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Livet er til for å leves
En reklamekampanje for noen år siden sa:
«There’s probably no God.
Now stop worrying and enjoy your life.»
Jeg tror at jeg ville sagt det slik;
Der er sikkert en Gud.
Slutt å bekymre deg og gled deg over livet.
Jeg lurer ofte på om vi har vært svært dårlige å markedsføre vår tro – eller om vi
faktisk har levd og lever slik at mange får inntrykk av at det å tro, det er et kjedelig
liv, der dette liv er en jammerdal og all glede kommer etter at vi er døde.
For meg er det ikke slik.
Jeg har opplevd at det å tro på Gud, en raus Gud, som elsker alle mennesker, det
gir meg trygghet og lyst til å leve og nyte livet. Det er mye som kan sies om meg,
men ikke at jeg ikke ler og at jeg ikke er en livsnyter.
Jeg klamrer meg til livet.
Jeg er glad i å leve.
Jeg er glad i å utfolde meg, være nysgjerrig på livet, naturen, på menneskene jeg
møter.
Det er bl.a. det kristen tro handler om for meg; å ta ansvar for mitt eget liv, skape
det beste ut av det, leve, være nær mennesker og meg selv i sorg og i glede.
Hva som skjer når jeg en gang forlater dette livet, det vet jeg ingenting om.
Men jeg vet at jeg lever akkurat nå.
Jeg setter meg et mål for livet og kaster meg ut i livet med stor begeistring.
Gud fjerner ikke gleden.
Gud er ingen kilde til bekymring.
Troen på Gud gir meg trygghet og glede og håp.
Slik vil jeg møte dette høstsemesteret og resten av livet; i tro på en raus og kjærlig
Gud, vil jeg leve, ta ansvar for mitt eget liv og skape noe godt for meg selv og de
mennesker jeg møter.
Det er det kristendommen handler om: å møte livet og å leve livet.
Arild Løvik

Sørger du?
Ønsker du å dele dette
i gruppe med andre i
liknende situasjon? Dersom
minst tre personer er
interessert, så starter vi
en samtalegruppe. Kontakt
diakon Liv Marie Rudmoen
på telefon 32 78 32 36.

Har du behov for en
samtale?
Er livet tungt? Trenger du
et medmenneske å snakke
med om noe tøft du har
opplevd, om en vanskelig
livssituasjon, om tro og tvil,
om selvmordstanker …?
Vi har ansatte og frivillige
samtalepartnere som kan
gjøre en avtale med deg.

Ring kirkekontoret på 32
78 32 30 eller diakon på 32
78 32 36.

Gi ikke opp når livet
trues:
Kirkens SOS har krisetelefon tjeneste hele
døgnet. Tlf. 815 333 00

Borte bra, men
hjemme best!
hvor vi vokser opp er hjemmebanen
i livet. Likevel er det blitt vanlig at
personer utenfor familien tar mer og
mer ansvar for barna våre. Ansatte
i barnehage og skole lærer barna
våre å lese, regne, gir dem kunnskap,
preger dem med regler og verdier.
Politikere innfører skolefruktordning,
mer gym og lanserer heldagsskole for
å kvalitetssikre oppveksten ytterligere.
På fritida sørger idrettsforeninger og
kulturaktører for utvikling på andre
arenaer og menigheten tar ansvar for
trosopplæringen. Er vi foreldre spilt
utover sidelinjen? Hvilken rolle har
hjemmebanen egentlig?

Pappa er prest

Dette
året
har
jeg
hatt
studiepermisjon i tre måneder
fra stillingen som kapellan i
Modum. Fokuset mitt har vært
trosopplæring på hjemmebane.
Hva har jeg oppdaget? Var det
noe mer å lære?
Jeg har lært masse gjennom samtaler
med mennesker, bøker jeg har lest og
ikke minst besøket i Minneapolis i april.
Jeg ønsker å dele de nye perspektivene
og innsiktene med alle dere som leser

menighetsbladet. Alt får selvfølgelig
ikke plass i dette nummeret, men jeg
starter nå en serie på seks artikler.
Denne gangen tar jeg utgangspunkt
i utgangspunktet, nemlig familien vi
vokser opp i.

Spiller hjemmebanen egentlig
noen rolle?
I lagidretter er det en udiskutabel
fordel å spille på hjemmebane. Der er
vi kjent og føler oss trygge. Der får vi
også aller mest støtte. Familien og huset

Jeg har tatt meg selv i å tenke smått om
meg selv som pappa. Vår yngste gutt,
Andreas, er 8 år og spiller fotball, men
laget hans trener ikke i perioden fra
oktober til april. I år kom våren tidlig, så
jeg har stadig vært utenfor huset vårt
og sentret ball med ham. Flere ganger
har jeg tenkt – ’Nå skulle treningene
ha startet. Det vi gjør sammen holder
jo ikke hvis han skal utvikle seg som
fotballspiller.” Andreas trenger å øve
seg på å spille sammen med andre på
banen, men dette er ikke hele bildet.
Jeg har riktignok ikke et trenerkurs i
regi av Norges Fotballforbund, men
som pappa spiller jeg en unik rolle i
Andreas sitt liv. Ingen andre menn
representerer den samme tryggheten,
omsorgen og sammenhengen i hans
liv. I løpet av studiepermisjonen har
jeg sett tydeligere hvordan vi, foreldre
og foresatte, fortsatt er de viktigste
personene for ungene våre. Ingen
fagfolk kan erstatte oss.
Av den grunn omtales familien
av fagfolk som ’personlighetens vugge’
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og ’hovedkvarteret for menneskelig
utvikling’. Forskning bekrefter også at
foreldre spiller hovedrollen når det
gjelder tro og livssyn. Martin Luther
var tydelig og sa: ”Det hersker ingen
tvil om at foreldre er apostler, biskoper
og prester for sine barn, for det er
foreldrene som gjør dem kjent med
evangeliet.” Prester og trosopplærere,
søndagsskole og gudstjenester kan ikke
erstatte behovet for et hjem som gir
rom for troen. Det er i rollen av å være
pappa til våre fire barn at jeg først og
fremst er prest for dem. Slik er du også
prest for barnet du bar til dåpen! Men
slik er det ikke alle dåpsforeldre som er
vant til å tenke om seg selv…
”Det er ikke naturlig for oss!”
Jeg ønsker at våre barn blir godt
kjent med Jesus, men det skjer ikke
bare ved å ta med ungene til Åmot
kirke eller Vikersund menighetssenter.
Vi trenger også å gi rom til Jesus på
hjemmebane. For det første tilbringer
vi mye mer tid hjemme enn vi gjør

i kirkebygningene. For det andre er
formidlingen sterkere når den skjer i
et hjem mellom mennesker som har en
nær og tillitsfull relasjon til hverandre.
Å sitte på mormors fang og synge ”Min
båt er så liten” berører annerledes
enn å synge den sammen med mange
i Heggen kirke. Å sitte i armkroken
til pappa og høre om Jesus som gav
synet tilbake til den blinde Bartimeus
gir en annerledes erfaring enn høre
fortellingen på en familiegudstjeneste
i Snarum kirke. Av den grunn trenger
vi at hjemmet og menigheten står
sammen om oppdraget etter dåpen.

har vi til dette nå? Å etablere en vane
med å synge «Kjære Gud, jeg har det
godt» om kvelden, tegne barnet med
korsets tegn, lese i en barnebibel vil for
mange være fremmed i starten, men
velger vi å gjøre det, erfarer vi etter
hvert at dette blir naturlig og fint for
både liten og stor.

