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Leder Modum Menighetsråd
Terje Enger Gulbrandsen
Nordbråtagata 30, 3340 Åmot
E-post: tegu@toll.no
Stillinger
Sokneprest Geir E. Holberg
Heggen, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 54 08
E-post: geir.holberg@modumkirke.no
Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang
Granittveien 4, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 32 31 k - 905 35 124 m
E-post: nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no
Kapellan Runar Liodden
Doktorveien 9, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 73 08
E-post: runar.liodden@modumkirke.no
Trosopplærer Anne-Kjersti Holberg
Heggen, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 54 08 · E-post:
E-post: anne-kjersti.holberg@modumkirke.no
Diakon Liv Marie Rudmoen
Lerkeveien 5, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 32 36 k - m. 477 55 634
E-post: liv.marie.rudmoen@modumkirke.no
Kateket Arild Løvik
Lerkevn. 2, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 75 55 - Mobil 934 23 754
E-post: arild.lovik@modumkirke.no
Organist Knut J. Johnsen
Ø. Louisenbergvei, 3340 Åmot
Mobil 917 93 258
E-post: knut.johnsen@modumkirke.no
Menighetsmusiker Hanna Louise Øien
3360 Geithus
Tlf. 478 97 831
E-post: hanna.louise@modumkirke.no
Kirketjener Gunnar M. Stenbro
Ospveien 1, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 47 93
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
Menighetssekretær
Vigdis Hartberg Buhagen
Mikkelsveien 7, 3055 Krokstadelva
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
Rine Brekke
Øyaveien, 3370 Vikersund
Tlf. 951 42 797
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
Assistent Gro Grøsland
Sønsteby gård, Heggenveien, 3360 Geithus
Mobil 94 86 03 75
E-post: gro.grosland@modumkirke.no
Seniorprest Tormod Moviken
Jarenveien, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 23 50
E-post: tormod.moviken@modumkirke.no
Vikersund menighetssenter
Utleieansvarlig: Hroar Fossen
Tlf. 32 78 75 70 / 950 42 798
Vaaraan
Utleieansvarlig: Gro Grøsland
Tlf. 32 78 32 30

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

Takk
Årsmeldingen for 2011 foreligger nå i endelig utgave. Det er
med glede vi kan presentere en fyldig årsmelding som gir et
godt innblikk i de mange aktiviteter som vår kirke engasjerer
seg i for lokalsamfunnet. Her synliggjøres «tall og statistikk»
for ulike aktiviteter knyttet til kirkestedene og Modum menighet.
Vi vet det er mange som fortjener en stor takk for verdifull innsats både av ansatte
og alle frivillige. Det er gjennom samarbeid og godt lagspill vi kan stå sammen i mål
og visjon: I Kristus, Nær livet.
I samspill med råd og menighet skapes et fellesskap som gjør at folkekirken lever
og er i god utvikling på Modum. Kirkevalget siste høst har gitt oss et nytt Menighetsråd der medlemmer med ulik bakgrunn og erfaring vil kunne utvikle menighetsarbeidet videre.
Utfordringene er mange, særlig merkes dette på det økonomiske området. Skal vi
lykkes i en fortsatt god utvikling for Modum menighet må dette forankres i gode
og nødvendige rammer fra de bevilgende myndigheter.
Hilser med bibelordet Rom 5, 1-2:
Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus. Gjennom
ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om
Guds herlighet.
Terje Enger Gulbrandsen
Menighetsrådsleder

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?

Gi ikke opp når livet
trues:

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

Kirkens SOS har krisetelefon tjeneste hele
døgnet. Tlf. 815 333 00

Overnattingstur
til Betlehem
Et av årets store høydepunkter
i Åmot barnegospel er vårens
overnattingstur! De siste årene
har vi reist til Notodden, Sandefjord, Langesund, Hønefoss og Sigdal.
I år reklamerte vi med skikkelig langtur; vi skulle til Betlehem. Med barnegospelens julekonserter friskt i minne,
var det mange som hadde fått med seg
hvor Jesusbarnet ble født.
En av barnegospelens nye, flotte
gutter utbrøt lettere oppgitt da mammaen parkerte bilen utenfor Coop på
Geithus: «Men, mamma, dette er feil.
Det er ikke her vi skal overnatte. Jesus
ble jo ikke født rett ved butikken».
Der det er hjerterom er det hus-

rom, og 50 små og store fra barnegospelen fant seg soveplasser rundt i hele
de gode lokalene til pinsemenigheten i
Geithus en helg i april. De timene solen
strålte benyttet vi til rebusløp og nistespising ute. Etter øvelser og lek var det
«kirkekino» med popcorn og brus. Etter en natt med mer eller mindre søvn
ble helgen toppet med pinsemenighetens familiemøte hvor barnegospelen
sang og danset.
Nå har gospelen tatt sommerferie,
men nye og gamle medlemmer er velkomne til øvelse igjen torsdag 30. august kl. 17.30 i Åmot kirke.
Nina Brokhaug Røvang
Sarah er et stort forbilde for små solister,
her sammen med Målfrid i «Gjør noen
glad»

Barnegospelen synger på familiemøte på Betlehem
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Familiespeidersamling
på Engersetra

Vårbilder kan og males ikledd regntøy og nisselue.

«Har du gått og vasset klissvåt gjennom regnet, men allikevel hatt overflod
av sang» lyder en gammel speidersang
som passer godt for å beskrive familiespeiderens samling i april på Engersetra. I fjor på samme samling gikk
speiderne på ski fra Nygårdshøgda til
Engersetra, i år var det kaldt snøsludd,
søle på bakken og langt fra skiføre.
Men, dette stoppet ikke familiespeideren fra å grille middag ute og feire at
våren er i anmarsj. Vår og May-Helen
Nilsen fortalte om vårtegn og om de
ulike fuglene som vi kan finne i skogen
fremover. Malerkostene ble tatt frem,
og med en hyttevegg som staffeli, ble
det mange flotte vårbilder!
16.–17. juni reiser familiespeideren
på overnattingstur i telt til området
rundt speiderhytta på Holleia. Har du
lyst til å være med eller vite mere om
familiespeideren, finner du programmet og kontaktinformasjon på hjemmesiden til menigheten:
www.modumkirke.no.
Nina Brokhaug Røvang

Hytteveggen på Engersetra ble brukt som staffeli.
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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

Barns tro…
har samme verdi som voksnes tro. For
tro er først og fremst relasjonen til
Gud. Selv om barnet ikke har like mye
kunnskap og livserfaring som en voksen, har barnets tro full verdi her og
nå. Vi må ikke behandle barnet som en
tom krukke som skal fylles med kunnskap om Gud. Det troende barnet har
allerede en relasjon til Gud, og har kanskje erfaringer med Gud som det ennå
ikke har satt ord på. Det veit mange
foreldre som stadig får store eksistensielle spørsmål fra barna om Gud, Jesus,
døden og himmelen.

