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Sammen med hverandre,
for Guds ansikt!
Om noen få dager så innfører vi i Modum menighet en litt
forandret gudstjeneste. Det meste vil du kjenne igjen, men noen
forandringer blir det også. Allerede har vi innført ny dåpsliturgi,
heller ikke den veldig forskjellig, men personlig synes jeg den
er forandret til det bedre. Fra 1. søndag i advent vil vi altså i
Modum menighet får en ny hovedgudstjeneste. Menighetsrådet har vedtatt den nye
ordningen og vi ser frem til å sette i gang med å bruke den.
Hva er de største forskjeller? Jeg vil faktisk anbefale deg å komme og å oppleve
den nye gudstjenesten. Du må da velge en som heter Gudstjeneste i gudstjenestelista.
Når det er Gudstjeneste, så vil nemlig de nye elementene være med. Vi vil fortsatt,
i tillegg til Gudstjenesten, ha Familiegudstjenester, Kveldsgudstjenester, Tro & Lys
gudstjenester, Ungdomsgudstjenester og andre, men det er altså Gudstjenesten som
vil inneholde alt det nye. Og hva er da faktisk nytt? Nye melodier til en del av
liturgien er det som kanskje blir den største forandringen. Tekstene og innholdet
er det samme, men musikken og melodiene vil nå være nye. Fire av leddene Kyrie,
Gloria, Sanctus og Agnus Dei vil alle få melodier skrevet av Tore Aas. Mange kjenner
til Oslo Gospel Kor og det er komponisten og dirigenten til Oslo Gospel Kor som
har skrevet den musikken som menighetsrådet har valgt at vi skal bruke i Modum
i tiden fremover. Organistene våre har lovet oss at vi skal få muligheter til å få øve
på de nye melodiene i forbindelse med Gudstjenesten, så det ser vi frem til. Nytt er
også at det ikke blir like mye «Opp og ned». Vi blir sittende mer. Ellers er det både
nye bønner og vi vil fra og med 1. søndag i advent (det nye kirkeåret) for første gang
bruke 3. rekkes bibeltekster. Modum menighet vil også fa 1. søndag i advent ta i bruk
den nye versjonen av Fadervår. (se nederst)
Jeg håper og tror at vi i Modum menighet fortsatt vil kunne samles i både Nykirke
og Åmot, Vestre Spone og Snarum, Rud og Gulsrud, Vikersund menighetssenter
og i Heggen, til gudstjenester som oppleves som viktige og relevante for våre liv.
Gudstjenesten er et fellesprosjekt hvor vi kommer sammen for å takke og tilbe og
hvor Gud gir oss sine gaver.
På menighetens nettsider: www.modumkirke.no kan du finne den nye musikken
og også lese mer om den nye Gudstjenesten.
For å bli kjent med dette nye vil jeg anbefale deg å komme, prøv å vær med, så
tror jeg sikkert at etter noen få Gudstjenester, så vil du oppleve at du kjenner igjen
både ord og toner.Velkommen til kirke!
Geir E. Holberg, sokneprest

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

Kan vi lære å tro?
Da jeg bodde hjemme lærte pappa meg
hvordan jeg lappet en slange i sykkeldekket som det var hull i – hvordan få
dekket av felgen, hvordan finne hullet i
slangen, hvordan lime fast lappen over
hullet og sette på slangen og dekket
igjen. Kan også det å tro på Jesus læres
bort til barn og tenåringer? Hvorfor er
det slik at noen tror, mens andre ikke
gjør det?

Troen blir grepet mer
enn den blir lært
Å være kristen handler ikke bare om å
forstå evangeliet med hodet og kunne
svare riktig på spørsmål. Det handler mer om å erfare og leve ut troen
i hverdagen. Disippelen Peter spurte
Jesus: ”Herre, hvor mange ganger skal
min bror kunne synde mot meg og jeg
likevel tilgi ham? Så mange som syv?’
’Ikke syv ganger’, svarte Jesus, ’men jeg
sier deg: sytti ganger syv.” (Matt 18,21f)
Jesus forteller videre en lignelse som
understreker tilgivelsens betydning.
Peter ble undervist i tilgivelse, men det
var nok først en god stund seinere at
Peter grep hva nåde og tilgivelse virkelig er. Natt til langfredag fornektet Peter Jesus tre ganger. Peter hadde lovet
Jesus at han ville aldri svikte ham, men
i kampens hete sviktet Peter og det
står at den voksne mannen ”gråt bittert”. Noen dager etter oppstandelsen
møttes de to igjen. Jesus tilgir Peter og
viser han ny tillit til å utbre evangeliet.
Den dagen erfarte Peter hva nåde er.
Et ordtak sier det slik: ”Det jeg hører,
glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg.
Det jeg gjør, forstår jeg.” Hvordan kan
barn og tenåringer gjøre erfaringer av
Guds omsorg, visdom og glede?

Troen formes og næres av
Den hellige ånd
gjennom personlige, nære
relasjoner, ofte i vårt eget hjem
Helt fra fødselen lærer vi av andre
hvordan vi skal forholde oss til verden

omkring. De viktigste lærermesterne
er foreldre og foresatte. Av den grunn
beskrives hjemmet som personlighetens
vugge. Som foreldre er vi aldri nøytrale,
men vi påvirker de unge hele veien, også
når det gjelder tro og livssyn. Foreldre
som ber og synger Kjære Gud, jeg har
det godt, leser bibelfortellinger og gir
rom for å snakke om Gud i hverdagen
vil ofte oppleve at barna bærer med seg
en tro i oppveksten. Barn som vokser
opp i et hjem som er ganske likegyldig
til kristen tro vil mest sannsynlig speile
den samme holdningen.
Hvordan har foreldrene dine og besteforeldrene dine preget deg og ditt
forhold til Gud?

Hvis vi ønsker kristne barn
og unge, trenger vi kristne
voksenpersoner
Det er et annet ordtak som sier: ”Det
krever en landsby for å oppdra et barn.”
Innebakt i disse ordene er forståelsen
av at alle voksne har en rolle som ”foreldre” i lokalsamfunnet. I mange menigheter er tendensen at voksne trekker
seg unna barne- og ungdomsarbeidet
og gir ansvaret til unge, uerfarne personer som visstnok kjenner de unge og
språket deres bedre. Men der menigheter har spurt hva ungdommene selv vil