Mange av hjemmene våre er i liten
grad vant til å gi rom for troen på
hjemmebane. Livet i menigheten og livet
på hjemmebane har i stor grad vært
atskilt. Folk er med og ber Fader vår når
de er på gudstjenester og i begravelser,
men å be bønnen på hjemmebane med
familien sin føles unaturlig. Å sykle,
svømme, kysse og kjøre bil var også
uvant i starten, men hva slags forhold

Temaer videre:
• Kan vi lære å tro på Gud?
• Hvordan praktiserer vi troen?
• Hva kjennetegner en kristen?
• B, så får du C
• Milepæler i livet

Hva var naturlig i hjemmet du vokste
opp? Tør vi å gjøre nye grep på
hjemmebane og skape rom for at barna
og ungdommene våre kan lære Jesus å
kjenne?

Runar Liodden

Hei, kjære 4-åring
– velkommen til kirka!

Snart får du en invitasjon i posten om
å komme til kirka di for å få Barnas
kirkebok. Det er en flott bok med
mange fine fortellinger og sanger. Du
blir også invitert til 4 i kirka, som er
egne samlinger bare for 4-åringer. Der
kan du bli kjent i kirka, leike, høre
fortellinger, synge og være med på
skattejakt!
Til foreldre/foresatte: for ordens skyld
blir invitasjonen sendt i posten til alle
4-åringer som er døpt (medlemmer av
Den norske kirke). Alle andre er også
selvfølgelig velkommen til å være med.
Ta da kontakt med kirkekontoret tlf.:
32783230, eller på e-post til trosopplærer annekh@modumkirke.no, slik at

vi kan sende invitasjon til deres 4-åring
også.

Hjertelig velkommen!

4 i kirka i Heggen kirke
(4-åringer fra Geithus, Vikersund og ØstModum)
Lørdag 20/10 kl.13:00–15:00
Tirsdag 30/10 kl. 17:30–18:30

Oversikt over hvor og når det er 4 i
kirka:
4 i kirka i Åmot kirke
(for 4-åringer som sokner til Nykirke kirke
og Åmot kirke)
Lørdag 8/9
kl.13:00–15:00
Tirsdag 25/9 kl.17:30–18:30
4 i kirka i Rud kirke
(for 4-åringer som sokner til Vestre Spone
kirke, Snarum kirke og Rud kirke)
Lørdag 13/10 kl.13:00–15:00
Tirsdag 23/10 kl. 17:30–18:30
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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
Spalten «døpefonten» skal egentlig handle om barn og ungdom.
Denne gang handler den mer
om samliv mellom voksne.
Men siden voksnes trivsel og
barns trivsel gjerne har nær
sammenheng, så får det stå
til…
Et gammelt ektepar hadde
levd sammen i 40 år. De
hadde hatt sine problemer
og utfordringer som de fleste
andre, men syntes at de alt i alt
hadde hatt et godt liv sammen.
Paret hadde etablert noen vaner
gjennom årene, og en av dem var
at de spiste tomatsuppe til middag
hver fredag. Det gjorde de mens
de 3 barna bodde hjemme, og det
fortsatte de med i årene etterpå.
Så var det en fredag de satt og
spiste den vanlige suppa si, at det
kom fram at mannen egentlig ikke
var så veldig glad i tomatsuppe.
Kona så forundra på mannen sin
og kunne fortelle at heller ikke hun
syntes tomatsuppe var så veldig
godt. Begge hadde trodd at fredagens
tomatsuppe var viktig for den andre
parten, og derfor hadde ingen av dem
sagt noe. Begge tenkte: «Når mannen/
kona mi gjerne vil ha tomatsuppe en
gang i uka så kan jeg alltids leve med
det. Det er ikke noe stort offer.»
Enkelte såkalte «samlivseksperter»
ville kanskje vurdert dette negativt
– som et eksempel på dårlig kommunikasjon i parforholdet. Og det kan
de jo for så vidt ha rett i. Litt trist er

det jo unektelig at disse menneskene
har spist tomatsuppe i 40 år uten å like
det.

MEN: Kan historien samtidig være en
historie om hvorfor dette paret fortsatt
holder sammen etter 40 år? En historie
om respekt, evnen til å ta hensyn, viljen
til å sette den andres behov først? En
historie om et godt hjem å vokse opp
i for barn?
I en av parterapeut Sissel Grans
«samlivsnøkler» står det: «Sett parforholdet foran egen personlig frihet».
Det høres gammeldags ut i vår indivi-

dualistiske kultur. Vi blir redd for
underkuelse og det som verre er. Og
underkuelse blir det dersom den ene
bare føyer seg og den andre bare
bestemmer. Men hvis BEGGE
føyer seg? Tenk om det ikke
er farlig eller skadelig for meg
om mine behov og ønsker ikke
blir tilfredsstilt til enhver tid?
SosiologenThomas Hylland Eriksen
har mange gode betraktninger om
at vi blir lykkeligst av å ha noen
begrensninger i friheten vår. Jeg
er i hvert fall sikker på at barn har
det bedre når voksne strekker seg
litt for hverandre enn når de «står
på krava» til enhver tid og i enhver
situasjon.
Dette gjelder selvsagt også
barn av foreldre som har skilt lag.
Det er utrolig stor forskjell på å
ha skilte foreldre som begge er
innstilt på smidighet og fleksibilitet
overfor ekspartner – og foreldre
som ikke lar en anledning gå fra
seg til å minne om egne rettigheter
og den andres plikter.
«Gjør mot andre som du vil at andre
skal gjøre mot deg» står det i Bibelen.
Det hadde nok de to menneskene i
suppe-historien skjønt.
Også hører det heldigvis med til
historien at fra den dagen så sluttet de
å spise tomatsuppe på fredager…

Liv Marie Rudmoen

Myldregudstjeneste
Søndag 23. september og søndag 4. november kl. 17 i Åmot kirke
Tilrettelagt for de minste barna (0-3 år) og deres familier, og ellers alle som har
lyst. Vi legger opp til en gudstjeneste med mylder og bevegelse. Gudstjenesten
begynner kl.17.00, og varer ca. 45 minutter. Etterpå er det enkel kveldsmat på
kirketorget.
Hjertelig velkommen!
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Rullatormila - fem år
• Foto og tekst:
Vigdis Hartberg Buhagen

Rullatormila feiret et aldri så lite
jubileum i år. Det var femte år på rad
at rullatormila gikk av stabelen. 150
påmeldte i år også, og stor stemning.
Været var bra nok, barnehagebarna vinket med flagg og glade heia-stemmer,

Inne på kirketorget hadde staben
gjort i stand med drikkestasjon, quiz
og taffelmusikk. På vegen videre var
fysioterapeutene klar til å hjelpe i brattbakken opp igjen til Modumheimen.
Og i målområdet sto ordføreren som

vanlig klar med oppmuntringer, gratulasjoner og medaljer. Og så ventet
trekkspillmusikk, pølser, kaffe og vel
fortjent hvile til alle de sporty deltakerne.
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Indremisjonens
historie i Modum
140 år i 2012

