kommende året er vil Modum menighet fullføre
arbeidet med tre store planprosesser.
Det er plan for trosopplæring, langtidsplan for Modum menighet
og den mest omfattende er en reform av gudstjenestene i
Den norske kirke og da også her hos oss i Modum.
Arbeidet med planen for trosopplæring er nå inne i den fasen hvor alt skal klargjøres
for innsendelse til biskopen for godkjennelse. En svært omfattende plan hvor alle
døpte i aldergruppen 0–18 skal gis tilbud av forskjellig art. Menigheten satser offensivt på barn og unge og håper i løpet av de neste årene å få gjennomført stadig flere
gode tiltak. Typiske tiltak er utdeling av 4-årsbok i kirkene, LysVåken – adventsnatt
i kirken for 6. klassinger og nå til våren et opplegg som heter tårnagenter for dem
som går i fjerdeklasse.
Langtidsplanen er menighetsrådet store strategiske arbeidsredskap. Her utmeisles
menighetens mål for den neste 4-års periode. Hvor skal vi satse? Og hvor må vi da
redusere? Hvordan kan de ressursene menigheten har, benyttes på en best mulig
måte til glede for Modums befolkning? Når denne blir ferdig er det anbefalt lesning.
Her vil en da virkelig få en oversikt over den svært omfattende virksomheten som
drives i menighetens regi.
Så er det gudstjenestereform for den norske kirke. Prosessen har vært i gang i mange år på forskjellige nivåer i Kirken. Det hele ble initiert av ungdommer på Ungdommens bispemøte, som ønsket en gudstjeneste som talte mer til dem. Reformen
har som overskrift «Sammen for Guds ansikt» og i vår menighet er det nå et utvalg
som arbeider for å gå igjennom de svært mange muligheter vi som menighet nå kan
velge i.
Et mål er at kirken skal være stedegen, altså ta det lokale på alvor. At flere skal
involveres i gudstjenestene med konkrete oppgaver og at det skal gis rom for variasjon – altså fleksibilitet. Dette er et utrolig viktig arbeid og den nye ordning for
hovedgudstjenesten i Modum menighet vil taes i bruk fra 1. søndag i advent 2012.
Har du synspunkter eller innspill til gudstjenestene i Modum så ta gjerne kontakt
med en av oss på kirkekontoret, så vil dine innspill bli videreformidlet til utvalget.
Mange store planer og prosesser altså, men hvorfor? Hvorfor så mye planer og
reformer.
Jo, enkelt og greit fordi menigheten fortsatt ønsker å være aktuell. Aktuell når vi
skal tolke våre liv, aktuell ved livets store høytider, aktuell i vårt hverdagsliv. Ja, rett
og slett for å gjøre menigheten bedre i stand til å ivareta det store og viktig oppdrag
vi har fått: Å gi mennesker frimodighet til å definere seg selv innenfor rammen av
det kristne fellesskapet i troen på vår Herre Jesus Kristus.
Geir,
som er glad for å være prest i Modum

Take-off
Foto: Fred D. Karlsen

«Konserten skal sette lys på livsglede
og idrettsglede i en ramme hvor
publikum får oppleve nærhet til eget
liv og til Gud som gledens og livets
kilde. Dette skal være en stund til
ettertanke, takknemlighet og glede
over livet», sa Geir Holberg som
innledning til arrangementet.

Det tok helt av i ei fullsatt Heggen
kirke under urpremièren på
bestillingsverket «Himmelhoppet» av Kristian Øierud Johnsen.
Ikke så ulikt jubelbruset da Rune
Velta «persa» i bakken ved siden
av. Vi er på Heggen kirkes TakeOff konsert.

Kristian Øierud Johnsen og Cecilie Cathrine Ødegården med vakker fremførelse av
Himmelhoppet.

Oscar Fidjestøl satte utfor 90-metersbakken av Diderre. Uvisst om han
hoppet der selv, men dette var ektefølt
innlevelse. Så forflyttet vi oss over
i mammut-bakken, hvor komponist
Kristian Øierud Johnsen og sopran
Cecilie Cathrine Ødegården med
sin usedvanlige vakre stemme, tok
oss med til kveldens høydepunkt –
«Himmelhoppet» – i 5 satser – med
start fra Vingen.
Er i farta, sa Per Arne Dahl og be-skrev
del en som «en largo fra requiem» –
langsom uro på toppen. Del to som
«åpenbaring» – konsentrasjon før vi
forlater bommen. Del tre «presto» –
ovarennet fra 0 til 100 på 3 sekunder.
Del fire «svevet» – med orgelsolo. Del
fem «jubelropet» – etter nedslaget. Et
musikalsk skihopp i 5 faser, et livs-hopp
– med en klar parallell til livet selv. Vi
satser alt der oppe på bommen, men
er noe usikker på hvordan det vil ende,
sa Holberg.
Et fantastisk verk som satte følelsene
i sving. En musikalitet og sjelden evne
til å skape musikalsk symbiose med

Oscar Fidjestøl med orkester.

publikum. Mange satt med en klump i
halsen og en tåre i øyekroken under
fremføringen. Nettopp slik Kristian
Øierud Johnsen hadde tenkt det,

da han skrev verket. Vi spår at både
Kristian og Cecilie vil sveve langt innen
sine respektive felt.
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spill var selve fundamentet i bandet
sammen med Eirik Tovsrud Knutsen,
for anledningen på trommer og
perkusjon. Alle sangene med klare
referanser til skihopping. Dette var
skjønnhet, smerte, dissonans, levd liv
og langfredag på en gang. Det er da
musikken blir verdt å lytte til.
Kristian og Cecilie satte perfekt telemarksnedslag med den nykomponerte,
offisielle VM-hymnen, til stor glede
for publikum. Komponisten og hans
band ble premiert med jubelbrus,
trampeklapp og stående applaus fra
publikum med krav om ekstraomganger.
Og det fikk vi – Vertigo med «edge»,
fullstendig uten hemninger, så det rista
i kirkebenkene.

Lena Grøtterud, Modum ukronede souldronning.

Og så må vi skryte litt av den alltid
tilstedeværende og kreative soknepresten. Det var i jula han fikk ideen
om at kanskje Kristian Johnsen kunne
lage et musikkstykke i forbindelse med
VM. Han nevnte dette for Kristian, som
noe senere ringte tilbake og spurte
om det var seriøst ment. Jo, det var
da det, og så gjorde de en avtale om
et bestillingsverk. Dette var en del av
kirkens bidrag til VM, stor takk til Geir
for at vi fikk oppleve denne fenomenale
konserten.

Inge Rese

Geir Holberg og Per Arne Dahl ledet det hele fra trenertribunen på sin ledige, uformelle
og humoristiske måte.

I tillegg fikk vi høre Geir Holberg
fremføre «en sang skrevet til vm på
ski» i Odd Børretzens ånd. Oscar
Fidjestøl og bandet spilte en solid rocka
versjon av U2 sin Vertigo. Utflytta
moing, tidligere Heggen gospel-gitarist
Eivind Engedal sang en kreativ versjon
av Fjorden baby’s «Himmelen», hvor
Johnsen hamret el-pianoet til pinneved

i en forrykende fremføring som
bergensbandet selv ville misunt dem.
Modums egen ukronede soul-dronning
Lena Grøtterud tolket blant annet
«The winner takes it all» og en groovy
Bigbangs «To the mountains» versjon.
Aretha Franklin og Hanne Boel
kombinert. Bassist Vegard Klykkens
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D RY P P F R A D Ø P E F O N T E N
- innspill til opplæring etter dåpen

Babysang
Babysang er et populært tiltak både for
store og små. Her får vi være med på
sang, rim og regler, lydopplevelser, dans
og bevegelse. Det er gøy å se hvordan
barna gir respons på det de opplever.
Noen av sangene er kjente for de fleste,
og mange er nye.
Vi arrangerer babysang både i Åmot
kirke og på Vikersund menighetssenter.
I Åmot kirke er det babysang på
Småbarnstreff annenhver onsdag. På
Vikersund menighetssenter arrangeres
babysang som kurs torsdager.
Alle babyer har glede og nytte av
musikalske opplevelser som tar i bruk
flere sanser. Både kroppsbevissthet,
språk og følelser stimuleres. Å være
med på babysang er også en mulighet
til å bli kjent med andre som har barn i
samme alder.

Datoer for vårens Småbarnstreff med
babysang i Åmot kirke er:
21/3 - 11/4 - 25/4 - 9/5 - 23/5
Samlingene starter kl. 11 med uformelt
samvær og formiddagsmat (kr. 40,–).
Kl. 12.15–13.00 er det sangstund i
kjellerstua. Man kan gjerne komme
bare til lunsj, eller bare til sangstund.
Ingen påmelding.

Påmelding til:
Anne-Kjersti Holberg - tlf. 32 78 32 30
/ 41 65 70 59
annekh@modumkirke.no
Kursavgift: Kr. 290,–
Dette inkluderer en CD med mange av
sangene vi bruker, samt enkel servering.

Neste Babysangkurs på Vikersund
menighetssenter starter 12. april.
Datoer for våren er 12.04 - 26.04 03.05 - 10.05 - 24.05 - 31.05 - 07.06
- 14.06
Babysang arrangeres som kurs over 8
torsdager, med påmelding og grupper
på ca 10 barn.
Tid: kl. 12.30–13.30 eller 14.00–15.00
Babysang på Vikersund menighetssenter
i høst.

