
  

Nr. 1 Mars 2016 e. Kr.  Årgang 85

odumMenighetsblad

Tro og Lys jubileum  
side 8–9

Modum menighetsblad 85 år
side 14

Vår sang skal deg opphøye, o Gud, som alt formår,
du ser oss med ditt øye hvor vi i verden går.

Når vi har endt vår gang, skal nye røster heves
og synge Sions sang!

 
Petter Dass / Sigvald Tveit

Norsk Salmebok nr. 371

Vigsling av kantor
side 4

Nyvigslet kantor 
Hanna Louise Husøien og 

biskop Per Arne Dahl.



    

Modum kirkekontor
Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00
Tlf. 32 78 32 30 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
www.kirken.no/modum

Gravplasskontor
Rådhuset, 3370 Vikersund
Man-fre 07.30-15.00
Tlf. 32 78 94 05 - 32 78 94 07
Fax 32 78 94 01

Leder Modum Menighetsråd 
Eirik Roness
982 22 723 m
E-post: eirik.roness@logica.com

Stillinger
Sokneprest Geir E. Holberg
454 86 940 m
E-post: geir.holberg@modumkirke.no

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang
905 35 124 m
E-post: nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no

Kapellan Runar Liodden
Tlf. 32 78 73 08
E-post: runar.liodden@modumkirke.no

Trosopplærer Anne-Kjersti Holberg
41657059 m
E-post: anne-kjersti.holberg@modumkirke.no

Diakon Kirsti Hole 
951 47 345 m
E-post: kirsti.hole@modumkirke.no

Kateket Arild Løvik
934 23 754 m
E-post: arild.lovik@modumkirke.no

Menighetsmusiker Helge Nysted
984 60 296 m
E-post: helge.nysted@modumkirke.no 

Kantor 
Hanna Louise Husøien
478 97 831 m
E-post: hanna.louise@modumkirke.no

Kirketjener Ole Reidar Nærland
412 21 579 m
E-post: ole.reidar.nerland@modumkirke.no 

Menighetssekretær 
Vigdis Hartberg Buhagen
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Menighetssekretær 
Rine Brekke
951 42 797 m 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Assistent Gro Grøsland
94 86 03 75 m
E-post: gro.grosland@modumkirke.no 

Seniorprest Tormod Moviken 
959 30 173 m
E-post: tormod.moviken@modumkirke.no

Vikersund menighetssenter
Utleieansvarlig: Hroar Fossen
Tlf. 32 78 75 70 / 950 42 798 m

Utgis av Modum menighetsråd med fire utgaver i året.
Neste nummer har materiellfrist 7. april 2016
Materiell leveres til redaktøren eller kirkekontoret, Kapellveien 1, 3340 Åmot.
E-post: menighetsblad@modumkirke.no
Menighetsbladet kan lastes ned gratis i pdf-format på www.kirken.no/modum
Forsidefoto: © Helge Haavik
Bladet finansieres med frivillig kontingent og annonser.
Opplag: 6500 eksemplarer

Nr. 1 Februar 2016 e. Kr.  Årgang 85

odumMenighetsblad

Tro og Lys jubileum  

side8–9

Modum menighetsblad

85 år side 12
Vår sang skal deg opphøye, o Gud, som alt formår,

du ser oss med ditt øye hvor vi i verden går.

Når vi har endt vår gang, skal nye røster heves

og synge Sions sang!
 Petter Dass / Sigvald Tveit

Norsk Salmebok nr. 371

Vigsling av kantor

side 4

Nyvigslet kantor 

Hanna Louise Husøien og 

biskop Per Arne Dahl.

Redaktør Torill Korsvik. Mobil: 913 82 456. 
E-post: menighetsblad@modumkirke.no
Annonser: Jørgen Korsvik

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

Send din gave til bankgirokonto: 2270 03 24366

Den norske kirke
Modum sokn

Orgelbruset
kirkehuset
fyller med sin sterke sang.
Unge, gamle
hit seg samle,
lytte til den dype klang.
Hjertet banker glade slag.
Gud skje lov for denne dag!

Rike skatter
møter atter.
Reist på ny er kirketak.
Her skal være
hjemmet kjære 
under striden dag for dag.
Signet sted for oss på jord –
Herrens hus ved Tyrifjord.

Ved innvielsen av Gulsrud kapell i 1931
Villsomt vanker
trette tanker
som en fugl foruten ly.
Salmen, ordet
nattverdbordet
skjenker kraft til strid på ny.
Signe Gud hver stille stund,
senke fred i hjertebunn!

Tid skal svinne.
Alltid skinne
himmellys i huset her -
lede mange
hjerter bange
hjem til evig morgenskjær!
Signe Gud de store, små,
at vi alle dit kan nå!

Modum menighetsblad 85 år
Modum menighetsblad er 85 år i 2016. Første nummer av Modum menighetsblad 
kom ut i januar 1931. For å markere dette tar vi med litt ekstra historisk stoff fra 
stiftelsesåret i dette nummeret.
Samme året ble Gulsrud kirke innviet. I anledning innvielsen ble det skrevet et 
dikt.

Fra Aagot Røgebergs hefte, Modum – bygden vår
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Du har skapt oss, Herre, til å 
tilhøre deg, og våre hjerter faller 
ikke til ro før de har funnet hvile 
i deg. 

Kirkefaderen Augustin 
(354–430 e. Kr).

Da han hadde blitt vigslet til biskop, 
løftet han frem ordet «Gjestfrihet». 
Per Arne Dahl, Tunsbergs biskop med 
hus i Skinstadveien på Modum, minner 
oss om at Gud inviterer til gjestebud. 
Gud inviterer hvert enkelt menneske. 
Ja, han står der med åpne armer og 
venter. Ingen krav, ingen forpliktelser, 
men med åpne utstrakte armer som 
venter, i kjærlighet. Fortellingen om den 
bortkomne sønn (Luk 15). Faren står 
og speider, venter, lengter. Så kommer 
sønnen hjem. Han blir tatt imot. Ingen 
bebreidende spørsmål, ingen krav, bare 
nåde. Det blir fest, glede og gjestebud.
Gud viser oss sin gjestfrihet og Jesu 
forkynnelse utfordrer meg på nettopp 
det. 