er det mange som ønsker kontakt med
modne voksne og sier: ”Fortell oss historiene deres!” Fornyelse av barne- og
ungdomsarbeidet handler kanskje aller
mest om en fornyelse av oss voksne. At
vi ser verdien av å være nær barn og
unge, også de som vi ikke er foreldre til.
Lære navnene deres, se dem, dele med
dem historier fra livet vårt om kjærlighet, tilgivelse, tjeneste og tro. Og videre
lytte til de unges spørsmål, temaer og
lidenskaper. Selv om ungdommer ser til
jevnaldrende når det gjelder utseende,
klær og musikk, ser tenåringer til modne rollemodeller når det gjelder dypere
livsspørsmål. Hvem kan du gi oppmerksomhet til? Hvem kan du be for? Hvem
kan du være en medvandrer for?
Å tro på Gud er ikke et pensum
som skal leses og en eksamen som skal
bestås, men det handler om en relasjon
til en levende person. Som foreldre og
voksenpersoner påvirker vi barn og
tenåringers forhold til Gud. Ingen prest,
lærer eller psykolog kan erstatte en
mamma eller en pappa. Ingen kirkebygning kan matche et hjem.
Selv om vi påvirker kan vi ikke velge
for dem. De må velge selv! Men hvilken
sjanse gir vi dem til å ta et reelt valg?
Ingen av oss velger det vi ikke kjenner!
Runar Liodden
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En hellig, allmenn jul
I vår trosbekjennelse sier vi at vi
tror på «en hellig, allmenn kirke».
Det uttrykket kan være passende
på julen også: hellig og allmenn.
Ordet ALLMENN bruker vi kanskje lite,
men det minner om ALLMINNELIG;
den er over alt og for alle. Slik er julen!
Den er inkluderende i den forstand at
den feires av de fleste, på en eller annen
måte, nesten uansett tros-anskuelse. Vi
legger forskjellig innhold i den i samfunnet vårt i dag; den kan være solfest,
midtvintersfest, Kristusfest. Felles for
alle som feirer julen, er at vi ønsker å
ha noen gode dager, glede oss over det
livet kan by på av materielle ting, vi skal
ha det rent og skinnende, vi skal helst
være omgitt av harmoni i familiekretsen. Alle disse forventningene kan fort

Babysang
Alle babyer har 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 vinteren og våren 2013 blir:
23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 10/4, 24/4,
8/5, 22/5, 5/6

bli til krav, for livet lar oss jo ikke alltid
ha det slik.
Da er det godt at julen kan inneholde noe mer og annet. Da er det godt
at den kristne julen først og fremst er
HELLIG. Kirkens jul handler om DEN
HELLIGE. Fødselsdagsbarnet Jesus kom
fra Gud. Det gir oss en virkelighetstolkning som er slik: Vi er ikke alene. Det
finnes en Gud som bryr seg om oss, og
som sendte sin Sønn for å vise oss det.
Han kom nettopp til dem som ikke sitter på den grønne gren: Han ble født i
en stall og lagt i krybben, dyrenes matfat.
Den kristne julen gir livshjelp langt ut
over juledagene. «Jula varer helt til påske», synger vi. Det er i dypeste forstand
sant. Jesusbarnets betydning ligger i
hans livsverk: Han viste oss veien til

Gud, og han døde for våre synder. Ved
ham ble vi forsonet med Gud. Derfor
kan vi synge Eivind Skeies julesang fra
Salmebokas nr. 64:
Fra første vers:
En krybbe var vuggen som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Og fra siste vers:
Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.

En glad og hellig jul
ønskes dere alle!
Biskop Laila Riksaasen Dahl

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.
Også mulighet for gruppe 14:00
Kursavgift kr 290 dekker CD og
bevertning.
Vi møtes torsdager, og datoer
vinteren 2013 blir: 24/1, 31/1, 7/2,
14/2, 21/2, 7/3, 14/3, 21/3 (Nytt kurs
starter 4/4).
Hjertelig velkommen til BABYSANG!
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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Kirkeåret starter nå!
Advent betyr ankomst og er en forberedelsestid for å ta i mot Jesus. Bibeltekstene i adventstiden fokuserer på
to ankomster. Den første er da Jesus
kom som et lite barn, den andre er da
Jesus skal komme igjen for å skape en
ny jord. Julens bibeltekster peker på hva
det vil si at Gud ble menneske gjennom
sin Sønn, Jesus Kristus. Juleevangeliet
forteller oss at Han kom som et
menneske. Gud ble som en av oss, født
som et barn.
Lysene tiltar i styrke
Adventstiden markerer vi med å tenne
ett nytt lys på hver av de fire søndagene.
Det er en gammel og fin skikk. Lyset
tiltar i styrke jo mørkere det blir ute og
jo nærmere vi kommer det store lyset:
Kristus som blir født i en stall.
Viktigere enn gavene
I adventstiden er den liturgiske fargen
fiolett, – kirkeårets botsfarge. Derfor

pynter vi med fiolette lys og duker.
Fiolett er også fastens farge. Mange
markerer adventstiden som fastetid. De
ønsker å bruke denne tiden til å leve
et enklere liv, og å være sammen med
andre mennesker. Å gi hverandre tid, er
viktig.

Hva kan hjemmene gjøre i
adventstiden?
Mange kjøper adventskalendre med
sjokolade eller gaver for hver dag.
Fokus kan da lett bli hva hver enkelt
skal få, ikke hva hun eller han kan gi.
Forventningene til jul kan da også bli
borte.

•

•

legges til søndagene, setter du ett lys
på første, to lys på neste, og så videre.
Til slutt er du kommet fram til det 24.
trinnet: det er julaften!
Fest 24 poser på en snor hvor du kan
legge noe oppe i, for eksempel en
eller flere brikker til et puslespill, og
på julaften har du et helt bilde.
En lapp for hver dag hvor du skriver
ned en aktivitet som du kan gjøre
alene eller sammen med andre
En lapp hvor det står skrevet hvem
du kan gi gaver til, en som trenger
noe. Enten kan du lage noe eller finne
noe som du har hjemme.
En lapp hvor det står noe fra en
julesang, så er det konkurranse om
å finne ut hvilken sang strofen er
hentet fra. Syng sangen.
Hyggestund. Ha en hyggelig samlingsstund hver ettermiddag eller kveld.
Tenn et adventslys, spis litt god mat
eller frukt.
Les et stykke fra en adventsbok, dikt
eller bibelfortelling. Lær nye adventsog julesanger, eller hent noen fram fra
glemselen.

kirkeaktuelt.no

Her er noen forslag til alternative
adventskalendre:
• Trapp. Lag en liten trapp med et
ekstra stort trinn for hvert 8. trinn.
Dette store trinnet gjør du fire
ganger slik at det til sammen blir 24
trinn. La et lys eller et bilde av en
engel følge trinn for trinn. Når du
kommer til de store avsatsene, som
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Vi er så gla’ for dissa damene, sier Gro Grøsland.