Dette er Oliver og mamma Kjersti Hiåsen.
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Foto: Marita Mogen Solbakken

Påsken – kristendommens viktigste høytid
Påsken har sin opprinnelse i den jødiske
festen pesach, også kalt jødisk påske.
Dette er den kristne påskens historiske
opphav. Ordet «pesach» betyr «å gå
forbi» og minner oss om da Moses
førte israelittene ut av fangenskapet
i Egypt. For kristne er det imidlertid
høytiden – med Jesu soningsdød og
oppstandelse som feires.

Påskedagen faller bestandig på
første søndag etter første fullmåne
etter vårjevndøgn. Det vil si, at
påskedagen kan variere fra den 22.
mars til den 25. april.
Påskedag faller på 8. april i 2012, og på
31. mars i 2013.

Fastelavn, Kristi Himmelfart og pinsen
følger påsken, og faller dermed også på
forskjellige datoer fra år til år.
Du kan lese påskeberetningene i
Matteusevangeliet kapittel 21–28,
Markusevangeliet kapittel 11–16,
Lukasevangeliet kapittel 19–24 og
Johannesevangeliet kapittel 12–20
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Tro og Lys:

Julefest

Fra Julefesten til STØTTELAGET FOR
UTVIKLINGHEMMEDE.
Fullt kirkerom. 120 tilstede.
Hvert år fremfører TRO OG LYS Juleevangeliet!

Enger Misjonsforening:

Fra årets julefest
Foto: Jorunn Barland

Denne festen, som hvert år er 20. dag
jul, 13. januar, Hellig Trekongersdag, har
Enger Misjonsforening arrangert hvert
år siden 1943. De første årene var det
bare kvinner. Det ble så fullt på Kapellet,
at festene måtte flyttes til Folkets Hus
på Åmot. Når så Kapellet ble påbygd,
flyttet festen tilbake dit.

I 1964 var det 130 kvinner tilstede. I
1966 var det 150 kvinner.
Solveig og Gunnar Nordset gikk så inn
for at også menn skulle få bli med. Så
fra 1983 ble menn invitert. 12 menn
kom. Solveig Nordset dekorerte dem
med nellik i knapphullet.

Dette året, 2012, var vi 90 tilstede.
Hvorav Sysle Blandakor utgjorde 30.
De er faste aktører på disse festene. I
år var regionleder Magne Mjærum med
oss.
Britt Dahl
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Ti tips til
fornyet bønneliv
1. Nye omgivelser
Sett deg ned et nytt sted. Bytt ut morgenbønn
med kveldsbønn og legg merke til hvordan
kveldslyset gir en helt annen følelse. Sett deg
i kjøkkenet i stedet for i stua. Gå utendørs
og be under et tre eller under åpen himmel
istedenfor å sitte inne. La bønnen din utfolde
seg i et nytt lys og en ny stemning, og merk deg
hvordan det gir deg et annerledes perspektiv
på livet ditt.
2. Nye vaner
Pleier du å presse inn en bønn mellom kveldsmaten og sengetid eller mellom innkjøp og
fotballtrening? Gi bønnen førsteprioritet. Jo
viktigere bønnen er i hverdagen, desto mer
oppmerksomhet får den, og du kommer
nærmere Gud.
3. Syng
I stedet for å sitte helt stille og hviske bønnen
din, skru opp volumet. Syng så høyt du kan.
Musikk kan sette ånden fri. La gleden over
bønnen stige i takt med sangens muntre klang.
4. Beveg deg
Gå, løp eller ta en ski-tur, mens du ber. Bli
kroppsbevisst. La bevegelsenes rytme smelte
sammen med bønnen, og reflekter over livets
gave - både innvendig og utvendig.
5. Finn fokus
Hvis du har en lang liste med ting og mennesker,
som du skal be for, så kan det ende med, at du
til slutt ikke har overskudd til egen åndelighet.
Prøv å finne en balanse mellom ditt eget og
andres behov.Ved å gi deg selv litt tid, vil du få
overskudd til å være der for andre.

om tro og bønn, og du vil finne ny inspirasjon
til dagens bønneliv.
8. Be med andre
Hvis du er lei av å
sitte og be alene,
prøv å finne deg
en bede-makker.
Det kan være
ansikt til ansikt,
men det kan
også fungere over telefonen eller på internett.
Bønnens kraft mangedobles, når du ber med
andre.
9. Finn frem barnet i deg
Kan du huske
de spørsmåla du
stilte Gud, da du
var barn? Prøv å
finne tilbake til
den tilgangen du
hadde til Gud
som barn. Still enkle, undrende og tillitsfulle
spørsmål og gi bønnene dine nye dimensjoner.
10. Se det for deg
Forestill deg, at alt omkring deg er
gjennomsyret av Guds nærvær. Inklusive deg
selv. Gud finnes overalt, – inni og utenpå, –
oppe og nede. Forestill deg Guds kjærlighet,
og at Gud lytter til alt som du sier. Forestill
deg kjærligheten, og la den gi deg ny energi.

6. Lytt
Noen ganger har vi det så travelt med å be, at
vi glemmer å lytte til Guds ord. Sett av tid, sett
deg ned og vær helt stille. Fokuser på å lytte til
Gud. Guds stemme er alt annet enn kjedelig.
7. Les
Tro handler ikke bare om øyeblikket. Der er
en rik tradisjon for bønn og ettertanke i de
gamle skriftene. Les i de mange gamle bøkene

Beliefnet.com/Inge Rese
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Sammen i bønn
for Modum
Bønneemner våren 2012:
• Industri og næringsliv i Modum
• Barn som sliter
• Politikerne i bygda vår
• Komme Ditt rike på jorden som
i Himmelen
• Eldreomsorgen i Modum
• Kunst og kultur i bygda
Å be er å henvende seg til Gud – også
for bygda vår. Den kristne tradisjon er
full av forskjellige bønneformer, og det
er mange oppfatninger av hvordan vi
skal be, og ikke minst hva vi kan oppnå
ved hjelp av bønn.
Vi har vært på møte hos Eli Gutuen i
Delta-gruppa for å undesøke nærmere
hva det vil si å be for Modum.
– Det er viktig å møtes til bønn for
Modum, mener Rolf Hamstad, som
sammen med Kjersti Silseth og Eli
Gutuen arrangerer «Sammen i bønn for
Modum». Et felleskirkelig arrangement
i regi av Delta- guppa på Modum.

Kjersti Silseth, Rolf Hamstad og Eli Gutuen.

Men hva er det godt for? Og hvorfor er det
behov for å be for Modum, spør vi.
Hva er formålet med Sammen i Bønn for
Modum?
– Formålet er å samle moingene til
felles bønn, så alle kristne i fellesskapet
ber for bygda vår. På den måten blir vi
mer bevisst på utfordringene og ved
Guds hjelp bidra til løsninger, tror Eli.
Men er det behov for å be for Modum?
– Det er i høyeste grad behov for det.
Bønn er ikke bare å sette seg ned, folde
hendene og håpe på det beste. Det
handler også om å engasjere seg og gi
noe tilbake til samfunnet, mener Rolf.
Hva skal vi be for?

– Det er mange som opplever kriser,
noen er berørt av finanskrisen, bedriftsnedleggelser, andre er i konflikt med
loven. Vi har barn som sliter, eldreomsorg for å nevne noe. Derfor er det
bruk for et felles rom, hvor vi kan
møtes i bønn, sier Kjersti.

Hva med «Sammen i bønn for Modum”
på sikt»?

Men siden det er så mye å be for, holder
det å be en gang i måneden?

– Vi er takknemlige for de som står
fram og tar ansvar, sier Rolf.

– Vi ber jo hver søndag i kirken. Det
som er annerledes ved «Sammen i
bønn for Modum» er at forskjellige
kirkesamfunn kommer sammen for å
be – side om side. Vi vet om flere som
ber sammen med oss, selv om de ikke
er tilstede på selve arrangementet, sier
Eli.

Den siste torsdagen i måneden kl.
19.30 på Vaaronn inviterer de til bønn,
hvor fokuset er bønneemner som
løftes fram for Gud i tilbedelse og
bønn for bygda vår.

– Jeg håper det forblir en tradisjon,
sier Kjersti. Det avhenger av oppsluttningen, men også av de lokale
menighetene.

Inge Rese

Modum Menighetsblad Nr. 1/2012

9

Kari Løvik –
den beste kona Heggen Gospel kunne ha

Prisutdeler Bente Holm karakteriserte
årets frivillighets-prisvinner som åpen,
omsorgsfull, engasjert, rettferdig, hissig, bestemt, gavmild og ikke minst
som en ressurs-person. Superlativene
haglet, og det er jo ikke det minste
rart, når vi tenker på hvor mye
prisvinneren har gitt av seg selv og
sin tid, til noe hun virkelig brenner for,
nemlig ungdommene.
Kari fikk også ros for – at hun gjennom
årene med Heggen gospel – behandlet
ungdommene i koret som sin egen
familie. Det er ikke få fredags-kvelder
Kari har traktert ungdommer med
pizza hjemme i stua, etter øving på

Sokneprest Geir Holberg, leder av
menighetsrådet Terje Enger Gulbrandsen,
Kari Løvik og Bente Holm.