Hvordan møter jeg Jesu kall til å være 
gjestfri? Hvem er lille jeg til å kunne gjøre 
en forskjell? 

Jeg er en gjest i verden, på søken etter 
mening og min plass. Og samtidig 
kan jeg være en medvandrer, være et 
medmenneske. En som åpner opp, som 
åpner favnen, som faren i fortellingen 

om den bortkomne sønn. Jeg må be-
gynne med meg selv. Jeg må selv åpne 
opp for å ta imot dem som trenger 
hjelp og som banker på min dør. Det 
handler om at jeg må forandres.

Gjennom et 7-årig teologistudium 
og over 20-års prestetjeneste opplever 
jeg at Bibelen rommer livets mange 
hendelser, følelser og vanskelige spørs-
mål. Bibelen forteller oss hva Jesus 
forkynte. Så kan jeg lete der. Og der kan 
vi virkelig finne mye om gjestfrihet. En 
gjestfrihet som utfordrer oss alle. 

For oss som et trosfellesskap, 
bestående av folk fra alle politiske 
partier, så tenker jeg at det ikke er vår 
oppgave å komme med enkle løsninger 
til politikerne i krevende spørsmål. 
Men vi kan løfte frem Jesu budskap, 
slik at Jesu forkynnelse om menneskets 
uendelige verdi er med i politikernes 
verdivalg og vurderinger. Politikerne 
har jammen ingen lett oppgave om 
dagen. La oss be for dem.

Gud har kalt oss til å være Hans 
medarbeidere på jorden. I disse dager 
er det mange som har måttet flykte fra 
sine land, familie og hjem. Tenk om det 
var deg! Arnulf Øverlands ord i diktet: 
«Du må ikke sove» klinger i bakhodet: 
«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett 
som ikke rammer deg selv!»

Så ser vi at Jesus tar imot og ser 
dem som trenger hjelp og oppreisning. 
Slå gjerne opp i Lukas evangeliet og les 

litt. Lukas 7,36, kvinnen i Simons hus. 
Lukas 14 om det store gjestebud. Lukas 
15 om den bortkomne sønn. Lukas 19  
om tolleren Sakkeus hvor Jesus invi-
terte seg selv inn til ham.

Så, kjære leser. Vi er alle gjester 
i verden. La oss legge vinn på 
gjestfriheten. Kanskje frykten stopper 
oss, kanskje usikkerheten og møte med 
det ukjente skaper motløshet, men; 

«Glem ikke å være gjestfrie, for på den 
måten har noen, uten selv å vite det, hatt 
engler som gjester.» Hebr 13,2.

Gjest i verden

Geir, prest

På Golgata stod det et kors.
Jesus døde på korset.
I hagen var det en grav.
Jesus lå i den graven.

Men korset er tomt, 
graven er tom.
Jesus stod opp 
og han lever.

Ønsker dere alle en velsignet påskehøytid!
Norsk Salmebok nr. 210
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Søndag 24. januar ble Hanna 
Louise Husøien vigslet til kantor 
i Heggen kirke.
 Hun gikk inn i stillingen alle-
rede i august, og hun har også 
mottatt kallsbrev fra biskopen 
tidligere.
 Som kantor har hun det øvers-
te ansvaret for det musikalske i 
menigheten. Det spenner over alt 
fra å se til alle orgler og pianoer 
som menigheten eier, til å spille 
på gudstjeneste og å delta i barne- 
og ungdomsarbeid.

I menigheten har vi allerede hatt mye 
glede av Hanna Louises musikalske 
bidrag. Hun spiller på forskjellige 
instrumenter og synger både solo og 
sammen med oss andre. Hennes ønske 
fremover er å få til et voksenkor i 
menigheten. Hun tenker at det ikke 
først og fremst skal være et konsertkor, 
men en form for forsangerkor som 
kan tjene menigheten i forskjellige 
sammenhenger. 
 Hanna Louise er vokst opp i 
Modum og er gift med Vidar Husøien.   

Hun kommer fra en musikalsk familie.  
«Min far spiller, min bror spiller og min 
farfar, Anfinn Øien, spiller og skriver 
fortsatt musikk i en alder er 93 år. 
Han er kjent for bl.a. å ha satt melodi 
til mange salmer. Men jeg har ikke 
overtatt orgelet etter han. Jeg har spilt 
piano siden jeg var liten og oppdaget 
orgelet da jeg var 18 år takket være en 
orgellærer.»

Fra en amatørs øye ser orgelet ut til å være 
et krevende instrument. Når du spiller 
orgel, spiller du jo ganske annerledes enn 
når du spiller piano. 
Kan du forklare forskjellen?

Den største forskjellen er at anslaget 
ikke betyr så mye. Når du spiller piano, 
bestemmes lyden av om du spiller 
hardt eller svakt. Med orgelet er 
lyden allerede bestemt i det du drar 
ut registerne som er de forskjellige 
stemmene som kan være en fløyte 
eller en trompet eller en gambe. Det 
er mange forskjellige stemmer som 
skal lyde som instrumenter. Det er 
noe å venne seg til å spille med pedaler. 
Pedalene har en bassfunksjon med 

melodi. Det er også utfordrende at 
det er flere brett med tangenter, og 
det kan være krevende å spille med 
en hånd øverst og en hånd nederst og 
med bena på pedaler samtidig.
 Ett orgel er aldri likt ett annet. 
Det tar tid å sette seg inn i hvordan 
det er å spille på hvert enkelt orgel. 
Hvilke klangmuligheter og stemmer 
det har og hvordan kirkerommet lyder 
i forhold til orgelet.  Det er også store 
forskjeller på hvordan det fysisk er å 
spille på et orgel. Gamle orgler er stort 
sett mekaniske, og de er tyngre å spille 
på enn de nyere orglene. Orgelet i 
Heggen er 125 år gammelt, og det kan 
bli tungt å spille på. Det er viktig å finne 
ut hvordan orgelet virker, for det kan 
være store forskjeller.