Tenk om ingen hadde
bruk for oss, da!
Nei, det er bare flott å være frivillig
i kirken, sier Åse Bekken og Grete
Gudbrandsen. To godt voksne damer
fra Åmot. De ser alltid fram til
kjøkkentjenesten på kirketorget hver
onsdag. Denne ene dagen i uken er en
hyggelig adspredelse – det er givende
å kunne være til glede for andre, synes
damene.
- Det begynte med at jeg blei spurt.
Jeg tenkte at det kan jeg jo gjøre, kunne
jo prøve meg litt. Jeg var blitt aleine på
den tida, og jeg oppdaget at det sosiale
fellesskapet betydde mye for meg, sier
Åse.
Grete er glad for å kunne stå på for
andre, så lenge helsa holder. - Tenk om
jeg bare skulle sitte hjemme og at ingen

hadde bruk for meg. Det er jo godt for
oss pensjonister å komme seg ut litt.
Og jeg synes jeg får så uendelig mye
igjen for dette selv, smiler hun.
– Hver sommer er vi damene på
torget på utflukt, og i år gikk turen
til Hadeland glassverk, sier Grete. Ja,
så har vi julepyntfest med pizza og
drikke, samt frivillighetsfesten, sier Åse.
Vi anbefaler alle med litt tid til overs
å komme. Det er et godt miljø og
ordnede arbeidsforhold. Vi føler at de
som er innom setter pris på jobben vi
gjør. Det motiverer oss, mener Grete
og Åse.
- Grete og Åse er et eksempel
for oss alle, dere er et forbilde og en
inspirasjon for oss andre! Dere passer

på at alle har det bra og får mat. Vi er
en kirke som er opptatt av menneskers
liv og hverdag, og for de som kommer
på besøk er disse kjekke damene
kirkens ansikt utad, sier Gro Grøsland
fra Kirken, som roser damenes innsats.
- Rekrutteringa kan bli bedre, i dag
har vi femten damer på kirketorget,
men vi bør ha tjue. Vi trenger flere
for å få opprettholde tilbudet. Skulle
mange melde seg, kan vi utvide timeantallet med åpen kirke, sier Grøsland.
– Og for ikke å glemme karane, de er
selvfølgelig også velkomne! sier damene
i kor.

Inge Rese
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Debatt
– Tankar rundt kyrkjas framtid, i form av gudstenester

Eg var på ei gudsteneste her ein søndag.
Gudstenesta var ei myldregudsteneste
der hovudmålgruppa er frå 0–3 år saman med familien. Eg veit ikkje heilt kva
ein skal kunne forvente av kor mange
som kan kome, for veldig mange var
det ikkje, men stemninga var i alle fall
god. Unge familiepar med småbarn er ei
ypparleg målgruppe med eit potensiale
til å få gode oppslutningar. Dette har
mellom anna vist seg gjennom gudstenestene der det har vore utdeling av
4-årsbok. Eine søndagen med 4-årsbok
og barnegospelen til stades kom vi vel
fram til at det var rundt 300 menneskjer i denne gudstenesta. Dette var ei
gudsteneste med fullt av liv og leven, og
det er veldig bra og morosamt! Ei fullsett kyrkje varmar godt for meg.
På denne myldregudstenesta starta
eg med å spørje meg sjølv; kva er det
som gjer at folk kjem på slike gudstenester? Svaret verkar å vere ganske
enkelt, barna blir engasjert på eit eller
anna vis. Og godt er det. Men då starta

eg å fundere vidare på; kvar går vegen
vidare for kyrkja? I denne gudstenesta
var det ikkje så mange frå det eg vil kalle for den innarste kjerna i kyrkjelyden.
Det er nemleg folk i vår kyrkjelyd som
stillar opp på dei aller fleste gudstenestene, så lenge dei ikkje går parallelt. Og
desse set eg veldig pris på! Ein kan omtrent alltid rekne med at det er nokon
som stillar opp. Det vil ikkje seie at eg
set mindre pris på dei som stikk innom
av og til. Som eg skreiv tidlegare blir
eg veldig glad når ei kyrkje blir fullsett.
Men kyrkja er ikkje alltid sprekk full –
slik eg ser på det no er tendensen at
ein stadig må ha noko spesielt i gudstenestene for at det skal kunne engasjere
folket.
Vi har til dømes gudstenester som
myldregudstenestene, ungdomsgudstenestene og gudstenester der det er utdeling av 4-årsbok. Men også konfirmasjonsgudstenestene og gudstenestene
med dåp er prega av eingongsbesøkande.

Det er ikkje alle desse ulike gudstenestene som gjer at kyrkja blir full, men dei
er alle med på å få inn menneskjer som
har ei spesiell interesse for det som
skal skje. Gudstenester som ikkje inneheld nokon av desse kan variere ganske mykje, så mykje at det lavaste talet
i benkeradene er to. Slik eg ser det kan
ikkje dét vere ideelt for kyrkjelyden at
det skal så mange ulike gudstenester til
for at folk skal kome, med tanke på ressursbruk. Og her kjem eg fram til mitt
hovudspørsmål; kva vil vi med gudstenestene framover?
Grunnen til at eg tek opp dette
spørsmålet er at eg lurar på om vi klarer
å halde fram med å lage gudstenester
tilpassa til ein kvar samanheng. Og
klarer vi også å få inn dei ulike aktuelle målgruppene? Ønskjer vi ei fullsett
kyrkje, eller bør det spesielle preget til
gudstenesta kome først? Det er ikkje
så altfor mange ungdomar eller unge
vaksne som er med i gudstenestene
våre. Berre når det skjer noko spesielt.
Eg følar at desse spørsmåla bør
svaras slik at vi kan prioritere å nå den
yngre garde – dei er framtida! Personleg er eg veldig glad i gudstenester med
mange menneskjer tilstades, men har
òg opplevd mange gode gudstenester
der det ikkje har vore så mange folk,
som for eksempel denne myldregudstenesta. Det eg prøvar å kome fram til er
eit spørsmål som eg vil avslutte med:

Kva skal til for å sikre
at folk kjem til gudsteneste
i framtida?
De er alle velkomen til å fortsette debatten i Menighetsbladet!

Vidar Husøien
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En liten forening med
stort engasjement
Det er 140 år siden Modum Indremisjonsforening ble dannet. Mange var møtt fram til jubileumsfesten søndag 14. oktober.
Guds ord skulle lyde i bygda
Tormod Moviken innledet med å rose
misjonsvennenes utrettelige arbeid for
at Guds ord skulle lyde i bygda. Han
lovpriste den iver, trofasthet og glede
som har fulgt gjerningene gjennom alle
år – i misjonen såvel som lokale aktiviteter.
Jesus Kristus til nye generasjoner
og folkeslag
Generalsekretær i Normisjon Rolf
Kjøde snakket om den gang det var
gyllene tider og hvordan misjonen ble
til under nasjonal reisning. Mange kom
til tro. Gud forkynte evangeliet også på
Vikersund. Her ble Hans ord formidlet
i tanker, tro og forståelse.
– Normisjons oppgave i Norge er
å gjenkristne den unge generasjonen.
Den oppvoksende generasjon i Norge
kjenner ikke innholdet i den kristne
tro. Det gir oss uante muligheter. Vi må
styrke familien til å være barnets første
menighet, sa Kjøde.
– Vi må følge oppfordingen fra Bibelen om å ta vare på skaperverket. Vi
skal kjempe mot fattigdommen. Nøysomhet er en motkraft mot markedsliberalismen og vekst-tenkningen. Vi kan
ikke leve med at kløften mellom rik og
fattig blir stadig større, mente Kjøde.
Imidlertid er vår utfordring åndelig og
må møtes med åndelige midler. Vi må
gå i tro med vår visjon, sa han.