Menighetssenteret. Vi glemmer heller
ikke at hun drev Heggen minigospel i
6 år, ei heller turene Heggen gospel
har hatt i både inn og utland, hvor Kari
er den som har organisert bespisning
av samtlige ungdommer, og vært til
stede for alle uansett tid på døgnet.

Kari i sofaen hos «Skavlan». Sokneprest
Holberg i samtale med Kari Løvik.

Bente fremhevet at Løviks praktiserer
åpent hus for ungdommen, også lenge
etter de hadde slutta i Gospelen. Alle
har følt seg svært velkomne hos den
blide Jærbu-familien siden de landet på
Modum i 1984.
Nå er det vel slik at Kari har kommet
litt i skyggen av sin mann Arild,
kateketen, men det er ingen tvil om at
hun har betydd mye også for han, eller
for å si det med Arilds egne ord; «Å
jobbe sammen betyr alt, å ha ei kjerring å
koma heim til i trygghet, ro og også kunne
holde kjeft sammen med. Den beste kona
jeg kunne ha».
Det krever mye å jobbe med ungdom.
For å holde på ungdommen må du
ha tid til den gode samtalen og være
god på relasjonsbygging. Det er denne
kombinasjonen, og kanskje en god
pizza da, som har bidratt til hennes
forbilledlige innsats blant de unge
på Modum. Vi trenger flere frivillige
ledere som Kari i menigheten.

Pølsefest i kjerka.

Marita berørte noen strenger med sin
klokkeklare stemme.

Hennes engasjement kan ikke måles i
frivillighetspriser. Men nå har hun fått
en, allikevel. Vi gratulerer!
Inge Rese

Kari Løvik med Frivillighetsprisen 2011.

Bursdagsbarnet Ole Gjermundbo med gave.

Hanna Louise Øien foran pianoet.
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Foto: Røvang

Vinteraktiviteter i menigheten
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Scheiern er vår
Geir Holberg og Per Arne Dahl
ønsket velkommen til sportsgudstjeneste i Heggen, og kunne by på både
Kirkeminister og NRK-legende. I tillegg
til Modum menighet, var også Arne
Scheies egen menighet å finne i
benkeradene, samt en del Pins(evenner,
hvis luer og caps vitnet om idrettsarrangement flere verdensrekorder
siden…

– Kirketjeneren og klokkeren, sa
Dahl. For Statsråd Rigmor Aaserud er
jo Kirkeminister. Det er første gang
Modum har hatt offisielt besøk av
en statsråd under gudstjenesten. Og
Scheie fordi han har klokkertro på
norsk hoppsport. Dahl understreket
at ordet klokkertro, det har sin
opprinnelse i kirken.
Dessuten
kommer Arne Scheie fra presteslekt.

Det er derfor han er så glad i å prate,
sa Dahl med glimt i øyet.
Aaserud og Scheie pratet løst og fast
om sitt forhold til kirken, inntil vår
egen verdensmester og nå rennleder
Ole Gunnar Fidjestøl leste søndagens
bibeltekst.
Team Arne Scheie, var selvfølgelig til
stede, noe de alltid er, i hvert fall når
Scheie gjester Vikersund.
– Jeg hørte dem første gang i -93,
sa Scheie. Og gutta, som nesten
alle har en fortid i Heggen gospel,
preget uomtvistelig omgivelsene når
«Scheiern er vår» ljomet ut over
prestegårdshagen under kirkekaffen
etterpå. For der sang Team Arne Scheie
sin hyllest sang til NRK-legenden.

Kirketjeneren og klokkeren.

Førtidspensjonert storhopper, men
fortsatt verdensrekordholder, Johan
Remen Evensen, har et sterkt forhold
til Kirken. I samtale med sogneprest
Geir Holberg, delte han tanker og
følelser med kirkegjengerne. Vemodig
å være i bakken nå, for han ville jo
gjerne ha hoppet, men uttrykte også
tilfredshet over tidligere oppnådd
resultat. Han snakket også om hvor
viktig KRIK har vært og er – til stor
jubel fra KRIK ungdommen i Heggen
gospel.
Sportsgudstjenesten i Heggen kirke
er en flott tradisjon, sa Per Arne Dahl.
Tidligere i VM ble kirken benyttet
av Østerrikerne. De ønsket å be for
sønnen til treneren sin. Alex Pointner
måtte i all hast reise hjem torsdag,
da sønnen ble lagt inn på sykehus.
Hele teamet stilte opp, forteller Dahl
imponert. Det er flott at Kirken og
idretten spiller på lag, synes han.
Inge Rese

En sporty kirkeminister Rigmor Aaserud poserer villig vekk med staben på kirkebakken.
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Himmelhoppet Østerrikes Andreas
Goldberger
ser ut til å fly
over kirken og
kirkegården under
Vm i skiflygning
11. februar 2000.
Dagens lengste
hopp med 207
meter.

Søstrene Grøsland svermer om den populære østerrikske presten Jörg Walcher.

Arne Scheie og menigheta.

Verdensrekordholder Johan Remen Evensen har et
sterkt forhold til kirken.

Team Österreich.
Foto: Røvang/Holberg/Probst
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Noen å snakke med
Marit: Jeg føler at jeg har noe å gi,
og synes det er fint å kunne være et
medmenneske. Mye av kontakten vi har
med folk er jo litt overflatisk, og jeg synes det er fantastisk å kunne få møte
«sjelen» til folk – som jeg pleier å kalle
det.
Hva slags ting kan man ta opp i en slik
samtale?
Helge: Vi håper folk kjenner seg frie til
å ta opp akkurat det de har behov for.
Det er ikke våre forventninger som er
viktige.
Marit: Jeg vil si det så enkelt som at
ingenting er for stort og ingenting er
for lite. Jeg føler vi er privilegerte som
kan få være med på dette.
Modum menighet har som regel med i
menighetsbladet en oppfordring til å ta
kontakt om man skulle trenge noen å
snakke med. Men hvem er det egentlig
man møter om man skulle ta sjansen på
å be om en prat? Foruten at diakonen
og prestene har noen av samtalene, så
er det et lite korps av frivillige samtalepartnere – alle med lang erfaring. Menighetsbladet har snakket med tre av
disse frivillige som har sagt seg villige til
å være en samtalepartner for den som
opplever livet vanskelig.
Marit Nathalie Grøterud: 54 år gammel, psykiatrisk sykepleier og har arbeidet blant annet på Frydenberg i 15 år.
Der har hun hatt mange samtaler med
personer i vanskelige livssituasjoner,
både enkeltpersoner, par og grupper.
Både i arbeidet og gjennom egne livserfaringer har hun forholdt seg til større
og mindre kriser, og dette har gjort at
hun føler seg trygg i møte med livet
sånn det kan være på sitt verste.
Helge Gutuen: Er 69 år gammel, har
vært rektor på Folkehøyskole og på
Enger skole og arbeidet som kateket.
I yrkeslivet hadde han altså mye samtaler med ungdom, og som frivillig sjelesørger i Modum menighet siden 2004

har han samtalt med folk i alle aldre.
Et ettårig familierådgivningskurs, vertskapsoppgaver på Institutt for Sjelesorg
og flere kurs er blant de tingene som
i tillegg til livserfaringen har vært med
å ruste ham til oppgaven som samtalepartner.
Helga Utne: Er 80 år gammel og har
altså lang erfaring med livet på godt
og vondt. Hun er utdannet psykiatrisk
sykepleier og har arbeidet i 20 år på
Modum Bad der hun hadde mange
samtaler med både enkeltpersoner og
familier. Som rektor på sykepleierskole
hadde hun samtaler med ungdom. Pastoralklinisk kurs og mange andre kurs
har også bidratt til at hun føler seg i
stand til å møte folk i krevende livssituasjoner.

Helga: Det handler jo rett og slett om
å leve – og at man kan ta opp det som
kjennes viktig i livet.
Dette foregår i Modum menighets regi.
Må man kalle seg kristen for å be om
samtale?
Helga: Tjenesten tilbys absolutt alle –
uavhengig av livssyn eller grad av ”bevisst” kristen tro.

Hvorfor sa dere ja til å ta på dere oppgaven som samtalepartnere?

Helge: Ja vi stiller verken krav til folks
livssyn eller til hva slags tema man har
behov for å ta opp. Og så synes jeg det
er viktig å understreke at man selvsagt
kan komme til en samtale uten å føle
seg forpliktet til å følge opp med flere
etterpå. Det kan skje at noen ikke føler
de fikk så mye igjen for samtalen som
de hadde håpet, og da tåler vi at de sier
det – aller bare lar være å be om flere
samtaler.

Helga: Jeg ble jo i utgangspunktet
spurt om det, og da tenkte jeg at hvis
folk tror de kan bruke meg til dette så
sier jeg ja. Jeg hadde god tid og synes
dette er en meningsfull oppgave.

Marit: Også for meg er det sentralt at
tjenesten er for alle – og Helge har helt
rett i at ingen av oss vil prøve å ”holde
på folk” som finner ut at de ikke ønsker
flere samtaler.