Hva er forskjell på organist og kantor?

Du kan være organist uten å ha en 
formell utdannelse, men det vanlige er 
to år. For å bli kantor må du ha fire års 
utdannelse. Å være kantor innebærer 
å ha det øverste musikalske ansvaret.

Hvorfor ønsket du å bli vigslet?

Det er mange reformer innen kirken 
for tiden. Jeg har ikke lov til å kalle 
meg kantor uten at jeg er blitt vigslet. 

Vigsling av kantor
Tekst: Torill Korsvik
Foto: Helge Haavik
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1. rekke: Eirik Roness, Kirsti Hole, Geir Holberg, Hanna Louise Husøien, Per Arne Dahl, Ståle Versland
2. rekke: Nina Brokhaug Røvang, Silje Engedal Gewelt, Anne-Kjersti Holberg, Miriam Stålsett Follesø, Erik Haualand
3. rekke:  Tormod Moviken, Runar Liodden, Arild Løvik 

Det er ikke så mange som lar seg 
vigsle. Men jeg var veldig tydelig på 
at jeg ønsket å bli vigslet for det har 
noe med å løfte opp den stillingen og 
tjenesten jeg skal ha i menigheten. Jeg 
tror det betyr mye både for meg og 
for resten av staben.  Jeg er veldig glad 
for det gode samarbeidet med staben 
og at det blir lyttet til meg som har 
det faglige musikalske ansvaret. Jeg 
er glad for variasjonene vi har både i 
gudstjenestene og i arbeidet ellers i 
uka.

Hvordan har dagen vært?

Jeg synes det er veldig stas at jeg fikk 
lov til å bli vigslet, og at det kunne skje 
i min egen kirke der jeg er konfirmert 
og gift, og at Per Arne Dahl er den som 
foretok vigslingen.
 Dagen ble nesten litt overveldende, 
men veldig god. Det var så mye hyggelig 
og rørende som ble sagt. Jeg er veldig 
takknemlig overfor de som stelte i 
stand en så fin dag, både i Heggen og i 
Åmot! En glad kantor sammen med mannen 

Vidar og biskopen
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I Modum menighet er det opp- 
rettet en komité for stillhets-
arbeid. Ønsket fra komitéen er å 
gi folk en mulighet for å være stille 
sammen i bønn, bibellesning og 
lovsang.

Komitéen består av diakon Kirsti Hole, 
Jorun Krogh, Inger Tørto, Kari Bjørke 
Krogh og Leif Gunnar Engedal. 
 Fra nyttår arrangerer komiteen 
«Stille time» i Rud kirke hver 1. mandag 
i måneden. I den forbindelse hadde vi 
en prat med Jorun Krogh i komitéen.

Hvorfor arrangere en «Stille time»?

Vi ønsker å skape et rom for stillhet og 
ettertanke. Mange lever i en travel og 
oppjaget hverdag med utallige impulser. 
I stillhetens rom får vi komme nær Gud 
og oss selv. Mange opplever at å være i 
stillhet sammen med andre, er en god 
måte å nærme seg Gud på.

Dette er jo en form for meditasjon 
– er det kristent?

Å oppsøke steder for å be der, er en 
gammel og velprøvd kirkelig tradisjon. 
Mange blir overrasket over at det 
finnes kristen meditasjon. De forbinder 
først og fremst meditasjon med østlig 
meditasjon som kom til Vesten på 
1960-tallet. Men kirken har en to 
tusen år lang historie med meditative 
erfaringer, og det praktiseres også i dag. 

Hva er opplegget for «Stille time»?

Hensikten er å gi den som kommer 
et lite pusterom – en time i kirken. 
Tilbudet er åpent for alle.  Vi bruker 
en enkel liturgi med musikk, sang, bønn, 

bibellesning med tid for stillhet og 
ettertanke. Vi håper at det kan bli en 
time der man kan legge fra seg all uro 
og ting som tynger, og ta i mot kraft til 
å gå videre i hverdagen.

Blir dette et fast tilbud?

Ja, vi tenker at det er bra at det finnes 
et fast tilbud. Derfor blir «Stille time» 
hver 1. mandag i måneden mellom  
kl 19.00 og 20.00. Datoer for våren er  
7. mars, 4. april, 2. mai og 6. juni, og 
stedet er Rud kirke hver gang.

Har komitéen noen andre planer?

Det har tidligere blitt arrangert Stille 
dag på Institutt for Sjelesorg etter 

initiativ fra Helge Gutuen. Dette følger 
vi opp med dagsretreat 2. april på 
Institutt for Sjelesorg fra kl. 10.30 til 
16.30. Innholdet vil være det samme 
som i «Stille time», men med mer 
tid til rådighet. Retreatdagen ledes 
av Leif Gunnar Engedal. Påmelding til 
kirkekontoret innen onsdag 16. mars.
 Vi sier takk til Jorun Krogh for  
praten og ønsker lykke til med dette  
viktige arbeidet. Samtidig vil vi opp-
fordre hver og en til å benytte seg av 
en time i stillhet i Rud kirke.

Torill Korsvik

Senk skuldrene 
– løft blikket
Stille time i Rud kirke

Rud kirke.         Foto: Arkiv Modum menighet

Stillhetskomiteen, fra venstre: Kirsti Hole, Leif Gunnar Engedal, Jorun Krogh, Inger Tørto, 
Kari Bjørke Krogh.

Foto: Kari Bjørke Krogh
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Gulsrud kirke
Gulsrud kirke er den minste kirken. 
Kretsene lengst inne på Øst-Modum 
reiste et bedehuskapell. Det ble vigslet 
i 1907. Innbyggerne i Fure krets var til-
freds med å tilhøre Heggen kirke, mens 
kretsene Gulsrud og Kimerud syntes 
de trengte en kirke. Gulsrud kvinne- 
forening sto i lang tid som eier av byg-
get. Kirken og kirkegården ligger like 
ved Øst-Modums veien.
 I 1930 brant det første kapellet.  
Det var en påsatt brann. Kvinnefore-
ningen ville bygge opp igjen kapellet. 