Vi starter med å sitere fra Modum
Indremisjonsforenings første protokoll:
«Året 1872 den 4. nov. sammentrådte
en del mænd og kvinder hos bager
Green, Aamodt for at samtale, og om
muligt at forene seg om, at opprette
en indremisjonsforening her i præstegjeldet, hvis formaal skulde være at
virke til Gudsrigets utbredelse.» 74
medlemmer tegnet seg.
I 1. paragraf i grunnreglene sto det:
«Foreningens formaal er paa den
Lutherske kirkes bekjennelses grundvold,
at fremme kristelig opplysning og kristeligt
liv i menigheten.»
Første året ble det holdt møter en
søndagen i måneden på følgende steder
etter tur: Hassel, Skuterudflaten, Hervig,
Granstad skole, Simostranden, Amundrud, Aas, Tveten, hos J. Gustad, Skibrek
skole og Overn. Møtene betegnes som
«meget godt besøkt».
I 1887 ble Modum Indremisjonsforening delt i to: Nordre og Søndre
Modum Indremisjonsforeninger. Proto-

kollen for Nordre Modum viser at det i
1895 ble holdt møter i Vikersund, på
Flattum, Øderud, Snarum og Stalsberg.
Det var ikke bare møtevirksomhet
foreningene var opptatt av: Modum
barnehjem ble startet i 1890 og opphørte i 1968. I alle år ble barnehjemsstyret oppnevnt av Søndre og Nordre
Modum indremisjonsforeninger.
Etter hvert fikk Nordre Modum
indremisjonsforening sitt tilhold i
Vikersund kapell og Søndre Modum i
Åmot kapell. Nordre Modum skiftet
navn i 1942 til Vikersund Indremisjonsforening. Vikersund kapell ble i
1980 erstattet av et nytt Vikersund
menighetssenter.
Vikersund Indremisjonsforening og
Heggen menighetsråd skulle sammen
utnevne styre for dette senteret. Nå
er det Modum menighetsråd og Vikersund Normisjon som utnevner styret.
Foreningen deltok i fellesmøtene
med andre organisasjoner og menigheter. Det startet i 1941, og ble siste
gang nevnt i protokoll fra 1998. Det
felleskirkelige ivaretas nå av Delta som
er et økumenisk forum.
Indremisjonen fusjonerte med
Santalmisjonen 1. januar 2001. Den nye
organisasjonens navn ble Normisjon.
Foreningen i Vikersund valgte fra da av
å ta navnet Vikersund Normisjon.
Vikersund
Indremisjonsforening
drev Yngres (senere Korvettlag) fra
1964 til 1984 med Jan Marcussen som
leder.
Eldres hyggestund i Vikersund
startet opp i 1970, og det er fortsatt
meget godt besøkt. og kalles nå
Formiddagstreff .
Fra 1994 til 1998 ble det drevet et
familiekor med Ole Jakop Dyrnes som
leder.

Foreningen i Vikersund arrangerte
Alpha-kurs høsten 1997 og høsten
2003.
Det har vært arrangert varierte
møteformer på onsdagene.
I 2004 begynte vi med temakvelder.
Det har vært spennende temaer med
dyktige og engasjerte talere/forelesere.
Kveldene fikk stort besøk. Det kom
mennesker som aldri hadde vært på
møter her før. Vi fortsetter med bl.a.
temakvelder.
Sammen med Modum menighet har
vi de siste årene hatt forskjellige kurs.
Kursene har hatt stor deltakelse. I år
prøver vi oss med trosopplæring for
voksne med kurset «Å tro det er å…»
med forelesere fra Menighetsfakultetet.
Vikersund Normisjon i dag:
Styret består av: Leder: Jan Marcussen
Programansvarlig: Helge Gutuen, Kasserer: Lisa Wiger. Styremedlemmer: Petra
Moen og Marry Bjørndalen. Vara:
Magnhild Eggen.
Det er et godt samarbeid med
kirkestaben og Modum Menighetsråd.
Alt arbeid gjøres av frivillige og
Samlingene er åpne for alle.
Aktiviteter/Tilbud på Menighetssenteret:
Temakvelder, Kurs, Forbønnsgudstjenester, Peiskvelder, Vi synger julen inn,
Formiddagstreff, Juletrefest, Lørdagskafé, Grillfest som avslutning før
sommeren.
Modum Soul Children er med i
ACTA som er Normisjons arbeid blant
barn og unge.
Vikersund 18. juni 2012
Jan Marcussen
Leder
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Årets TV-aks
TV-aksjon
jon
KASTET I FENGSEL FOR
ET FACEBOOK-INNLEGG
En kjølig vinterdag i februar 2011 blir Jabbar Savalan arrestert i Baku i Aserbajdsjan. 20-åringen får
ikke snakke med en advokat, og blir mishandlet og tvunget til å tilstå at han har oppbevart narkotika
i jakkelommen. I retten blir han dømt til fengsel i to og et halvt år. Anklagen mot ham er falsk.
Som frittalende blogger og politisk aktiv betaler Jabbar en høy
pris for sitt engasjement. Forbrytelsen han har begått er at han på
Facebook har oppfordret til en demonstrasjon mot regjeringen
i Aserbajdsjan. Det er nok til at han blir fratatt friheten sin i
over to år.

MENNESKER SOM JABBAR GODTAR IKKE AT DE BLIR
FORSØKT BRAKT TIL TAUSHET. NÅR DE STÅR OPP
MOT URETT BLIR DE KNEBLET, FORFULGT OG TORTURERT.
HVER OG EN AV DEM TRENGER VÅR OPPMERKSOMHET.

TVA2012 – STÅ OPP MOT URETT

I 50 år har Amnesty dokumentert
overgrep og grusomheter, stanset
tortur og forfølgelser, og gitt beskyttelse
til modige mennesker som gjør opprør.
Vi er stolte og ydmyke over å ha fått
TV-aksjonen for tredje gang.
Vi er stolte fordi TV-aksjonen er en
enorm anerkjennelse av arbeidet vi
gjør hver dag. Ydmyke fordi det er et
stort ansvar å ta hånd om pengene det
norske folk gir oss i verdens største
dugnad. Det er ingen liten forpliktelse
å påta seg.
Amnesty har bidratt til å få løslatt over
50.000 samvittighetsfanger. Historien
viser at respekt for menneskeverd ikke
blir levert på et sølvfat, men er noe vi
må kreve. Det gjør våre medmennesker
i for eksempel Egypt, Iran, Kina og
Nigeria i dag. For det fortjener de vår
oppmerksomhet.
Ved å bli med på TV-aksjonen støtter
du en fredelig kamp for menneskerettigheter.
Tusen takk for at du står opp mot
urett!
Med vennlig hilsen
John Peder Egenæs,
generalsekretær i
Amnesty International i Norge

TVA2012 – STÅ OPP MOT URETT

Dette går pengene til:
• Etterforske menneskerettighetsbrudd
og tilby undervisning.
• Støtte menneskerettighetsforkjempere som forsvarer ytringsfriheten.
• Gjennomføre aksjoner for at
overgripere gir seg og blir stilt for
retten.
• Fremme rettighetene til kvinner
og minoriteter, og motarbeide
innføringen av lover som diskriminerer.
• Gjennomføre kampanjer for at
multinasjonale selsker respekterer
menneskerettigheter.
• Intensivere arbeidet med å avdekke
voldtekter i krigsområder og jobbe
for at kvinner får oppreisning.
Reformere rettssystemer i Midtøsten
og jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede.

Foto: AP/Scanpix

2

11 måneder senere vandrer Jabbar ut av fengslet. Da har
ﬂere millioner av Amnestys frihetsforkjempere verden rundt skrevet
appeller til presidenten og protestert mot den umenneskelige
behandlingen Jabbar blir utsatt for.

STÅ OPP
MOT URETT!