Jesus sa, slik Faderen har sendt
Meg, slik sender Jeg dere.
– Vi er også en sendt bevegelse og Gud
er avsender. Kjøde oppfordret forsam-

Helge Gutuen (leder av Vikersund Normisjons programkomite),
Reidun Nærland (Modum Pinsemenighet), Rolf Kjøde (gen.sekretær i Normisjon),
Reidun Haug (Tyristrand Normisjon) og Jan Marcissen (leder av Vikersund.
lingen til frimodig å gi Guds ord videre.
Valgte sanger om trofasthet – et
bilde på menigheten i Normisjon. Halvard Alstad og Olav Soltun stod for det
musikalske. Søndagsskolen underholdt
også med kjente og kjære barnesanger.

tige rolle ved siden av bibelord og festlig samvær. En god kombinasjon, synes
vi. En perfekt ramme for et jubileum i
den lille foreningen med det store engasjementet.
Inge Rese

Historisk tilbakeblikk
Helge Gutuen gav et tilbakeblikk fra
bygdeposten den gang avisa kostet 30
øre og gav hele førstesiden til virke av
Gudsrikets utbredelse.
Han fortalte om Modum barnehjem, 70-års jubileum, om tema-kvelder
og dyktige og engasjerte talere. Og om
mennesker som var oppfinnsomme og
brennende i tjenesten.
Fest, glede og takknemlighet
Jan Marcussen bød til jubileums-måltid.
Han fremhevet kjøkkentjenestens vik-

Helge blar i en gammel Bygdepost.
Kristenlivet var en viktig del av
mediehverdagen.
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Mulu Alem inspirerte til tradisjonsdans fra Eritrea.

Hoppsenteret var arena
for internasjonal lørdag
Over 300 frammøtte fikk smake eksotiske retter fra blant annet Filippinene
og Thailand, for ikke å glemme lapskaus
fra Norge. Den stående bufféen rommet også charme sabzi fra Iran, zabili
palo fra Afghanistan, sambuza fra Somalia og mye mer. I tillegg fikk vi servert
folkedans fra Afghanistan og Eritrea,
samt diktopplesning av barn fra skolene
i Modum.
Diakon Liv Marie Rudmoen mener
det er lærerikt og positivt å møte forskjellige kulturer, men at det også kan

være konfliktfylt. Derfor hevder hun at
arrangement som dette bidrar til å senke terskelen og stimulere til mer toleranse og forståelse. - Vi skal være stolte
av vår egen kulturbakgrunn, men være
åpen og nyfiken overfor andres. Vi skal
leve sammen, og må gjøre det beste ut
av det. Vi har ikke noe valg, mener LivMarie.
Masud Ghararkhani, radiolog og
Ap-topp fra Drammen fortalte om
oppveksten i Skotselv og foreldrene
som oppmuntret til å lære norsk og

komme seg ut og bli en del av det norske samfunnet. Han var klar på at arrangement som dette er viktig for integreringen, og understreket samtidig
betydningen av norsk-opplæringen.

– Det norske språket er
nøkkelen for å lykkes,
sier Ghararkhani.
Barn fra Enger, Stalsberg og Vikersund
skoler bidro med flotte tegninger og
dekorasjoner. Her uttrykte de i bilder,
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dikt og tegninger sin oppfatning av et
fargerikt fellesskap.
Liv-Marie Rudmoen var på vegne av
arrangørene svært godt fornøyd med
tilstelningen denne oktober-lørdagen,
spesielt fordi så mange tok turen. – På
denne måten kan moinger og innvandrere komme nærmere hverandre,
mener hun.
Den Norske Kirke, Flyktninghjelpen og Frivillighetssentralen stod bak
arrangement i hoppsenteret, der overskuddet gikk til TV-innsamlingsaksjon
for Amnesty.
Inge Rese

Jom Rotthahoi og Sawai Phoyaem (i bakgrunnen) fra Thailand bød på tradisjonell
thaimat. Håkon Navrud og Jon Magnus Hovde lot seg friste.

Liv-Marie Rudmoen på den dekorerte scenen med bilder og
tegninger fra skolene på Modum.

Diktlesere var Hedda Myrvik,Yacob Yosef Mebrahtu og
Stian Tyberg Grøterud.

Mange tok turen til hoppsenteret på internasjonal lørdag.

Familien Zareei. Alireza og Negin med barna Rashin og
Ailin, opprinnelig fra Iran, bosatt på Geithus.
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Speidertur
• Foto: Odd og Nina Brokhaug Røvang

Ingrid Mathea
spikker - med
tunga rett i
munnen..

Atle har etterhvert blitt en habil kajakkpadler.

Tatsiana og Jon Magnus på langtur.

Øyunn har funnet en steinskatt.

En smilende Martine på vei mot land.

Alexandra leter etter bergkrystaller.

God tur! Sondre, Mathias og Bente.
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Her gikk det ikke helt etter navigeringen.

Avtale Giro

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
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13

Glimt fra utdelinger
av 4-årsbok
• Tekst og foto: Odd og Nina Brokhaug Røvang - Anne-Kjersti Bakke Holberg

4-årsbok i Heggen kirke.

Ledere på 4 på kirka.
Nederst fra venstre: Iselin Sandøy,
Rut Gustafsson, Ingvild Bekkeseth
Rad to fra venstre: Henriette Skagen,
Ingvild Baustad. Øverst: Andrea Skagen

Gudstjeneste med 4-åringer er IKKE kjedelig, og noen tok seg likegodt en svingom i
midtgangen.

To fine barnegospeljenter har fått 4-års
bok! Åmot kirke.

«Gud skaper», solister Øyunn og Ingrid Mathea.

Emil har fått 4-års bok.
Modum Menighetsblad Nr. 4/2012
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Flott markering for

Snarum kirkes 50-års
konfirmantjubilanter
14 av de i alt 19 ungdommene som sto
til konfirmasjon i Snarum kirke en høstdag for 50 år siden hadde funnet veien
til Snarum kirke søndag 21. oktober.
Det var fullsatt kirke denne litt
gråkalde oktobersøndagen. «Konfirmantene», 4-åringer som fikk sin
kirkebok og mange andre hadde en
fin stund sammen, med etterfølgende
kirkekaffe.
Etter kirketid ble jubilantene samlet på Tyrifjord Hotell til en bedre
middag. Og her gikk praten livlig om
konfirmanttiden.
Alle 14 fortalte også litt om hvordan
livet hadde artet seg for hver enkelt.
Noen hadde vært «bufast» på Snarum
hele livet, andre hadde reist både til sjøs
og til Australia, og en hadde bosatt seg
på en gård i Gudbrandsdalen. Fortellingene viste at livet har sannelig mange
fasetter... Et vellykket jubileum, hvor
gamle kontakter ble fornyet.
For Snarum kirkeutvalg
Ola Ingvoldstad

Fra venstre: 1. rekke - Kari (Saastad) Sandberg, Jorun Markali, Gudrun (Saastad) Hæhre
og Siri Korsbøen Haugstad
2. rekke - John Bakken, Bodil (Hæhre) Lerfaldet, Marit Olander, Halvard Håvaldsrud og
Iver Skøien
3. rekke - Gunn (Hansen) Munkhaugen, Sissel Berger Eldstad og Ola Sandum
Bakerst fra venstre: Hans Petter Hilsen, Svein Øvereng og «dagens prest» i Snarum
Kirke, Tormod Moviken