Arkitekt Sverre Poulsen ble engasjert. 
Han var bror til presten Eystein Poul-
sen. Kirken ble bygd i reisverk og ytter-
veggen ble rappet med murpuss. Der-
for ser kirken ut som om den er bygd 
i mur.  Ved inngangen er en mindre  
møtesal. Det er også kjøkken i bygget. 
Mot øst er to sakristirom. 
 Den nye kirken ble vigslet i 1931. 
Den fyller altså 85 år dette året. 
 Kirken er vakkert utsmykket.  
Stilen fra 1930-tallet er beholdt.  
Anders Kongsrud malte alterbildet.  
Det er en kopi av et eldre bilde, og  

det viser Jesus som tolv-åring i 
templet omgitt av skriftlærde.
 Orgelet er et trøorgel som 
står på galleriet. Kirken har  
meget god akustikk og orgelet 
strekker godt til som støtte for 
sangen. Det går også utmerket 
godt an å støtte orgelet med  
andre instrumenter.
 I tårnet henger en kirke-
klokke. Den betjenes manuelt 

av kirketjeneren. Innskriften på klokka  
lyder  «Kom hver en alder hør Herren 
kalder».
 Korpartiet kan skjules av en por-
tiere. Det var tidligere et krav at alter-
partiet skulle skjules når kapellet ble 
brukt  til basar, juletrefest o.l. Derfor 
kaltes det «bedehuskapell». Men byg-
get er et fullverdig kirkebygg. Det  
benevnes nå som Gulsrud kirke.

Kirkene i Modum
Tekst: Jon Mamen
Foto:  Arkiv, Modum menighet

«Kom hver en alder hør Herren kalder»

Gulsrud kirkeAltertavlen med  Jesus som tolv-åring er malt av 
Anders Kongsrud

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 starter en serie med skildringer av kirkene i Modum.
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som canadieren Jean Vanier har grunn- 
lagt, hvor mennesker med utviklings-
hemming og andre lever og arbeider 
sammen. Dette ble et møte som 
forvandlet Aslaugs liv, og veien videre 
i livet. Da hun kom hjem, fullførte hun 
studier ved Universitetet og begynte å 
arbeide ved Emma Hjort Hjem i Bærum. 
Hun levde deretter 5 år i Mariahuset i 
Norge, et fellesskap inspirert av Jean 
Vaniers arbeid. En dag fikk hun et brev 
fra Jean Vanier med spørsmål om hun 
ville starte en Tro og Lys gruppe. Hun 
begynte å kontakte mennesker som 
kunne hjelpe henne å starte en gruppe. 
En gruppe mennesker møttes i mai 
1990. De ble enige om å ha første Tro 
og Lys møte første søndag i advent 
1990. 
 Aslaug gav Modumgruppa en 
symbolsk gave, lilla adventslys. De skal 
vi bruke i smågruppene i adventstiden. 

Tro og Lys Modum
Britt Dahl forteller at hun i 1990 ble 
lærer i  Voksenopplæringen på Modum. 
Der får hun mange gode venner 
blant elevene. Hun fikk vite at flere 
av elevene deltok på familieleir for 
mennesker med utviklingshemning på 
Hurdal folkehøyskole hver sommer. 

Tro og Lys jubileum

Lørdag 14. november feiret Tro og Lys 
dobbeltjubileum. Tro og Lys Norge 
25 år, Tro og Lys Modum 15 år. 
Initiativtaker til oppstarten av Tro og 
Lys Norge var Aslaug Espe og Britt 
Dahl for Modumgruppen. De var 
tilstede på festen og fortalte hvordan 
det hele startet. 

Tro og Lys Norge
Aslaug forteller sin historie som 
begynner med at hun som ung reiste 
til Arkenfellesskapet (L’Arche) i Trosly-
Breuil utenfor Paris, for å bli bedre i 
fransk. «Arken» er en kommunitet 

Aslaug og Kari  

Lydia fra N. Eiker og Simen

Aslaug, Renate og Britt

Hjemme i Modum ønsker de å delta 
i et kristent fellesskap. Parallelt innen 
menigheten var en gruppe i gang for 
å få til et tilbud for denne gruppen. 
Britt utdanner seg til diakon og søker 
den nyopprettede diakonstillingen. 
Lørdagskafeen starter og holder på i 
3½ år. En dag leser Britt om Tro og Lys 
i Vårt Land. Artikkelen gav svar på det 
hun søkte etter, nemlig en bevegelse 
å tilhøre og kunne samarbeide med. 
Kontakten med Aslaug Espe ble til stor 
inspirasjon. Nå kunne vi bli en del av 
et større fellesskap som hadde samme 
forståelse og behov. Tro og Lys ser 
dagens lys i januar 2000. Den tredje 
gruppen i Norge. 

Tekst: Kari Bottolfs Bekken  
Foto: Britt Dahl og Sigfrid Bentzen
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Tro og Lys opprinnelses historie
Tro og Lys er en fellesskapsbevegelse 
som ble til ut fra ønske om å hjelpe 
mennesker med utviklingshemning 
og deres familie til å finne sin plass 
i kirken og samfunnet. Tro og Lys 
bevegelsens historie ble dramatisert 
på festen. Her får vi møte Gerhard og 
Camille og deres to sønner som er 
multifunksjonshemmet. De ønsker å 
være med menigheten på pilegrimstur 
til Lourdes i Frankrike.  De får 
ikke være med på grunn av barnas 
funksjonshemning, men foreldrene 
reiste med barna på egen hånd. Dette 
ble ingen hyggelig erfaring, de blir avvist 
både på hotellet og i byen. Når de 
kommer hjem, kontakter de Jean Vanier 
som bor sammen med mennesker som 
har en utviklingshemning og deler 
sine erfaringer. Denne samtalen fører 
til at Jean Vanier og spesialpedagogen 
Marie-Helene Mathiu planlegger en 
pilegrimstur for utviklingshemmede 
og deres familie til Lourdes. Denne 
turen ble en berikelse for alle som 
deltok. Jean Vanier oppfordret de til å 
fortsette å møtes i små grupper, for å 
dele erfaringene. Dette ble starten på 
Tro og Lys. Den startet i den katolske 
kirken i Frankrike, men i dag er det 
en økumenisk internasjonal bevegelse, 
med ca. 1500 grupper i 80 land. I Norge 
er det i dag 11 grupper.
 Det er ingen Tro og Lys fest uten at 
Marianne lager en quiz. 
 I år var spørsmålene knyttet til Tro 
og Lys og musikk. Det er like gøy hver 
gang.

