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Den norske kirke
Modum sokn

Jeg vilde stå på høiden.
Da ser jeg ret mit hjem,
den kjente, fagre bygden,
hvor livet mit steg frem.
Dit åsyn venter sangen,
dit navn har sagaklangen
og sus av furumo.

Her alle hjem mig vinker
på grøderike muld.
Og elven venlig blinker;
den bærer skogens gull.
og foss og skogers kroner
gav folkets melodi.
Og kirken samler toner
til himlens harmoni.
  

Moingens sang
Kan synges som: At far min kunne gjera 

Alt strev av staute fedre
med jord og skog og foss
å gjøre bygden bedre
å leve i for oss,
det skal jeg aldri glemme;
det vil jeg elske frem,
om ute eller hjemme.
Gud signe Modums hjem.

P. Bj.

Kilde:  Modum menighetsblad 
– august 1933
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Livredde og usikre satt disiplene 
i Jerusalem. Jesus hadde nå reist 
tilbake til sin Far i himmelen (Kristi 
himmelfartsdag – 40 dager etter 
oppstandelsen). Nå var det gått 10 
dager siden det, og da skjer det!

Rommet de sitter i blir fylt av en 
lyd, som om det er en sterk vind som 
blåser, og tunger, som av ild, plasserer 
seg over hodene på hver enkelt en av 
disiplene. Hva skjer?

Kanskje det er Peter eller Johannes 
som tenker det først: 

Jesus lovte at han skulle sende en 
talsmann, Den Hellige Ånd, som skal være 

en hjelper og en veileder. 

Nå skjer det! Disiplene får Den Hellige 
Ånd. En merkelig dag. Plutselig får de 
en voldsom frimodighet. Disse som rett 
før var redde og engstelige, nå går de 
ut. De bare må fortelle. De må fortelle 
om hva de har opplevd.

Denne dagen må ha vært underlig 
for mange i Jerusalem. Plutselig kommer 
disse vanlige mennene fra Galilea ut i 
gatene. De taler om Guds rike, om at 
Jesus er stått opp fra de døde. 

Vend om! Himmelriket er nær. 
La dere døpe i Faderens og Sønnens og 

Den Hellige Ånds navn. 

Og alle forstår. Den som hører, 
hører disiplenes tale på sitt eget 
språk. Her er det ikke lenger en 
babelsk forvirring. Alle forstår det 
som blir sagt, uansett hvilket morsmål 
de hadde.

Dette var starten på kirken. Denne 
dagen, 1. pinsedag, antageligvis i år 33, 
ble kirken grunnlagt. Nå var veien staket 
ut for disiplene. De hadde oppdraget 
klart for seg. 

Gå ut i hele verden og 
gjør alle folkeslag til disipler, i det dere 
døper dem til Faderens og Sønnens og 

Den Hellige Ånds navn.
 
Disse 11 redde menn begynte det hele. 
De 11 kunne ikke klart dette av seg selv. 
Det må være noe mer. Det må være 
noe vi ikke kan forstå. Kanskje noe vi 
ikke kan se. En kraft som berører og 
påvirker uten selv å være synlig. Kanskje 
tenker vi at det er jo ikke mulig. Det 
kan vel ikke finnes noe vi ikke kan se, 
men som likevel berører og som har 
kraft i seg. 

I dag 2000 år senere, så er Den 
Hellig Ånds kraft fortsatt aktivt til stede 
på jorda og her i bygda vår. Tydeligst 
tenker vi kanskje på det når vi sammen 
i kirken bærer frem dåpsbarn, som 
skjer nesten hver søndag eller når det 

feires gudstjeneste. Da kan vi ane noe 
av Guds nærvær og at det skjer noe. 

I dag er det vi som skal få bringe 
videre evangeliet om Jesus som sto opp 
fra de døde. I vår tid er det vi, som ved 
hjelp av Den Hellige Ånd, får frimodighet 
til å løfte frem Guds kjærlighet til hvert 
enkelt menneske. Og midt i vår verden, 
som fra avisenes forsider kan fortone 
seg som et svært dystert og vanskelig 
sted, så er Gud ved sin Hellige Ånd 
spesielt til stede nettopp der hvor det 
er vondt og vanskelig. Han som vasket 
sine disiplers føtter. Han som så tydelig 
viste at han ønsket å være den andres 
tjener. Han er for hver enkelt en av oss. 
Usynlig, javel, men likevel synlig i alle de 
mennesker som gjør godt. 

Selv om vi ikke ser kraften som 
berører og beveger, så betyr ikke det 
at den ikke finnes.  Vinden ser vi ikke …

God pinse

Pinse

Geir, prest

Vinden ser vi ikke, men vi merker den,
snart som stille susing, snart som storm igjen.

Ånden ser vi ikke, men hans stille røst
taler i vårt hjerte både tukt og trøst.

Vinden ser vi ikke, men der vinden går,
bøyes gress og grener, høye bølger slår.

Ånden ser vi ikke, men i Åndens vind
blir vår redsel borte, gleden strømmer inn.

Fra vår Gud i himlen, ham som ingen ser,
kommer Ånden til oss og et under skjer.

Norsk Salmebok nr. 517
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Konfirmanter  2016

Heggen kirke søndag 22. mai 
kl. 10.30 
Chris Benjamin Jørgensen  
Robin Andreas Jørgensen 
Kim Olav Skogheim Gundersen 
Kristine Modøl 
Martine Melberg Bergland 
Adine Solheim 
Jørgen Flattum  
Victoria Bunæs Hansen 
Lukas Hartløw Voss 
Andrea Tandberg  
Ole Christian Carlsen 
Håvar Dahlen Hanssen  
Benjamin Pedersen 
 
Heggen kirke søndag 22. mai kl. 12.30
Trond Rune Borgersen
Julie Kristoffersen
Marte Skinstad
Tuva Løver Thon
Andreas Johansen Finnerud
Erik André Nilsen
Renathe Nilsen
Karoline Torve Thon
Iselin Auli Karlsen
Sunniva Sandum
Christel Kjølstad
Brage Kjemperud

Snarum kirke søndag 22. mai 
kl. 11.00
Amalie Asbjørnhus
Simen Løvstad Bye
Bjørg-Marit Engen
Silje Skjelsbæk Garpestad
Thomas Stærkebye Gudbrandsen
Ingrid Næss Heslien
Emilie Moen
Hedda Myhrer
Eirik Hagen Nævra
Simen Stillingen
Vebjørn Skogen Thorrud

Heggen kirke lørdag 28. mai kl. 12.00
Vebjørn Mølkjær Ask
Kim Eirik Lund
Øystein Bekkeseth
Haakon Edvardsen
Truls Bratvold Fossen
Marwin Grøterud
Eivind Sortland Halås
Thea Hammernes
Kaja Bergan Hæhre
Sine Kleiv
Thea Beitnes Kreken
Erik Petter Mårtensson
Nicolai Krogstad
Håkon August Nordbø
Arne Kristian Eide Skagen
Einar Andreas Skinstad
Gjermund Tandberg
Kamilla Haugse Vik

Heggen kirke lørdag 28. mai kl. 13.30
Jørgen Kjølstad Juliussen

Heggen kirke søndag 29. mai 
kl. 11.00
Sanna Berget Bottolfs
Kristoffer Frotjold Korneliussen
Magnus Myklebost
Emilie Amanda Palm
Sondre Andrè Reiergård
William Rese
Mats Østby

Åmot kirke søndag 29. mai kl. 10.30
Jon Magnus Hovde
Marius André Lyder
Atle Hartz Nilsen
Mats Løvås
Alicja Aleksandra Jedzinak
Tom-Erik Gulbrandsen
Bendik Baste Djærff
Simen Bergsrud
Maia-Kristin Iversen Ellingsen
Håkon Eidesmo Navrud

Åmot kirke søndag 29. mai kl. 12.30
Lasse Fjeldheim Grønlund
Kristian Liodden
Viktoria Marie Trulsrud
Håkon Mørk
Dag Sander Svendby
Helle Henriksen Hvidsten
Alexander Moløkken
Ernst Nicolai Christiansen
Pernille Eikenes Hammari
Malin Norli Gulbrandsen
Malin Gulbrandsen Holth 
Henrik Sørbøl Rekdal

Vestre Spone kirke søndag 5. juni 
kl. 10.30
Ola Jahr Burud
Ragnhild Hellerud
Kristine Helskog
Endre Kristoffersen
Ola Borgersen Kvia
Andrea Bjercke Semmen
Sebastian Steenfeldt-Gjersøe

Rud kirke søndag 5. juni kl. 11.00
Stian Bakkerud
Hedda Thoresen Bolstad
Bertine Grøterud
Oskar Helgerud
Kasper Persson
Roar Stadheim Warhuus

Nykirke søndag 5. juni kl. 12.30
Marte Bekken
Ine Kristine Goodchild
Johanne Hagen
Kristian Halvorsen
Karoline Holm
Bror Kristiansen
Lars Erik Fjellvik Lie
Sara Christensen Moen
Tuva Skalstad Molia
Jørgen Nyhus
Thalison Muniz Rocha
Sivert Holth Sætra
Mina Kjerkol Tandberg
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Vestre Spone kirke 

Intervju med årets 
konfirmanter
Det nærmer seg den store dagen! 
Foreldre og foresatte er i full gang 
med å forberede selskapet med alt 
fra blomster og servietter til mat, 
kaker og bordplassering. 5. juni er det 
konfirmasjonsgudstjeneste i Vestre 
Spone kirke, og etter alt å dømme 
blir kirkerommet fylt til randen av 
festkledde mennesker. For i år det hele 
syv konfirmanter, noe som er mange  
for denne kirken å være. Vi har 
intervjuet noen av dem og spurt dem 
hvordan de har hatt det, og hva de 
gleder seg til. Hva betyr det for dem å 
bli konfirmert nettopp i Vestre Spone 
kirke?

1. Hvordan har det vært å være 
konfirmant i Modum menighet? 

 Hva har vært bra? Hva ville du hatt 
annerledes?

2. Hva gleder du deg til på konfir-
masjonsdagen? 

3. Hva betyr det for deg at kon-
firmasjonsgudstjenesten er i Vestre 
Spone kirke?

Endre Kristoffersen
1.  Konfirmasjonsleiren var veldig bra. 

Besøkene fra Tone (Ellefsrud) og 
Ketil (Johnstad) var også bra.