Trosopplæring handler om mer enn
kunnskap. Det handler like mye om å
lære barnet å be, gjennom å be sammen
med barnet. Bønn er jo selve samtalen
med Gud, og derfor helt grunnleggende
i vår relasjon til Gud.
Menigheten ønsker å være en støtte for
hjemmet. Vi vil ha samlinger der barnet
kan få utvikle både sin relasjon til Gud
og sin kunnskap om Gud. En oversikt
over tilbud for barn og unge i Modum
menighet finner du på s. 12.
Den viktigste arenaen for trosopplæring er likevel hjemmet. De voksnes
verdier, livssyn og tradisjoner preger
barnas oppvekstmiljø. Gjennom sam-

Babysang

For deg som ikke har anledning til å
være med på et helt kurs:

I august starter et nytt Babysangkurs for barn 0-12 mnd. Vi møtes på
Vikersund menighetssenter torsdager
kl 12:30–14:00. Ved behov kan vi også
ha en gruppe 14:00–15:30.
Vi starter med en sang- og
musikksamling, og har en pratestund
med kaffe/te og enkel bevertning
etterpå. Dette blir veldig gøy! Lyst til å
være med, eller kjenner du noen som
kanskje vil?
For påmelding eller mer info:
annekh@modumkirke.no
32 78 32 30 / 41 65 70 59

Vi har også Babysang på Småbarnstreff
i Åmot kirke annenhver onsdag 11:0013:00. Her starter vi med lunsj for
de som ønsker det, og fortsetter
med sangstund ca 12:15. Det går an å
komme rett til sangstunden hvis man
ønsker det. Her er det ingen påmelding.
Velkommen til Babysang!

tale, fortellinger og kveldsbønn kan vi
sammen med barna bli bedre kjent med
Gud. Tro og bønn er naturlig for små
barn. La oss hjelpe dem til å beholde et
naturlig forhold til Gud ved å gi rom for
det i familiens hverdag.

Anne-Kjersti Holberg
Trosopplærer
i Modum menighet

Se også menighetens hjemmeside:
www.modumkirke.no
Datoer for Babysang på Vikersund
menighetssenter i høst:
23.08
20.09

30.08
27.09

06.09
11.10

13.09
18.10

Oppstart nytt kurs 25.10
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Tårnagenter
på oppdrag
21. og 22. april hadde Åmot og
Heggen kirke besøk av 23 flotte,
spente og nysgjerrige tårnagenter.
Da barna møtte opp i kirken lørdag for-middag, måtte de oppgi et
hemmelig passord for å slippe inn i
Tårnagent-labyrinten. Etter å ha utført en del grunnleggende agentoppdrag, fikk de utdelt hvert sitt
agentbevis med eget agentnummer.
Før vi kunne begynne å utføre oppdrag, fikk vi besøk av Inger, som er politi. Hun fortalte litt om hva politiet gjør
når de skal løse et oppdrag, og viste oss
hvordan man finner fingeravtrykk. Dette var tydeligvis spennende, og barna
fulgte godt med.
Under Oppdrag symboljakt ble
Tårnagentene bedt om å hjelpe til med
å finne noen kirkeskatter som hadde
forsvunnet. Heldigvis ble alle skattene
funnet og satt på plass der de skal være.

Under Oppdrag gudstjeneste hjalp
agentene til med å forberede søndagens gudstjeneste. Trosopplærer AnneKjersti var veldig glad for å få hjelp med
prekenen!
På søndag møtte agentene morgenfriske opp i Heggen kirke. Høyt, høyt
oppe i kirketårnet viste kirketjener
Lina fram de tunge, gamle kirkeklokkene.Vi sang sammen med klokkene, og
vi fant ut hva som står skrevet utenpå
dem. Det var nok litt skummelt å gå
opp og ned trappene i tårnet, men det
var veldig spennende. Foreldre stilte
opp som englevakter og passet på så
alle var trygge.
På gudstjenesten kl.11 delte Tårnagentene sin kunnskap med menigheten. Spesielt vekket Tårnagentsangen
begeistring. Jeg tror også mange ble
imponert over at Tårnagentene hadde
lært en sang på gassisk (språket på Madagaskar, der Modum menighet har et
misjonsprosjekt).

Og sannelig hadde ikke Tårnagentene
sørget for et oppdrag til de som kom
til gudstjeneste også. Under kirkebenkene fant vi hjerter med oppdraget:
spre Guds kjærlighet til noen i uken
som kommer.
Etter gudstjenesten ble det servert
Tårnagentkaker, boller og brus. Det var
en fornøyd gjeng med 3.klassinger og
ledere som forlot kirken.
Tårnagenthelgen ble veldig bra!
Dette er helt klart noe vi vil gjøre igjen.
Tårnagent-helg er en del av trosopplæringen vår i Modum menighet. Vi skal
arrangere Tårnagenthelg neste år også,
og håper at enda flere vil delta. Det er
en fin måte å bli kjent med kirka og
bygge tilhørighet til den på, avslutter
trosopplærer Anne-Kjersti. Det er en
fin måte å bli kjent med kirka og bygge
tilhørighet til den på.
Anne-Kjersti Holberg
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Snipp, snapp, snute
så var 500 år med statskirke ute…

– men, «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske
Arv».
Norges Grunnlov ble endret den 21.
mai 2012. Staten og Kirka skiller lag
etter mer enn 500 års samliv. Staten
er nå sekulær, i betydningen stat uten
stats-religion, og Kirken i betydningen
mer trossamfunn enn statsinstitusjon.
Grunnloven og de kristne
verdiene
Samtlige partier på stortinget gikk inn
for avvikling av kirkelig statsråd i Kirkeforliket av 2008. Staten skal understøtte Den Norske Kirke i egenskap av
folkekirke, og skal understøtte andre
tros- og livssynssamfunn på lik linje
med denne. Men den nye § 2 er klar på
at verdigrunnlaget fortsatt skal bygge
på vår kristne og humanistiske arv.
Økonomi og kirke
Privilegier skaper ikke kirke, det er det
troen på Jesus som gjør, men det har
gitt gode økonomiske rammer for drift.
Politikerne ønsker imidlertid å gi folkekirken samme finansiering som før.