Liv Therkelsen hadde skrevet en flott 
sang til jubilantene. Festen ble avsluttet 
med kveldsbønn i kirkerommet.

De av oss som har fått være 
med i Tro og Lys, har erfart å 
møte mennesker som berører 
oss. Vi liker ikke å betegne 
de som utviklingshemmede, 
men hovedpersoner. Det er 
mange som har erfart at møte 
med deres åpenhet, ekthet og 
tilstedeværelse, gjør at vi selv 
endrer oss. Møte med deres 
sårbarhet gjør at vi tør å møte 
vår egen sårbarhet.

Marianne Skinstad

Aslaug Espe, som har startet Tro og Lys i Norge, 
Eli og Terje Landro

Dramatiseringen av Tro og Lys’ opprinnelseshistorie
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En gruppe på 15 personer reiste 
til Folkehøgskolen Sørlandet, 
Birkeland 2.–5. juli.

Torsdag morgen dro vi fra Åmot 
og stoppet ved Telemarksporten 
hvor vi spiste våre matpakker. Det 
var en forventningsfull gruppe som 
dro av sted. De fleste hadde vært på 
sommerleir tidligere, men for noen var 
det en ny opplevelse. 
 Kl. 15.30 ankom vi folkehøgskolen. 
Vi ble møtt med kaffe og nybakt kringle 
som smakte herlig. Etter å ha fått tildelt 

rom og installert oss, var det kveldsmat 
sammen med ca. 90 andre Tro og Lys 
venner. Motto for leiren var «I samme 
båt». Etter kveldsmat hadde vi første 
kvelds- samling i gymsalen, der stolene 
var plassert i en båtformasjon. 
 Hver dag startet dagen med 
morgenbønn, etterpå gikk vi til frokost 
som ble spist i stillhet. Fredag var 
det bibeltime, etterfulgt av samtale i 
smågrupper. Modumgruppa hadde to 
delegrupper, hvor vi snakket om tema 
fra bibeltimen. 

På sommerleiren er det forskjellige 
aktivitetsgrupper. Simen, Hanne, Ole 
Reidar og Renate var med i musikk- 
gruppa, her ble det laget et orkester 
med trommer, rytmeinstrumenter og 
sang. Dette spilte under konserten 
fredag. Orkesteret deltok også på 
festen lørdag og under en sang på  
gudstjenesten søndag.  Tore Thomassen 
var en inspirerende sang- og musikk-
leder, her var det sang og musikkglede. 
Det ble en utrolig flott konsert på 
fredag. 

Marianne og Ole Marius var med i 
bakegruppa, de serverte nydelige lapper 
og muffins til ettermiddagskaffen. 

Lørdagen var det festdag. Etter frokost 
var det båttur i skjærgården, hvor vi 
reiste ut fra havna i Lillesand i nydelig 
vær. Båtturen i Blindleia ble en stor 
opplevelse hvor vi fikk flott guiding 
underveis. Vel tilbake på folkehøg-
skolen syntes alle det smakte godt med 
lunsj. Om ettermiddagen ventet det en 
stor overraskelse i parken. Her ble det 
dekket et orientalsk bord, med alle 
slags frukter og kaldt drikke. Og ikke 
nok med det, vi får også en jazzkonsert. 
Noen i gruppa ble inspirert av rytmene 
til å danse i parken. Lørdag kveld var 
det festmiddag og fest i gymsalen. 
Britt Dahl ledet festen på en strålende 
måte, og det var flotte innslag fra alle 
gruppene. Renate, Ole Reidar, Simen, 
ledet sangen; «Guds kjærlighet er 
rundt om meg» med bevegelser.

Søndag var det festgudstjeneste i 
Birkenes kirke.  Tro og Lys-orkestret var 
med i gudstjenesten, og dramagruppa 
var med på dramatiseringen om Jesus  
og fiskene. Biskop Stein Reinertsen  
ledet gudstjenesten. Etter guds-
tjenesten var det lunsj og utsendelse 
før vi reiste hjem. På hjemveien  
stoppet vi på Rugtvedt. De hadde 
dekket flott langbord til oss og pizzaen 
var ferdig. Det var en trøtt, men 
fornøyd gjeng som kom hjem om 
kvelden.

Tro og Lys Modum
på sommersamling

Britt Dahl i samtale med en av deltakerne

Fra festkvelden

Tekst: Kari Bottolfs Bekken
Foto: Britt Dahl 

Modumgruppa i parken
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Oslogutt i Modum 

Per Frick Høydal har rundet de 80 
og vi gratulerer litt på etterskudd. 

Jeg har invitert meg selv til det 
Høydalske hjem for et intervju. Per 
Frick tar hjertelig imot den ubeskjedne 
gjesten og tilbyr te eller kaffe etter valg.  
Jeg velger kaffe som kommer på bordet 
øyeblikkelig.  Samtalen kommer fort i 
gang.

Fortell litt om din bakgrunn

Jeg er oslogutt, men med en barndom 
som ble preget av helt andre 
faktorer enn de fleste guttene i 
hovedstaden.  Min far var sykehusprest 
på Diakonisssehuset og en kan si at 
jeg tråkket mine barnesko omgitt 
av, for ikke å si omfavnet av, fromme 
diakonisser.  Og når jeg sier fromme 
så mener jeg en ekte fromhet preget 
av oppofrelse og klar kallstanke.  Disse 
eiegode menneskene gjorde et dypt 
inntrykk på meg og ga meg trygghet og 
varme.