Helge: Også jeg svarte ja fordi jeg opplever dette som en oppgave som gir
mening. Jeg er interessert i mennesker.

Hva synes dere er viktig i oppgaven som
samtalepartnere?

Modum Menighetsblad Nr. 1/2012

14

Helga: At man lytter mye mer enn
man snakker. Og at den som kommer
kan få lov å ta seg tid. Det er ikke alltid
så lett å vite selv akkurat hva man har
behov for å snakke om, og dessuten
kan mange trenge tid til å bygge opp tillit før man kjenner det trygt å komme
med de vanskeligste tingene.
Helge: Ja, når de finner ut at dette er
en god lytter, så kanskje de våger å
komme med det.
Marit: Det er jeg enig i. Man må tørre
å være i samtalen – ikke stresse så veldig å få svar på «Hva er problemet”. I
mange samtaler handler det dessuten
mye mer om å være en støtte i det å
leve med et problem enn å skulle løse
et problem.

Helga: Å produsere løsninger for folk
er ikke noe vi kan gjøre. Men vi kan
kanskje støtte dem i det å finne egne
svar.
Helge: Det er en fordel at vi i denne
frivillige oppgaven også har bedre tid
enn mange av de som er i en jobb og
kanskje har større tidspress til å måtte
videre til neste samtale.
Marit: Jeg liker ordet MEDVANDRER.
At vi er noen som vandrer med folk et
stykke av veien.

Velkommen til å ringe kirkekontoret i
Modum menighet på telefon
32 78 32 30 eller
diakonen på direktenr 32 78 32 36.
Sammen finner vi ut hvem du kan
snakke med.
Samtalene foregår i egnede rom
på Vikersund menighetssenter eller i
Åmot kirke – eller etter avtale! Samtalepartnerne har selvsagt taushetsplikt!

Liv Marie Rudmoen

Vi takker så mye for intervjuet og
ønsker disse tre og de andre samtalepartnerne lykke til i det viktige arbeidet de gjør! Dersom du ønsker noen
å snakke med:

Menighetsbladet
– en viktig prekestol
Derfor er det opportunt å tro at
redningen ligger i å legge ut bladet på
digitale kanaler. Virkeligheten er imidlertid annerledes.

Noen menigheter kaster seg på Face
book og twitter. De tror at disse nye
mediene kan erstatte bladet som alle får
i postkassa si. Men i virkeligheten sier
de fra seg sin beste talerstol, sier Trygve
W. Jordheim i spalten «Under Himmel
og Jordheim» i Vårt land. Jordheim
er selv redaktør i menighetsblad, og
snakker ut av erfaring.
Menighetsbladet er ikke blant budsjettvinnerne, selv om det allikevel gir mye
tilbake – åndelig sett. Flere sliter med
økonomien, og det blir færre av dem.

Mange eldre bruker ikke pc, så en stor
del av leserne faller av her. Og selv om
noen – når menighetsbladet plinger
inn på e-mailen – kanskje ville lese
det – i hvert fall i menigheten – så vil
nok menighetsbladet ha dårligere kår i
det virtuelle, hvor alle styrer sin egen
informasjonsstrøm, mener Jordheim.
En undersøkelse fra år 2000 viste
at tre av fire nordmenn i større eller
mindre grad leser bladet fra sin lokale
menighet, ifølge Vårt land. Det gjør
menighetsbladet til en langt viktigere
talerstol enn prekestolen er.

Jordheim selv lager (Bryn menighet),
med et opplag på over 5.000 eksemplarer, får masse tilbakemeldinger.
Menighetens Facebook side derimot,
har fått 53 «likes» på ett år.
Det er dyrt å lage menighetsblad.
Men for en menighet som vil nå ut til
flest mulig, er det likevel dumt å la være,
sier Trygve W. Jordheim.
Inge Rese

Modum
Menighetsblad

Jordheim tror at Norske menigheter
får en tung jobb med å trekke papirleserne med seg inn i cyber-space. En
stor menighet som Nordberg i Oslo
har for eksempel 43 følgere etter et
drøyt år på Twitter. Menighetsbladet
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012

De livsviktige grønnsakene
Catarina Ramirez er takknemlig
for grønnsakene som vokser i
drivhuset. Støtten fra Kirkens
Nødhjelp gjør at hun kan gi
døtrene næringsrik mat og viktig
skolegang.
- Vitaminer, utbryter Catarina mens
kurven fylles av fargerike paprika. I
dette karrige området av Guatemala,
2500 meter over havet, er det
begrenset hva som vil gro. Tørke to år
på rad har redusert avlingene og prisen
på matvarer har skutt i været.
- Jeg er ofte bekymret for hvor jeg
skal skaffe penger til mat. Det er
øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting.
Da ber jeg til Gud, forteller Catarina.

Hennes høyeste ønske er å gi døtrene
Anabella (14) og Marta (11) skolegang
og utdannelse.
Catarina tilhører maya-folket, Guatemalas urbefolkning, som utgjør 60 %
av landets innbyggere. I 1996 ble det
endelig sluttet fred etter en 36 år lang
borgerkrig der maya-befolkningen led
stor overlast. Nærmere 200 tusen ble
drept og enda flere ble jaget på flukt.
Alle oppbruddene har gått sterkt ut
over matproduksjonen på landsbygda,
og underernæring har blitt et stort
problem for mayabefolkningen. Mange
barn lider av mangelsykdommer og har
svak helse på grunn av ensidig kost og
for lite mat.
Gjennom CIEDEG, en
sammenslutning av protestantiske kirker i Guatemala, arbeider Kirkens
Nødhjelp for å bedre
situasjonen for mayabefolkningen. En måte er
å starte kvinnegrupper
der det gis opplæring i
bærekraftig jordbruk og
støtte til å bygge drivhus.
I drivhusene dyrkes
grønnsaker som ellers
ikke gror i høyden.
Grønnsaker som gir livsviktig næring til familiens
kosthold. Overskuddet
kan selges på markedet
og gi sårt tiltrengte
inntekter.
- Det gir meg en god
følelse å kunne ta vare på
døtrene mine. Catarina
er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp.
– Nå støtter jeg meg selv,
sier hun.

Catarina Ramirez.

Ole Auen Wiger

Økonomisk rettferdighet
Guatemalas myndigheter har gitt utenlandske selskaper tillatelse til storstilt
utvinning av gull og andre mineraler
over hele landet. Åpne dagbrudd i det
indianske høylandet fører blant annet til
omfattende miljøproblemer og inngrep
i områder hvor det hovedsakelig bor
mayaer.
Kirkens Nødhjelp støtter mayaorganisasjoner som jobber for urfolks rettigheter, blant annet gjennom ledertrening
spesielt for kvinner. Vi fremmer også
folks rett til medbestemmelse over
områder med mineraler, skog og vannressurser.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
27. mars
Over én milliard mennesker lever i
ekstrem fattigdom. Økonomisk urettferdighet tar menneskeliv hver dag.
Kirkens Nødhjelp møter dette ved å
myndiggjøre de undertrykte og ved å
utfordre makthaverne.
I Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 27.
mars går menigheter over hele Norge
fra dør til dør for en mer rettferdig
verden. I Modum vil bøssebærerne
strømme ut fra kl 17. Det er fortsatt
plass til flere, og vil du være med kan
du møte opp direkte på et av disse
stedene: Åmot kirke, Vaaraan, Vikersund
menighetssenter, Sysle skole, Gimle eller
Rud kirke.
I fjor klarte vi 92098 kroner i Modum.
Topper vi dette i år?
Aksjonen kan støttes direkte ved å
Benytte kontonummer 1594 22 87493
Sende en sms <KN200> til 2090
(200 kroner)
Ringe givertelefon 820 44 088
(200 kroner)
Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden.
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Runar Liodden

Tilbake på skolebenken
Runar Liodden skal denne våren
ha studiepermisjon i mars, april og
fire uker i sommer. Overskriften for
permisjonen er «Trosopplæring på
hjemmebane.» Etter mer enn 10 år
som prest i Modum ser Runar nå
frem til å fordype seg. Fokuset er
hvordan motivere foreldre til å følge
opp løftet ved døpefonten med å gi
barna sine kjennskap og erfaring med
den kristne tro. De fleste av ukene vil
være selvstudium og samtaler med
mentoren Oddbjørn Evenshaug, men
han skal også til Vibrant Faith Institute
i Minneapolis i to uker i april. Runar
vil se spesielt på livsfasemarkeringer

– hvordan knytte den kristne tro til
milepæler i oppveksten til barna våre.
Flere og flere markerer dåpsdagen
for barnet sitt hvert år, men hvilke
andre ting kan markeres hjemme med
et godt måltid, samtale, en bønn og
en bibelfortelling? Er overgangen fra
barneskole til ungdomsskole noe som
kan markeres på hjemmebane? I tillegg
skal han jobbe med hvordan oppmuntre
foreldre til å be for barnet sitt.

Aksel Toft.

Vi ønsker Runar Guds velsignelse over
studiepermisjon. Samtidig ønsker vi
Aksel Lindy Toft velkommen som vikar
for ham i denne perioden. Aksel er 41

år og kommer fra Aalborg i Danmark,
men har vært prest i Norge de siste
fire årene.