Intensjonen er at folkekirken skal være
tilstede på hvert nes og hvert sted over
hele landet. Biskop Byfuglien uttrykte
ubeskjedent at selv om statskirken forsvinner, vil vi beholde statsbudsjettkirken.
Kirken og folket
Som folk og nasjon trenger vi noe felles ut over individers og gruppers rettigheter. Vi trenger et sosialt lim som
samler oss om et kulturelt og nasjonalt

særpreg. Kristendommen bidrar med
dette, ikke minst som følge av kultur og
tradisjon.
Således er Kirken en del av vår felles identitet og forankring. Som kulturbærer for den kristne kultur i Norge,
er det betryggende å vite at verdigrunnlaget fortsatt skal være forankret
i de kristne verdiene.

Inge Rese

Flere kommer til kirken
«Tomme gudshus» – hører vi ofte
i media. «Ingen besøker kirken
lenger».
Men tallenes tale er klar på Modum –
med positivt fortegn. De viser stabilitet
og fremgang i gudstjeneste-besøkende i
forhold til i fjor.
Vi tror tallene er et resultat av en
målrettet og bevisst satsning på gudstjenesten som menighetens viktigste
møteplass. I tillegg følger besøkende
til øvrige kirkelige handlinger, arrangementer og de faste aktivitetene våre.
Vi har en kreativ og engasjert stab, et

aktivt menighetsråd og mange frivillige
som jobber mye med gudstjenestens
form og gudstjenestens reform. Dette
arbeidet er menighetens nerve, hvor
alle er velkommen til å delta. Enhver
som bor i bygda, skal kunne finne sin
plass i kirken vår.
Vi tror også at kvaliteten på det
arbeidet som legges ned – alt i fra trosopplæring til diakoni, samt konserter
og folkemusikkgudstjenester, bidrar til
interesse for kirken – ikke kun som
sermonimester, men også som kulturinstitusjon i bygda vår.

Guds omsorg og frelsende kjærlighet
til folket skal vi som kirke omgjøre fra
ord til handling. Forkynnelsen av Guds
ord går hånd i hånd med kjærlighetsgjerninger og et aktivt samfunnsengasjement.
Vi gleder oss over resultatene og
jobber videre inn i 2012 med glede.
Inge Rese
Årsmeldinga kan leses på
www.modumkirke.no, eller ta kontakt
med kirkekontoret.
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Konfirmanter
i Modum Menighet 2012

Geithuspartiet:
Søndag 20. mai i Heggen kirke
Knut-Roar Borgersen
Malene Palm Dalen
Christian Fjeldheim
Runar Lund Fladhus
Tine Glesne Hansen
Elias H P Svendsbø
Eirik Andersen
Oliver Bottolfs
Susann Arnesen Hilsen
Espen Johannesen
Hanna Sofie Kjemperud
Kjartan Lund
Mathias Normann Skinstad
Daniel Skogen
Markus Solli
Snarum:
Søndag 20. mai i Snarum kirke
Hanna Løvstad Bye
Martin Falang
Victoria Elizabeth Kristiansen
Sindre Lobben
Anette Wold
Vikersundpartiene I:
Lørdag 2. juni i Heggen kirke
Ruben Andreassen
Helene K Bakken
Maren Asbjørnhus Berg
Pia Bondø
Tom Roger Finsrud
Michael Gundhus
Ivar Fjelde Heimstad
Bendik Holberg
Aleksander Korneliussen
Wilhelm Krogstad
Erlend Nordbø
Petter Løken Olsen
Stine Roness
Sigurd Rønning

Roger Skretteberg
Pål Kaspersen Spone
Victoria Thomassen
Vikersundpartiene II:
Søndag 3. juni i Heggen kirke
Jonas Vangen Bjølgerud
Susan Dybdal
Ole Bjørn Falang
Marit Fure
Camilla Gulbrandsen
Sebastian Hovde Halvorsen
Morten Helgesen
Melinda Kind
Susanne Solheim Kravik
Jeanett Lilleås
Even Fingarson Martinsen
Kristine Pedersen
Kjersti Scheen
Hanna K Strand
Einar Moe Tandberg
Engerpartiet:
Søndag 3. juni i Åmot kirke
Heidi Bugge Alfsen
Inger Helen Andersen
Renate Karlsen Aspelien
Malin Dahl
Tor Henry Dyer
Emil Kristoffer Antonsen Ellefsen
Sanna Skuterud Evje
Aleksander Renè Fossheim
Guro Emmerud Hansen
Eugen Krokvik Hartz
Emil Hovland
Victoria Rånes Hovland
Astrid Johanna Grøsland Jørgensen
Ida Lien
Sunniva Løff Mugås
Viktoria Karlsen Opsahl
Truls Nilsen Skinnes
Cecilie Breivik Solum