2.  Gleder meg til gaver og kaker. 
3.  Fint å bruke kirken der jeg bor. Det 

er også der jeg ble døpt. 

Sebastian Steenfeldt-Gjersøe
1.  Det har vært artig og lærerikt. 

Det er bra at det ikke bare er å 
lese i bibelen hele tiden og bare ha 
bibelteori. 

2.  Jeg gleder meg til den gode maten, 
venner og familie og penger.

3.  Dette har jeg ikke tenkt noe særlig 
på.

Ragnhild Hellerud
1. Det har vært veldig bra å være 

konfirmant i Modum menighet. Jeg 
har lært mye og samlingene etter 
skolen har vært veldig koselige. Det 
beste med konfirmasjonstiden var 
nok konfleiren, det var utrolig gøy!

2.  Jeg gleder meg til å få samlet hele 
familien til en koselig dag med 
gudstjeneste og fest. Det blir også 
gøy å bruke bunaden for første 
gang, og jeg kan ikke legge skjul på 
at jeg gleder meg til gavene. 

3.  Jeg synes det er veldig fint at det er 
konfirmasjonsgudstjeneste i Vestre 
Spone kirke. Jeg føler det er der jeg 
hører mest til, og det er der jeg er 
døpt. 

Kristine Helskog
1.  Det har vært veldig lærerikt å være 

konfirmant! Mye spennende og 
jeg har lært masse om bibelen og 
kristendommen! Det beste var vel 
konfirmantleiren! Det var veldig 
hyggelig og sosialt! 

2.  Jeg gleder meg til å se alle i familien 
og gode venner! Jeg gleder meg 
spesielt til å se igjen onkelen min 
som jeg ikke har sett på nesten 3 
år! Også gleder jeg med mye til 
pakkene selvfølgelig ;)

3.  Jeg syntes det er veldig fint! 
Hvilken kirke jeg konfirmerer meg 
i er ikke så veldig viktig, men det er 
gøy å få mulighet til å konfirmere 
seg i kirken man «hører til» i! 

Tekst og foto: Runar J. Liodden

Bak f.v.:  Andrea Bjercke Semmen, Ola Jahr Burud,  Sebastian Steenfeldt-Gjersøe, Ola 
Borgersen Kvia, Endre Kristoffersen og Ragnhild Hellerud 
Foran: Kristine Helskog



Modum Menighetsblad Nr. 2/2016
6

Etter 32 års tjeneste som kateket 
i Modum blir Arild Løvik nå 
pensjonist. Han har døpt og 
konfirmert flere generasjoner 
moinger i løpet av sin yrkestid. 
Barn og unge har hele tiden vært 
hans hovedfokus, og Modum 
menighet har vært i god vekst i 
løpet av disse årene. Dialekten 
avslører at han selv ikke er innfødt 
moing. Han vokste opp på Bryne 
på Jæren, og vi spør: 

- Hvordan var oppveksten din og hadde 
du noen tilknytning til kirkelig arbeid?

«Jeg hadde en veldig fin oppvekst. Fikk 
tidlig ansvar og måtte lære å stå på 
egne ben. Søndagsskolen på bedehuset 
formidlet en god og trygg kristendom, 
og alle barna var med på dette. Mine 
foreldre var også kirkefolk, og jeg fikk 
med meg mange gudstjenester som 
liten og ble glad i kirken. På slutten av 
ungdomsskolen opplevde jeg en del 
kristen skremselsforkynnelse som jeg 
sleit med i en del år, men så ble jeg 
med i skolelaget. Dette førte meg etter 
hvert fram til en aktiv tro.»

– Du tok lærerskolen og hadde vel tenkt 
deg en karriere i skoleverket. Hvorfor ble 
det kirken?

«Jeg var ute i praksis på lærerskolen, 
men likte overhodet ikke den måten 
praksislæreren agerte på, så jeg be-
stemte meg for IKKE å bli lærer. 
Samtidig ble jeg utfordret av en eldre 
kollega til å søke jobb som kateket, 
som på den tiden var en stilling i sin 
spede begynnelse.»

– Din første jobb som kateket var i Lenvik 
i Troms. Du og Kari, som da var blitt din 
kone, brøt opp fra trygge oppvekstmiljøer 
og reiste til noe ukjent. Hvordan var det?

«Helt fantastisk! Ingen visste hvem vi 
var, ei heller hvem våre foreldre var,  
som var profilerte personer på 
hjemstedet. Folk tok imot oss som 
Arild og Kari og ikke som sønn eller 

datter av den og den personen. Vi fikk 
forme hjemmet vårt og tilværelsen 
som vi ville. Når det er sagt, må jeg 
også medgi at det har vært et savn å 
bo så langt fra nær familie i alle disse 
årene.»

– Dere ble ikke værende i Lenvik. Dere dro 
enda lenger nord, nå til Svalbard – fortell!

«Det hele begynte med at jeg ble spurt 
om å hjelpe til på en konfirmantleir 
der oppe. Dette gav mersmak så det 
ble til at jeg søkte den kombinerte 
stillingen som kateket/organist. Jeg fikk 
være med å legge grunnlaget for denne 
stillingen som nå er permanent. I tillegg 
til dette fungerte jeg også i perioder 
som guide, lærer og sokneprest. Det 
var et lærerikt år, og jeg ble utrolig glad 
i menneskene der oppe.»

– Tiden på Svalbard var altså en fin tid,  
men du søkte deg videre og kom hit til  
bygda i 1984. Ved siden av konfirmant-
arbeid og forskjellig arbeid blant barn 
i menigheten så ble Heggen Gospel en 
viktig del av ditt ukentlige arbeid. Fortell 
litt om dette,  Arild.

«Jo, jeg ble en dag oppringt av davæ-
rende leder i Gospelen og spurt om å 
komme innom på en av øvelsene. Jeg sa 
at det kunne jeg gjøre, men aktet ikke å 
bli med i koret fordi jeg var ikke særlig 
interessert i sang og musikk. Men du  
vet, da jeg så disse 12 ungdommene, 
så var det kjærlighet ved første blikk. 
Som en klok mann har sagt: Gjør noe  
for barn og unge, og du vinner foreld- 
renes hjerte. Og slik ble det. Hver fre-
dag har jeg vært på kveldsøvelsen med  
koret, og det har blitt 32 sommer-
turer, de fleste av disse til Tyskland.» 

– En kateket arbeider mye selvstendig ute 
blant barn, unge og voksne, men du har 
også hele tiden vært knyttet til den øvrige 
kirkestaben. Hvordan ser du på dette 
teamarbeidet?

«Fellesskapet har betydd mye, følelsen 
av ikke å stå helt alene. Jeg har hatt 
friheten til å forme min egen arbeidsdag 
uten å bli kontrollert hele tiden. Så har 
jeg alltid likt å samarbeide med de 
andre yrkesgruppene i kirken.»

– Det sies at det går flere generasjoner før 
man blir en ekte moing. Hva synes du om 
moingene generelt, og hvordan føler du at 
du har blitt tatt imot her i bygda?

«Jeg har blitt tatt godt imot, stortrives 
i bygda og blitt glad i menneskene 
her. Kari og jeg ble også «Årets 
Vikersundinger» for ikke lenge siden. I 
tillegg har jo tre av barna våre slått rot 
her, så da er vi ganske så nære å kunne 
kalle oss moinger.»
 
– Du har vært gift med samme 
«kjerringa», som du pleier å kalle Kari. Vi 
har skjønt at dere deler samme visjonen 
om å gjøre Jesus kjent for barn og unge. 
Kan du utdype dette litt?

Takk for meg

Arild i 1984
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«Jeg hadde nok ikke vært den jeg er 
uten Kari.  Hun er kreativ og uthol- 
dende og har likt å holde på med  
konkrete oppgaver, noe alle ungdom-
mene på Tysklandsturné har nytt godt 
av. Å formidle det kristne budskapet 
har vært lystbetont.»

– Når du nå velger å pensjonere deg, hva 
synes du har vært ditt viktigste bidrag inn 
i Modum menighet?

«Jeg tror jeg har gjort en god jobb inn 
i barnehagene. Det har varmet hjertet 
mitt mer enn en gang når en liten pode 
ser meg komme og sier: Hei Arild  
Løvik! Samarbeidet med skolene har  
også vært fint og selvfølgelig konfir-
mantarbeidet og ledelsen av Heggen 
Gospel.»

– Du kommer til å få mer fritid nå Arild. 
Hva skal du bruke denne tiden til?

«Først skal jeg avslutte arbeidet mitt  
på en god måte. Deretter vil jeg være  
åpen for at nye ting kan dukke opp,  
så må jeg lære å være pensjonist. Jeg 
skal renovere  huset helt alene, bygge 
mer i Lego og være mer SFO for 
barnebarna mine.»

Vi takker Arild Løvik for hans trofasthet 
i katekettjenesten. Jeg vet at mange i 
denne bygda føler stor takknemlighet 
for hans nærvær og innlevelse i andre 
menneskers liv. Han har forkynt en raus 
og imøtekommende Gud og hele tiden 
oppfordret de unge til å ha stor tro på seg 
selv. Takk Arild! Guds velsignelse over deg 
og din familie i årene som kommer.

Tormod Moviken

Vidar til venstre, med Arild til høyre, som lener seg godt tilbake

Vår kjære kateket Arild Løvik 
vil etter sommerferien gå over 
i pensjonistenes rekker. I den 
forbindelse ønsker menigheten 
å takke ham for hans trofaste 
tjeneste gjennom de 32 år han 
vært kateket i Modum. Arild har 
gjennomført et ufattelig antall 
konfirmant-timer og skole- og 
barnehagebesøk, og ikke minst 
har hans engasjement for 
ungdommen vist seg i hans ivrige 
innsats i Heggen Gospel.

Hele menigheten samles derfor 
til en felles gudstjeneste i Heggen 
kirke den 19. juni, ei uke før Arild 
igjen tar med seg Heggen Gospel 
på sommerturné til Tyskland. 
Det vil være Arild selv som 
preker denne dagen, og det blir 
mye flott sang og musikk. Håper 
mange vil være med å takke Arild 
denne søndagen. Spesielt invitert 
er tidligere konfirmanter og 
gospelmedlemmer.