Nytt design

Tone Olslund er utdannet grafisk
designer og har vært til stor hjelp i
forbindelse med layout og teknisk
ekspertise. Brosjyremateriellet kan
trykkes på vår egen kopimaskin, og kan
forandres med enkle tastetrykk om
det skulle være nødvendig. Systemet er
med andre ord veldig fleksibelt.

2011 ble et løft for menighetens PRstrategi. En gruppe bestående av Tone
Olslund, Nina Brokhaug Røvang, Anne
Kjersti Holberg og Tormod Moviken
har arbeidet jevnt og trutt med å lage
nytt brosjyremateriell. Ønsket var å
sette vårt eget preg på det vi sender ut
av invitasjoner og lignende.

Følgende materiell er nå tilgjengelig i ny
drakt:

Invitasjon til dåp
Dåpssamtale (informasjon)
Hilsen på 1og 2og 3 års dåpsdag
Kunngjøringsspalte til avis
Logo på menighetens konvolutter
Etterhvert vil det også foreligge brosjyremateriell, i samme drakt, til alle
aldersgrupper i menigheten.
Tormod Moviken

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.
www.modum.sparebank1.no 02270
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Tårnagenthelg
for menighetens 3. klassinger

Lørdag og søndag 21. og 22. april
2012 inviteres 3. klassinger til å
være agenter for å løse oppdrag
og mysterier.
Modum menighet inviterer denne helgen alle 3. klassinger til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen skal
oppdrag og mysterier løses og kirken,
tårnet og klokkene utforskes. Barna
bor hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag. Vi avslutter tårnagenthelgen med en gudstjeneste søndag formiddag, der alle er invitert til å komme
og oppleve hva tårnagentene har funnet
ut. Tårnagenthelgen arrangeres i mange
kirker i hele landet samtidig, og det kan
bli så mange som 10 000 Tårnagenter.

Kirketårn og andre
hemmelige steder….
Kirketårnet er en skjult
skatt for mange barn. Det
har vi lyst å gjøre noe med.
Der hvor det er mulig, vil
barn over hele landet klatre opp i kirketårn denne
helgen. Mange vil også utforske om det finnes andre
hemmelige steder i kirken, som en kjeller eller et annet skjult rom. Her i Modum vil vi utforske den eldste og den
yngste kirken vår, Heggen kirke som
er over 800 år og Åmot kirke som er
16 år.
I Bibelen finner agentene både agenttips
og fortellinger som hjelper dem å løse
oppdragene. Kanskje får fortellingene
ringvirkninger for både agentene og for
andre...
Englevakter
Vil du være Englevakt? En Englevakt
er en som er med og passer på barna
noen timer i løpet av helgen, en som
kan være sammen med gruppene på
oppdrag eller stå på post, hjelpe til med
maten, m.m. Englevakter bes melde seg
til trosopplærer Anne-Kjersti Holberg.
tlf.: 3278 3230 / 41 65 70 59
e-post: annekh@modumkirke.no

Nytt nettsted for barn
Søndagsskolen har utviklet nettstedet
www.tarnagentene.no. Her kan barna
bli Tårnagenter, de kan få et eget agentbevis og løse enda flere oppdrag. De
som ønsker det, kan også danne en
egen Tårnagentklubb som er helt, helt
hemmelig….
Les mer på www.modumkirke.no og på
www.sondagsskole.no
Påmelding
Noen uker før Tårnagenthelgen kommer vi til å sende ut invitasjon i posten til 3. klassinger i Modum. Der vil
det komme mer informasjon, og påmeldingsslipp. Vi bruker medlemsregisteret vårt (døpte) når vi sender ut
invitasjoner. Andre 3. klassinger er også
selvfølgelig velkomne til å delta, men da
er det fint om foreldre/foresatte kan ta
kontakt med kirkekontoret, slik at vi
kan sende invitasjon.
Hilsen (i all hemmelighet) fra oss
i Modum menighet
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Geir Holberg, Lise Kleven, Even Westerveld og Runar Liodden
Anne-Kjersti Holberg, Vigdis Hartberg Buhagen,
Geir Holberg, Runar Liodden, Tormod Moviken,
Eystein Norborg og Helge Gutuen i tenke-tanken
med fokus på mediehåndtering.

Våg synlighet!
– Som kirke må vi lære å ikke bare
snakke til folk, men med folk, AnneKjersti Holberg siterte Even Westerveld fra Geelmuiden-Kiese. Så vi reiste
på kurs for å lære mer om kommunikasjon.
Våg synlighet! Westerveld viste først til
Apostlenes gjerninger 2,47 der det står
at de første kristne «var velsett av hele
folket». – De var vel sett. Det betyr at
de var synlige. Vi må våge å være der folk
er, jeg tror Jesus ville vært på facebook,
påsto kommunikasjonsrådgiveren.

– For å mestre mediene trenger dere
kunnskap, sa Westerveld. Og vi ble belært om viktigheten av mediehåndtering.
Det handler om å fremme eget budskap
på en troverdig måte, enten det dreier
seg om produkter, påvirkning av
myndigheter, markedsmakt eller omdømmebygging.
Hvordan skal dere formulere og
kommunisere budskapet deres? For å
mestre mediene trenger dere trening,
sa Westerveld. Et case ble lagt ut, og
kursdeltagerne tok i bruk nyervervet
kunnskap.

De lovet Gud, og var velsett av hele
folket. Og herren la hver dag dem
som lot seg frelse til menigheten.
Apg. 2:47

Investeringen i denne formen for
kunnskapsbygging er bagatellmessig
sammenlignet med langtidskostnadene
av dårlig publisitet eller ingen publisitet,
sa Westerveld.
Alle var enige om at dette var vel
anvendte formiddagstimer, og reiste
fornøyde hjem med ny PR-strategi i
baklomma.

Inge Rese
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Å hoppe med Wirkola
med sin hopp-interesserte minstegutt.
Mens vi sto der kom Wirkola forbi
– denne gang uten sin berømmelige
hopplue. Støre hilste på stilhopperen
fra Melbu, og hadde et spørsmål til sin
ungdoms store forbilde:

«Det første du gjorde da du passerte
overgangen på vei mot sletta var å
ta hånda til hodet og løftet hopplua
forsiktig opp så den kom rett over
ørene. Hvorfor gjorde du det etter
hvert eneste hopp?»
Wirkola så lurt på Støre og svarte:
«Det var for å høre jubelen fra folket.»
Hvem av oss trenger ikke det – å få
litt jubel og bekreftelse på det vi gjør?
Men ikke alle våger å si det selv om
det er en sårbar jente i enhver kvinne
og en usikker gutt i enhver mann. En
sannhet vi ofte hører uttalt og som
også er knyttet til en beskrivelse av
Bjørn Wirkola. Hvem av oss har ikke
hørt på møter eller i festlig lag fra lett
nervøse talere: «]a, dette blir som å
hoppe etter Wirkola!» Et uttrykk som
i følge hoppkjenner Arne Scheie kan
føres tilbake til NM i Skuibakken i 1965.
NRKS sidekommentator Torbjørn
Yggeseth sa da til legendariske Per
Jorsett, rett før Toralf Engan skulle
sette utfor: «Selv ikke for Engan er det
greit å hoppe etter Wirkola!»

Foto gjengitt med tillatelse av Leif Høel/Dagbladet

Hvem trenger vel ikke litt bekreftelse
på det man gjør iblant?
Arrangørene av VM i skiflyging på
Vikersund var så kloke at de inviterte
de gamle storhopperne tilbake til
gamle trakter. Blant dem var Bjørn
Wirkola, en trivelig trønder som

holder seg uforskammet godt til
«gammel» storhet å være. Du ser ham
på bildet over, der han blir løftet på
gullstol under den tysk-østerrikske
hoppuka i Bischofshofen i 1967– der
nordmannen vant sammenlagt.
Jonas Gahr Støre var også engasjert
tilskuer i Vikersund den dagen sammen

47 år senere sto jeg ansikt til ansikt med
min barndoms helt, hopperen jeg hadde
sett så mange ganger på skjermen, men
aldri møtt. Dermed kunne jeg også få
stille mitt spørsmål: «Hvordan hadde
Wirkola det før hoppet?» Svaret kom
uvanlig kjapt til trønder å være: «Jeg
gruet meg ikke til å hoppe. Da kunne
jeg like godt sluttet. Men jeg var alltid
spent før konkurransen, veldig spent.»
Når det gjelder prestasjoner i
livet, blir det for oss – som for
Wirkola – å forsøke å hoppe, men