Sindre Valvatne Sveen
Jørgen Tandberg
Marcus Markussen Wold
Karoline Jakobsen Øvrum
Buskerudpartiet:
Søndag 10. juni i Nykirke kirke
Didrik Bekken
Anders Hørlück Berg
Aleksander Andrè Dahl
Arne Bråthen Dannemark
Silje Hagen
Kenneth Haugen
Victoria Holst
Joachim Røsås Johannessen
Joachim Wictorin Kristiansen
Thea Kristiansen
Lisa Mayrhofer
Stine Desserud Olsen
Kenneth Ruud
Anna Tandberg Søreng
Simen Moen Trondsen
Liv Anne Trulsrud
Anders Vatnebryn
Jon Anders Vollan
Vestre Spone:
Søndag 10. juni
i Vestre Spone kirke
Janne Hagen Nævra
Jonette Skuterud Pedersen
Rud:
Søndag 10. juni i Rud kirke
Kolbjørn Svendsrud Buøen
Øivind Andre Carlsen
Jonas Hansen
Ruben Hervig
Christine Haakensen
Ole Martin Hovde Ørpen
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En leder som ser alle
Jeg ble utfordret av en av ungdommene
– dersom du skal samle de 100 sidene
du har skrevet i en setning; hva vil du
si da?
Jeg måtte tenke meg litt om – men
svaret er klart:
Det viktigste ved å
være leder er mine egne øyne. Med
hvilke øyne ser jeg på de andre med?
- Med respekt
- Med favorisering
- Med redsel
- Med usikkerhet
- Skulle ønske at den og den
ikke var her –
bare ødelegger, etc.
Våre øyne, våre holdninger i møte med
de vi skal være leder for er helt avgjørende for hvordan lag og foreninger blir.
Du kan ikke forandre andre, bare deg
selv. Du finner aldri den rette, men du
kan selv være den rette.
En god venn utfordret meg. Han kommer ikke fra et kirkelig miljø, men er
mye med der nå og er en oppegående, dyktig mann. Han var overrasket over det han hadde sett i kirken;
Han spurte meg;
Hva slags lederstil bruker dere i kirken? Jeg synes det er så mye autoritær
lederstil.
Ledere vil ha makt, skal bestemme,
er redde for å slippe folk til, redde for
å delegere. Dere har det budskapet – stoler dere ikke på Gud, stoler
dere ikke på de som kommer?
Jeg lar det synke inn – forsvar lærer
jeg ikke noe av, men har han rett. Er
det øynene vi ser på hverandre med;
Jeg vil bestemme og får jeg det ikke
som jeg vil, da blir jeg sur, slutter, går.
Du kan jo selv tenke over hva slags
lederstil du har. Ja, kanskje ha mot til å
spørre de andre; «Hvordan oppleves jeg
som leder, hva slags øyne synes dere jeg
ser på dere med?». For det er bare meg
selv jeg kan forandre.
Jeg ser for meg noen øyne; f.eks de

En god leder ser alle.
som er på kirketorget; gode øyne, som
gjør meg glad.
Eller dere skulle sett Knuts øyne,
når han kommer inn på kontoret om
morgen, jakken kneppet godt opp i halsen, lua godt ned i pannen, hutrer og
fryser litt og øynene er først skjult bak
svartfargede briller, så kommer smilet,
latteren og vi har det utrolig inspirerende sammen på kontoret.
Eller øynene til Rine og Gro, når de
kommer om morgenen og vi drikker
kaffe sammen.
Noen øyne liker jeg ikke – det er de,
som når jeg hilser på folk, så ser de meg
ikke, de ser forbi meg, ser etter andre, mer viktige personer å treffe – og
de går fort videre og lar meg stå tomhendt igjen.
Bedre med barnebarns øyne, de ser, de
vil være tilstede, vil leke, vil lese i en
bok.
Det jeg jobber mye med er:
1. Mine øyne – at jeg må se på alle med
samme respekt og at alle er like velkommen.
2. Mot til å delegere. Jeg kan ikke gjøre
alt, men jeg stole på andre, slippe
andre til, selv tre tilbake. Flere får

da gleden av å yte og alt blir mindre sårbart, for ingenting er bare
avhengig av en person. Det handler
om mot, vilje – og det gir vokster:
Det er bruk for meg, jeg får utvikle
meg. De fleste som slutter i kirkelige sammenhenger, som i idrettssammenhenger – gjør det ikke pga
mangel på tro, men mangel på utfordringer; Jeg er ikke god nok – eller
jeg blir ikke sett. Deltakerne er ikke
der for meg, men jeg er der for deltakerne. Enten der er en eller 100.
3. Trofasthet. Være tilstede – ikke bare
av og til, men være tilstede. Det skal
medlemmene vite.
Vi snakket litt om Ole Einar Bjørndalen i går – hvor systematisk han har arbeidet for å komme tilbake. Det vil jeg
lære noe av – å jobbe like systematisk
med mine øyne, hvordan jeg ser dere,
ser Kari, være trofast til stede.
Det handler om hardt, målbevisst
arbeid – og det er verdt det.

Arild Løvik
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Dokkene
– i Guds frie natur

Naturen understreker på en måte Pinsens innhold: Det som før var dødt og goldt, som
Jesus var det langfredag, som naturen var det i vinter, kommer nå Den Hellige Ånd og
puster til nytt liv.
Dokkene naturreservat ligger nord for
Vestre Spone kirke. Navnet Dokkene
kommer nok av det norrøne do,kk,
som betyr søkk. Det vernede området
ligger i en ravine. Dominert av ravinegranskog, finner vi at artsrikdommen
er stor, spesielt med hensyn til karplanter og storsopp. Et interessant mål,
i umiddelbar nærhet.
– Et utfluktsmål
Ingar Hellerud er på tråden og forteller
om det tilnærma urørte skogsområdet,
et naturreservat de færreste har hørt

om, langt mindre sett. Vi tar han på ordet og avtaler en ekspedisjon.
Formålet med fredningen er å bevare skogområdet som økosystem
med alt naturlig plante- og dyreliv, sier
Hellerud.
Skogturen starter rett nedenfor
Lyngmo. Etter at vi har passert noe
som minner om en branngate, beveger vi oss inn i tett granskog. Gammel
verneverdig skog med verdifullt biologisk mangfold.
Her lever truede arter som står
på den norske rødlista. Det kan ikke

Eventyrskogen.
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William og Chilli ved elgtråkket.

drives skogbruk i området, men jakt,
fiske og andre friluftsaktiviteter kan
fortsette. Teltet vi passerer bekrefter
dette.
– Eventyrskogen, der sansene
våkner
Her lar du sansene dine våkne til liv
– de sansene du kanskje hadde som
barn, men nå har dovnet hen. I eventyr-

Ingar Hellerud, Erling Hartviksen og Adela Lanoy er i tvil om
dette er vann fra kilde eller kun overflatevann..

skogen går du inn i en annen verden –
du ser de morkne stubbene som ligner
små vetter, eller de gigantiske vindfallene som minner om trollene på Heddalsskogen.
Merker du at skogen hvisker til deg,
det yrende fuglelivet utenpå stillheten?
Lyset som skimtes mellom kvistene
noen titalls meter over bakken? Kjenner du den friske reine lufta?