Geir E. Holberg

Når Arild Løvik går av med pensjon 
etter 32 år som kateket i Modum, 
kan han lene seg godt tilbake i trygg 
forvisning om at Modum menighet 
har funnet en god etterfølger! Vidar 
Husøien, 30 år, er allerede godt kjent 
i bygda! Du har kanskje sett han, 
enten som kirketjener eller klokker 
i en av kirkene våre, ivrig syngende 
sammen med ungdommen i Heggen 
Gospel, som inspirerende dirigent 
for barnegospelen, som leder på 

konfirmantleir eller som mannen til 
kantor Hanna. Han har vært sterkt 
engasjert i menigheten i flere år 
og gleder seg nå til å gå inn i 100% 
fast stilling som kateket og leder for 
undervisningen i menigheten. I neste 
nummer av menighetsbladet vil dere få 
et fyldig intervju med vår nye kateket 
som starter opp i stillingen 1. august!

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Nyansatt kateket

Takkegudstjeneste i Heggen kirke
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Kirkene i Modum

Vestre Spone kirke
På 1860 og -70-tallet ble det 
arbeidet mye med den kirkelige 
strukturen i Modum. Heggen sokn 
var det største soknet. Heggen 
omfattet det meste av Modum. 
Nykirke fikk sin nye kirke alt  
i 1847. Snarum fikk sin nye kirke i  
1869. Heggen kirke ble utvidet 
mot vest i 1878. 
 I 1879 gav Kirkedeparte-
mentet tillatelse til å reise to  
kapeller i Heggen sokn, henholds-
vis i Vestre Spone-fjerdingen og i 
Rudfjerdingen. Kirkebyggingen i 
Rudsfjerdingen ble utsatt, mens 
man i Vestre Spone-fjerdingen tok 
fatt umiddelbart. 
 21. september 1880 kunne 
den nye kapellkirken innvies. 
Den er bygd på grunn fra gården 
Amundrud. Kapellet ble derfor 
til å begynne med betegnet som 
Amundrud kirke. Dette navnet 
står inngravert på dåpsfatet.
 Det er likevel navnet Vestre 
Spone kapell/kirke som har blitt  

stående. Vestre Spone-fjerdingen  
betegnet fra gammelt av hele 
området fra Strand i sør til og 
med Skuterudflata i nord. Strand 
krets orienterte seg mot Åmot og 
Nykirke i og med de nye broene 
som ble bygd. Kirken ligger så 
å si på delet mellom de gamle 
skolekretsene Jelstad og Bøen.
   Vestre Spone kirke er en 
klassisk hvitmalt trekirke omgitt 
av kirkegård. På 1930-tallet ble 
kirken innvendig gjort om en del. 
Ved denne anledning ble alter-
tavle, døpefont, prekestol og 
galleri fornyet og malt. Kirken har  
friske og lyse farger. Altertavlen  
er utført av Anders Kongsrud.  
Den framstiller en knelende mann 
ved foten av Kristus på korset.
 Kirken har i behold orgelet 
det fikk i 1880.
 Det er sakristier på begge 
sider av koret. I nyere tid er det 
også innredet dåpssakristi og 
garderobe under galleriet.

Tekst: Jon Mamen
Foto:  Arkiv, Modum menighet

Vestre Spone kirke

Altertavlen framstiller en knelende mann ved foten av 
Kristus på korset.

Kirkerommet

Dåpsfatet med 
Amundrud kirke 

inngravert

Kirkene i Modum er bygdas «smykkesteiner». 
De ligger spredt rundt i bygda og forteller at gudstroen er til stede i denne bygda. 
Kirkene er mangfoldige, de er vakre og de er velholdte. 
Menighetsbladet fortsetter serien med skildringer av kirkene i Modum.
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1.  Rullatormila onsdag 8. juni kl. 11.

2.  Barnebursdag fredag 8. juni kl.10–12 
med barn fra flere barnehager. Lek, 
aktivitet, sang og pølsefest.

3.  Aktiviteter i Åmot sentrum – lørdag 
11. juni

4.  Jubileumsgudstjeneste – søndag 12. 
juni kl. 11 med Biskop Per Arne 
Dahl, Runar Liodden, Helge Nysted 
med flere andre. 

Umiddelbart etter gudstjenesten blir 
det kirkekaffe med påfølgende jubile-
umsprogram:

Noe av programmet:

•  «Historiesang».

•  Ordfører Ståle Versland, som var 
lensmannsbetjent og hovedansvarlig 
for oppklaringen etter brannstiftel-
sen i 1994, forteller litt om dette og 
hilser som ordfører.

•  Odd Flattum, vår tidligere ordfører, 
forteller litt om hans og kommu-

nens viktige rolle i det å raskt legge 
til rette for at Åmot kirke kunne 
bygges.

•  Tor Lindrupsen, kunstneren som 
vant oppdraget med å utsmykke kir-
kerommet m.m. forteller om hvor-
dan og hvorfor det forskjellige er 
som det er.

•  Per Arne Dahl, vår nåværende bis-
kop, som i årene 2000 til 2006 var 
Åmot kirkes menighetsprest, fortel-
ler og avslutter.

Åmot kirke 20 år!

Fra bedehus til kirke

Søndre Modum Bedehus ble tatt 
i bruk i 1892. Etter hvert ble det 
ønskelig å kunne holde gudstjenester 
og kirkelige handlinger på Åmot, og i 
1906 ble bygget utvidet med korparti 
og klokketårn. Fra da av het det Åmot 
kapell. Etter hvert som Åmot vokste, 
ble det ønskelig å få bygd kirke som 
kunne erstatte kapellet. Planer ble lagt 
fram, men det ble ikke bevilget nok 
penger til å gjennomføre prosjektet.

Natt til 17. mai 1994 ble kapellet 
påtent og forsøkt nedbrent. Det 
ble ikke mye skadet. Samtidig ble 25 
gravsteder skjendet.

Per Ole Buxrud ble nå sentral i arbeidet 
med å få en ny kirke i Åmot:
 «I noen år hadde jeg hatt i tankene at det 
nå virkelig var på tide at det ble bygget et 
nytt kirkebygg til erstatning for det gamle 
kapellet. Nå opplevde jeg brannforsøket 
som et slags «spark bak» fra Vår Herre: 
«Nå får du sette i gang, Per Ole». 

Det «rare» var at jeg akkurat da, som  
55-åring, kunne avslutte det jeg arbeidet  
med og bruke betydelige midler og til- 
nærmet full tid på oppgaven.»

17. mai 1995, på dagen ett år etter 
at Åmot kapell ble påtent, ble grunn-
steinen til Åmot kirke lagt ned av biskop 
Sigurd Osberg. Kirken ble vigslet Kristi 
Himmelfartsdag i forbindelse med 
gudstjenesten 16. mai 1996, bare to år 
etter brannforsøket.

Fritt etter Per Ole Buxruds
særtrykk om Åmot kirke

Torill Korsvik

Jubileumsprogram:
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Glimt fra menighetens aktiviteter

Mange flotte kostymer og 
mye moro i Åmot kirke 
under årets karneval

Førsteklassinger på
samling i Åmot og
Vikersund i februar

På familiegudstjenesten i mars var det
flott sang av Åmot barnegospel, og vi
hørte om da Maria fikk besøk av en
engel som sa hun skulle bli mor til Jesus

Stemningsfull påskevandring for 
skoleelever på menighetssenteret

Siden sist
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Jødisk påskemåltid
Høytidsstemning da Jenny og Wolfgang Müller 
introduserte jødisk tradisjon og historie onsdag 
før Palmesøndag. Mange fant veien til Vikersund 
menighetssenter denne kvelden. 

Alle som har vært innom Heggen 
kirke den siste tiden, vil se at det har 
skjedd ting både ute og inne! Utenfor 
har det vært jobbet med drenering og 
satt opp midlertidig HC rampe, mens 
det inne er startet opp med restaure-
ringen av nordfløyen samt at toalettet 
ved prestesakristiet har blitt pusset 
opp. I tillegg har det vært utført ar-
beid som ikke er fullt så synlig, blant 
annet planlegging og prosjektering av 
nytt servicebygg, grunnarbeid under 
gulvet i nordskipet og kartlegging av 
sopp og råteskader på loftet. Heldigvis 
er det mindre råteskader enn fryktet 
på loftet, og det er kun små angrep av 
hussopp. Noe restaurering og tiltak må 
gjøres, men mindre omfattende enn 
det først kunne se ut til.

Denne våren skal veggene i nord-

skipet males innvending, og benkene 
skal restaureres og settes inn igjen. 
Benkene skal og påmonteres nye ben-
kevarmere. Utvendig vil det bli satt opp 
stillaser rundt nordfløyen (til høyre på 
bildet) i forbindelse med takrepara-
sjoner.

Flere har ønsket seg bedre belys-
ning av prekestolen og alt det flotte 
som er inne i koret; området fra den 
lille trappen og innover. Vi har hatt be-
faring med lysdesigner og venter på 
løsningsforslag i forhold til dette!
Hvis du har lyst til å ta en titt i kir-
ken, er du velkommen til det! Det er 
ofte gudstjenester eller andre ting som 
skjer der som du er velkommen til å 
delta på, eller du kan ta turen innom i 
sommerferien når kirken er åpen for 
guiding!

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Rehabiliteringen 
av Heggen kirke
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Er du fadder? Hva kan vi gjøre 
som faddere? Å være fadder inne-
bærer å be for barnet eller tenår-
ingen som er døpt. Men hvordan 
gjør vi det, helt konkret? 

Jeg har blitt spurt flere ganger om å 
være fadder. Det er en ære å bli spurt, 
en tillitserklæring fra foreldrene! Flere 
av fadderbarna våre bor et stykke unna, 
og vi ser dem ikke så ofte. Men da er 
det fint å tenke på at en av oppgavene 
mine som fadder er å be for dem. Det 
kan jeg gjøre selv på lang avstand. Men 
hvor lett er det å be for fadderbarnet 
hvis man ikke har gjort det før?

De fleste ønsker jo å bety noe for 
barnet og tenåringen de er faddere 
til. De vil gjerne slippe å si på konfir-
masjonsdagen – «Jeg har jo ikke vært 
noen god fadder. Jeg har ikke fått stilt 
opp mye.» Jeg har tenkt en stund at jeg 
som prest ikke bare kan oppfordre folk 
til å be, men de trenger kanskje også et 
forslag på en bønn. Det er ikke så lett å 
vite hvordan man ber hvis man ikke har 

noen erfaring. De færreste faddere har 
mastergrad i bønn og for mange nord-
menn er bønn en privatsak som mange 
ikke prater så høyt om. 