Din far var sterkt knyttet til etableringen 
av Modum Bads Nervesanatorium og 
Institutt for Sjelesorg

Ja, Gordon Johnsen var lege på 
Lovisenberg sykehus og bidro sterkt til 
visjonen om et kristent psykiatritilbud. 
Samtidig fikk far også et nært forhold 
til Einar Lundby.  En kan vel si at det var 
naturlig for ham å delta i utformingen 
av tilbudene på Modum Bad.

Du har jo også vært knyttet til Modum 
Bad

Ja, jeg vokste jo opp under sterk 
innflytelse av visjonene for Modum 
Bad.  Både Einar Lundby og Gordon 
Johnsen var jo  omgangsvenner med 
mor og far. Disse vennene var også 
sterkt preget av Oxfordbevegelsens 
understrekning av den åpne og 
ærlige samtale som vesentlig for sunn 

utvikling.  Jeg ble sykehusprest på 
Modum Bad og var den første i Norge 
som tok pastoralklinisk utdannelse og 
fikk kompetanse som veileder.  Arbeid 
med dette ble utformet og realisert i 
samarbeid mellom Nervesanatoriet og 
Instituttet.

En kan vel si at sjelesorg har vært et 
hovedtema i din arbeidskarriere?

Ikke bare i arbeidssammenheng.
Det har vært en integrert del av 
mitt syn på mennesket.  Jeg arbeider 
kontinuerlig med spørsmålet: «Hva er 
et menneske?».  Mennesket kan ikke 
jogge seg til sunnhet.  Det kan heller 
ikke gjøres ved å løfte stål.  Menneskene 
blir sunne av å dele smerter og gleder 
med hverandre ærlig og likeverdig.

Er det noe av dette som ligger bak når du 
har uttalt at «livet ikke er for amatører»? 

Ja, en kan vel si det.  Jeg har brukt  
setningen som blikkfang i foredrags-
sammenheng. Det har vært så mye 
snakk om oppskrifter på å bli lykkelig.  
Mange har prøvd disse og blitt 
skuffet.  Mennesket kan ikke leve et 
liv i lykkerus.  Hvor godt enn livet er, 
vil det alltid inneholde smerter, tap 
og skuffelser.  Hvis vi undertrykker 
disse følelsene, vil det føre til isolasjon.  
Mennesket er ikke skapt for isolasjon, 
men for fellesskap.   Og vi trenger å dele 
smerten og bekrefte at vi aksepterer 
andre med de svakheter de har. 

Du kjenner godt Modum menighet. 
Er sjelesorgperspektivet levende her?

Det utføres veldig mye godt arbeid i 
Modum. Best kjenner jeg utviklingen 
som har funnet sted på Vikersund 
menighetssenter.  Der har en skapt 
rom for fellesskap og samtale.
 I gudstjenestene opplever man 
en menneskenær og omsorgsfull 
forkynnelse som vi bør gi våre prester 

gode tilbakemeldinger på. Men samti-
dig må vi vel si at vi bærer litt mye 
preg av å være «høremenighet».  Vi er 
stort sett inaktive til stede og mange 
går hjem uten å ha vekslet et ord med 
andre.  Kanskje vi i for høy grad ser på 
prekenen som et høydepunkt, som vi 
oftest ikke husker innholdet av lenger 
enn til vi er ved bunnen av kirketrappa. 
Salmesangen, trosbekjennelsen, «god 
søndag»-håndtrykket er i mye større 
grad enn prekenen med å skape 
fellesskap og bekrefte hverandre.
 Vi burde også skape flere arenaer 
for samtale.  Kirkekaffe gir også en 
god og trygg ramme for å bekrefte 
hverandre.
 Dette perspektivet ønsker jeg 
at blir fremelsket i Modum, sier en 
entusiastisk Per Frick Høydal.

Intervjuer:
Jørgen Korsvik

Per Frick Høydal
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Heggen Diakonat
Heggen diakonat er en gruppe i Modum 
menighet som har den hyggelige 
oppgave å levere blomstergratulasjoner 
til folk i Vikersund og Geithus, 
tilhørende menigheten, som fyller 
runde år fra 80 og oppover.  Vi har 
også ansvar for hygge-ettermiddag (kl 
16 til 18) på både Vikersund og Geithus 
Bo-og-dagsenter hvert halvår. Da har 
vi med gode smørbrød og kaker til 
ettermiddagskaffen for beboerne, vi har 
andakt, underholdning og utlodning/
åresalg,  en hyggelig ettermiddag for 
oss og beboerne. 
 Vi håper flere har lyst til å være 
med i gruppen vår!

Elisabeth Høydal

Åmot barnegospels 
nye CD
Åmot barnegospel’s nye CD «Kom bli 
med» ble lansert på CD-slipp konsert 
torsdag 26. november i Åmot kirke og 
er nå til salgs på kirkekontoret i Åmot 
kirke. Pris: 100,-. 
 CD’n inneholder 24 sanger, alt fra 
tittellåten til sangen barnegospelen  
alltid åpner øvelsene sine med «Jeg 
er glad for å ha en venn». Solistene er 
fra 6–11 år og  
bandet er barne-
gospelens eget!
 En flott gave 
til en du er fadder 
til eller noen du 
vil glede!

Fredag 22. februar lanserte menigheten 
sin nye hjemmeside. Du finner den på 
www.kirken.no/modum! Frem til 
sommeren er vi inne i en prøveperiode, 
og den gamle siden vil fortsatt være 
å finne på www.modumkirke.no for 
historisk informasjon. 

Nyheter og arrangementer vil nå 
ligge oppdatert på vår nye side. Vi 
er veldig glade for tilbakemelding til 
kirkekontoret på om det er ting du 
savner eller hvordan siden fungerer i 
bruk!