Modum Menighetsblad Nr. 1/2012

20

alltid med spenning. Fioli-nisten som
ikke skjelver i venstrehanda er ferdig
som fiolinist. Den presten som ikke
er spent foran en gudstjeneste, når
sjelden fram til menigheten.
Det er spenningen som skaper vibrasjonene og som gjør at vi kan prestere
ut over det vanlige, slik som jeg skrev
om Whitney Houston sist lørdag. Ikke
mange kilometer fra skiflygingsbakken
ligger en institusjon som har hjulpet
folk å «sette utfor», men som i enda
større grad har forsøkt å gi kvinner og
menn mot til å kjempe seg opp livets
motbakker. Det er Modum Bad.
Jeg spurte en av dem som har betydd
mest for denne institusjonen om han
kunne se noen fellestrekk mellom
dem som var kommet til Modum Bad

som pasienter. Han svarte slik: «De
fleste av dem som har kommet hit for
behandling var mindre enn seg selv da
de kom».
Ikke merkelig at samme terapeut ofte
sa: «Alt handler om selvfølelse. Alt
handler om selvfølelse». Uansett hvor
høyt på strå vi kommer, har vi alle
spenning i kroppen når vi sitter på
bommen. Og vi skal ha det, hvis vi er
normale. Uansett hvor langt vi driver
det, er det en liten guttunge eller
jentunge i våre voksne kropper som
trenger å løfte på lua så vi kan høre
jubelen.
Litt skammelig kan vi tenke. Vi burde
jo være styrt innenfra og ikke være
så avhengige av applausen utenfra.
Forståelig tenker Gud, ytterst forståelig for alle de kvinner og menn som

lever langt øst for Eden og som stadig
lengter etter å høre: «Bra nok! Mer
enn bra nok!»
Ja, dikteren Hans Børli antyder i diktet
«Styrke og svakhet» rett og slett at de
som ikke har kontakt med sin sårbarhet
står i fare for å falle i overgangen:
Styrken – den virkelige styrke – har i si
hand en stav som heter svakhet. Den
dagen styrken glemmer å stø seg til
denne mjå seljestaven, da snubler den i en
kingeltråd og brekker lårhalsen.

Per Arne Dahl

Tiden etter konfirmasjon – en
undersøkelse blant ungdommene i kirken
I mars måned blir ungdommene
i menigheten kontaktet og spurt
om å være med på en nasjonal
undersøkelse om tiden etter
konfirmasjon. Sammen med flere
tusen ungdommer fra mange
menigheter i Den norske kirke vil
ungdommene bli bedt om å svare
på spørsmål om hva de mener
om kirkens tilbud til ungdom og
kontakten med kirken i etterkant
av konfirmasjon.
Målsetningen
med
undersøkelsen er å danne seg et
bilde av konfirmerte ungdoms
forhold til kristendommen. «Vi er
også opptatt av å få kunnskap om
hva som motiverer for å fortsette i
kirkens ungdomsmiljø,» sier forsker
ved Kirkeforskning, Ida Marie
Høeg, som leder undersøkelsen.
Undersøkelsen er ikke bare rettet
inn mot ungdom som er aktive
i kirken. Undersøkelsen er i like
stor grad for ungdom som av ulike
årsaker ikke har hatt kontakt med
kirken etter konfirmasjon.
I et utvalg menigheter vil

ungdom som ble konfirmert i 2011
vil få tilsendt et spørreskjema med
faste svaralternativer. Ungdommene
får enten spørreskjemaet i posten
eller blir kontaktet via e-post. «Det
blir også lønn for strevet», sier Ida
Marie Høeg. Blant de som besvarer
hele undersøkelsen, vil det bli
trukket ikke mindre en tre heldige
vinnere av en iPad!
Tre institusjoner samarbeider
om
undersøkelsen. Det
er
Kirkeforskning (KIFO), Kirkelig
utdanningssenter i nord (KUN)
og IKO, IKO – Kirkelig pedagogisk
senter.
Anonymitet
står
sentralt i undersøkelsen. «Vi som
jobber med undersøkelsen er underlagt taushetsplikt og dataene vil bli
behandlet konfidensielt, dvs. i
fortro-lighet», sier Ida Marie Høeg.

Lokaler til
anledningen?
Vi har lokalene du trenger til møter,
samlinger og selskap. Rimelige priser.
Sjekk ut Vaaraan og Åmot kirke på
www.modumkirke.no
og ring kirkekontoret på telefon 32
78 32 30 eller send epost til kirkekontor@modumkirke.no for mer
informasjon

Eigil Morvik,
IKO – Kirkelig pedagogisk senter,
Ida Marie Høeg, prosjektleder,
Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO)
Bernd Krupka, Kirkelig
utdanningssenter i nord (KUN)
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Program Vikersund menighetssenter
Tirsdag 20.03 kl. 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 21.03 kl. 19.00: Hva er ondskap?
v/Leif Gunnar Engedal
Sang av Terje Landro
Tirsdag 27.03 kl. 17.00: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Onsdag 28.03 kl. 19.00: Møte i Misjonssambandet
v/Niri Lid
Fredag 06.04 kl. 19.00: Langfredag i lyd og bilder
v/Geir Holberg
Onsdag 11.04 kl. 19.00: Peiskveld
Tirsdag 17.04 kl. 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 18.04 kl. 19.00: Bibel og poesi
v/Oskar Stein Bjørlykke.
Bjørlykke er en av forfatterne
som var med på den nye
bibeloversettelsen. Han vil
fortelle om det, samt lese egne
dikt. Sang: Helle Myrvik

Provisjonsbasert
annonseselger til
menighetsbladet
Menighetsbladet utgis av Modum menighetsråd med
inntil fem utgaver i året. Bladet ﬁnansieres med frivillig
kontingent og annonser. For at bladet ikke skal gå
med underskudd søker vi nå en annonseselger. Du
liker å drive med salg og har gjerne erfaring som
selger, er intiativrik, selvstendig og selvdreven og
opptatt av å levere resultater. Du har høy arbeidskapasitet og er en god relasjonsbygger. Lønn er
provisjon av salget.
For mer informasjon om stillingen eller
ved spørsmål kontakt Victoria Tangen på
vici_st@hotmail.com eller 97 19 83 34.
odu
odum blad odum
Menighets Menighetsblad Menighmetsblad
Nr. 1 Mars

2011 e.

Kr. Årga
ng

80

Nr. 2 Mai 2011 e. Kr. Årgang 80
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st 2011

e. Kr.
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80

Gode råd
om gravstell

Lørdag 21.04 kl. 09.30: Loppemarked
Onsdag 25.04 kl. 19.00: Møte i Misjonssambandet
v/Bjørn Moldekleiv
Onsdag 02.05 kl. 19.00: Israelsmisjonskveld v/Heidi Vego
og Morten Kravik. Heidi er
student fra Vikersund som har
bodd i Israel et par år og bl.a.
arbeidet for Israelsmisjonen.
Onsdag 09.05 kl. 19.00: Vi synger sammen.
Tirsdag 15.05 kl. 11.00: Formiddagstreff
Tirsdag 17.05 kl. 18.00: 17.- maifest
Onsdag 23.05 kl. 19.00: Møte i Misjonssambandet
v/Erik Kjebekk

Vikersund
Normisjon
(indremisjon) - 140 år
Vikersund Indremisjon ble
stiftet i 1872 og kan i år feire
140 års jubileum.
Jubileet blir feiret
søndag14. oktober
på Vikersund
menighetssenter
med gudstjeneste og festmøte med bl. a besøk av
generalsekretær Rolf Kjøde
fra Normisjon, og sang og
musikk av Hallvard Alstad og
Olav Soltun. Sett av dagen
allerede nå.

side10

Se alle kandidatene til
valget av nytt
side 12
menighetsråd

Modum

menig

het

Opplevelser og
felleskap for alle

side 14

Modum menighetsblad

1931 – 2011

sblad
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
t,
e kraf
trett
furet, værbitt
over
vannet,
har, med de tusen hjem.
gir den 193
1er– 201
HAN
ingen kreft
elsker
det1 og tenker
somElsker,
og den stor styrke. Jesaja 29
på vår far og mor
gir HAN
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Lørdagskafé
på Vaaraan
Lørdag 28 april kl. 11.00

Sørger du?
Har du behov for støtte i
forbindelse med sorgbearbeidelse,
kan du ta kontakt med diakon
Liv Marie Rudmoen på tlf.
32 78 32 36 eller 477 55 634

Har du behov for en
samtale?
På kirkekontoret vil det alltid være
en til å møte deg eller formidle
kontakt til en av prestene, diakonen
eller en annen av de ansatte.
Du kan også ringe ansatte, eller en
frivillig samtalepartner. tlf. 32 78 32
30, kl. 09.00–14.00

Gi ikke opp når livet trues:
Kirkens SOS har krisetelefon
tjeneste hele døgnet.
Tlf. 815 333 00
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Faste arrangementer
Mandager
Sysle blandakor: Øvelse hver mandag kl. 19.00.
Holy-Robic: Hver mandag kl.19.00: Kondisjon/
styrkemix
Tirsdager
Strikkekafè for alle håndarbeidsglade.
Annenhver tirsdag kl.18.00
Onsdager
Barseltrim: Hver onsdag kl. 10.00
Småbarnstreff:
Annenhver onsdag; for barn i alderen 0-3 år
Kl. 11.00-12.00: Lunsj på Kirketorget.
Kl. 12.00-12.45: Sang
SMK Viking: Øvelse hver onsdag kl. 17.30-20.00.
Kor O2: Øvelse hver onsdag kl.20.00 – 22.00
Torsdager
Åmot barnegospel: Hver torsdag kl. 17.30-19.00.
Kontaktpersoner: Nina Brokhaug Røvang og Hanna
Louise Øien.
Holy-Robic: Hver torsdag kl. 19.00: Step/styrkemix.
Holy Robic senior: Hver torsdag kl.11.00-11.45.
Kaffe og vafler på kirketorget etter trening.
Fredager
Bønnesamling for alle: kl. 10.00-11.00
Mandag–fredag
Lunsj med staben: Man–fre kl. 11.30. Åpen for alle
Prestene og diakonen er tilgjengelige for samtale,
skriftemål og forbønn