Vi setter oss ned en stund og filosoferer over det gamle visdomsordet:
Haster du gjennom livet, så ser du
kanskje målet langt der borte, men
ikke blomstene langs veien….

Inge Rese

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.
www.modum.sparebank1.no 02270
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Tilbud til barn og unge
i Modum menighet
◆ Babysang
Babysang er for barn i det første leveåret, sammen med foreldre. Sang, rim
og regler, lydopplevelser, dans og bevegelse. Babysang blir arrangert som kurs
over 8 uker, to kurs om høsten og to
vinter/vår.
Vikersund Menighetssenter.
◆ Barseltrim
For alle som ønsker å trene etter fødsel og som synes det er godt å trene
sammen med andre. Barna er også selvfølgelig velkomne.
Onsdager kl. 10 i Åmot kirke
◆ Småbarnstreff
For babyer og små barn (0-2 år) med foreldre. Samling med sanger, rim og regler,
og lunsj for de som har lyst på det. Annenhver onsdag i Åmot kirke, kl.11-13
◆ Åpen lekestue
For babyer og småbarn med foreldre.
Vi kommer sammen og lar barna leke i
trygge rammer sammen med de voksne. Et samarbeid mellom kirken og
helsestasjonen. Torsdager kl.10-12 på
Vikersund menighetssenter.
◆ Knøttesang
For barn under 4 år sammen med foreldre eller en annen voksen.
Sang-stund, aktiviteter og kveldsmat.
Åmot barnegospel øver på samme tid,
så noe av programmet er sammen med
dem.
Torsdager kl. 17.30 i Åmot kirke.
◆ Åmot barnegospel
For barn 4–12 år. Kor, aktiviteter og
felles kveldsmat. Opptredener og overnattingstur.
Torsdager 17:30–19:00 i Åmot kirke.
◆ Familiespeiding
For hele familien! Ingen aldersbegrensning. Morsomme speideraktiviteter
for hele familien i nærhet til naturen.
Base på Vaaraan i Geithus, men de fles-

te samlinger vil være utendørs på ulike
steder i kommunen.
En søndag i måneden kl. 14.
◆ Søndagsskole
Sprell levende samling for barn i alle aldre. Bibelhistorier, sanger og aktiviteter.
Åmot kirke og Vikersund menighetssenter, enkelte søndager under gudstjenesten.
◆ 4-årssamlinger og gudstjeneste
med utdeling av 4-årsbok
4-åringer blir invitert til å bli kjent med
kirken og Jesus, gjennom aktiviteter,
leik, fortellinger, sang og gudstjeneste.
◆ Gudstjenester
Selv om barnet ditt ikke forstår det
som blir sagt i en gudstjeneste enda,
så kan det ha glede av å oppleve sangen, musikken og alle menneskene som
samles der. Kirkerommet er spennende
å oppleve, med orgelmusikk, lys og høytid. Hjertelig velkommen til Gudstjeneste i kirken deres.
Myldregudstjeneste
Målgruppe barn 0–3 år og deres familier. 2 søndager i halvåret, kl 17.
Ungdomsgudstjeneste
Gudstjeneste på en litt annerledes
måte for alle aldre. Bønnevandring, andakt, band, sms-konkurranse med mer.
Ungdomskafé etterpå. En søndag i halvåret.
◆ Speider
1. Åmot Speidertropp (NSF). For barn
fra 2.–10. klasse. Uteaktiviteter, turer
og familiekvelder. Annenhver onsdag
kl. 18–20 ute i Guds frie natur (og noen
ganger inne). Egen speiderhytte.
◆ Tårnagenter
Samling for barn i 3. klasse, en lørdag
og søndag rett etter påske. I løpet av
helgen skal oppdrag og mysterier løses
og kirken, tårnet og klokkene utforskes.

◆ LysVåken
Samling for 6. klassinger. Vi feirer kirkens nyttårsaften med bl.a leik og aktiviteter, fortellinger, god mat og overnatting i kirken. Natt til 1. søndag i advent
i Heggen kirke og Åmot kirke.
◆ Modum Soul Children
For barn i 5.–7. klasse. Kor med dans
og drama. Øvelse en lørdag i måneden
på Vikersund Menighetssenter, og deltakelse i gudstjeneste dagen etter. Årlig
weekendtur til Soul Children-festivalen
i Oslo.
◆ Heggen Gospel
For tenåringer 13–19 år. Sang, band,
konserter og årlig turné til utlandet.
Fredager 19–22 på Vikersund menighetssenter
◆ Krik
For tenåringer 13–19 år. Sport, leik og
sosialt samvær.Turer og nasjonale leirer
(Explore, Arena). Torsdager 19:30–21 i
gymsalen på Nordre Modum ungdomsskole, Vikersund.
◆ Konfirmasjon
For ungdom i 9. klasse. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og
Gud. Bli med på en spennende reise
fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Konfirmantweekend er ett
av høydepunktene i løpet av året.
◆ Ledertrening
For ungdom 15–19 år som har lyst til
å være ledere i menighetens barne- og
ungdomsarbeid. Undervisning, samtale
og praksisoppgaver.

Har du spørsmål eller vil vite mer om noen
av aktivitetene, kan du gå inn på hjemmesiden vår www.modumkirke.no, eller ringe
kirkekontoret på tlf.nr. 3278 3230
(mandag–fredag 9–14).
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Synliggjør Jesus
i bygda vår!
Menigheten satser tungt på barn og
unge – familiespeidern er et eksempel
på dette. Vi jobber hele tiden med å
gi enda bedre tilbud til denne gruppen,
samt øvrige aktiviteter til glede for
barn, unge og godt voksne. (Se for øvrig
menighetens tilbud side 12 i bladet.)
Mange er allerede med i givertjenesten til menighetens arbeid, eller de
gir gaver jevnlig i kollekt eller på konto.
Nå kan du gi til menighetens arbeid
gjennom avtalegiro.