Menigheten har fått nye hjemmeside
mCash
Har du sittet i kirkebenkene og hatt lyst 
til å gi kollekt, men manglet kontanter? 
Eller stått i kø på kirketorget i Åmot 
for å kjøpe deg kaffe også oppdaget at 
de ikke tar kort?
På konserten til inntekt for nytt flygel 
27. januar ble mCash introdusert som 
betalingsmåte i Modum menighet. Der 
kunne du betale konserten, handle i 
kiosken eller gi en gave til flygelet ved 
hjelp av mobilen din og en app. 
Fremover ønsker vi å introdusere 
denne måten å overføre penger på ved 
flere gudstjenester og arrangementer i 
menigheten! Følg med på hjemmesiden 
vår for oppdatert informasjon!
Laster du ned appen og skanner inn 
QR koden på siden her, får du opp 
menyen til Modum menighet!

Litt info fra SpareBank 1 Modum 
sin hjemmeside om mCash
Med mCASH blir betaling enklere – 
enten du skal betale til venner, handle 
i butikk eller på nett. Og det er like 
sikkert. Her er noen eksempler på 
bruk av mCASH. Full oversikt har du 
i appen.

•  Vennebetaling
•  Mobilbetaling i butikk
•  Mobilbetaling på nett
•  Lag, foreninger og skoler kan ta 

betalt med appen

Appen kan brukes av alle – uansett 
bank. 
Last ned mCASH for iPhone: 
(https://itunes.apple.com/no/app/
mcash/id550136730?mt=8) 
eller mCASH for Android:
(https://play.google.com/store/apps/
details?id=no.mcash).

Lurer du på noe?
På mcash.no finner du svar på det folk 
vanligvis lurer på.
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Onsdag 27. januar ble Åmot kirke fylt 
til randen. Mange mennesker kom for å 
høre til sammen mer enn 100 musikere 
og sangere i aksjon – en flott dugnad! 
Konserten ble arrangert til inntekt for 
nytt flygel, og drømmen var å få inn 
30.000 kroner.
 Da kvelden var omme kunne vi 
fornøyd konstatere at drømmen var 
blitt realitet, og dermed har vi totalt 
100.068 kroner pr. 28.1.16. Det er 
selvfølgelig veldig gledelig å runde 
100.000, men enda morsommere var 
det å oppleve den gode atmosfæren 
og den store musikkgleden som fylte 
Åmot kirke. Bygda vår har mange 
dyktige musikere å by på, og bredden er 

stor. I løpet av kvelden fikk vi høre alt 
fra flott trompetsolo, funky bass, stilig 
blåserekke, inderlig fiolinspill og masse 
flott sang, både fra kor og solister. 

Disse var med:
Solister fra Åmot barnegospel, Sysle 
blandede kor, Kurt og Helle Myrvik, 
Jenny Elida E. Haugen og Sarah Plomås 
Strandbråten, Jarle Oseth, Lars-Ole 
Gjermundbo, Jan Ekornrud, Bjørn 
Tore Roksvåg og Per Bjørnar Halås, 
Karolina Kròl, Kor O2, familien Skagen, 
Lena Grøtterud og Anne Kat Håskjold, 
Jan Morten Helgestad, Tone Martha 
Eriksen, Oskar Fidjestøl og Heggen 
gospel. 

Vi er takknemlig for alle aktørene som 
ville være med på denne dugnaden!
 Selv om vi har nådd en milepæl med 
pengene vi har fått inn, har vi likevel en 
vei å gå for å nå vårt mål på 250.000,–.
 Derfor oppfordrer vi selvfølgelig 
fortsatt til å gi en gave til flygelet! Vårt 
kontonummer er 
2270.03.24366. 
Det er også mulig 
å gi en gave på 
appen mCash 
(se QR-kode):

Musikerne i 
Modum menighet; 
Hanna Louise Husøien og Helge Nysted

Konsert til inntekt for 
nytt flygel

Foto: Kjartan Albrigtsen
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Modum menighetsblad 
85 år

Modum menighetsblad er 85 år i 2016. 
En betydelig alder for et blad som i 
stor grad er basert på frivillighet, og 
som fortsatt lever i beste velgående. 
Dette kan ikke gå upåaktet hen.
 Første nummer av Modum 
menighetsblad kom ut i januar 1931. 
Utgiver, drivkraft og pådriver var 
sogneprest Peder Bjerkeseth. Han var 
sogneprest i Modum fra 1930 til 1939. 
Bjerkeseth var utgiver av bladet helt til 
1938. Siden da har menighetsrådene i 
Modum vært utgivere. 

Menighetsbladet har kommet ut 
nesten sammenhengende i alle disse 
85 årene. Et par opphold har det 
vært, i 1937 og under krigen fra 
november 1942 til krigens slutt i mai 
1945. Lett har det ikke alltid vært å 
utgi bladet. Økonomien var til tider 
svært anstrengt. Noe lettere ble det 
riktignok fra 1938, da bladet kun ble 
sendt til de som abonnerte på det. Et 
unntak var januarnummeret som ble 
sendt til alle husstander som tidligere, 
for å bekjentgjøre nyordningen. I 
tillegg ble det innført én side med 
forretningsannonser i hvert nummer.
 En viktig følgesvenn har bladet 
i alle år hatt i Caspersens Trykkeri i 
Vikersund – som har trykket alle 
utgivelser fra oppstarten i 1931.  All 
ære til Caspersen-familien for den 
innsats den har ytet og den pålitelighet 
den har utvist og fortsatt viser.
 Den moderne utgaven av menig-
hetsbladet har et innholdsmessig 
mangfold, er velorganisert og har en 
fargeprakt som sogneprest Bjerkeseth 
nok ville gledet seg stort over. Selv 

om fornyelsen har gjort sitt inntog, 
er mange av de opprinnelige spaltene 
der fortsatt. Nevnes kan «Slekters 
gang», oversikter over gudstjenester 
og selvsagt artikler med det kristne 
budskap.
 En stor takk til alle som har stått 
på for menighetsbladet i tidligere tider, 
og til de som i dag jobber utrettelig 

med å lage gode blader til bygdas 
befolkning. Mange takk rettes også 
til de mange som yter pengegaver til 
menighetsbladet og til våre trofaste 
annonsører.