Slik jobber Amnesty
Vi etterforsker: Over 300 etterforskere intervjuer fanger, følger
rettssaker, snakker med menneskerettighetsgrupper og med familiene
til de som utsettes for overgrep.
Vi informerer: Amnesty skriver rapporter som spres i alle mulig tenkelige
informasjonskanaler.
Vi aksjonerer: Når Amnesty gjennomfører en hasteaksjon for å få en
fange løslatt, samles på det meste
170 000 mennesker verden rundt
innen 24 timer.
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Heggen Gospel
Gospel 40 år
Fra den spede start i gamle Åmot kapell høsten 1972
har koret vokst og levd og mange tenåringer har vært
med.
Sommerens turné gikk som vanlig til Tyskland, med konserter,
shopping, bading, fotballkamp, bibeltimer, tensingske leker, latter,
moro og flott ungdommelig utfoldelse.
Jubileumsfeiringen blir lørdag 25. august i år.
Feiringen finner sted i Hoppbakken.
Nåværende og tidligere medlemmer er invitert til å møte
gamle venner, gjenoppfriske gode minner, spise, grille, oppleve
hoppsenteret, høre friske innspill og historier fra gamle dager og
ikke minst; det avsluttes med en strålende konsert bak vingen, på
toppen av skiflyvningsbakken. Dette er noe å få med seg.
Har du glemt å melde deg på;
ta kontakt med Arild Løvik: arild.lovik@modumkirke.no
Program:
12.00
Deltakerne begynner å komme.
Litt matserving og stasjoner med bilder/film/musikk
fra gospelns 40-årige historie.
For de som ønsker det – så blir det også mulig å
plassere barn i barne-aktivitetsleiren.
16.00
Gryterett serveres.
17.30–18.45 Heisen bringer folk opp til Vingen –
hvor resten av programmet skal foregå.
19.00
Offisielt program m/historikk fra scenen –
åpent for alle.
20.00
Grilling – deltakerne har selv med grillmat og drikke.

Ung ledertrening
i Modum menighet
Visste du at vi i Modum menighet
har tilbud om ledertrening for
ungdom?
Fjorårskonfirmanter
(15/16-åringer)
har tilbud om å delta på ledertrening
på Vikersund menighetssenter en kveld
i måneden. Deltakerne forbereder seg
til å være ledere på konfirmantleir.
Hvis du har lyst til å være med, ta
kontakt med kateket Arild Løvik
Tlf.: 32 78 32 30 / 32 78 75 55
E-post:arild.lovik@modumkirke.no

igjen med Team Explore, som
var et populært tilbud i 2008.
Vi vil ha samlinger en kveld i
måneden, med ledertips, leiker,
oppgaver, mat og samtale om
tro.
Det blir mulighet for praksisoppgaver som leder underveis,
på LysVåken, konfirmantleir,
KRIK, Tårn-agenter eller 4 i
kirken.
I tillegg kan du være med på
Explore, KRIK sin nyttårsleir på
Lillehammer. Har du lyst til å være med,
ta kontakt med trosopplærer AnneKjersti Holberg
Tlf.: 32 78 32 30 / 416 57 059
E-post: annekh@modumkirke.no

BLI MED, DA VEL!

For ungdom 16–19 starter vi i høst opp
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Ordet treenighet forekommer ikke i Bibelen, men da
kirken innførte begrepet var
det fordi den mente å finne
belegg for at Gud opptrådde
i tre forskjellige skikkelser:
Faderen, Sønnen, og Den
Hellige Ånd.
Treenighetssøndag
er
den første søndagen etter
pinse og den første søndagen
i et «festløst» halvår, med
unntak av Høsttakkefest og
Allehelgensfest, inntil Advent
og det nye kirkeåret begynner
på nytt.
Temaer og prekener i
dette tidsrommet er gjerne
hverdagsorienterte og fokuserer ofte på hva det vil si å ha
et godt kristenliv.
I middelalderen var treenighetstiden struktureret av
helgenfester, men folke-kirken
har kun et par tilbake, hvorav
den viktigste er Allehelgens
dag, den første søndagen i
november.
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Når Pinsen er over,
starter kirkeårets lengste
periode. Denne perioden
kaller vi treenighets-tiden.
Tre-enighet kommer av
latin, trinitatis, og betyr at
vi feirer den treenige Gud:
Faderen, Sønnen og Den
Hellige Ånd.
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Treenighetstiden

Det er 7 tider i kirkeåret:
I adventstiden venter vi på at Jesus skal bli født. I søndagene før jul tenner vi de fire adventslysene.
I juletiden feirer vi Jesu fødsel. Siste dag i juletiden er 13. dag jul, som også kalles “hellig tre
kongers dag”.
I åpenbaringstiden har vi fokus på hvem Jesus er, og hva han betyr for menneskene. Misjon er her
et sentralt tema. Fastelavn og karneval er helt i slutten av åpenbaringstiden.
Fastetiden er 40 dager hvor vi minnes Jesu lidelse og død. Noen velger å avstå fra for eksempel
sjokolade eller TV, og noen sparer penger for å gi det til de som trenger det mest.
Den siste uken i fasten (“den stille uken”) er uken som innleder påsken (skjærtorsdag, langfredag,
påskeaften).
Påsketiden starter påskemorgen. Vi feirer at Jesus vant over døden, og at vi kan få evig liv ved å
tro på han. “Misjonsbefaligen” og Kr. himmelfartsdag er også en del av påsketiden.
I pinsetiden feirer vi kirkens fødselsdag, og at Gud bor i hjertene våre ved Den Hellige Ånd.
I treenighetstiden har vi fokus på vårt forhold til den treenige Gud, hverdagslivet og hva det vil si å
leve som en kristen. Spesielle søndager i denne tiden er høsttakkefest og allehelgensdag.
Du kan lese mer om de ulike tidene på barnogtro.no, og få tips til hva du kan finne på sammen med
barna. På nettstedets forside kan du se hvilken tid i kirkeåret vi til enhver tid er inne i.
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Støtt dette!
Hvert år er det nå et hundretalls
tenåringer som velger å konfirmere seg
i kirkene våre på Modum. I løpet av året
skal vi lære om den kristne tro, hvilken
betydning den har for samfunnet vi
lever i, kirken vår, og oss selv. Det blir
et spennende år med undervisning,
sommerleir og aktiviteter som band,
idrett, kostymelaging og drama. Med
faste givere har menigheten forutsigbare inntekter som gjør det mulig å
planlegge innsatsen best mulig. Med
knappere midler fra det offentlige er
innsamlede midler stadig viktigere
for alt arbeid i menigheten. Gjennom
givertjenesten kan du være med og
støtte menighetens arbeid.
Du utfordres til å bidra på den måten
som passer deg best. Vil du gi en fast

Avtale Giro

sum i måneden kan
du benytte vedlagte
skjema for autogiro
(send det til Modum
menighet, Kapellveien
1, 3340 Åmot).
Alternativt kan du
selv legge det inn som
fast betaling i nettbanken din.
Husk at du når som
helst kan endre beløp eller avslutte
givertjenesten.
Enkeltgaver er selvsagt også velkomne.
Dersom du ønsker skattefradrag for
gaven, (gaver mellom 500 og 12.000)
må personnummer oppgis.

Spørsmål?
Kontakt Nina på 32 78 32 31/982 67 818
eller nina@modumkirke.no.

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

■ Åmot kirke

■ Trosopplæring (eks. babysang,
4-årsbok, 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 kirkekontoret)

Belast mitt konto nr.