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.
www.modum.sparebank1.no 02270
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Når den mørke tiden kommer, trenger vi lys som gir håp og mot

I dette mørke er lyset

Som nyutdannet prest og fersk leder
på Sjelesorginstituttet ved Modum
Bad sendte Gordon Johnsen og Per
Frick Høydal meg på innsamlingsturer
til de steder i Norge hvor det var
størst kollekter å forvente. Ikke
overraskende gikk turen til Sunnmøre,
Haugesund, Stavanger og Jæren. Og
arbeidsfordelingen var klar: Gordon
Johnsen holdt foredrag om «sinnets
helse og sjelens frelse,» og unge Dahl
lyste velsignelsen.
Sist helg var jeg tilbake på Sunnmøre
for å ha håpsgudstjeneste i Herøy nye
kirke som ble bygd etter at gamlekirken
brant ned til grunnen. Det var spesielt,
fordi det var til den gamle Herøy kirke
jeg ble sendt på kollektreise på åttitallet.
En glissen og stolt trekirke hvor jeg
husker at vi i høststormen sang oss til
latter med strofen: «Hør hvor det stormer
der ute, her er det fredfullt og tyst». Men
det har ikke vært mye fredfullt og tyst i
Herøy nye kirke de siste årene. Det har
vært uro og konflikter.
Det var en stor glede å komme til
håpsmesse en søndagskveld i oktober
i denne kirken som egentlig hadde

fortjent å hete «Sunnmørskatedralen»,
om det ikke hadde vært for at bispen
holder til så langt unna som femten mil
lenger øst.
Jeg ble tatt imot i våpenhuset av
en av de frivillige, Alette Teige, som
gjerne ville vise gjesten den nye
«kyrkja» og fortelle litt om arkitektur
og symbolbruk. Alette ba meg først se
opp på alterbildets fantastiske effekt av
speilet hvor vi i bildet av den treenige
Gud ser mennesker som befinner seg i
kirke-rommet. Dernest ber guiden oss
se ned, på skifergulvet, hvor det er sju
gullrelieff som leder mot alteret, laget
av Sandnes-kunsteren Per Aarrestad.
Slik fortsatte vi veien inn i kirkerommet
mens Leikong Blandakor gjorde sine
siste øvelser og sang seg inn i den
keltiske velsignelsen som de ville lyse
over menigheten til slutt i messen.
På vei ut av kirkerommet kom vi til
kirkens unike sidekapell med altertavle
av Godøyas store sønn, kunstneren
Ørnulf Opdahl, som hadde fått ideen til
sitt verk under et besøk i en av Romas
katakomber. «I dette mørket er lyset»,
het bildet, med en skildring av mørket

som tynger, men også en synliggjøring
av lyset som gir håp og mot. Nesten
som en illustrasjon til Gabriel Scotts
utsagn: «Ondskap tærer, godhet nærer».
Komiteen for kveldsmessen la da
heller ikke skjul på at det har vært
rystelser og mørke på Herøy, men
samtidig har mange nok i menigheten
evnet å holde fast på håpet om at noe
håpefullt skal skje. På det mørkeste
er det bedre å tenne lys enn å la seg
overvelde av motløshet. I mørket har
vi vanskelig for å se at vi fortjener noe
som helst godt. Når lyset demrer, er
det som om vi kan våge å tro at vi er
berettiget til en ny sjanse. La oss derfor,
i den mørketiden vi går i møte, la lyset
fra Jesus skinne inn i vårt mørke, men
også oppsøke noens fortvilelse, dele
en sorg og tilby det nærvær som
kan bety en forskjell. La oss fortelle
hverandre at vi er mer enn vårt livs
største blemme. Vi er mer enn vårt
sorgfulle samlivsbrudd og mye mer enn
det vi ikke fikk til i barneoppdragelsen.
Det er i mørket lyset trengs, sa
Jesus gang på gang til de han møtte
på det mørkeste. Til kvinnen som var
grepet i hor, sa han: Du er mer enn ditt
utsvevende liv. Til tolleren Sakkeus som
var landssviker, sa han: Du er mer enn
ditt svik.Til røveren på korset, sa han: «I
dag skal du få være med meg i paradis.»
Vi er alle avhengige av at vårt liv ikke
bedømmes ut fra vårt nullpunkt, vårt
såreste eller svakeste øyeblikk.
Vi er et helt liv som
fortjener lys og respekt.
Det er i vårt mørke
at lyset faktisk er.
I dette mørket
er lyset.

Per Arne Dahl
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Gudstjeneste før
julefrokosten?
Møt opp i Nykirke 1. juledag – til
fakler, gløgg, pepperkaker, julesang og Guds ord. Det blir satt
opp gratis buss fra YX på Geithus
kl. 07.30 som tar opp folk langs
veien til Nykirke. Bussen kjører
samme vei tilbake etter gudstjenesten.
Ole Henrik Bottolfs, Henriette
og Håkon Skagen med flere vil
formidle vakre juletoner.

Velkommen til en annerledes
julefeiring i Nykirke
1. juledag kl. 08.00

Frivillighetsprisen 2012
Modum menighet driver et omfattende
arbeid for barn, unge, voksne og eldre
i bygda vår. Dette er mulig takket være
en stor stab av frivillige medarbeidere
som stiller opp i ulike sammenhenger.
Modum menighetsråd deler hvert år
ut en Frivillighetspris. Den skal gis til en
enkeltperson eller gruppe som har gjort
en særskilt frivillig innsats til beste for
enkeltpersoner eller grupper innen menighetens arbeid i Modum. Når menighetsrådet inviterer alle de frivillige til
en fest på nyåret, vil utdeling av frivillig-

hetsprisen være en av postene på
programmet.

Har du forslag til en kandidat?
I så fall vil vi gjerne høre fra deg! Forslaget
må leveres skriftlig med begrunnelse på
hvorfor kandidaten(e) er foreslått. Ta
kontakt med kirkekontoret innen årets
slutt.
Tlf. 32 783230
Epost: kirkekontor@modumkirke.no

Vi ser fram til å høre fra deg!
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Operasjon Dagverk

Hva er Operasjon Dagverk?
Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig
solidaritetsaksjon arrangert av, med og
for ungdom. På OD-dagen jobber elever én dag til inntekt for et
utviklingsprosjekt.

Her er noen bilder fra Operasjon Dagsverk-konserten i
Åmot kirke, hvor Bårudåsen
barnehage er med. Holy Robic
Senior ble traktert med intimkonsert etter treningsøkta.
Musikerne på bildet er fra
venstre Birk Gjermundbo på
cajon-tromme, Lina Holberg
på vokal og gitar, og Henriette
Skagen på el-piano. Elevene
holdt konserten til inntekt for
prosjektet i Nepal.
Inge Rese

te

I 1963 ble kastesystemet avskaffet i
Nepal, men 50 år etter praktiseres det
fortsatt. Nederst på rangstigen finner
vi de kasteløse. OD 2012 (Operasjon
Dagsverk) gir kasteløs ungdom utdanning – og makt til å endre et system
som skulle vært kastet for lenge siden.

met!