Program Åmot kirke
Mandag 19. mars
Søndag 25. mars

10.30 Hyggestund
17.00 Myldregudstjeneste.
Tormod Moviken og
Hanna L. Øien
Tirsdag 27. mars 17.00 Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Start fra Åmot kirke
Søndag 15. april
20.00 Treffpunkt – et pusterom i en
travel hverdag. Sang og musikk
ved Kari Elise Liodden, Dag Rune
og Ann Kristin Gundhus.
Kveldstanker ved Runar J.
Liodden. Lena Grøtterud
fremfører en selvvalgt salme.
Åpen kafe på kirketorget med
gratis kaffe, te og kaker. Svært
gode tilbakemeldinger fra folk på
de tidligere kveldene!
Mandag 16. april 10.30 Hyggestund
Søndag 22. april
19.00 Gudstjeneste med Tro & Lys
Tirsdag 15. mai 1 19.00 Temakveld med Henrik Syse.
«Noe å tro på?»
Filosof Henrik Syse leder oss
inn i livets store spørsmål på en
ærlig og forfriskende måte.
Lørdag 19. mai
19.30 Champions League-finalen vises
på monsterskjerm
Mandag 21. mai
10.30 Hyggestund
Onsdag 13. juni
11.00 Rullatormila. Mosjonsløp for
eldre med og uten rullator.
Start og ankomst på
Modumheimen

Kirken er åpen tirsdag – fredag:
11.00–17.00
Med forbehold om endringer
Kirkekontoret er åpent mandag–fredag 09.00–14.00

Myldre gudstjeneste
Har du spørsmål om kristen tro?
….som du kan tenke deg å dele med andre? Hvis du
ønsker å delta i en samtalegruppe, et husfellesskap;
kontakt Runar J. Liodden i Åmot kirke, tlf. 32 78 32 32

Velkommen til å være med i Modum Menighetskor
Øvelse i Åmot kirke – Kontakt: Lars-Ole Gjermundbo

Mandag 28. mai – 2. pinsedag
17.00 Sammen i lovsang på Betlehem, Geithus.
Arr: Delta

Søndag 25. mars kl 17 i Åmot kirke
Tilrettelagt for de minste barna (0-3år) og deres
familier, og ellers alle som har lyst. Vi legger opp til en
gudstjeneste med mylder og bevegelse .
Gudstjenesten begynner kl.17, og varer ca 45 minutter.
Etterpå er det enkel kveldsmat på kirketorget.
HJERTELIG VELKOMMEN!
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«En som pisser op veggen»
Christian Skredsvig og Bibelen

levende om læreren og skoleungene.
Så ser læreren at det er en ny gutt i
skolen. Han må fortelle hvem han er.
Even forteller at han kan lese. Han har
lest i Bibelen og har kommet like til
David og Abigael. Denne bibelhistorien
finner vi i 1 Samuelsbok kapitel 25. Her
fortelles det om en konflikt mellom
David og en mann som heter Nabal.
Nabal var gift med Abigael. Abigael var
en klok kvinne. Hun fikk avverget at
David angrep Nabal og hans menn. Even
får slippe til med å fortelle, og boka går
inn i det 25. vers hvor David snakker til
Abigael:

Selvportrett av Christian Skredsvig.

Christian Skredsvig var ikke bare maler.
Han var også forfatter. I 1912 gav han ut
romanen «Møllerens søn». Romanen er
tydelig preget av å være selvbiografisk.
Særlig er barndomsskildringene gode
fortellinger om forholdene på Modum
midt på 1800-tallet. I boka heter hovedpersonen Even og han bor på plassen
Stranna. Faren er møller. I virkeligheten
bodde Christian på plassen Tomta under
Skredsvig, like ved Stalsberg skole.
Skredsvig var født i 1854 og han døde
i 1924.
En episode handler om Evens
første skoledag. Even er seks år og får
følge med sin eldre søster Kari på skolen.
Året kan være 1860. Skolemesteren
kalles her Mons. Christians første
lærer var Mads Hovland. Det fortelles

«… sandeligen saa visst som Herren
Israels Gud lever, som forhindrede mig,
at jeg ikke gjorde dig ondt, havde du ikke
kommet saa hurtig imot mig, da hadde
ikke Nabal beholdt til i morgen en som
pisser op til veggen.
Nei, nei, Even! Maa aldrig si slikt på
Skolen…, sa Mons hart».
Even blir lei seg. Han får skjenn for å ha
gjengitt bibelens ord.
Om vi slår opp i våre nyere bibler, finner
vi ikke dette uttrykket «en som pisser
op til veggen». I Bibel 2011 står det:
«Hadde ikke du vært så snar til å møte
meg, ville Nabal ikke hatt en eneste mann
igjen ved daggry.» En som pisser opp
til veggen, er altså ikke annet enn en
mann. Det samme har oversettelsene
fra 1930 og 1978.
Jeg har en bibel som er
trykt i 1853. Der står det verset som
Even gjengir, slik: «Og sandelig, saa vist

som HERREN Israels Gud lever, som
forhindrede mig, at jeg gjorde dig ikke
Ondt; om du havde ikke skyndet dig, og
kommet imot mig, da havde ikke Nabal
beholdt til overs indtil Morgenen, naar det
bliver lyst, En som pisser på veggen.»
Denne ordlyden ligger nær den Even
gjengir. Her en bibelteksten oversatt
ordrett fra det hebraiske språk. Av
det blir det dårlig og knudrete norsk
(dansk) språk. Men språket er mer
billedrikt.
Nyere bibeloversettelser har
altså omskrevet dette uttrykket. Nå er
«den som pisser opp til veggen», blitt
en mann. Det er et spørsmål om ikke
det hebraiske uttrykket burde blitt
stående. Den gamle ordlyden har i alle
fall fascinert Skredsvig, og den har virket
støtende på godtfolk som skolemester
Mons. Vår versjon er verken så
fascinerende eller så støtende.
Jeg har alltid vært glad i
bibelhistorie. Derfor vil jeg oppfordre
til å lese fortellingen i Bibelen, både i
det gamle og det nye testamente. Det
er fortellinger som ligger til grunn for
mye av vår kultur. Hvor mange av dem
som har lest «Møllerens søn», har slått
opp i 1. Sam. 25 og funnet teksten der?
Den ene teksten kaster lys over den
andre, på en morsom måte.

Jon Mamen
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Hva skal jeg velge?
«Jeg vil ta borgerlig, jeg!» Ordene
fra tenåringen overrasket mammaen. Selv om familien ikke var
ofte å se i kirka var den likevel
viktig for dem. Sønnen var døpt
og mammaen ville gjerne at han
sto til konfirmasjon i kirka.
Etter hvert som barna våre vokser opp
er det naturlig at de får være med å
ta valg, øve seg på å få mer ansvar for
livet sitt. For målet er jo at de en dag
kan stå trygt på egne bein. Underveis
har vi foreldre tatt mange valg for
dem med et ønske om å gi dem det
beste. Et av valgene som flertallet av
foreldrene i Modum har tatt er å døpe
barnet sitt i kirka. Dåpen har gitt dem
en tilhørighet til Gud og menigheten.
Som faddere og foreldre har vi lovet
å gi dem god kjennskap til og erfaring
med den kristne tro, en oppgave som
varer frem til de blir religiøst myndige
ved fylte 15 år.

Denne våren får årets 8. klassinger
i Modum besøk på ungdomsskolen av
Human-Etisk Forbund og Den norske
kirke. De får presentert to ulike konfirmantopplegg. I tillegg mottar de
informasjonsmateriell i posten. Hva
skal de velge – kirkelig konfirmasjon,
opplegget til Human Etisk Forbund
eller ingen av delene?
Ingressen øverst handler om meg.
For da jeg var 14 år ville jeg stå borgerlig. Jeg trodde ikke på Gud. Kirka var for
meg et sted for kjedelige og alvorlige
mennesker. Det sto slett ikke i stil til
en fotballglad, forelska tenåring som
hørte på Twisted Sister og Bon Jovi.
Mamma var av en annen mening og var
tydelig på at hun ønsket at jeg «gikk
for presten». Avtalen ble at jeg skulle
starte opp i kirka så fikk jeg heller
hoppa av underveis.
Jeg ble ingen avhopper! Året som
konfirmant i Langesund menighet ble
helt annerledes enn jeg forventet.

Fordommene mine smeltet i møte
med det varme fellesskapet i kirka.
Her møtte jeg ledere som så meg
og respekterte meg, som gav oss
tenåringer rom. Vi hadde det veldig gøy
på konfirmantleiren. Jeg fikk prøve meg
som bassist i bandet til det nyoppstarta
ungdomskoret i menigheten, og jeg ble
en naturlig del av miljøet i kirka. Sakte,
men sikkert vokste troen på Gud fram
i meg. Det gav meg en kjærkommen
porsjon selvtillit og en større trygghet
på hvem jeg er. Det har gitt meg noe
større å leve for!
Jeg er veldig takknemlig for å ha fått
erfare at Gud går meget godt overens
med fargerike tenåringer.
Så, kjære 8. klassinger, velkommen til
å stå til konfirmasjon i kirka! Velkommen som du er!