■ Jeg ønsker ikke å motta varsel
i forkant av betalingen

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

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

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

Blir du med? Riv ut siden og send til: Modum kirkekontor, Kapellveien 1, 3340 Åmot
Modum Menighetsblad Nr. 3/2012
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Klar, ferdig, gå!
Høsten 2012:

• Barseltrim:
onsdag 8. august
kl. 10 i Åmot kirke
• Tro og Lys:
søndag 19. august:
Deltakelse i gudstjeneste på Blaafarveværket
• Holyrobic:
mandag 20. august
kl. 19.00 i Åmot kirke
• Onsdagskvelder:
onsdag 22. august
kl. 19.00 på Vikersund menighetssenter
• Babysang:
torsdag 23. august
kl. 12.30 på Vikersund menighetssenter
• Heggen gospel:
fredag 24. august
kl. 19.00 på Vikersund menighetssenter
• Lørdagskafé:
lørdag 25. august
kl. 11.00 på Vikersund menighetssenter
• Søndagsskolen:
søndag 26. august
kl. 11.00 i Åmot kirke
• Familiespeider, KFUK-KFUM: søndag 26. august:
oppstartmøte med turorientering og grilling på Øya i Vikersund
• Strikkekafé:
tirsdag 28. august
kl. 18.00 i Åmot kirke
• Småbarnstreff:
onsdag 29. august
kl. 11.00 i Åmot kirke
• Bønn for Modum:
torsdag 30. august
kl 19.30 på Vaaraan
• Holyrobic senior:
torsdag 30. august
kl. 11.00 i Åmot kirke
• Åmot barnegospel:
torsdag 30. august
kl. 17.30 I Åmot kirke
• Knøttesang:
torsdag 30. august
kl. 17.30 i Åmot kirke
• KRIK:
torsdag 30. august
kl. 19.00 på Nordre Modum Ungdomsskole
• Åpen lekestue:
torsdag 6. september kl. 10.00 på Vikersund menighetssenter
• Modum Soul Children:
lørdag 8. september på Vikersund menighetssenter
• Hyggetreff:
onsdag 12. september kl. 10.30 på Vaaraan
• Hyggestund:
mandag 17. september kl. 11.00 i Åmot kirke
• Formiddagstreff:
tirsdag 18. september kl. 11.00 på Vikersund menighetssenter
• Eldretreff:
tirsdag 25. september kl. 11.30 på Holemoen

Babysang
Åmot kirke og Vikersund menighetssenter. For barn i første leveår
sammen med en voksen.
Alle babyer har nytte og glede
av musikalske opplevelser som tar i
bruk flere sanser. På Babysang har vi
sanger, regler, rytmer, leik og bevegelse.
Vi synger med den stemmen vi har.
Husk at stemmen din er den vakreste i
verden for barnet ditt.
BABYSANG i Åmot kirke
er et «drop in»-tilbud uten påmelding.
Vi starter kl. 11.00 med formiddagsmat
(kr. 40,-) og prat på kirketorget.

Kl.12:15–13:00 er det babysang i
kjellerstua. Det er selvsagt valgfritt
om dere vil komme på både lunsj og
babysang, eller bare en av delene.
Vi møtes annenhver onsdag, og
datoer høsten 2012 blir: 29/8, 12/9,
26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12

BABYSANG
på Vikersund menighetssenter
er et kurs som går over 8 uker, med
påmelding og fast gruppe på opp til 10
babyer m/følge.
12:30 begynner vi med Babysang, og fra
13:15 er det enkel bevertning og prat.
Kursavgift kr. 290,- dekker CD og

bevertning. Vi møtes torsdager, og
datoer høsten 2012 blir:
Kurs 1: 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9,
11/10, 18/10
Kurs 2: 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11,
29/11, 6/12, 13/12
Har du spørsmål om Babysang, eller
vil melde deg på kurs på Vikersund
menighetssenter, kontakt Anne-Kjersti
Holberg annekh@modumkirke.no
32 78 32 30 / 4165 7059
Arrangør: Modum menighet
www.modumkirke.no
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Er du nysgjerrig
på livet?
I Norge har vi en flott tradisjon med
konfirmasjon det året man fyller 15.
Motivasjonen er forskjellig. Feiring,
undring, penger, tradisjon og tro er
stikkord. Uansett er du velkommen
til å konfirmere deg! I løpet av året
lærer du om den kristne tro, hvilken
betydning den har for samfunnet
vi lever i, kirken vår, og oss selv. Bli
med på et knall år med undervisning,
sommerleir og aktiviteter som band,
idrett, kostymelaging og drama.
Det å konfirmere seg er å være med
på en forbønnshandling i kirken der
prest og kateket ber for hver enkelt
konfirmant. Ordet «confirmare» (engelsk: to confirm) betyr å styrke eller
bekrefte. Det er Gud som bekrefter
deg og det løftet han gav deg i dåpen.
Hvert år er det nå et hundretalls
tenåringer som velger å konfirmere seg
i kirkene våre på Modum.

For å bli konfirmert må man være
døpt. Dersom du
ikke er døpt, kan
du likevel delta i
konfirmantforberedelsene.
Hvert år er det
noen som velger å
bli døpt noen uker
før konfirmasjonsdagen. Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter.
Utover dette stilles det ingen krav
til deg som konfirmant annet enn at du
prioriterer å delta på samlingene, og er
motivert for dette!
Det gis også et tilbud om spesielt
tilrettelagt konfirmasjonstid for ungdommer med spesielle behov i vår menighet.

Ta gjerne kontakt med kateket Arild på
mobil 93 42 37 54
Les mer om konfirmasjon på nettsiden
www.konfirmant.no

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.
www.modum.sparebank1.no 02270
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Vikersund menighetssenter høsten 2012
• Onsdag 22.08 kl. 19.00:
Forbønnsgudstjeneste v. Jørgen
Korsvik
• Onsdag 29.08 kl. 19.00: Møte i
Misjonssambandet v/Bj. Moldekleiv.
• Onsdag 12.08 kl. 19.00: Lina
Sandells liv og sanger v/ Anne Grete
Listrøm. Det blir mye sang, og Eli
Landro spiller. Anne Grete Listrøm
har nå et år vært utdanningsprest
ved Institutt for sjelesorg.
• Søndag 16.09 kl. 11.00: Høymesse
• Tirsdag 18.09 kl. 11.00:
Formiddagstreff
• Onsdag 19.09 kl. 19.00:
”Bibelfortellinger uten dikkedarer”
v/Kristin Gunleiksrud. Gunleiksrud
har vært rådgiver i IKO. Nå er
hun ansatt som generalsekretær
i Norske Kirkeakademier. Hun er
også nestleder i Kirkerådet og fast
skribent i Vårt Land. Gunleiksrud
har skrevet en bok med bibelfortellinger, og det var Vårt Land
som skrev ”Bibelfortellinger uten
dikkedarer” da de skrev om denne
boka. Hun vil fortelle hva det ligger
i dette. Hun vil også fortelle hvorfor
hun synes det var viktig å lage
denne boka og hvordan den kan
brukes. Temakvelden passer for alle,
og spesielt for alle som driver med
kirkelig arbeid for barn og unge.
• Onsdag 26.09 kl. 19.00:
Møte i Misjonssambandet v/Gunnar
Oseng.
• Onsdag 03.10 kl. 19.00:
”Frihetens budskap i fengsel” v/ Rolf
Martin Synnes Han er fengselsprest
i Ringerike fengsel, og det vil denne
kvelden bære preg av. Er det noen
i fengsel som er interessert i dette
budskapet? Og har en prest noe å
gjøre i fengsel?
• Onsdag 10.10 kl. 19.00:
Sammen i Guds nærhet. Dette er
et årlig arrangement som Delta,
Tverrkirkelig forum arrangerer.