Kast(e)systemet!

Ka s t e sys

Årets
prosjekt

Internasjonal Uke 15.–26. oktober
OD-dagen 1. november

• Foto: Gro Grøsland
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Pappa, kommer jeg opp
i mørket eller lyset?
Du pappa, du som har så langt hår er
vel ikke gammel? Min yngste sønn fortalte om pappaen til en i klassen som
mistet alt håret og døde. Jeg forklarte
at det nok var en sykdom, og ikke det
at han var gammel. Eldstemann lyttet
ikke så nøye til samtalen, men forsto at
når vi blir eldre så dør vi. Han var ikke
så rent lite bekymret over om jeg skulle
dø, og hva så med han selv.
Vi blir møtt med en rekke utfordringer
når barna stiller spørsmål ved livet og
spesielt døden. Jeg skal være den første
til å si at det takler jeg kanskje ikke spesielt godt. Ikke det at jeg avfeier dem at
”slik er det bare”. Men barna kan være
veldig direkte. Når dør du? Hva dør du
av? Dør bestefar snart? Hvorfor er du
ikke sikker på det? Døden er et vanskelig tema, spesielt når du skal snakke om
det med barna. Var det slik at morfar
reiste hjem til Jesus, og når kommer
han i så fall tilbake? Hvis han ligger under gravsteinen på kirkegården, hvordan kan han samtidig være hos Jesus i
Himmelen?
Bearbeide sorg
Det kan virke greit å glatte over og
omskrive sannheten, men barn kan føle
sorg annerledes enn voksne. Sønnen
min har en grei forklaring, enten kommer du opp i lyset – du har vært snill,
eller du havner i mørket – du har vært
slem. Et enkelt bilde på et barns oppfatning av døden. Men det stopper jo
ikke der, for sorgprosessen melder seg .

Den er en naturlig konsekvens av et
tap, enten det er en slektning eller et
kjæledyr. Det er viktig for barna å kunne dele tanker rundt dette. De skal ha
lov til å sørge, sette ord på minnene, de
gode øyeblikkene, følelsene og opplevelsene. Barna må få bearbeide sorgen
på en god og sunn måte.
Applaudere livet
Forkynneren kapittel tre sier at det er
en tid for alt som skjer under Himmelen. Som årstidene er for naturen, er
årstidene også et godt bilde på livets
kretsløp. Dette forstår barn. Det blir
noe konkret. De trenger ikke lenger
lage egne fantasier om hva som foregår.

Naturen og dens endringer er en god
måte å forklare at døden er en naturlig
del av livet. Hvordan det som visner og
blir til jord om høsten er en forutsetning for nytt liv om våren.
I vårt moderne samfunn søker vi å
fortrenge døden, selv om den er en naturlig del av livet. Derfor bør vi reflektere over årstidene, men ikke kun med
tanke på at vi skal dø, men fordi vi bør
nyte tanken på en ny vår. Det handler
også om å applaudere livet NÅ, både
vårt eget og andres. Hver den som tror
på Meg, skal ikke fortapes, men ha evig
liv, sa Jesus.
Inge Rese
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Vikersund menighetssenter
Onsdag 13.02. kl. 19.00: Askeonsdagsgudstjeneste.
Tirsdag 19.02. kl. 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 20.02. kl. 19.00: Hallesby – mer enn en
helvetespredikant v/Per Frick Høydal
Onsdag 27.02. kl. 19.00: Møte i Misjonssambandet

Mars:
Desember 2012
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
med Sysle bl.kor m.fl.
Søndag 16.12. kl.11.00:
Gudstjeneste v/Tormod Moviken
Tirsdag 18.12. kl.19.30: Julesangkafé med
Modum kammerkor.
Søndag 30.12. kl.15.00: Juletrefestgudstjeneste.

Januar 2013:
Tirsdag 15.01. kl. 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 23.01. kl. 19.00: Forbønnsgudstjeneste
Onsdag 30.01. kl. 19.00: Møte i Misjonssambandet

Februar:
Søndag 03.02. kl. 17.00:
Årsmøte i Vikersund Normisjon.
Onsdag 06.02. kl. 19.00: Temakveld med
Steinar Lindvig som er ny leder på Institutt for
Sjelesorg. Han vil fortelle om Instituttet. Han har kalt
det «Det lysnet i skogen». Ja, hva er det nå som skjer
på dette stedet i furuskogen?

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.

Fredag 01.03. kl. 11.00:
Kvinnenes internasjonale bønnedag.
Onsdag 06.03. kl. 19.00: Konsert med Henriette Skagen.
Onsdag 13.03. kl. 19.00: Opplysningsforum.
Kirkens Nødhjelp.
Tirsdag 19.03. kl. 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 20.03. kl. 19.00: Evangeliets hånd og ånd hos
tilsidesatte folkegrupper i Nepal. v/Rolf Berling.
Rolf har i høst besøkt Normisjons felt i Nepal.
Og vi får både høre og se derfra.
For gudstjenester: Se gudstjenestelista.
Programmet etter påske kommer i neste nummer.

Før forestillingen
«Abrahams barn»
Fredag 18. januar kl. 19.30 spiller Riksteateret «Abrahams
barn« i Modum kulturhus. I den anledning blir det et gratistilbud på Vikersund menighetssenter onsdag 16. januar kl. 19.00: «Før forestillingen Abrahams Barn».
En innføring i de tre religionene i forestillingen (jødedom,
islam og kristendom) v/professor Notto Thelle. Det kan
være greit å ha litt bakgrunn før forestillingen. Men du
er velkommen til denne kvelden selv om du ikke skal se
forestillingen eller har sett den før. Svein Tindberg har spilt
«Abrahams barn» på Det norske teateret for over 30000
tilskuere til sammen.

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
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Advent og jul i Åmot 2012:
Lørdag 1. desember kl. 16.00: Julegrantenning ved
Åmotsenteret. Gruppe fra Åmot barnegospel deltar.
Ord for dagen ved Runar J. Liodden.
Lørdag 1.–søndag 2. desember i Heggen og Åmot
kirker: Lys Våken. 11-åringer overnatter i kirkene.
Søndag 2. desember: 1. søn. i advent - Matt 21,10-17
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J.
Liodden, Hanna L. Husøien og LysVåken – barna. Åmot
barnegospel. Kirkekaffe.
Lørdag 8. desember kl. 20.00 i Åmot kirke: Konsert
med Nina-Jeanette Dalen. Forhåndssalg av billetter i
Åmot kirke, Statoil Åmot og Modum kulturhus.
Søndag 9. desember - 2. søn. i advent - Joh 16,21-24
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg,
Liv Marie Rudmoen, Stian Tveit, Tro & Lys og
SMK-Viking. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 18.00: Konsert ved Sysle blandede kor.
Torsdag 13. desember kl. 19.00 i Åmot kirke:
Førjulskonsert med Åmot horn.
Fredag 14. desember kl.18.00 i Åmot kirke:
Julekonsert v/Åmot jente- og guttekorps.
Trine Bjørnstad leser eventyr.
Søndag 16. desember - 3. søndag i advent - Joh 5,31-36
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og
Hanna L. Husøien. Søndagsskole. Kirkekafé.