På nyåret tok jeg derfor et initia-
tiv og la ut et innlegg på Facebook. Jeg 
inviterte folk til å komme med forslag 
til en bønn som fadderne kan be re-
gelmessig for den døpte. Det kom inn 
mange gode forslag, som jeg tok med 
meg, da jeg utformet en bønn som fad-
dere nå får med seg hjem etter dåps-
handlingen. I ettertid har jeg fått flere 
tilbakemeldinger fra faddere som er 
takknemlige for denne håndsrekningen.

Her er bønnen jeg har laget. Bytt 
gjerne ut navnene og be den for fad-
derbarnet ditt. Du må gjerne også  
endre den og gi den ditt personlige 
preg. B, så får du C!

    

Kjære 8. klassing 

Opplegget starter når du begynner i 9. klasse til høsten.
Å være kirkelig konfirmant gir deg en unik mulighet til å 
lære mer om hvor verdifull du er og om de store og viktige 
spørsmålene i livet!
 Du vil også lære mer om hvem Jesus er, og hvilken 
betydning han kan ha for livet ditt! Påmelding kan skje ved å 
laste ned skjema på 

wwww.kirken.no/modum,
under «Konfirmasjon» med link til påmeldingskjemaet.
Skjemaet skannes og sendes til 

kirkekontor@modumkirke.no

Noe du lurer på? 
Ring prest Runar Liodden på 479 74 989
eller kateket  Vidar Husøien 922 29 302

Fadder

Runar J. Liodden

Kjære Gud,  
jeg takker deg for 

Andreas. Velsign han 
med alt godt fra deg. 

Hjelp meg å være en trygg 
og god voksen for han. 
Gi visdom til Bente og 

Christian i foreldrerollen. 
Styrk samholdet i familien 
og la de få være til glede 

og hjelp for andre. Amen!

(Navnene er ikke fra konkrete 
personer i Modum.)

Velkommen 
som  konfirmant 

i kirken!
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Frivilligsentralens 
flyktningfadderprosjekt
Frivilligsentralen i Modum har fått 
en utfordring fra kommunen om 
å etablere tiltak som kan fremme 
integrering av flyktninger som i nær 
fremtid blir bosatt i kommunen.

Frivilligsentralen tok utfordringen 
og planlegger et treårig prosjekt som 
har fått betegnelsen «flyktningfadder».  
Målet for prosjektet er å få til økt 
mellommenneskelig forståelse og kon- 
takt, og få til en raskere og bedre inte-
grering av flyktninger bosatt i Modum 
kommune.

Arbeidet ledes av Hanneke 
Molenaar. Hun har flyktningetjenestens 
Sissel Thorsrud og styremedlem i 
Frivilligsentralen, Jørgen Korsvik, med 
seg i en arbeidsgruppe. Arbeidet vil 
forankres i Frivilligsentralen.  Får pro-
sjektet økonomi nok, vil det bli ansatt 
en koordinator i 10 % stilling som har 
arbeidsplass samme sted.  Alle andre vil 
jobbe som frivillige i prosjektet.

Vi vil trenge ca. 30 faddere for å 
kunne møte utfordringene i den nye 
bølgen av flyktninger som kommer til 
kommunen i den nærmeste fremtid.  

Hva vil det si å bli fadder i denne 
ordningen?  Jo, først og fremst å være  
et norsk tilknytningspunkt for flykt-
ningen/flyktningfamilien.   
Det første «bli-kjent-møtet» mellom 
flyktningen og fadderen skal avholdes i 
Frivilligsentralens lokaler med koordi-
natoren til stede. Etter dette er det 
opp til flyktningen og fadderen å avtale 
møter og felles aktiviteter. Innholdet i 

slike møter vil selvsagt være person-
avhengig og forskjellig for alle. Erfaringer 
viser at en fadder kan være til stor 
hjelp når det gjelder bruk av det norske 
språket, hjelp ved praktiske gjøremål, 
hjelp til å forstå kulturelle forskjeller, 
fortelle om skrevne og uskrevne regler 
i vårt samfunn osv.  Fadderne jobber 
gratis, men de skal ikke ha utgifter på 
grunn av utført arbeid.  Fadderne må 
også være villige til å sette av tid til 
«faddersamlinger» der en får trening og 
drøfter problemstillinger og erfaringer, 
men slike samlinger vil begrense seg til 
et par ganger i året.

Som sagt regner vi med at vi vil 
trenge ca. 30 faddere.  Vi har allerede 
en god del, men trenger flere. Om en 
har lyst til å gå inn i dette arbeidet 
for å lette innflyttingen for nye lands-
menn, kan enten ta en telefon til 
eller stikke innom Frivilligsentralen.  
Telefonnummeret er 95 17 44 74.

Jørgen Korsvik

Hanneke 
Molenaar 

(Bygdelista)

Sissel
Thorsrud

Jørgen
Korsvik

Utviklingen på flyktningebosetting 
i Modum over 3 år

2015 –  40 nye flyktninger
2016 –  forventer 50 nye
2017 –  Modum er blitt spurt om 
 å ta imot 60 nye
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Vertsfamilieordning for 
unge på Sevalstunet

På Sevalstunet i Geithus er det etablert 
mottak for enslige mindreårige 
flyktninger. Mottaket vil ha en fast 
rammeavtale på 32 personer og 8 
beredskapsplasser. I tillegg har UDI 
opsjon på 10 plasser ekstra.

Mange moinger var engasjert i 
å hjelpe til på transittmottaket på 
Gulsrud med frivillige bidrag og 
tjenester. Mange er også interessert 
i å gjøre noe for de mindreårige 
flyktningene som nå befinner seg på 
Sevalstunet, men vet kanskje ikke helt 
hva de kan gjøre. En som har tenkt ut 
en konkret idé og satt den ut i livet, 
er Nina Djærff. Menighetsbladet har 
snakket med henne for å få vite mer 
om tanken bak å invitere moinger til å 
være vertsfamilie/faddere.

Nina forteller:
«Kort fortalt så er dette en idé om å 
bruke norske familier som verter for 
mindreårige flyktninger. Fadderfami-
liene må oppfylle forpliktelser og 
krav fra mottaket/Flyktningetjenesten 
gjennom en skriftlig 3 års-kontrakt. 
Fadderordningen er ikke lønnet.

Hva innebærer det å være en vertsfamilie 
for et flyktningebarn?

• Gjøre oppgaven varmt og helhjertet.
• Besøke barnet i mottaket 1 gang 

pr 14 dag, evnt. ta med barnet i en 
aktivitet (lage mat sammen, gå tur 
osv).

• Lære barnet om det norske sam- 
funnet.

• Lære om landet barnet kommer fra.
• Det skal alltid være 1 voksenperson 

sammen med barnet under 
hjemmebesøk.

• Alle faddere må legge frem gyldig 
vandelsattest

• Mottaket velger ut det barnet som 
familien skal være fadder for.

• Rekruttere andre familier til å bidra 
som fadderfamilie.

Dette er i hovedsak hva jeg tenker at 
vertsordningen handler om.» 

Nina tenker seg dette kan kalles 
«Modum-modellen».

Dersom ordningen går som den skal, 
kan den bli til inspirasjon for andre 
kommuner med mottak. For Nina har 
det vært et poeng å unngå en papirmølle 
som vil forsinke prosessen med å 
komme i gang med disse besøkene. Det 
skal være enkelt og gjennomførbart. 
Man må ikke være «perfekt» for å ta 
på seg oppgaven. Tjenesten må være 
på gratis og frivillig basis. De som 
sitter på Sevalstunet, har lite å ta seg 
til, de kommer fra tøffe forhold, de har 
opplevd traumatiske ting. Nina tenker 
at det har en forebyggende effekt at 
den enkelte får en lokal familie å bli 
kjent med. Det vil gi økt trivsel i her 
og nå-situasjonen. Det vil hjelpe dem til 
å forstå det norske samfunnet, å få et 
positivt forhold til det og etter hvert ta 
ansvar for det.

Mange moinger har interesse for å 
bli kjent med dem som er nye i bygda, 

og her får de en flott mulighet til å 
utgjøre en forskjell for noen. 
 Er du interessert i å være 
vertsfamilie/person for en av ungdom-
mene på Sevalstunet? 

Ta kontakt med Nina Djærff på  
tlf. 920 35 996 eller Stine Buxrud på  
tlf. 926 19 805.

Kirsti Hole

Herre, vi ber deg,
ta vare på dem som må søke opphold  

i fremmede land,
prisgitt ukjente menneskers vilkårlighet.
La dem få møte godhet og vennlighet,
gi dem nye venner og nytt håp.
Du ble selv et landflyktig barn
på flukt fra morderhånd.
Gjør oss åpne og gjestfrie,
og lær oss å hjelpe andre for din skyld.
La ditt rike komme
med rettferd og fred,
så mennesker kan leve som søsken.
Du som lever og råder fra evighet  

til evighet.
Amen.
                            (Fra katolsk bønnebok)

 Nina Djærff
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Blir du glad når du treffer et med-
menneske i gata? Har du dessuten en 
porsjon nysgjerrighet, så kan det bli et 
spennende møte!

En søndag i november 2015 så jeg 
fem fremmede unge menn sammen 
med Anne-Kjersti Holberg på veien 
til Vikersund menighetssenter. Siden 
vi hadde bodd i Midtøsten, dristet jeg 
meg helt spontant til en fredshilsen på 
arabisk, salam aleikum. Gruppa smilte 
mot meg og korrigerte meg med en 
gang. De var ikke fra Syria, men fra 
Iran! Da hadde jeg tråkket i salaten! 
Men hva gjorde vel det?

Ved kirkekaffen ble vi nærmere 
kjent med hverandre, på engelsk. I sitt 
hjemland var de gått over fra islam 
til kristen tro, noe som er en alvorlig 
forbrytelse i alle muslimske land. Vi 
fikk skaffet dem hver sin bibel på deres 
språk, farsi. Noen i gruppa var veldig 
ivrige til å komme på gudstjenestene i 
Modum. Etter avtale ble de hentet på 
Gulsrud, og ofte var det tid til kirkekaffe 
hos oss etterpå. Våre naboer ble også 
med. Flyktningene kunne fortelle om 
den farefulle flukten, om den lille båten 
som var overfylt og skulle krysse havet 
mellom Tyrkia og en gresk øy. De hadde 

vært i livsfare, men priset seg lykkelig 
over å være trygge i Norge.