• Søndag 14.10. kl.11.00:
Jubileumsgudstjeneste med påfølgende fest. Det er i år 140 år siden
Modum Indremisjonsforening ble
dannet. Generalsekretær Rolf Kjøde
deltar.
• Tirsdag 16.10 kl. 11.00:
Formiddagstreff
• Onsdag 17.10 kl. 19.00: Peiskveld
• Onsdag 24.10 kl. 19.00: Møte i
Misjonssambandet v/Knut Lid.
De fire onsdagene fra 31. oktober til 21.
november blir det kurs.
Se eget oppslag om kurset.
• Søndag 18.11 kl. 11.00:
Familiegudstjeneste.
• Tirsdag 20.11 kl. 11.00:
Formiddagstreff.
• Onsdag 28.11 kl. 19.00:
Møte i Misjonssambandet v/Bjørn
Moldekleiv.
• Onsdag 05.12 kl. 19.00:
Opplysningsforum. Kirkens Nødhjelp.
• Tirsdag 11.12 kl. 11.00:
Formiddagstreff
• Onsdag 12.12 kl. 19.00: Vi synger
julen inn. Dette programmet har
lange tradisjoner, og Sysle blandede
kor har vært med i mange år De
synger også denne gangen.
• Søndag 16.12 kl. 11.00: Høymesse
• Søndag 30.12 kl. 15.00:
Juletrefestgudstjeneste.

Å tro det er å…
Trosopplæring for voksne
KURS:
Tid: Kl. 19.00 – kl. 21.15 de onsdagene
som står under her
Sted: Vikersund menighetssenter
Arrangører: Modum menighet og
Vikersund Normisjon
Kurset tar for seg temaer fra boka
Troens ABC av Torleiv Austad, Hans
Kvalbein og Lars Østnor. Forfatterne
er også forelesere. Alle tre har vært
professorer på Menighetsfakultetet.

PROGRAM:
Onsdag 31. okt.: Hvor går vi? Veien
som bilde på troens liv v/Hans
Kvalbein
Onsdag 07. nov: Hvor står vi? Troens
kilder og grunnvoll. v/Torleiv Austad
Onsdag 14. nov: Frikjøpt og kalt
til tjeneste/ etterfølgelse v/Torleiv
Austad
Onsdag 21. nov: Ansvar for meg selv
og min neste v/Lars Østnor
Kursavgift: kr. 400,- inkludert boka
(som i utsalg er dyr)
Påmelding innen 25. oktober til
Modum kirkekontor tlf. 32 78 32 30.
kirkekontor@modumkirke.no
Helge Gutuen tlf. 32 78 82 26.
helge.gutuen@modumktv.no
Det er mulig å delta på enkeltkvelder.

Dette skjer også på
menighetssenter
• Heggen gospel øver hver fredag kl.
19.00 – 22.00. Åpent for alle fra 8.
klasse og oppover.
• Modum Soul Children, kor, 5. -7. kl.
Kontakt Laila Halås tlf. 909 72 498
• Åpen lekestue hver torsdag formiddag fra kl 10.00
• Babysang - Kontakt
Anne-Kjersti Holberg 32 78 32 35
• Søndagsskole enkelte søndager
under gudstjenesten.
• Ledertrening for ungdom:
Henv. Arild Løvik
• Modum kammerkor øver hver
tirsdag kl. 19.00
• Lørdagskafé De fleste lørdager fra
kl. 11.00
• Bokkafé. Lørdager.
Kontakt Jorun Krogh
• Evt. sorggrupper og samtaler henv.
diakonen tlf. 32 78 32 36
Ansvarlig for utleie av
Vikersund menighetssenter:
Hroar Fossen tlf. 950 42 798
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Dette skjer i Åmot kirke i tillegg til gudstjenestene
• Mandag 20. august kl. 19.00:
Oppstart Holy Robic - kondisjon
/styrkemix
• Tirsdag 28. august kl. 18.00:
Oppstart Strikkekafé
• Onsdag 29. august kl. 11.00:
Oppstart Småbarnstreff
• Torsdag 30. august
kl. 11.00: Oppstart Holy Robic Senior
kl. 17.30: Oppstart Åmot barnegospel
• Mandag 17. september kl. 1030:
Hyggestund
• Tirsdag 18. september kl. 19.00:
Konsert og kåseri med Bodil Arnesen og Paal-André Grinderud.
Tema ”Takknemlighet”. Bodil Arnesen er en verdenskjent artist som
med sine 23 utgitte plater har
vunnet flere prestisjetunge priser.
Paal-André Grinderud er en fargerik
forfatter og foredragsholder som
ønsker å berøre andre. Velkommen
til en hjertevarm kveld med musikalske godbiter. Utrolig nok er dette
helt gratis! Muligheter for å gi en
gave! Kafé med salg av cd-er og bok.
• Søndag 23. september kl. 17.00:
Myldregudstjeneste. Tormod Moviken og Hanna Louise Husøien.
Tilrettelagt for de minste barna (0-3
år) og deres familier, og ellers alle
som har lyst. Gudstjenesten varer
ca. 45 minutter. Etterpå er det enkel
kveldsmat på kirketorget.
• Mandag 15. oktober kl. 10.30:
Hyggestund
• Lørdag 20. oktober kl. 17.00:
Jubileumskonsert med Åmot Horn.
• Onsdag 31. oktober
kl. 17.00-19.30. Allehelgensfest for
hele familien. For femte året på rad
er det duket for Allehelgensfest i
Åmot kirke – en festlig kveld for
barnefamilier med lek og aktiviteter
i ulike aldersgrupper, pølsefest og
godtepose til barna mens de ser
på film og koser seg! Det blir ingen
utkledning, men en trygg og hyggelig

samling for liten og stor.Velkommen!
• Søndag 4. november kl. 17.00:
Myldregudstjeneste. Geir E. Holberg,
Anne-Kjersti Holberg og Knut Johnsen. Samme opplegg som 23. september.
• Mandag 19. november kl. 10.30:
Hyggestund
• Søndag 25. november kl. 20.00:
Treffpunkt. En stemningsfull kveld
med påfyll til livet
• Lørdag 1. desember kl. 16.00:
Julegrantenning ved Åmot-senteret
kl. 17.30: Lys Våken – overnatting i
kirken for 6. klassinger på Enger og
Buskerud skole

• Har du spørsmål om kristen
tro?… som du kan tenke deg å dele
med andre? Hvis du ønsker å delta i
en samtale-gruppe, et husfellesskap; ta
kontakt med Runar J. Liodden i Åmot
kirke, tlf. 32 78 32 32
• Åmot kirkes trimtilbud for alle
Høstsesongen starter mandag 20. aug.
Ukeprogram: Mandager kl.19.00:
kondisjon /styrke-mix
Torsdager kl.19.00: step/styrkemix
Holy Robic Senior starter torsdag 30.
august kl. 11.00
• Åmot kirkes givertjeneste
Ut fra kirken drives det, til glede for
hele Modum, et stort og betydningsfullt
arbeid for barn, unge, voksne og eldre.
Du kan være med å gi på forskjellige
måter:
• Gi et engangsbeløp
Fast giver en eller flere ganger i året
Testamentariske gaver
Vi trenger all støtte; ingen gaver er for
små!
Du er hjertelig velkommen til å ta
kontakt med Rine Brekke på kontoret
i kirken, tlf 32 78 32 30.
Givertjenestens bankkonto:
2270 03 24366

• Ønsker du å leie til konserter,
møter, jubiléer, minnesamvær, dåpsselskap konfirmasjoner, o.l.
Kontakt menighetssekretær Rine
Brekke, tlf. 32 78 32 30