Mandag 17. desember kl. 10.30 i Åmot kirke:
Hyggestund.
Fredag 21. desember kl. 20.30 i Åmot kirke:
Konsert v/Kor O2. Forhåndssalg av billetter hos
Herreavdelingen og Søstrene Sisters i Åmot.
Søndag 23. desember - 4. søn. i advent - 2.Kor 1,18-22
Eikvang kl. 11: Gudstjeneste. Arild Løvik og
Hanna L. Husøien.
Mandag 24. desember - Julaften - Luk 2,1-20
Åmot kirke kl. 14.45: Runar J. Liodden og Henriette
Skagen. Åmot barnegospel. Nykirke kirke kl. 16.15.
Runar J. Liodden og Henriette Skagen.
Tirsdag 25. desember - 1. juledag - Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl. 08.00: Julemorgengudstjeneste.
Liodden, Husøien m.fl. Gratis buss fra YX i Geithus
kl. 07.30. Stopper på signal.Vi blir tatt imot med fakler,
gløgg og pepperkaker.
Fredag 11. januar Åmot kirke kl.18.00: Juletrefest for
Lokallaget av Psykisk Utviklingshemmede.
Søndag 13. januar Åmot kirke kl. 18.00:
Enger misjonsforenings juletrefest.

For mer info se vår nettside
www.modumkirke.no

Juletrefest på Vaaraan
LysVåken 1.–2. desember
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.

søndag 13. januar 2013
kl. 15.00–17.30 kr. 150.- pr. familie.
Vi serverer boller og brus til barna. Kaffe og kaker til
de voksne. Utlodning og gang rundt juletre. Nissen
kommer også på besøk.
Påmelding til Ragnhild på tlf. 416 72 083 innen 5.
januar.
Velkommen

Har du husket å melde deg på Lysvåken?
For ordens skyld sender vi invitasjon til medlemmer av
Den norske kirke, men andre er selvfølgelig hjertelig
velkommen til å delta.
Ta da kontakt med kirkekontoret slik at vi kan sende
invitasjon, tlf.: 32 78 32 30
E-post: annekh@modumkirke.no
Mer informasjon om helgen ser du på;
www.modumkirke.no

Karneval på Vaaraan
lørdag 9. mars kl. 15.00–kl. 17.30
Inngang kr. 50 pr. person, som inkluderer, brus til
barna, kaker, kaffe, te. Det blir barneleker og
mulighet for å synge i mikrofon.
Velkommen
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Tlf. 32 78 48 80 / 458 82 079

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

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

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

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

Navn

F.år

Torleiv Eikebrokk
Haldis Pernille Uhre
Else Marie Ødegård
Ruth Synnøve Moen
Reidar Svendby
Randi Ramvik Maagaard
Jan Olav Markussen
Ruth Gudrun Olsen
Ivar Aaseth
Arnt Saastad
Gunnar Arnor Carlsen
Steinar Torfinn Sviggum
Erling Olav Thorud
Ottar Østengen
Bjørg Marit Tohje
Rolf Fossen
Lars Andreas Simensrud
Aud Marit Grøndahl
Inger Johanne Disen
Åse Johanne Mathiesen
Nora Vollan

1923
1918
1927
1921
1918
1950
1969
1926
1920
1919
1952
1940
1920
1914
1946
1940
1931
1938
1945
1920
1932

11.07.2012
12.07.2012
13.07.2012
18.07.2012
19.07.2012
20.07.2012
24.07.2012
25.07.2012
26.07.2012
31.07.2012
02.08.2012
03.08.2012
09.08.2012
09.08.2012
15.08.2012
17.08.2012
21.08.2012
23.08.2012
24.08.2012
28.08.2012
29.08.2012

Vestre Spone
Åmot kirke
Nykirke kirke
Heggen kirke
Rud kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Snarum kirke
Modumheimen kapell
Åmot kirke
Åmot kirke
Bingen kapell
Modumheimen kapell
Åmot kirke
Heggen kirke
Ringerike krematorium
Modumheimen kapell
Åmot kirke
Modumheimen kapell
Åmot kirke

Gunvor Holm
1924
Kari Brostigen Carlsen
1927
Thorbjørn Werner Elstrøm 1921
Sigmund Presterud
1945
Tor Harald Skikstein
1945
Ragnar Myrvold
1925
Arvid Løvstad
1933
Ragnhild Elfrida Flannum
1930
Guri Asbjørnsen
1928
Turid Skogheim Gundersen 1964
Bjørn Sverre Bottegård
1939
Borghild Hellum
1922
Gudmund Tajet
1925
Hans Bjørndalen
1933
Alf Heier
1923
Gunnar Stærkebye
1925
Agnes Kristine Bråthen
1925
Dagmar Franziska Thommesen1916
Nils Tandberg
1923
Else Marie Johannessen
1946
Mary Johanne Hagen
1933
Åse Hellerud
1932

Begr. dato

Kirke

30.08.2012
31.08.2012
04.09.2012
06.09.2012
07.09.2012
11.09.2012
13.09.2012
14.09.2012
18.09.2012
19.09.2012
19.09.2012
21.09.2012
25.09.2012
25.09.2012
28.09.2012
02.10.2012
03.10.2012
09.10.2012
10.10.2012
15.10.2012
19.10.2012
23.10.2012

Snarum kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Modumheimen kapell
Åmot kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Snarum kirke
Åmot kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Nykirke kirke
Nykirke kirke
Nykirke kirke
Vestre Spone kirke

Døpte
Navn

Dåpsdato

Kirke

Navn

Dåpsdato

Kirke

Andrea Wold Lundgrenn
Mathias Norhaug Bergan
Elene Charlotte Skuterud Kind
Alette Charoline Skuterud Kind
Max Fagerhøi
Fredrik Olsen Marstein
Isabell Maria Andersson Aaby
Ola Hildershavn Standnes
Hedda Kristine Myrvik

08.07.2012
15.07.2012
29.07.2012
29.07.2012
05.08.2012
05.08.2012
05.08.2012
12.08.2012
19.08.2012

Joshua Vidar Calderon Aasen
Lily Holmen Engen
Marlene Hartz
Olav Haugerud
Iris Hovland Indresæter
Amanda Ramampiaro
Leah Reed-Rolfstad

25.08.2012
26.08.2012
26.08.2012
26.08.2012
26.08.2012
26.08.2012
26.08.2012

Heggen kirke
Nykirke kirke
Snarum kirke
Snarum kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Olavskirken
Tyrifjorden ved Gulsrud
leirsted
Heggen kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Heggen
Heggen
Åmot kirke
Heggen kirke