Men er de det? Noen av våre 
borgere avviser dem. De har ikke fått 
oppholdstillatelse, kan ikke jobbe, 
må bare vente fra dag til dag, måned 
etter måned mens de drømmer om en 
god fremtid her i landet. De ville lære 
norsk og jeg, som selv er innflytter  
fra Tyskland, ga dem både informa- 
sjon og undervisning. I løpet av noen 
uker ble vi venner gjennom denne 
fad(d)er-ordningen. De hjalp til i ved-
hogsten en dag, veldig ivrige, pyntet 
juletreet hjemme hos oss og var med 
på menighetens juletrefest.

Alt har sin tid. Det står allerede 
i Forkynneren. Om tiden deres på 
Gulsrud ble forlenget, så kom dagen 
de måtte reise fra leirstedet. Gruppa 
ble delt, noen kom til Skien, noen til 
Rjukan, uten sol og mellom høye fjell. 
Jeg kontaktet kirkekontoret i Tinn 
angående disse flyktningene. Vi holder 
kontakt med dem per mail.  Vi ber,  
men savnet kjennes.

Så har vi kontakt med en liten 
familie, bosatt i Vikersund. De er 
forankret i sin muslimske tro. Tre unge 
kvinner med tildekket hode virker 

veldig stille og beskjedne. Vi inviterer 
dem hjem til oss og serverer te, chai, 
som de sier i Afghanistan. Vi har lånt 
Koranen på norsk fra biblioteket og 
sammenligner utsagn om Jesus fra 
Bibelen og Koranen. De lærer norsk, 
det er ikke lett. Så ser vi heller på 
Jennys flotte bunad fra Telemark, og 
kvinnene finner fort tonen når det 
gjelder syferdigheter. Jo, vi stoler på at 
de er flinke til å sy og bestiller noen 
putetrekk med glidelås. Resultatet ble 
helt proft.

Rikdommen i livet kan ikke måles 
i kroner. Rikdommen består av det 
som ligger mellom oss, de usynlige 
vennskapsbånd, slektsbånd. Det er mye 
å takke for. Disse båndene kan revne. 
Derfor gjelder det å styrke dem så 
snart du har anledning til det. Grip 
dagen sier noen. Grip anledningen, vil 
jeg oppfordre til. Noen anledninger 
kommer bare en gang i livet.

Man kan ikke hjelpe alle, men 
man kan gjøre en forskjell for noen. 
Spørsmålet er: kunne vi ha gjort mer?

Wolfgang Müller

Mitt møte med 
flyktninger

Flyktninger fra Iran med Torill Korsvik til venstre og Wolfang Müller i midten.
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Konfirmasjon

Konfirmanterne
Nu er det igjen en stor flok barn 
som skal konfirmeres. Bekymringene 
for deres legemlige velfærd kan ofte 
være tunge nok i disse trange tider 
med  plassmangel overalt. Men større 
bekymring volder de kår, som bydes 
for deres sjælelige velferd. De to ting 
har jo også en vis sammenheng. Men 
det var forargelsen Jesus ropte sit 
ve over; fristelse, tillokkelse til synd. 
Somme voksne, som er kommet langt 
i synd, har en viss trang til å få andre 
til å bli likedan, antakelig for at de selv 
ikke skal være verre enn andre, og så 
skjønner de ikke, at ved å få andre med 
sig, fordobler de bare sin egen skyld. 

Om du er likegyldig med dig selv, så 
vær i alle fall varsom med andre! 

Ofte sladres der på konfirmantene. 
De er så slemme, eller opfører sig 
upassende. Somme tider kan det vel 
være en smule sandhet i det; men ofte 
røber det en kjærlighetsløs kritik.

I år f.eks. skal det være særlig 
ille så flere skal være bortvist fra 
konfirmasjonen. Det må være noen 
slette mennesker iblant oss, som kan 
sette ut slike rykter. Det er ikke godt 
å være barn på den måten. Prestene 
kjenner ingen ting til det. Ved Heggen 
synes jeg arbeidene med konfirmantene 
er blit lettere og hyggeligere for hvert 
år – denne sommer iberegnet, og 
lignende erfaring tror jeg også de to 
andre prester gjør.
      
P.Bj.
Kilde: Modum menighetsblad, september 1933

Konfirmasjon Nykirke 1913

1.  rekke fra v.:  Ingrid Magnussen, Julie Bjølgerud, Helga Lillemoen, Henriette Gausdal, 
Johanne Vold, Margit Nyhus, Ingeborg Wold, Tora Skredsvig, Alfhild Amundrud, Laura 
Tandberg, Edit Pedersen, Marie Plomås, Anne Thorgersen, Agnes Magnussen, Hulda 
Nyborg, Alma Kollerud, Anne Pettersen

2. rekke fra v.:   Berta Palmesen, Marta Lie, to ukjente, Olga Hellerud, Sigrid Slåttelid, Anna 
Brostigen, Kristiane Grefstad, Martha Kopland, pastor Bugge, Else Koren Lund, Helene 
Granli, Emma Auensen, Jenny Danielsen, Guri Sten, Maren Olafsen, Anna Andersen

3. rekke fra v.:  Bjørn Blegeberg, Nils Bjørndalen, Viktor Hansen, Harald Bergli, Johan 
Skreppen, Kristoffer Moen, Alf Hartz, Ingeborg Lund, Martha Kristoffersen, Syver 
Berggård, Trygve Grønlund, Kristian Pettersen, Georg Gulbrandsen, Johannes Eriksen, 
H. Bergan

4. rekke fra v.:  Kimerud, Jonerud, ukjent, Karl Røste, Erling Sandaker, ukjent, Hans 
Gustavsen, Klaus Haugen, Kristian Skretteberg, Karl Lobben, Georg Wridt, Olaf 
Høybak, Torleif Bendiksby, Hans Thorud, Karl Pettersen

«Historiespalten»

Konfirmasjonen er nært forestående. Foreldre, prester og konfirmanter forbereder seg. Forventningene er store. Viktig å 
huske på at det er ungdommer som skal konfirmeres. Ungdomstiden kan være utfordrende. Fristelsene står i kø. Blodet 
bruser. Sogneprest Peder Bjerkeseth – sogneprest i Modum fra 1930 til 1939, hadde forståelse for at ungdommen 
kunne være utsatt for press. I Menighetsbladet for september 1933 finner vi det som må oppfattes som forsvarsskrift for 
ungdommen. Vi gjengir artikkelen i sin helhet.

Vidar Brekke
Medlem av Modum menighets historieutvalg
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1939

Merk for 17. mai
I Stalsberg krets har man iår funnet å 
måtte sløyfe turen til gudstjenesten i 
Heggen. Det er langt for barna å gå, og 
vanskelig med bilskyss. Fra Vikesund er 
det jo også langt.
Etter samråd med interesserte både 
i Geithus og Vikesund sløyfer man 
gudstjenesten i Heggen iår, men i 
stedet blir det  barnegudstjenester  
kl. 11 både i Vaaraan og i Vikesund 
kapell.  

Kilde:  Modum menighetsblad – mai 1939

1939

17. mai i Vikersund
Det mest strålende vær. Barnetog i 
kort rute til kapellet.

(Det ble så vidt plass der, men 
forsøket med å sløyfe Heggen, og 
ta gudstjenester i Vikersund og 
Vaaraan vant ikke udelt bifall.) Om 
ettermiddagen riktig stort borger- 
tog med den vakre, trivelige gutte- 

musikken i spissen. På «Sletta» var også 
mange andre samlet.

Velkommen av 17. mai-komitéens 
formann, Caspersen, flere sanger  av 
Vikersund Mannskor (de synger 
merkelig godt), tale for dagen av 
ingeniør Ravnsborg, som virket sterkt 
ved sin appell, spesiellt til den rette 
mandighet. Siden var det idrettsleker 
for barn, og ellers forskjellig utover 
den vakre vårkveld.

Kilde:  Modum menighetsblad – juni 1939

    

Familiespeiding er et tilbud til familier 
av alle fasonger og størrelser uten 
aldersbegrensninger. Voksne og barn 
skal lære, lage og leke sammen. Rammen 
om det hele er friluftsliv og et møte 
med Gud. Familiespeiding skiller seg fra 
vanlig speiderarbeid ved at opplegget 
er rettet mot hele familien. 

Hovedfokus for samlingene er å 
være ute i naturen sammen, uten et 
stramt program. Men mat/middag som 
vi lager sammen vil være en naturlig del 
på de fleste samlingene. 

Denne våren har vi to arrangemen-
ter igjen som du er veldig velkommen 
til å være med på:

22/5 Sykkeltur til Gruvetråkka med 
friluftsgudstjeneste kl. 13.00
Vi sykler fra Haugfoss kl. 10.00 
og stopper for en matbit på veien 

oppover. De siste bratte bakkene opp 
til Gruvetråkka tar vi beina fatt. Etter 
gudstjenesten spiser vi på Gruvetråkka 
før vi sykler tilbake.

Ta med: Sykkel, drikke, godt med 
niste og klær etter vær.

11-12/6 Overnattingstur i 
nærområdet
Vi pakker sekken og overnatter ute 
i skogen i Modum. Nærmere info 
om sted kommer på menighetens 
hjemmeside og familiespeiderens 
facebook-side når snøen har gått oppe 
i skogen her. Det vil bli mulighet til å 
være med å bygge lavvo og sove i den, 
sove under presenning, overnatte i telt 
eller være med på dag og kveldstid.

For dem som ønsker det, legges det 
opp til muligheten å avslutte turen slik 
at man kan delta på Åmot kirke sin 
20 års markering og festgudstjeneste 
søndag 12. juni.

Bli med ut i naturen med familiespeideren!

Familiespeidern sykler til gudstjeneste
på Gruvetråkka

Det å ha ungdom som skulle konfir-
meres, har nok bydd på økonomiske 
utfordringer for mange foreldre opp 
gjennom årene. Fortsatt er det nok 
mange som sliter med å få endene 
til å møtes i denne sammenheng. 
Ungdommen skal jo være fint kledd, 
det skal kjøpes inn gaver, og slekt og 
venner skal samles til selskap. Fra egen 
konfirmasjon husker jeg godt at jeg 
stilte i dressen som nabogutten hadde 
benyttet i sin konfirmasjon noen år 
tidligere – uten at det huskes som noe 
negativt. 