Avtale Giro

Med faste givere har vi forutsigbare
inntekter som gjør at vi kan planlegge
innsatsen og videreutvikle menighetsarbeidet innenfor trygge økonomiske
rammer.
Dersom du synes et godt tilbud til
barn, ungdom og godt voksne på Modum er et fint formål, ber vi deg vurdere å støtte arbeidet med en fast sum
i måneden.
Du bestemmer selvsagt beløpet
selv, og du kan når som helst endre be-

løp eller avslutte givertjenesten.
Spørsmål? Kontakt Nina på
nina@modumkirke.no eller
32 78 32 30.

FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE

■ JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro

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

Mottaker

Mottakers konto

Beløpsgrense per trekkmåned

Modum menighet

2270.03.24366

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

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

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

■ Menighetsarbeidet og at det blir
fordelt der behovene er størst

■ Trosopplæring (eks. babysang, 4-års
bok, tårnagent, LysVåken)

■ Menighetens arbeid for voksne og
seniorer (eks. tro og lys, menighetskoret, hyggetreff)

■ Menighetsbladet
■ Drift av Vaaraan

Jeg ønsker å gi:

■ den 10. i hver måned

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

Jeg ønsker å gi:

■ kr 100,-

■ kr 500,-

■ kr 200,-

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

■■■ ■■■■■■■■
KID-nr. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
(KID-nummeret fylles ut av givertjenesten)
Belast mitt konto nr.

■ Jeg ønsker ikke å motta varsel
i forkant av betalingen

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

■■■ ■■■■■■■■
Navn: .....................................................................................................
Adresse: ................................................................................................
Post.nr./sted: ........................................................................................
Sted/dato: .................................................................

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

Modum Menighetsblad
2/2012
Blir du Nr.
med?
Riv ut siden og send til: Modum kirkekontor, Kapellveien 1, 3340 Åmot
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Speidersamling
på Vikerkleiva
• Foto: Nina og Odd Røvang

Selma koser stolt med et lite lam.

Maren og Ole Auen Wiger var
vertskap for speiderne i Modum.

Mats og Ingrid lager flotte seljefløyter.

Lammet hviler komfortabelt i Øyunn sitt fang.
Modum Menighetsblad Nr. 2/2012
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Aleksandra og Susana.

Sarah og Åshild gir
flaske til lammet
som er noen få
timer gammelt.
Å spikke seljefløyte er tidkrevende.

Jon Magnus er god og trygg når en liten jente vil klappe lammet.

Speiderne koste seg på denne flotte vår-dagen.

Bendik og David er ivrige spikkere av seljefløyte, mens Solbjørg
får veiledning av Knut, en tidligere speiderleder som har
gjennoppfrisket sine kunnskaper.
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Myldregudstjeneste

Christiane og mamma Charlotte Skov
Jørgensen på «fisketur».

25. mars var det Myldregudstjeneste i Åmot kirke.
Som navnet tilsier var dette en samling med mye bevegelse. Målgruppa var
barn 0–3 år med familie og venner, men
alle andre var også selvfølgelig hjertelig
velkommen.
Både musikk og annen formidling
var tilpasset de minste, og det så ut
som de større barna og de voksne også
koste seg.
En fargerik gjeng fra Babysang åpnet gudstjenesten med sambarytmer.

Så fikk vi høre om Jesus som er glad i
alle, både små og store. Etterpå fikk alle
delta på en innholdsrik bønnevandring.
Der kunne barna blant annet delta med
lystenning, fiskedam og bønnetegning.
Noen av barna hjalp også Hanna Louise
organist med å lage fin musikk til vandringen.
Etter gudstjenesten kl 17, var det
kveldsmat på kirketorget. Der gikk praten livlig rundt bordene, og så kunne
vi dra rett hjem og legge de minste etterpå.
Dette ble en fin samling for både små

og store, så vi har bestemt oss for å
fortsette med Myldregudstjenester til
høsten.
23. september og 4. november
blir det Myldregudstjeneste i
Åmot kirke, kl 17:00.
Hjertelig velkommen til en herlig samling!

Anne-Kjersti Holberg
Trosopplærer i Modum menighet

Vikersund Normisjon
(indremisjon) - 140 år
Vikersund Indremisjon ble stiftet i 1872 og kan i år feire 140 års jubileum.
Jubileet blir feiret søndag 14. oktober på Vikersund menighetssenter
med gudstjeneste og fest-møte 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.
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Dette skjer i Åmot kirke
Tirsdag 15. mai kl. 19.00: Temakveld med Henrik Syse.
«Noe å tro på?»
Torsdag 17. mai kl. 11.30: 17. mai-gudstjeneste.
Runar J. Liodden, Hanna L. Øien
og Åmot speidertropp.
Lørdag 19. mai kl. 19.30: Champions League-finalen
vises på monsterskjerm.
Mandag 21. mai kl. 10.30: Hyggestund. Siste gang før
sommeren – med ekstra god
mat!
Søndag 27. mai – 1. pinsedag – kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Runar J. Liodden og
Hanna L. Øien.

Søndag 3. juni

kl. 10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester.
Runar J. Liodden og
Hanna L. Øien.
Søndag 3. juni kl. 18.00: Konsert med Sysle blandede
kor.
Onsdag 13. juni kl. 11.00: Rullatormila. Mosjonsløp for
eldre med og uten rullator.
Start og ankomst:
Modumheimen.
Søndag 17. juni kl. 11.00: Høymesse. Runar J. Liodden
og Hanna L. Øien.
Søndagsskole.