Camilla Lusica Skogen
Amanda Bretvik Evensen
Matheo Formodalen Herleiksplass
Emma Medalen
Mie Bakken Brenna
Olav Aamodt Finsrud
Mai-Kristin Henriksen
Elvira Hellerud Hulbakviken
Johan Sebastian Moldrem
Andreas Monsen
Vårild Strindin-Espedal
Mathias Bråthen Øyberg
Julius Kvebæk Dahl
Benjamin Skretteberg
Malin Stålvang
Thea Cathrine Fjellhede
Maren Bjerring Ellingsen
Joakim Ingebo Johansen

02.09.2012
09.09.2012
16.09.2012
23.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
06.10.2012
07.10.2012
07.10.2012
14.10.2012
21.10.2012
21.10.2012

Nykirke kirke
Åmot kirke
Nykirke kirke
Åmot kirke
Nykirke kirke
Snarum kirke
Snarum kirke
Nykirke kirke
Snarum kirke
Snarum kirke
Nykirke kirke
Snarum kirke
Olavskirken
Åmot kirke
Åmot kirke
Rud kirke
Heggen kirke
Heggen kirke

Vigde
Brudeparet

Dato

Kirke

Brudeparet

Line Helganger og Eivind Sjøtun Simonsen
Nina Skyliholdt Bakken og Andre Mossevig Hoff
Siren Næss og Tommy Thorvaldsen
Ingrid Gulsrud Heslien og Kjetil Lundemoen
Netta Marie Skretteberg Håkonsen og
Sigmund Thomas Amble
Hanne Karine Dahl og Geir Lien
Mari Løvgren Carlsen og Bernt Ole Sprakehaug
Martha Williamovna Sjøstrand og
Bjørn Vidar Hansson

30.06.2012
07.07.2012
07.07.2012
07.07.2012

Heggen kirke
Vestre Spone
Rud kirke
Gulsrud kirke

07.07.2012
04.08.2012
04.08.2012

Snarum kirke
Heggen kirke
Heggen kirke

Hanna Louise Øien og Vidar Husøy
04.08.2012
Mina Wahl og Knut Rugland
01.08.2012
Kine Wallestrand og Audun Nilsen
18.08.2012
Elin Paulsen og Steffen Aleksander Green
18.08.2012
Susanne Shabnam Ramberg og
Gerth Torbjørn Wendin
18.08.2012
Sandra Maria Calderon Madrigal og Rune Aasen 25.08.2012
Ragnhild Saastad og John Wennberg
01.09.2012
Lillian Marie Kind og Ole Håvar Synstelien
01.09.2012

Dato

04.08.2012

Rud kirke

Kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Rud kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Nykirke kirke
Heggen kirke
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Fulldistribusjon

B

Returadresse:
Modum Menighetsblad
Kapellveien, 3340 Åmot

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

I dag er der ikke lengere sterke
og plausible filosofiske grunner
til å være ateist eller til konsekvent
å avvise religionen.
Gianni Vattimo (født 1936)

November
Søndag 25. nov - Domssøndag/Kristi kongedag Matt 25,1-13
Gulsrud kirke kl.11: Gudstjeneste
v/den økumeniske bevegelsen Korsvei.
Tone Stangeland Kaufman (Korsveiprest).
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken,
Hanna L. Husøien og Menighetskoret.
Rud kirke kl. 11: Høymesse.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt.
En stemningsfull kveld med påfyll til livet.

Desember
Søndag 2. des - 1. søn i advent - Matt 21,10-17
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
LysVåken-barna deltar. Geir E. Holberg
og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Helge Hansen og Helge Harila.
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
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tro og Lys og SMKViking deltar. Geir E. Holberg,
Liv Marie Rudmoen og Stian Tveit. Søndagsskole.
Tirsdag 11. des.
Heggen kirke kl. 19: Lysmesse.
Geir E. Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen.
Søndag 16. des - 3. søn i advent - Joh 5,31-36
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Rune Stray og Ellen K. Jepsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Tormod Moviken og Knut Johnsen. Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og
Hanna L. Husøien. Søndagsskole.
Søndag 23. des - 4. søn i advent - 2.Kor 1,18-22
Eikvang kl. 11: Gudstjeneste. Arild Løvik og Hanna
L. Husøien.
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Mandag 24. des - Julaften - Luk 2,1-20
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15:
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og Heggen
gospel.
Rud kirke kl. 14.45: Tormod Moviken og
Ellen Jepsen.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: Arild Løvik og
Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 14.45: Runar J. Liodden og
Henriette Skagen. Åmot barnegospel.
Olavskirken kl. 15: Jon-Erik Bråthen, Andrea
og Håkon Skagen.
Gulsrud kirke kl. 16.15: Tormod Moviken og
Ellen Jepsen.
Nykirke kirke kl. 16.15: Runar J. Liodden,
Henriette Skagen og Åmot Horn.
Snarum kirke kl. 16.15: Arild Løvik og
Knut Johnsen.

Februar

Tirsdag 25. des - 1. juledag - Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl. 08.00: Høytidsgudstjeneste.
Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien og familien
Skagen.
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Søndag 24. feb - 2. søn i fastetiden - Luk 13,22-30
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste.

Onsdag 26. des - 2. juledag - Joh 16,1-4a
Snarum kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Søndag 30. des - Romjulssøndag - Luk 2,25-35
Vikersund menighetssenter kl. 15: Gudstjeneste
og juletrefest. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Mandag 31. des - Nyttårsaften - Joh 11,25-30
Heggen kirke kl. 23.15: Midnattsmesse.
Runar J. Liodden og Knut Johnsen

Januar 2013
Tirsdag 1. jan 2013 - 1. nyttårsdag - Matt 18,19-20
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste.

Søndag 3. feb - Kristi forklarelsesdag - Luk 9,28-36
Åmot kirke kl. 11: Ungdomsgudstjeneste.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Søndag 10. feb - Fastelavnssøndag - Luk 18,31-34
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Åmot kirke kl. 19: Tro og Lys-gudstjeneste.
Onsdag 13. feb - Askeonsdag - Mark 2,18-20
Vikersund menighetssenter kl. 19:
Kveldsgudstjeneste.
Søndag 17. feb - 1. søn i fastetiden - Matt 26,36-45
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste.

Mars
Søndag 3. mars - 3. søn i fastetiden - Luk 22,28-34
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste ved
Lommedalen menighet.
Søndag 10. mars - 4. søn i fastetiden - Joh 6,24-36
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste i forbindelse
med konfirmantleir.
Søndag 17. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,39-45
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Åmot Barnegospel. Skidag.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Tro og Lys-gudstjeneste.

Søndag 6. jan - Kristi åpenbaringsdag - Joh 12,42-47
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Søndag 13. jan - 2. søn i åp.baringstiden - Kol 1,15-20
Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Søndag 20. jan - 3. søn i åp.baringstiden - Joh 1,15-18
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt.
Onsdag 23. jan Vikersund menighetssenter kl. 19:
Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik.
Søndag 27. jan - Såmannssøndag - Matt 13,24-30
Heggen kirke kl. 09.30: Sportsgudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Økumenisk gudstjeneste.
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