Nedenfor har vi tatt inn omtale 
av en ordning som kunne avhjelpe 
situasjonen for de som sognet til 
Simostranda i 1941. 

Simostranda
Søkere som vil komme i betraktning 
ved utdelingen av Peder Kolleruds legat 
til trengende konfirmanters bekledning 
må være innsendt til sokneprestkon-
toret på Heggen innen 10. september.
Vitnemål fra læreren må følge med.

Kilde: Modum menighetsblad – august 1941

Konfirmasjon  
– en økonomisk utfordring
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Torsdag 7. april var lag og foreninger 
fra hele området samlet i Åmot 
kirke, spente før gaveutdelingen til 
Sparebank1 Modum.

Åmot barnegospel åpnet kvelden 
med tittel-låten til sin nye CD 
«Kom bli med». CD’n er blant annet 
finansiert via en stor pengegave ved 
gaveutdelingen i 2015! Gleden var stor 
i fjor over støtten som ga muligheten 
til å kunne spille inn CD. Og, det skulle 
vise seg at innen kvelden var omme sto  

jubelen i taket blant alle oss som  
driver med musikk i menigheten! 

I tillegg til støtte til de ulike 
aktivitetene og gruppene i menigheten, 
kom det to store gaver til prosjekter!

Nytt flygel i Åmot kirke
Kantor Hanna Louise Husøien hadde 
et av kveldens største smil da hun tok 
imot gaven på 100.000,- til nytt flygel i 
Åmot kirke. Nå blir det flygel!

Etter støtte fra Gjensidige, og 
herlig dugnad i form av konserten 27. 
januar, var det kommet inn 108.000 
kroner til flygelprosjektet. Flygelet 
koster 250.000 kroner (eksl. moms), 
så det var fortsatt et stykke til mål. 
Med de 100.000,- som ble gitt under 
gaveutdelingen i Sparebank 1 Modum 
mangler det kun 42.000,-. På bakgrunn 
av dette føler vi oss trygge nok til å 
bekrefte bestillingen på flygelet. Det blir 
levert i god tid før Åmot kirkes jubileum 
12. juni slik at det kan akklimatiseres i 
kirkerommet. Musikerne våre ser frem 
til å innvie instrumentet, og håper de 
nye tonene vil bringe stor glede til alle 
som er innom kirka!

Fellesprosjekt for menighetens 
3 kor
Den største gledelige overraskelsen 
på gaveutdelingen var prosjektstøtten 
til menighetens tre kor. Åmot 
barnegospel, Modum Soul Children og 
Heggen gospel hadde gått sammen om 
å søke om støtte til et felles prosjekt 
og fikk hele 500.000,-!  Dette oppleves 
som en stor anerkjennelse av alt det 
arbeidet som legges ned, og er blitt 
lagt ned gjennom flere ti år, av frivillige 
og ansatte for at barn og unge i hele 
bygda vår året igjennom kan oppleve 
musikk-glede og utvikle seg sammen! 
På vegne av de ca 200 barn og unge 
og alle lederene i korene: tusen takk 
til banken som ser verdien i dette 
arbeidet og som gir sin støtte til vårt 
felles prosjekt for nytt utstyr som kan 
brukes av alle korene!
 
Hanna Louise Husøien/
Nina Brokhaug Røvang

Takk til SpareBank 1 Modum

Modum menighet har et rikt musikkliv 
– det drives flere kor og band for 
barn og unge. Men et kor for voksne 
har vi ikke. I mange år ble det drevet 
et flott menighetskor i Modum. Det 
ble dessverre lagt ned, og mange har 
savnet dette tiltaket – både musikalsk 
og sosialt. Jeg har uttrykt ønske om å 
opprette et nytt kor i menigheten, et 
kor som kan delta ved gudstjenester 
i alle våre kirker, spre sangglede, og 
invitere menigheten til å synge med på 
salmene. 

Siden dette er et nytt prosjekt vil 

det nok bli litt utprøving når det gjelder 
repertoar, øvingsdager, øvingssted og 
lignende. 

Jeg har snakket med noen tidligere 
medlemmer av menighetskoret som 
kunne tenke seg å være med. Men jeg 
vil også å invitere flere! Hvis du ønsker 
å synge i kor, ta gjerne kontakt med 
meg på mail hannao@modumkirke.no 
og følg med på våre nettsider og i 
menighetsbladet.

Jeg håper at koret kan starte 
ordentlig opp fra høsten av og bidra til 
å spre musikkglede i menigheten! 

Oppstart 18. august kl. 19.00 i 
Åmot kirke.

Hanna Louise Husøien

Nina og Hanna med gavesjekkene

Nytt kor i menigheten
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Da frivillighetsprisen for 2015 skulle 
deles ut under årets Frivillighetsfest, 
ble det gjort ved hjelp av Skype, en 
storskjerm og et par hemmelighets-
fulle nordmenn i Spania. 

Prisvinnerne, Tove og Hans Disen, 
var nemlig på ferie i Spania, og akkurat 
denne kvelden var de bedt på middag 
hos noen venner. Kirkas detektiver 
klarte å oppspore dem, tok kontakt 
med venneparet, og dermed var det 
duket for en god overraskelse.

Tove og Hans ble satt foran data-
maskinen, og uvitende ble de overført 
på storskjerm i en fullsatt Åmot kirke 
der menighetsrådsleder Eirik Roness 
leste opp begrunnelsen for prisen og 
til slutt avslørte at de selv var vinnerne. 
Etter reaksjonene deres å dømme var 
dette helt uventet – og veldig gledelig!

Paret har hatt lang fartstid som fri-
villige medarbeidere for Kirken i Mo-
dum. Den ene av dem vokste opp med 
dugnader i Åmot kapell og bidro der 
helt fra barndommen av.
Siden Åmot kirke sto ferdig i 1996, 

har begge vært ivrige frivillige her i 
forskjellige komitéer. De stiller opp; 
enten det er snakk om minnesamvær, 
rydding og vasking i skap og skuffer, og 
alle mulige andre steder - eller klipping 
av hekker, raking og spyling av asfalten 
utenfor her – bare for å nevne noen av 
de utallige oppgavene disse to har gjen-
nomført i 20 år.

Når de får en av de velkjente te-
lefonene fra kirka med spørsmål om 
å stille opp på et eller annet arrange-
ment, eller får en av de de tradisjonelle 
lappene med oppfordring til å bli med 
på dugnader stukket i handa, er det all-
tid positiv respons. Felles for de to er 
at de også er ekstremt flinke til å se 
hva som burde vært gjort – og de gjør 
det! De har begge en utpreget ordens-
sans og er i ordets rette forstand «fin-
slipere» i Åmot kirke.

Tove og Hans bruker deres gode 
humør til å spre glede og skape god 
stemning. Vi veit at flere andre frivillige 
er kommet til nettopp på grunn av de-
res evne til å få folk med.

Det er flott å få gi prisen til to men-
nesker som aldri fremhever seg selv 
og sin innsats, men som bare står på 
og jobber i det stille til beste for den 
flotte kirka vår og menneskene som 
bruker den.

Vi gratulerer de verdige vinnerne 
av Frivillighetsprisen for 2015!

Hanna Louise Husøien

Frivillighetsprisen 

Sogneprest Geir Holberg
med flott bløtkake til
feiringen av
Frivillighetsfesten

Tove og Hans Disen
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Vi hadde kjørt i et par dager 
innover i Tamakoshidalen. Her  
skal det potensielt kunne 
bygges 13 kraftverk. Det var det 
samme over alt, storparten av 
husene lå i ruiner. Folk bodde i 
provisoriske blikkskur og prøvde 
å komme i gang igjen etter 
jordskjelvkatastrofen.

Med to biler fra Kathmandu University 
(KU) var vi på en rekognoseringstur for 
å finne ut av mulige steder å gjenreise 

skolebygg etter jordskjelvkatastrofen. 
KU ville også se etter mulige steder 
å starte sitt program for utdanning av 
fagarbeidere med gjenoppbygging av 
raste bygninger som «klasserom».

Samarbeid gir gevinst
Den andre dagen, etter et par timers 
kjøring på dårlig vei, kom vi fram til en 
landsby i Dolakha, der det var planer 
om å sette opp et senter der folk kan 
komme for å drøfte forretningsideer. 
Bishnu, som er vår kontaktperson, 
har startet et kooperativ med 117 
medlemmer og skaffet dem drivhus.

– Alene får ingen gjort stort, men 
samarbeider vi, kan hvert medlem 
tjene opptil en halv månedslønn ved å 
selge grønnsaker til Kina, sier Bishnu. 
Han har stort engasjement for å bidra 
til at flere få livet i gang igjen etter 
jordskjelvet.

Bokampha Priv. Ltd.
I et skur på 12 m2 bor en liten familie. 
Skuret er både hjem og næringsbygg. 
Her driver familiefaren bar og kafé. Han 
er driftig, kaféen er ren og ordentlig. 
Den 24. juni fikk familien en sønn, som 
de gav navnet Bokampha, jordskjelv på 
nepali.

Det er denne typen driftige menn og 
kvinner KU ser etter i landsbyene 
og vil gi fagutdanning som muring, 
snekring og som elektriker. Kanskje, 
om noen år, har han og sønnen sitt eget 
samfunnsnyttige foretak, Bokampha 
Priv. Ltd.: «Vi bygger jordskjelvsikre hus 
og demninger til kraftverk.»
Nå er det en drøm, men den kan bli 
virkelig!

Støtt HimalPartners arbeid for å skape 
arbeidsplasser og gi folk i Nepal ny tro 
på framtiden!

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107

5. april kunne vi lese følgende artikkel på Himalpartners hjemmeside:

Drømmen kan 
bli virkelig

Drømmen kan bli virkelig

Provisoriske blikkskur i Tamakoshidalen 
etter jordskjelvkatastrofen

Tekst og foto: Geir Kippenes

28. og 29. mai kan du oppleve en 
afrikansk messe. 28. mai synger vi i 
Olavskirken og 29. mai i Vestfossen 
kirke. Modum Kammerkor skal 
sammen med Vox Egeri fra Hokksund 
framføre en konsert med en «Afrikansk 
messe» og jazzlåter. 

Det er ikke ofte denne messen blir 
sunget her til lands. Messen er skrevet 
av amerikaneren Norman Luboff (1917 
– 1987). 