Faste arrangementer
Mandager
Hyggestund: En mandag i måneden
kl. 10.30-12.30
Sysle blandakor: Øvelse hver
mandag kl. 19.00
Holy-Robic: Hver mandag kl.19.00:
kondisjon/styrkemix
Oppstart mandag 20. august
Tirsdager
Strikkekafè for alle
håndarbeidsglade.
Annenhver tirsdag kl.18.00
Oppstart tirsdag 28. august
Onsdager
Barseltrim: Hver onsdag kl. 10.00.
Oppstart onsdag 8. august
Småbarnstreff: Annenhver onsdag;
for barn i alderen 0–2 år.
Kl. 11.00–12.00: Lunsj på
Kirketorget. Kl. 12.00–12.45: Sang
Oppstart onsdag 29. august
SMK Viking: Øvelse hver onsdag
kl. 17.30–20.00.
Kor O2: Øvelse hver onsdag
kl.19.15–22.00
Torsdager
Åmot barnegospel: Hver torsdag
kl. 17.30–19.00.
Oppstart torsdag 30. august
Kontaktpersoner: Nina Brokhaug
Røvang og Hanna Louise Husøien
Holy Robic senior:
Hver torsdag kl.11.00–11.45.
Kaffe og vafler på kirketorget etter
trening.
Oppstart torsdag 30. august
Holy-Robic: Hver torsdag kl. 19.00:
Step/styrkemix.
Oppstart torsdag 23. august
Fredager
Bønnesamling for alle:
kl. 10.00–11.00
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Indremisjon i Modum 140 år
Forts.

Åmot kirke

Søndager
Søndagsskolen: Tilbud for alle barn
under gudstjenester i Åmot kirke
Tro og Lys-gruppa: kl. 17.00–20.00
én søndag i måneden
Velkommen til å være med i
Modum menighetskor
Øvelser i Åmot kirke
Kontakt: Lars Ole Gjermundbo
Mandag–fredag
Lunsj med staben: Man–fre kl. 11.30.
Åpen for alle. Pris: 40,-.
Prestene og diakonen er tilgjengelige
for samtale, skriftemål og forbønn
Kirken er åpen
Mandag–fredag:
11.00–17.00
Med forbehold om endringer
Kirkekontoret er åpent
Mandag–fredag
09.00–14.00
Bibliotekets åpningstider
Mandag–torsdag:
14.00–19.00
Telefoner
Kirketorget
32 78 51 03
Modum kirkekontor 32 78 32 30
Telefaks
32 78 40 24
Biblioteket
32 78 57 77

I 1892 startet virksomheten under navnet Modum Indremisjonsforening.
Nordre Modum Indremisjonsforening skiftet navn i 1942 til Vikersund
Indremisjonsforening. Fra 1. januar 2001 har foreningens navn vært Vikersund
Normisjon.
Jubileet feires søndag 14. oktober med gudstjeneste
på Vikersund Menighetssenter kl. 11.00 med Tormod Moviken/Anne Hæhre,
generalsekretær Rolf Kjøde, sang/musikk Hallvard Alstad/Olav Soltun.
Etter «kirkemiddag» blir det festmøte med historisk beretning, hilsninger,
sang/musikk.

Vi ønsker ALLE velkommen til jubileumsfeiring

Babysang vinteren 2012
I august starter et nytt Babysang-kurs 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
Se også menighetens hjemmeside: www.modumkirke.no
Datoer for Babysang på Vikersund menighetssenter i høst:
23.08 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 11.10

18.10

Oppstart nytt kurs 25.10
For deg som ikke har anledning til å være med på et helt kurs:
Vi har også Babysang på Småbarnstreff i Åmot kirke annenhver onsdag 11:00–
13:00. 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!

Datoene for LysVåken 2012 er klare:
1.–2. desember samler vi igjen 6. klassinger til overnatting
og spennende adventshelg i kirka! Det blir leik og moro,
god mat, bibelfortellinger, kirkesafari, nattorientering og
sist men ikke minst; overnatting i kirka.
Vi sender ut invitasjoner til 6. klassingene i løpet av
høsten. Der står det mer informasjon om LysVåken, og
hvordan du kan melde deg på.

For ordens skyld sender vi invitasjon til medlemmer
av Den norske kirke, men andre er selvfølgelig hjertelig
velkommen til å delta.
Ta da kontakt med kirkekontoret slik at vi kan sende
invitasjon, tlf.: 3278 3230
E-post: annekh@modumkirke.no
Mer informasjon om helgen blir lagt ut på hjemmesiden vår
i løpet av september; www.modumkirke.no
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Den spedalske
En spedalsk kommer. Isolert, ensom og alene
naken, syk og uren. Fortvilet, foraktet og utstøtt
En spedalsk kommer. Levende død
Med det tommeste liv, med ingenting å miste,
men alt å vinne
Kaster seg ned for Jesus. I ydmykhet, bunnløs sorg og smerte
frarøvet livet, men med et siste håp
Herre, hvis Du vil..
– så stor overgivelse, så stor tro!
Herre, hvis Du vil kan Du gjøre meg ren.
I møte med Håpet, øyner han håpet
Da rekker Jesus ut hånden
Han stanser. Ser.
Uredd, med medlidenhet og omsorg
– og et møte oppstår
mellom fortvilelse og håp,
godhet og forakt
Jesus rører ved ham
– mens andre ville ha løpt vekk, i frykt for smitte
Han gjenkjenner denne mannens smerte,
kjenner hans dypeste behov
Den foraktede møter Kjærligheten
Jesus rører ved ham
Fra total isolasjon fra menneskers berøring gjennom lange tider
– i møte med Helbrederen finner han legedom
«Jeg vil» – Jesus vil, kan og ønsker
«Jeg vil» – og det gode seirer over det vonde
«Bli ren!» – To ord, og hele verden forandrer seg
for den spedalske
Det skapte bøyer seg for Skaperen
Straks ble spedalskheten hans renset.
To ord og et straks – den spedalske får livet tilbake
To ord og et straks og mannen blir ikledd liv, helse og glede
Jesus vil, Jesus kan. To ord og et straks
Du kan komme, med din indre spedalskhet
Du kan kaste deg ned, med dine reaksjoner
Du kan be Han rense dine indre blemmer og blødende sår
Du kan få et møte med Helbrederen, Håpet og Kjærligheten
(Matt 8, 2-3)

Trine Kvalnes
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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
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn
Døde
Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Mona Tveit-Hansen
Agnes Gullaug Næs Kolsrud
Ida Johanne Aunevik
Gunnar Hov Sandberg
Horst Gerh Nitzschner
Nils Elling Ruud
Karl Karlsen

1962
1920
1933
1934
1926
1944
1948

09.05.2012
10.05.2012
18.05.2012
22.05.2012
23.05.2012
24.05.2012
30.05.2012

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

Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Margit Wold
Kåre Smedsrud
Judith Fossbråten
Kristi Solumsmoen
Gerd Margaret Søderberg
Mari Høysæter
Eva Marie Andersen

1923
1933
1919
1917
1936
1918
1958

31.05.2012
07.06.2012
12.06.2012
21.06.2012
22.06.2012
26.06.2012
27.06.2012

Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Modumheimen kapell
Nykirke kirke
Gulsrud kirke
Snarum kirke

Døpte
Navn

Dåpsdato

Kirke

Navn

Dåpsdato

Kirke

Nathalie Winnæss-Skretteberg
Markus Neo Bråthen
Sandra Wongman Holck
Trym Eric Casidsid Indsetviken
Alexander Løvf
Christian Andersen Marigård
Aron Fjulsrud Sjøberg
Oskar Søderlind
Jørgen Hørlück Berg
Oskar Weum Svendsby
Emil Chrisander Borgersen

13.05.2012
27.05.2012
27.05.2012
27.05.2012
27.05.2012
27.05.2012
27.05.2012
03.06.2012
10.06.2012
10.06.2012
17.06.2012