Vikersund menighetssenter
Kvalbein, Austad og Østnor
til Høstkurset
Hver høst arrangerer Modum menighet og Vikersund
Normisjon kurs over 4 onsdagskvelder på Vikersund
menighetssenter. I år har vi kalt kurset
«Å tro det er å ………»
Det er trosopplæring for voksne denne gang. Foreleserne
blir Hans Kvalbein, Torleiv Austad og Lars Østnor.
Disse tre har vært professorer på Menighetsfakultetet.
Nylig laget de boka «Troens ABC». Og kurset vil ta for
seg emner fra den boka.
Vårt Land har kalt den «Troslære for en moderne tid».
Forfatterne (kursets forelesere) sier: «Mye av det
kristendommen står for kan oppleves som arrogant.
Rettroenhet ligger ikke i tiden, det ene kan vel være like bra
som det andre? Like fullt – kirken er ikke tjent med å la seg
drive omkring av enhver forandring i kultur og samfunn. Det
er behov for å vite hva som er kjernestoffet i den kristne tro.»
Vi kommer tilbake til kurset i neste nummer. Det blir også
laget en egen folder. Men hold allerede nå av følgende
datoer: 31. okt., 7., 14. og 21. november.
Hver kveld kl. 19.00 – 21.15

Formiddagstreff på tur
Tredje tirsdag i juni hvert år har Formiddagstreffet på
Vikersund menighetssenter en dagstur. I år går turen til
Prøysenhuset og Prøysenstua på Rudshøgda i Ringsaker
tirsdag 19. juni.Vi reiser fra Vikersund kl. 08.30. Ruta blir
slik: Hønefoss, Roa, Gardermoen og ut
på E 6. Så drar vi videre til Eidsvoll. Formiddagsmat
får vi på Nebbenes kro.Vi kjører så inn i Hedmark og
ender opp i «Prøysens rike». Etter å ha fått med oss
mye om Prøysens liv og virke i Prøysenhuset får vi se
husmannsplassen Prøysen som var Alfs barndomshjem. Så
kan vi kanskje også rusle litt i Præstvægen. Middagen skal
vi spise på Rudshøgda kro.
Hjemover kjører vi over Mjøsbrua og tar andre siden
av Mjøsa.Vi passerer Toten og Hadeland. Så kommer vi
omsider tilbake til Vikersund.
Hyggetreffet på Holemoen har ønsket å være med på
disse turene, slik også i år. Det har vært stor interesse for
turen.

Grillfest
Onsdag 6. juni avslutter Vikersund
Normisjon sin virksomhet for våren
med
GRILLFEST kl 17.00 hos
Torill og Jørgen Korsvik,
Heggenveien 1,Vikersund
Ta med grillmat og
vær hjertelig velkommen!
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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

Tørst etter den levende Gud
Som hjorten skriker
ved det uttøredde bekkeleie,
Slik skriker min sjel
etter deg, Gud.
Min sjel tørster etter Gud,
den levende Gud.

Når kan jeg få komme
og se Guds ansikt?
Tårer er mitt brød
dag og natt,
når de dagen lang spør meg:
Hvor er din Gud?
…

Hvorfor er du fortvilet, min sjel?
Hvorfor skjelver du i meg?
Vent på Gud!
For jeg skal takke ham på ny,
min frelser og min Gud.
Salmenes Bok, 42, 1-4 og 12
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn
Døde
Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Leif Engebretsen
Anders Martin Weggersen
Sonja Irene Grønlund
Else Helene Braathen
Edle Olga Lobben
Kjell Ruud
Harry Arnfinn Thorrud
Jan Edvard Weggersen
Knut Lobben
Ilmi Julie Stegegjerde
Konrad Aabye
Sindre Skretteberg
Live Berger
Ingrid Elvine Evje
Vidar Søbakken
Anna Kristine Olsen
Hans Edgren
Elfrid Sæterbråten

1943
1965
1927
1927
1921
1926
1925
1922
1924
1917
1930
1985
1923
1914
1946
1911
1941
1914

10.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
28.02.2012
02.03.2012
06.03.2012
07.03.2012
08.03.2012
08.03.2012
09.03.2012
13.03.2012
14.03.2012
15.03.2012
16.03.2012
20.03.2012
22.03.2012

Modumheimen kapell
Heggen kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirk
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Nykirke kirke
Heggen kirke
Snarum kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke

Rolf Mortensen
Anna Vik
Edel Marie Hovde
Solveig Sporpind Plomås
Einar Vilhelm Åsly
Inger Kristoffersen
Rolf Solheim
Anne Marie Langehaug
Gunnar Mushaugen
Toril Johansen
Kitty Pauline Arneberg
Helga Charlotte Hellem
Birger Hareide Sundsåsen
Bjørn Egon Hansen
Gerd Deiler
Knut Aasterud
Odd Flatli
Anne Marie Nilsen
Steinar Ødegården

1923
1921
1921
1944
1912
1927
1957
1931
1928
1959
1929
1926
1916
1957
1921
1917
1932
1949
1920

23.03.2012
27.03.2012
28.03.2012
29.03.2012
11.04.2012
12.04.2012
13.04.2012
17.04.2012
18.04.2012
19.04.2012
20.04.2012
24.04.2012
24.04.2012
26.04.2012
27.04.2012
02.05.2012
03.05.2012
04.05.2012
03.05.2012

Modumheimen kapell
Snarum kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Rud kirke
Gulsrud kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Nykirke kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Snarum kirke

Døpte
Navn

Dåpsdato

Lianna Larsen
William Bjerke
Bastian Holthe-Kristiansen
Dina Sætra Haakanes
Angelica Wang Isaksen
Alissa Finsrud Eidsvik
Angelica Myrvang Langegård
Benjamin Pedersen
Christina Aas-Holm
Christian Marinius Nilsen
Benjamin Larsen Ravnås
Roy-Kenneth Haldorsen
Johan Borge

12.02.2012
19.02.2012
19.02.2012
19.02.2012
04.03.2012
11.03.2012
25.03.2012
25.03.2012
25.03.2012
01.04.2012
01.04.2012
08.04.2012
15.04.2012

Kirke
Haug kirke
Heggen kirke
Bakke kirke
Heggen kirke
Bakke kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Nykirke kirke

Navn

Dåpsdato

Celina Sveinsson Lie
Julian Dyb
David Sandvand Hegertun
Pia Hagen Holden
Mari Krona Foss
Celine Isabell Fredriksen
Mathias Gundhus
Mikael Gundhus
Kristian Martinius Haugen
Aleksander Korneliussen
Evian Moberget
Pål Kaspersen Spone