En messe er den viktigste gudstjenesten 
i den katolske kirke og blir ofte framført 
på latin. På det afrikanske kontinentet 
tilhører ca. 40% av befolkningen et 
kristent  kirkesamfunn, og mange til-
hører det romersk katolske.

Messen begynner med Kyrie eleison  
(gresk), som betyr «Herre, miskunne 
deg». Deretter følger de tradisjonelle 
partiene Gloria, Credo, Sanctus, Bene-
dictus og Agnus Dei. Disse blir sunget 
på latin.

Den afrikanske messen skiller seg ut fra 
de tradisjonelle messene på grunn av 
sine uvanlige rytmer og instrumenter. 
Instrumentene er pauker. 
Vox Egeri og Modum Kammerkor 
framfører også spennende jazzpreget 
musikk i denne konserten. Det hele 
vil munne ut i en vakker hyllest til 
årstidene.

Vi gleder oss, og tror dette kan 
være noe for en hver smak.

Modum kammerkor synger afrikansk messe
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Søndag 3. april avholdt menigheten sitt 
årsmøte i Snarum kirke. Dagen startet 
med en begivenhetsrik gudstjeneste 
hvor det blant annet var dåp, nattverd 
og flott solosang av Bendik Holberg fra 
menighetsrådet og av kantor Hanna  
Louise Husøien. Takk til Snarum 
kirkeutvalg som hadde ordnet med 
kirkekaffe og kaker!

Under selve årsmøtet presenterte 
leder av menighetsrådet, Eirik Roness,  
årsmeldingen med regnskap. 

Årsmeldingen er i sin helhet lagt ut på 
menighetens hjemmeside: 

www.kirken.no/modum 
under fanen «om menigheten». Har du 
lyst til å få en oversikt over alt det som 
skjer i menigheten, er årsmeldingen 
anbefalt lesning.

Flere årsmøtedeltakere ba om ordet 
og kom med positive innspill og ideer 
til arbeidet videre. Menighetsrådet har 
startet arbeidet med ny langtidsplan 
for perioden 2017–2020. Var du ikke 

på årsmøtet, men har tanker rundt 
hva menigheten kan legge inn i sine 
prioriteringer, er du veldig velkommen 
til å ta kontakt med oss i staben eller 
noen i menighetsrådet! 

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Menighetens 
årsmøte  i Snarum kirke

Foto og fotomontasje: Helge Haavik
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

MAI
Lørdag  14. 05. fra kl. 13.00 til søndag15.05. kl.13.00
   Overnattingstur med 
   gudstjeneste for
   Modum Soul Children
Mandag 23. 05. kl. 11.00 Hyggestund
Lørdag 28.05. kl. 19.30 Visning av Champions League- 
   finalen på monsterskjerm
Onsdag 08. 06. kl. 11.00 Rullatormila! Mosjonsløp for  
   alle – med eller uten rullator.
Mandag 13.06. 
 kl. 10.00-15.00:  Sorgseminar v/Eli Landro
  
Modum menighets faste aktiviteter i Åmot kirke:

MANDAGER
 Hyggestund: Hver 3. mandag i måneden 
 kl.11.00–13.00
TIRSDAGER
 Strikkekafé for alle håndarbeidsglade. 
 Annenhver tirsdag kl.18.00.
ONSDAGER
 Barseltrim: Hver onsdag kl.10.00. 
 Babysang:  Annenhver onsdag; 
 for barn i alderen 0–2 år.

             kl. 11.00–12.00: Lunsj på Kirketorget
             kl. 12.00–12.45: Sang
TORSDAGER
 Holy Robic Senior: 
 Hver torsdag kl.11.00–11.45.    
 Kaffe og vafler på Kirketorget etter trening. 
 Åmot barnegospel og Knøttesang: 
 Hver torsdag kl.17.30–19.00. 
 Kontaktperson: Nina Brokhaug Røvang, 
 tlf. 905 35 124
FREDAGER
 Bønnesamling for alle: 
 Hver fredag kl.10.00–11.00
SØNDAGER 
 Søndagsskole: Tilbud til alle barn under enkelte  
 gudstjenester i Åmot kirke.
MANDAG TIL FREDAG
 Kirken er åpen mandag til fredag 11.00–17.00 
 (med forbehold om endringer)
 Kirkekontoret er åpent 
 mandag til fredag 09.00–14.00
 Bibliotekets åpningstider:
           mandag til  torsdag  14.00–19.00
 OBS! Stenges 13. juni

MAI
Onsdag 11.05. kl 19.00: Gud gir Ånden i fullt mål
   v/Renate Grendal
   og Hokksund felleskor
Tirsdag 17.05.  kl 18.00: 17. mai-fest
Onsdag 25.05. kl 19.00: Møte i Israelmisjonen
   v/Morten Kravik

JUNI
Onsdag 01.06.  kl 17.00: Grillfest
Tirsdag 14.06. kl 09.00: Formiddagstrefftur
   (se egen omtale)

Vikersund menighetssenter

Dette skjer i Åmot kirke

Vi gjør oppmerksom på at Åmot kirke har andre åpningstider i skoleferiene. 

Se gudstjenestelista på baksiden for gudstjenester.

Vi inviterer til gudstjeneste for å 
feire skolestart; en stor og viktig 
begivenhet for 6-åringen og familien. 
Alle Førsteklassinger som kommer får 

6-årsboka «Tre i et tre». Det blir sang 
og musikk, fortelling og intervju med 
noen som begynte i første klasse i fjor.

Nye førsteklassinger velkommen til 

Førsteklasses gudstjeneste i Heggen kirke
søndag 14. august kl. 17:00
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Formiddagstreff på tur 

For niende gang arrangerer Modum-heimen og Modum 
menighet det helt overkommelige trimløpet for eldre – 
Rullatormila®. Modum toraderlag skaper god stemning ved 
start og målgang, mens barn fra Bårudåsen barnehage & 
Mælumenga heier de eldre fram underveis.

I år blir løypa delvis lagt om på grunn av utbyggingen av  
Modumheimen, men det fortsetter som vanlig gjennom kirke-
torget i Åmot kirke med drikkestasjon, quiz og taffelmusikk. 

Vår nye ordfører, Ståle Versland, 
deler ut medaljer til alle som 
kommer i mål etter brattbakken 
opp fra kirken. Elever fra Rosthaug videregående skole er med 
som ledsagere.  

Det blir servert grillmat og bløtkake etterpå med en 
velsignet avslutning! 

Runar J. Liodden

Rullatormila® onsdag 8. juni kl. 11.00

Sorg-seminar 
i Åmot kirke
Mandag 13. juni kl. 10.00–15.00

Fokus på: Å møte hverandre i sorgen. 
Å leve med sorg.

Foredrag ved: Eli Landro, diakon ved 
Institutt for sjelesorg. Mulighet for 
spørsmål og gruppesamtaler.

Aktuelt for: Frivillige innenfor 
sorggruppeledelse og sjelesorg, helse-
personell, alle som selv lever med sorg.

Påmelding til: Kirkekontoret i Åmot,  
ved Kirsti Hole, 

kirsti.hole@modumkirke.no 
innen 3. juni.

Dagskurset koster kr. 100,– og inklu-
derer lunch.

Alle deltagere får kursbevis. 

Rullatormila® – et helt overkommelig trimløp for eldre

Tirsdag 14. juni arrangerer Formid-
dagstreffet på Vikersund menig-
hetssenter dagstur til Sigdal og 
Krødsherad.  De andre hyggetref-
fene i Modum menighet inviteres 
også.

Vi reiser fra Vikersund stasjon 
kl. 09.00.  På Simostranda svinger 
vi innom Skiskytterstadion. Deret-
ter drar vi til Vatnås kirke der vi  
får omvisning.

Underveis får vi også høre  
historien om Greencellene som er 
et krigsminne på Greenskogen.

Så går ferden til Folkemusikk-
senteret der vi får rundstykker  
og kaffe. Vi besøker også Sigdal 
museum. Etter en stund treffer 

vi sokne-
prest Lise 
som mange 
kjenner fra Modum. Hun vil vise 
oss Holmen kirke.

Så kjører vi over skauen til 
Krødsherad. Vi spiser middag på 
Krøderen Kro.

Vi regner med å være tilbake i 
Vikersund ca. kl. 17.00.

Pris pr. person: kr. 450,–
Påmelding senest 30. mai til:
Helge Gutuen         32 78 82 26 / 
 906 68 615
Gunnar Hellerud    32 78 82 95 /  
 415 59 051

Vel møtt på tur!

17. mai-fest
Tirsdag 17. mai kl. 18.00 på Vikersund menighetssenter

Tale for dagen v/Jon Mamen
Konkurranser og allsang

Meny: Pølser med tilbehør. Is, kransekake og kaffe
Kollekt

Hjertelig velkommen!

Vikersund Normisjon

Sommerleirer ved Hagatjern

Solsetra misjonssenter 2016

•  Minileir: 10.–12. juni 3–7 år med følge
•  Agentleir 1: 10.–12. juni. 2.–4. klasse
•  Agentleir 2: 21.–23. juni. 2.–4. klasse
•  Krepseleir: 5.–8. august. 5.–8. klasse

Påmelding og mer informasjon om 
leirene finner du på vår nettside: 

www.nmsu.no/ost
Det Norske Misjonsselskap
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www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.

n  JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned

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

Jeg ønsker å gi: n den 10. i hver måned n den 20. i hver måned (kryss av for ønsket dato)

Jeg ønsker å gi:  n kr 100,-     n kr 200,-     n kr 500,-     n Annet beløp kr ..........................

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

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

n n n n n n n n n n n

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

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

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

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

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

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

Jeg ønsker ikke å motta varsel
 i forkant av betalingen

Avtale Giro FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE

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

n Menighetsarbeidet og at det blir  
 fordelt der behovene er størst

n Åmot kirke

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

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

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

n Menighetsbladet

Bli med i menighetens givertjeneste
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SIDE

Kr
ys

so
rd

Fargelegg!

Tegninger: Trevor Keen

Led sauene gjennom 
labyrinten!
Hjelp den gode gjeteren å lede sauene sine 
trygt gjennom labyrinten.

Jesus er den gode gjeteren!

Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i ak
sjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet
Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 

og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)

16 blader + 1 CD 
= kun 399,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

I kryssordet skal dere bare bruke Det nye 
testamentet. Store tall i Bibelen er kapittel, små 
tall er vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, 
vers 11 i Markus. Løsningen på kryssordet står 
i de fargede rutene.