Snarum kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Olavskirken
Nykirke kirke
Vestre Spone
Åmot kirke

Gabriella Bjørnø Lindahl
Michael Sandvold-Holmen
Anna Wichmann Skaaden
Jennie Sofia Myrhaug Stefferud
Leah Elida Thorud-Eriksen
Aurora Christiansen Wang
Emil Weaas-Løvik
Pernille Lund Jensen
Emilie Amanda Skinstad Palm
Max Jonas Skjervold

17.06.2012
17.06.2012
17.06.2012
17.06.2012
17.06.2012
17.06.2012
23.06.2012
24.06.2012
24.06.2012
24.06.2012

Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Holmsbu kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Vike kirkeruin
Snarum kirke
Snarum kirke
Hallset kirke, Trondheim

Vigde
Brudeparet

Dato

Kirke

Brudeparet

Dato

Kirke

Susan Hansrud og Thomas Myrvold
Anne-Hilde Larsen og Anders Røste
Thea Kristine Haviken og Rune Sønju
Ekaterina Zhdanova og Børge Nygård
Cecilie Vissing Lensberg og
Jørn Magne Jørgensen
Stine Jahren Martinsen og Ivar Berg Larsen

26.05.2012
26.05.2012
02.06.2012
02.06.2012

Heggen kirke
Nykirke kirke
Snarum kirke
Gulsrud kirke

Jannike Mæhlum Andersen og Trond Varlo
Hanne Kopland og Tor Øyvind Rudstaden
Anette Anfinrud og Thomas Karlsen
Stine Brastad og Raymond Blekkan
Line Helganger og Eivind Sjøtun Simonsen

16.06.2012
23.06.2012
23.06.2012
23.06.2012
30.06.2012

Nykirke kirke
Heggen kirke
Nykirke kirke
Heggen kirke
Heggen kirke

09.06.2012
16.06.2012

Vestre Spone kirke
Heggen kirke

Hanna Louise Øien og Vidar Husøy
giftet seg lørdag 4. august. Ekteparet tok naturlig nok navnet Husøien.
Begge arbeider for Modum menighet
som henholdsvis menighetsmusiker og
deltids-kirketjener. Vi ønsker Hanna
Louise og Vidar Husøien til lykke.
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Fulldistribusjon

B

Returadresse:
Modum Menighetsblad
Kapellveien, 3340 Åmot

Følg Modum menighet på nett: www.modumkirke.no
Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - www.modumkirke.no

August
Søndag 19. aug - 12. søn i treenigh.tiden - Luk 8,1-3
Blaafarveværket kl. 11:
Felles oppstartsgudstjeneste for hele bygda. Runar
J. Liodden, Liv Marie Rudmoen, Nils Jacob Naug,
Menighetskoret og Åmot Horn.
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 Anne Hæhre.
Olavskirken kl. 11: Modum Bad-dagen. Jon-Erik
Bråthen, Helge Harila og Jan Groth.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.
Konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden og
Hanna L. Husøien. Søndagsskole.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon. Tormod Moviken og
Hanna L. Husøien.

September
Søndag 2. sept - Vingårdssøndagen - Luk 17,7-10
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse.
Konfirmantpresentasjon og 50-årskonfirmanter.
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse.
Konfirmantpresentasjon. Tormod Moviken,
Arild Løvik og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt. Et pusterom i en
travel hverdag.
Sønd. 9. sept - 15. søn i treenighetstiden - Luk 10,38-42
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Konfirmantpresentasjon (Vikersundkonfirmanter).
Geir E. Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Gunnar Fagerli
og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Utdeling av 4-års kirkebok. Åmot barnegospel.
Runar J. Liodden, Anne-Kjersti Holberg og
Hanna L. Husøien.
Vestre Spone kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon. Arild Løvik og
Knut Johnsen.

Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Inger Ma Bjønnes,
Henriette og Håkon Skagen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken og
Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste.
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Sønd. 30. sept - 18. søn i treenighetstiden - Matt 8,5-13
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og
Hanna L. Husøien.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg og
Anne Hæhre.

Oktober
Søndag 7. okt - 19. søn i treenighetstiden - Joh 7,14-17
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken og
Hanna L. Husøien.
Sønd. 14. okt - 20. søn i treenighetstiden - Mark 10,2-9
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling
av 4-års kirkebok. Geir E. Holberg, Anne-Kjersti
Holberg og Hanna L. Husøien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Jubileum - Vikersund Normisjon 140 år.
Tormod Moviken og Anne Hæhre.
Vestre Spone kirke kl. 17: Familiegudstjeneste.
Utdeling av 4-års kirkebok. Arild Løvik og
Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro og Lys.

Søndag 18. nov - 25. søn i treenighetstiden Matt 14,22-34
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Søndag 25. nov - Domssøndag/Kristi kongedag - Matt
25,1-13
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
og Hanna L. Husøien.
Rud kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg og
Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt. Et pusterom i en
travel hverdag.

Desember
Søndag 2. des - 1. søn i advent - Matt 21,10-17
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. LysVåkenbarna deltar. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. LysVåkenbarna deltar. Åmot barnegospel. Runar J. Liodden
og Hanna L. Husøien.

Søndag 9. des - 2. søn i advent - Joh 16,21-24
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tro og Lys og SMKSønd. 21. okt - 21. søn i treenigh.stiden - Luk 16,19-31 Viking deltar. Geir E. Holberg, Liv Marie Rudmoen
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling av og Hanna L. Husøien.
4-års kirkebok. Åmot barnegospel. Geir E. Holberg
Tirsdag 11. des.
og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 19: Lysmesse. Geir E. Holberg,
Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Arild Løvik og Knut Johnsen.
Utdeling av 4-års kirkebok. 50-årskonfirmanter.
Tormod Moviken og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. Heggen
Gospel. Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Søndag 28. okt - Bots- og bønnedag - Luk 18,9-14
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden
og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg
og Hanna L. Husøien.

November

Søndag 4. nov - Allehelgensdag - Matt 5,13-16
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg
Sønd. 16. sept - 16. søn i treenigh.tiden - Matt 5,10-12 og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling
og Hanna L. Husøien.
av 4-års kirkebok. Geir E. Holberg, Anne-Kjersti
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
Holberg og Hanna L. Husøien.
og Anne Hæhre.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Notto Thelle og
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste.
Helge Harila.
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Hanna Louise Husøien.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Sønd. 11. nov - søndag for de forfulgte - Luk 12,35-40
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro og Lys.
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
Sønd. 23. sept - 17. søn i treenighetstiden - Luk 7,11-17 og Knut Johnsen.
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 50-årskonfirmanter. Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden
og Hanna L. Husøien.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

20

Rud kirke kl. 17: Bygdas kirkekveld.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Søndag 16. des - 3. søn i advent - Joh 5,31-36
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden
og Hanna L. Husøien.
Søndag 23. des - 4. søn i advent - 2.Kor 1,18-22
Eikvang kl. 11: Gudstjeneste. Arild Løvik og
Hanna L. Husøien.
Mandag 24. des - Julaften - Luk 2,1-20
Åmot kirke kl. 13.30 og 14.45: Julaftengudstjeneste.
Runar J. Liodden og vikarorganist.
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15:
Julaftengudstjeneste. Geir E. Holberg og
Hanna L. Husøien.
Rud kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste.
Tormod Moviken og vikarorganist.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste.
Arild Løvik og Knut Johnsen.
Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste.
Tormod Moviken og vikarorganist.
Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste.
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste.
Arild Løvik og vikarorganist.
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