15.04.2012
22.04.2012
22.04.2012
22.04.2012
29.04.2012
29.04.2012
29.04.2012
29.04.2012
29.04.2012
29.04.2012
29.04.2012
29.04.2012

Kirke
Nykirke kirke
Heggen kirke
Olavskirken
Heggen kirke
Snarum kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Snarum kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Heggen kirke

Vigde
Brudeparet

Dato

Åshild Haugerud og Gunnar Martin Stenbro 29.02.2012
Sivheidi Eriksen og Stian Hermansen Ødeværp 28.04.2012
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I dine armer er jeg sikker
Herre, i dine armer er jeg sikker.
Når du holder meg, frykter jeg intet.
Jeg vet lite eller ingenting om fremtiden,
men jeg stoler på deg.
Frans av Assisi
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Mai
Søndag 20. mai - søn før pinse - Joh 3, 16-21
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste,
Geithus-partiet. Arild Løvik,
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Gruvetråkka kl. 11: Gudstjeneste.
Runar J. Liodden og Geithus musikkorps.
Snarum kirke kl. 12.15: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Søndag 27. mai - 1. pinsedag - Joh 14, 15-21
Heggen kirke kl.11: Høytidsgudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Runar J. Liodden og Hanna L. Øien. Kirkekafé.
Mandag 28. mai - 2. pinsedag - Joh 6, 44-47
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Juni
Lørdag 2. juni
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste,
Vikersundparti 1. Arild Løvik, Geir E. Holberg og
Knut Johnsen.
Søndag 3. juni - Treenighetssøndag - Luk 10, 21-24
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Berit Okkenhaug, Helge Harila og Eli Landro.
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester.
Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste,
Vikersundparti 2.
Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Delinga kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen.
Geithus musikkorps spiller.

Søndag 10. juni - 2. søn i treenigh.tiden - Joh,3, 26-30
Nykirke kirke kl. 10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester.
Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Vestre Spone kirke kl. 10.30:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Arild Løvik og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Rud kirke kl. 12.15: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Arild Løvik og Knut Johnsen.

Søndag 15. juli - 7. søn i treenigh.tiden - Luk 19, 1-10
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse.
Aksel Toft og Hanna L. Øien.

Søndag 17. juni - 3. søn i treenigh.tiden - Joh 1, 35-51
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Geir E. Holberg og Anne Hæhre.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Anne Grete Listrøm og Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden
og Hanna L. Øien. Søndagsskole. Kirkekafé.

August

Lørdag 23. juni - St. Hansaften
Vike kirkeruiner kl. 18: Gudstjeneste.
Geir E. Holberg.
Søndag 24. juni - 4. søn i treenigh.tiden. Matt 16, 24-27
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg og
Knut Johnsen.

Juli
Søndag 1. juli - 5. søn i treenigh.tiden - Matt 7, 21-29
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.
Bernt Ramslie og Knut Johnsen. Kirkekafé.
Søndag 8. juli - Aposteldagen - Matt 16, 13-20
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Aksel Toft og Anne Hæhre.

Hvem er den Hellige ånd?
I trosbekjennelsen sier vi: «Jeg tror på
Den Hellige Ånd, Herre og Livgiver».
Allerede på Bibelens første side
står det at Guds Ånd svevde over
vannet (1.Mos 1:2).Ved Hans livgivende
kraft frambringer vannet et mangfold
av levende vesener. «Du sender ut din
Ånd, og de blir skapt, Du gjør jorden ny.»
(S1 104:30).
Uten Den Hellige Ånd er alt dødt
og livløst. Med Den Hellige Ånd blir
alt levende. Uten Ånden er Bibelen en
samling døde bokstaver, med Ånden
blir bibel-tekstene en lysende veiviser
i livet ditt – og overbeviser deg om at
du er elsket. Uten Ånden er Kirken en
menneskelig organisasjon, med Ånden
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blir den en levende organisme.
Når den Hellige Ånd ikke er
med, kan nok menneskene oppføre
seg anstendig og korrekt overfor
hverandre allikevel, men det er når den
Hellige Ånd kommer over dem, at vi
begynner å snakke om ekte kjærlighet.
Først da kan de gi hverandre ekte

Søndag 22. juli - 8. søn i treenigh.tiden - Mark 12,
37b-44
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Bernt Ramslie og Hanna L. Øien.
Søndag 29. juli - Olsok - Luk 9, 23-26
Snarum kirke kl. 18: Gudstjeneste. Aksel Toft
og Hanna L. Øien.

Søndag 5. aug - 10. søn i treenigh.tiden. Matt 18, 21-35
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Geir E. Holberg og Anne Hæhre.
Søndag 12. aug - 11. søn i treenigh.tiden. Mark 2,23-28
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Søndag 19. aug - 12. søn i treenigh.tiden - Luk 8,1-3
Blaafarveværket kl. 11:
Felles oppstartsgudstjeneste for hele bygda.
Onsdag 22. aug
Vikersund menighetssenter kl. 19:
Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik.
Søndag 26. aug - 13. søn i treenigh.tiden. Luk 12,41-48
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Konfirmantpresentasjon (Geithuskonfirmanter).
Geir E. Holberg og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.
Konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden og
Hanna L. Husøien.
Rud kirke kl. 17: Høymesse.
Konfirmantpresentasjon. Tormod Moviken,
og organistvikar.

varme, ømhet og sant fellesskap. All
kjærlighet kommer fra den Hellige Ånd.
Den Hellige Ånd er Levendegjøreren
som Gud har sendt inn i ditt hjerte
(Gal 4:6), inn til det dypeste av din
personlighet. Den Hellige Ånd er ingen
fremmed kraft i deg, ingen ubuden
gjest. Den Hellige Ånd er så knyttet
opp med ditt vesens sentrum, at det
ikke kan eksistere noen motsetning
mellom den Hellige Ånd og ditt sanne
jeg. Det er den Hellige Ånd som gir deg
identiteten din.
Du er deg selv på den måten – at
du tar imot det livet, som Den Hellige
Ånd gir til deg.
Wilfrid Stinissen

Gledelig Pinse!
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