1.

Fugler i Lukas 12,6 

Konge i Matteus 2,3 

By i Apostlenes 
gjerninger 10,1 

Engel i Lukas 1,26 

By i Lukas 19,28 

Kvinne i Markus 15,40 

Fugl i Matteus 3,16 

Mann i 2. Timoteus 4,11 

2.

4.

8.

5.

9.

6.

10.

3.

7.

Konge i Romerne 4,6 

Yrke i Apostlenes 
gjerninger 18,3 

Familiespeidern har hatt skileik på Sponevollen
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SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

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

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

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Midtfylket Begravelsesbyrå
Yngvar Bjørnsrud

Tlf 32 78 69 00 post@modumbygg.no

Fa
gkunnskap i nærmiljøet

Kontor: Vikersundgt. 14 · Avd. Sigdal: Prestfoss Hagesenter

Tlf. 32 77 94 00 
(hele døgnet)

Tlf. 32 77 94 00 
(hele døgnet)

www.byraa.com

Min erfaring kan være din 
trygghet når sorgen rammer

Ole Martin Kristiansen, daglig lederwww.byraa.com

Døgntelefon:  32 14 92 95 
45 06 45 06

Krødsherad, Modum og Ringerike begravelsesbyrå

Tel. +47 31 30 25 50
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Gard Nicolay Tangen 15.11.2015 Nykirke kirke
Didrik Bråthen 07.02.2016 Heggen kirke
Liam Adar Caglar 07.02.2016 Vestre Spone
Emil Skålien Gravermoen 07.02.2016 Heggen kirke
Wilmer Hovland Indresæter 07.02.2016 Åmot kirke
Storm Alexander Nilsen-Hagen 07.02.2016 Heggen kirke
Henri Marberg Skyliholt 07.02.2016 Vestre Spone kirke
Adrian Skinstad Pedersen 14.02.2016 Snarum kirke
Sandra Jenssen 20.02.2016 Åmot kirke
Sondre Norhaug Bergan 21.02.2016 Nykirke kirke
Ola Jahr Burud 21.02.2016 Vestre Spone kirke
Ulrik Kaksrud Gisle 28.02.2016 Heggen kirke
Matteus Grønvold 28.02.2016 Rud kirke
Nathalie Gumanoy-Elstad 28.02.2016 Heggen kirke
Marcus Tømte 28.02.2016 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Sted

Roar Stadheim Warhuus 08.03.2016 Rud kirke
Robin Andreas Jørgensen 11.03.2016 Heggen kirke
Chris Benjamin Jørgensen 11.03.2016 Heggen kirke
Michelle Elisabeth Jørgensen 11.03.2016 Heggen kirke
Thea Bylterud 20.03.2016 Heggen kirke
Liam Alexander Langegård Nilsen 20.03.2016 Heggen kirke
Jon Magnus Hovde 20.03.2016 Åmot kirke 
Lucas Hovde Haugen 27.03.2016 Heggen kirke
Johan Knive Lobben 03.04.2016 Snarum kirke
Trym Gulsrud Lundemoen 03.04.2016 Gulsrud kirke
Amalie Asbjørnhus 08.04.2016 Snarum kirke
Tiril Marie Bjerke 10.04.2016 Vikersund menighetssenter
Hedda Synnøve Bjerke 10.04.2016 Vikersund menighetssenter
Aurora Bøhn Evje 10.04.2016 Nykirke kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Bjørn Arild Anderssen 1945 28.01.2016 Drammen krematorium
Inger Krona Aasmundrud 1921 29.01.2016 Modumheimen kapell
Rolf Thore Danielsen 1951 11.02.2016 Heggen kirke
Gotfred Skuterud 1938 12.02.2016 Vestre Spone
Kristoffer Trondsen 1927 12.02.2016 Åmot kirke 
John Erland Rustbakken 1944 18.02.2016 Heggen kirke
Marie Kvalnes Myhre 2015 18.02.2016 Heggen kirke
Mari Bakken 1933 23.02.2016 Åmot kirke 
Anthony Østhagen Poulsen 1959 24.02.2016 Modumheimen kapell
Finn Roar Nielsen 1937 25.02.2016 Heggen kirke
Tone Benning Martinsen Ziyar 1961 01.03.2016 Heggen kirke
Gro Kristin Lobben 1963 02.03.2016 Åmot kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Nils Jørgen Korsbøen 1945 10.03.2016 Åmot kirke 
Edmund Nilsen 1936 11.03.2016 Heggen kirke
Per Wærp 1923 11.03.2016 Heggen kirke
Karstein Iversen 1940 18.03.2016 Åmot kirke 
Martha Løvf 1922 22.03.2016 Åmot kirke 
Solvor Hallgerd Årmo 1937 22.03.2016 Åmot kirke 
Astrid Bekken 1924 31.03.2016 Åmot kirke 
Liv Strand 1939 31.03.2016 Modumheimen kapell 
Elsa Tordis Dyrgrav Moen 1920 01.04.2016 Modumheimen kapell 
Arvid Arnesen 1922 05.04.2016 Heggen kirke 
Gunnar Egeberg 1930 13.04.2016 Heggen kirke 
Ruth Ekeberg 1925 14.04.2016 Heggen kirke

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Sandra Jenssen og Hans Ivar Raaen 20.02.2016 Åmot kirke

Vi åpner dørene kl. 19.30
Kampen starter kl. 20.45

  
Salg av pølser og brus!

Stor stemning!
Loddtrekning med fine premier! 

Åmot kirke 28. mai

Arr: Modum menighet, Åmot IF og Haugfoss IF



GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - www.kirken.no/modum

Mai
Søn 15. mai - Pinsedag - Joh 14,23-29
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Geir 
E. Holberg og Hanna L. Husøien. Modum Soul 
Children deltar med sang og musikk. Kirkekafé.
 
Man 16. mai - 2. pinsedag - Joh 7,37-39
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
 
Tirs 17. mai - Grunnlovsdagen - Luk 17,11-19
Olavskirken kl. 10: Festgudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen.
Nykirke kirke kl. 10.15: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 10.30: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted.
Snarum kirke kl. 10.45: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 11.30: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Salg av pølser, is, marsipankake og kaffe.
 
Søn 22. mai - Treenighetssøndag - Luk 24,45-48
Heggen kirke kl. 10.30 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste, 
Geithus-konfirmanter. Runar J. Liodden og 
Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Tormod Moviken, 
Arild Løvik og Helge Nysted.
Gruvetråkka kl. 13: Friluftsgudstjeneste 
skaperverkdagen. Geir E. Holberg, 
Kirsti Hole og Tro og Lys.

Lør 28. mai - Konfirmasjon - Joh 3,1-13
Heggen kirke kl. 12: 
Konfirmasjonsgudstjeneste, 
Vikersund-konfirmanter. Geir E. Holberg,  
Arild Løvik og Hanna L. Husøien.

Søn 29. mai - 2. søn i treenighetstiden - Joh 3,1-13
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Delinga kl. 11: Friluftsgudstjeneste. 
Jon Mamen.
Heggen kirke kl. 11: 
Konfirmasjonsgudstjeneste, 
Vikersund-konfirmanter. Geir E. Holberg, 
Arild Løvik og Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Rune Stray og Ellen K. Jepsen.
 

Juni
Søn 5. juni - 3. søndag i treenighetstiden - 
Mark 10,13-16
Vestre Spone kirke kl. 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod 
Moviken, Arild Løvik og Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Søn 12. juni - 4. søndag i treenighetstiden - 
Matt 9,35-38
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod 
Moviken og organistvikar.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Instituttets 
dag. Leif Gunnar Engedal, 
Gunnar Fagerli og Kristin Leite.
Åmot kirke kl. 11: Jubileumsgudstjeneste, 
Åmot kirke 20 år. Geir E. Holberg, 
Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien og Helge 
Nysted. Kirkekaffe med påfølgende festsamling.

Søn 19. juni - 5. søndag i treenighetstiden - 
Matt 18,12-18
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Hele 
staben deltar.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Jon-Erik 
Bråthen og Endre Gulbrandsen.

Tors 23. juni - Sankthansaften - Matt 16,13-20
Vike kirkeruin kl. 18: Gudstjeneste. Geir E. 
Holberg og Hanna L. Husøien.
 
Søn 26. juni - Aposteldagen - Apg 9,1-19
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Morten 
Hunstad og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Vikarprest 
og Hanna L. Husøien.

Juli
Søn 3. juli - 7. søni treenighetstiden - Mark 5,25-34
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar.
 
Søn 10. juli - 8. søn i treenighetstiden - Mark 12,28-34
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar
 
Søndag 17. juli - 9. søn i treenighetstiden - Luk 6,36–42
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.
 
Søndag 24. juli - 10. søn i treenighetstiden -  Ef 4,29–32
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og organistvikar.

Fredag 29. juli - Olsok - Luk 22,24–27
Snarum kirke kl. 18: Olsokmesse. 
Runar J. Liodden og organistvikar. 
 
Søndag 31. juli - 11. søn i treenighetstiden - Joh 8,31–36
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og organistvikar.

August
Søndag 7. august - 12. søndag i 
treenighetstiden - Joh 4,27–30.39–43
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Helge Nysted.
  
Søndag 14. august - 13. søndag i
 treenighetstiden – Joh 15,13–17
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Helge Nysted.
Heggen kirke kl. 17: 1. klasses gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
  
Søndag 21. august – Vingårdssøndag/
14. søndag i treenighetstiden - Matt 19,27–30
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon (Geithus). Geir E. 
Holberg, Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden, 
Kirsti Hole og organistvikar.
Rud kirke kl. 13.30: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Geir E. Holberg, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 

Ønsker dere alle en velsignet pinsehøytid!

Sommeråpne kirker
Heggen kirke og Åmot kirke holder 
dørene åpne i sommer. Fri entré. 
Guide til stede i Heggen.
(Under vielser og begravelser – stengt)

Heggen kirke (middelalderkirke)
Tirsdag–søndag
kl. 10.00–18.00
21. juni–7. august.

Åmot kirke
Hverdager kl. 10.00–14.00
27. juni–12. august.
Salg av is, te og kaffe.

Velkommen inn!

The churches are open  
during the sommer.  
Free entrance. 

Die Kirchen sind diesen 
Sommer offen. Eintritt frei. 