Runar Liodden
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Tlf. 32 78 15 00

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

Vikersund · Tlf. 32 78 72 70
Å

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

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

SVENDBY
ENDBY

- Når du trenger elektriker!

Elektriske.as

Modum menighet
Gudstjenesteutvalget i Modum menighet.
Modum menighetsråd har opprettet et gudstjenesteutvalg for å å
lede prosessen fram til ny gudstjenesteordning for Modum menighet.
Utvalget består av: Stine Buxrud, Åmot, Leif Gunnar Engedal,
Vikersund, Eirik Roness, Vikersund, Eli Landro, Geithus og
Torill Korsvik, Vikersund, Knut Johnsen (organist) Geir Holberg
(sokneprest).
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Har du innspill du ønsker å komme med så ta gjerne
kontakt med en av utvalgets medlemmer.
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn
Døde
Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Arne Villy Wold
Torill Vang Lindberg
Erik Jellum
Hans Kristian Grøtterud
Ragnhild Kristiansen
Willy Roar Hovde
Thor Tandberg Engen
Rolf Oddvar Bentzen
Arne Oddbjørn Johnsrud
Arne Gundhus
Bjørn Harry Hansen
Randi Lund
Ole Johannessen
Ruth Lovise Jørgensen
Gunvor Kristin Svendby

1919
1950
1951
1927
1927
1939
1946
1935
1942
1939
1945
1956
1944
1918
1923

04.11.2011
09.11.2011
10.11.2011
11.11.2011
11.11.2011
15.11.2011
16.11.2011
18.11.2011
22.11.2011
23.11.2011
25.11.2011
29.11.2011
08.12.2011
09.12.2011
13.12.2011

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

Egil Germann Madsen
Ingrid Braathen
Gudrun Marie Berg
Tordis Marie Bekken
John Parelius Denné
Charles B. Graven Johansen
Scott Paul Myhrer
Johan Aabye
Gerda Helen Foss
Arne Østensen
Tor Kittilsen
Klara Aasmundrud
Ellen Bækken
Kåre Bjørnstad
Thore André Paulsen

1927
1935
1924
1922
1918
1951
1936
1924
1924
1925
1954
1918
1925
1923
1928

16.12.2011
22.12.2011
28.12.2011
29.12.2011
05.01.2012
10.01.2012
11.01.2012
19.01.2012
20.01.2012
20.01.2012
26.01.2012
26.01.2012
27.01.2012
31.01.2012
01.02.2012

Nykirke kirke
Modumheimen kapell
H e g g e n k i r ke
Heggen kirke
Rud kirke
Modumheimen kapell
Snarum kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
S n a r u m k i r ke
Modumheimen kapell
Heggen kirke

Døpte
Navn

Dåpsdato

Kirke

Navn

Dåpsdato

Kirke

Ingrid Sofie Bjering
Julian Bangsund-Haavik
Oskar Nikolas Bjørlo
Lisa Reiersøl Eidal
Michael Grønlund
Natalie Reipen
Nelly Christiane Carlsen Thon
Henning Dahlen
Lars Magnus Dalby
Nattali Henriksen
Karl Emil Hansson
Mikkel Andresen
Matheo Miljeteig Danielsen
Ivo Iver Rafael Andersen

30.10.2011
13.11.2011
13.11.2011
13.11.2011
13.11.2011
13.11.2011
13.11.2011
20.11.2011
27.11.2011
27.11.2011
04.12.2011
11.12.2011
11.12.2011
18.12.2011

Borre kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Rud kirke
Vestre Spone
Hole kirke
Heggen kirke
Snarum kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Solumsmoen kapell

Sirita Xiufang Aaby
Henrik Lien-Ødeverp
Marius Skogen Presthus
Eivind Kesanen Olsen
Torunn-Marie Grøterud
Pia-Charlotte Haga-Belgum
Peter Tandberg Bakke
Håkon Krogstad Bakken
Jonas Båsum
Emilie Harstad Fagan
Josefine Langnes Løvik
Signe Kristine Ranum-Nilsen
Bastian Sandbeck-Nordbø
Johanna Grønvold

18.12.2011
25.12.2011
25.12.2011
08.01.2012
15.01.2012
15.01.2012
22.01.2012
22.01.2012
22.01.2012
22.01.2012
22.01.2012
22.01.2012
22.01.2012
29.01.2012

Eikvang, Nykirke kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Snarum kirke
Snarum kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot
Olavskirken
Rud kirke

Vigde
Brudeparet

Dato

Kirke

Hege Godø og Jonas Flaglien

11.11.2011

Åmot kirke

40 år
med Heggen gospel
– 1972 til 2012
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GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER
Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - www.modumkirke.no

Baksidebilde:

April

Mai

Søndag 1. april - Palmesøndag - Matt 26,6-13
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Aksel Toft og Hanna L. Øien.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
og Knut Johnsen.

Tirsdag 1. mai - Luk 14, 12-14
Heggen kirke kl. 12: Høymesse. Aksel Toft og
Ellen K. Jepsen.

Torsdag 5. april - Skjærtorsdag - Luk 22,14-23
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste.
Aksel Toft og Knut Johnsen.

Ny PR-strategi skal trekke flere folk til
Åmot kirke.

Mars
Søn 11. mars - 3. søn i fastetiden - Mark 9,2-13
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Geir E. Holberg, Per Anders Øien og
Åmot barnegospel. Skidag etter gudstjenesten.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray og
Aage N. Eilertsen.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Aksel Toft og
Leif Gunnar Engedal.
Søn 18. mars - 4. søn i fastetiden - Joh 12,20-33
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Per Arne Dahl
og Helge Harila.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Aksel Toft og
Per Anders Øien.
Søn 25. mars - Maria budskapsdag - Mark 16,21-23
Gulsrud kirke kl. 11: Høymesse. Arild Løvik og
vikarorganist. Konfirmantweekend.
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg,
Knut Johnsen og Modum Soul Children.
Hele staben deltar. Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. Tormod
Moviken og Hanna L. Øien.
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Søndag 6. mai - 5. søn i påsketiden - Luk 13, 18-21
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Aksel Toft og
Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg
og Hanna L. Øien.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.
Aksel Toft og Ellen K. Jepsen.

Fredag 6. april - Langfredag - Mark 14,26-15,37
Søndag 13. mai - 6. søn i påsketiden - Matt 7, 7-12
Vestre Spone kirke kl. 11: Langfredagsgudstjeneste.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray
Aksel Toft og Knut Johnsen.
Helge Harila.
Vikersund menighetssenter kl. 19: Langfredag i lyd
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
og bilder. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11:
Søndag 8. april - 1. påskedag - Matt 28,1-10
Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Hanna L. Øien.
Aksel Toft og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste v/Tro & Lys.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Geir E. Holberg og Hanna L. Øien.
Torsdag 17. mai - Kristi Himmelfartsdag - Matt 22,
17-22
Mandag 9. april - 2. påskedag - Luk 24,36-45
Olavskirken
kl. 10: Gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner.
og Helge Harila.
Aksel Toft og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 10.20: 17. mai-gudstjeneste.
Olavskirken kl. 19: Gudstjeneste. Inger Ma
Runar J Liodden og Hanna L. Øien.
Bjønnes, Helge Harila og Sysle blandede kor.
Heggen kirke kl. 10.30: 17. mai-gudstjeneste.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Søndag 15. april - 2. søn. i påsketiden - Joh 21, 15-19
Snarum kirke kl. 10.45: 17. mai-gudstjeneste.
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Arild Løvik og Ellen K. Jepsen.
Geir E. Holberg og Hanna L. Øien.
Åmot
kirke kl. 11.30: 17. mai-gudstjeneste.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Anne Grete Listrøm og Helge Harila.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Søndag 20. mai - søn før pinse - Joh 3, 16-21
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste,
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt. En stemningsfull
Geithus-partiet. Arild Løvik,
kveld med påfyll til livet.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Gruvetråkka kl. 11: Gudstjeneste.
Søndag 22. april - 3. sø.n i påsketiden - Joh 10, 1-10
Runar J. Liodden.
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Aksel Toft ,
Snarum kirke kl. 12.15: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Anne-Kjersti Holberg, Knut Johnsen og
Arild Løvik, Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Tårnagentene.
Nykirke kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste med
Søndag 27. mai - 1. pinsedag - Joh 14, 15-21
konfirmantene fra Åmot og Nykirke.
Heggen kirke kl.11: Høytidsgudstjeneste.
Tormod Moviken og Hanna L. Øien.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen,
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Aage N. Eilertsen og Ringerike mannskor.
Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste v/Tro & Lys.
Søndag 29. april - 4. søn i påsketiden - Joh 13, 30-35
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Notto Thelle og Ellen K. Jepsen.
Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Tormod Moviken og vikarorganist.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.
Geir E. Holberg og Hanna L. Øien.

Mandag 28. mai - 2. pinsedag - Joh 6, 44-47
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
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