 Vi tar med et utdrag av det Bjerkeseth 
skrev i det første nummeret av 
menighetsbladet.

Vidar Brekke
Medlem av Modum menighets 
historieutvalg

«Menighetsbladets far»
Peder Bjerkeseth

Til Modum menighet
Dette blad blir sennt til alle, som 
har egen husholdning i Modum. Det 
vil komme hver måned, unntagen 
en av sommermånedene. Prisen er 
kr. 1,50 pr. år. Men i Modum vil det 
bli sennt til alle hjem, enten det blir 
betalt eller ei. Man ønsker, at det må 
bli mottatt. Ingen vil bli krevet for 
kontingent. Hvis der er noen, som 
slett ikke vil se det i sitt hus, bør de 
senne det tilbake, ellers ikke.
 Mulig underskudd bæres av 
utgiveren; mulig overskudd går til 
trengende i menigheten.
Bladet vil ha en kristen betraktning, 
gode fortellinger, som også delvis 
er beregnet på barn, predikantliste, 
så gudstjenestene kan bli godt 

bekjentgjort, notiser om møter og 
andre foretagender av kristen art 
eller for velgjørenhet. Leilighetsvis 
kan der også bli plass for andre 
formål, som søkes fremmet i bygden.
 Almindelige annonser mottas 
ikke, skjønt de burde være en god 
inntekt. Men bekjendtgjørelser om 
møter og tilstellinger o.l., som virker 
i overensstemmelse med bladets 
formål, vil på henvendelse bli inntatt 
gratis. Foreninger vil på den måte 
kunne spare på sin annonsekonto. 
Til gjengjeld kan man heller bevilge 
bladet et bidrag av og til, om man så 
synes. Bladet søkes utsendt til den 
søndag, som ligger nærmest den 
15de i måneden.

Ærbødigst
P. Bjerkeseth
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Moingens sang
Kan synges som: 
At far min kunne gjera.

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.
  
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.

1931
Kirkehusene
Gulsrud kapel har reist sig påny. Det 
blir et stilig og vakkert kirkehus. Det 
har voldt meget omtanke og arbeide 
for dem som skal ordne og bestemme 
det hele, og det vil nærmest si lærer 
Nordthorp og frue.
Alt arbeide, til og med altertavlen 
utføres av bygdens folk. Man håper å få 
det færdig til innvielse først i oktober.
 I Rud kapel er foretatt noen mindre 
forandringer og nu blir kapellet malt 
innvendig, og der opsettes altertavle, 
som er malt i Amerika og er en gave fra 
amerikanerne som er utvandret fra Rud 
kapeldistrikt. Rammen og en del annet 
utstyr bekostes av en kvinneforening, 
med fru Kristine Aamodt som formann.

Heggen gravkapel har fått orgel. 
Ingeniør Sande har besørget innsamling 
og anskaffelse.
 På Heggen kirkegård har man nu 
planert og gjort ferdig den nedre del av 
det nye stykke.

Kilde:  Modum menighetsblad – september 1931 

1931
Frelsesarmeen i Vikesund
feiret lørdag 5. september sitt 30-
års jubileum under stor tilslutning 
og fikk megen anerkjendelse for sitt 
utrettelige arbeide, med å hjelpe 
legemlig og åndelig nød. Deres arbeide 
er ikke lett. Gud signe dem med kraft 
og visdom fremdeles!

Kilde: Modum menighetsblad – desember 1931

Peder Bjerkeseth

Fra menighetsbladet i 1931

Hoppbakke i Heggenåsen
80 års jubileet til hoppbakken i Vikersund er blitt grundig feiret den siste 
tiden. For 20 år siden feiret Modum at den gamle og ærverdige Heggen kirke 
var 800 år.

 Så hvordan opplevdes dette da i den første tiden når bakken kom?
 Anne May Dokken hos Caspersens trykkeri fant dette i menighetsbladet 
fra januar 1936. 
 Så har bakken blitt større med åra og et 80-årig samarbeid lever fortsatt 
i beste velgående.

Geir E. Holberg,  WorldCup prest for Skiflyving Vikersund 
og sokneprest i Modum
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Bøn 
Jesus, frelser! Jeg forstår så litet.
Jeg skjønner ikke, at du vilde gjøre det, 
ofre din ungdom, ditt friske og sterke legeme, 
din strålende fremtid i verden, og dø.

Jeg skjønner ikke, hvad du ser hos mig eller
noen annen, som kunde få dig til å gjøre slikt.
Jeg er ofte som Kain, ofte som Judas, 
trodsig og likeglad. 

Du står så meget høiere enn mig, 
som himmelen er høiere en jorden. 
Hvorfor bryr du dig om mig?
Jeg fatter det ikke. 

Men når jeg ser dig, må jeg tro, 
at himlen har et øie med jorden,
at Gud kan elske alt, selv et støvgran 
– som jeg.

Og jeg merker noe underlig, som du selv 
må ha skapt i mig, noe som er kjærlighet til dig.
Og jeg merker det besynderlige, 
at du hører mine bønner. 

Derfor ber jeg dig igjen om litt
av dette ene store,  som du har, 
om litt av kjærligheten,
den kjærlighet, som elsker alle, 

selv den ondeste og usleste,
den som brender i tro og håp 
og aldri kan slukkes i noen
kulde eller noe mørke. 
           Amen

P. Bjerkeseth
Sogneprest i Modum 1930–1939

Utgydes for mange
Getsemane, Getsemane!
En aftenstund så mørk og kold
til døden trett min frelser bold
led hårdt i dig, Getsemane.
Og hvor min herre stred og stod,
som sveden perlede hans blod.
Så gikk han bunden smertens vei.
Det var for mig.
Aa ve, aa ve!
Han led i dig Getsemane!

O. T. Moe

Modum menighetsblad, mars 1931 – utdrag

Vidar Brekke, 
medlem av Modum menighets historieutvalg

Midtfastesøndag
Mrk. 14,21 flg.: 
«Menneskesønnen går bort, som skrevet er om ham. 
Dette er mitt blod, paktens blod, som utgydes for mange. 
I skal alle ta anstøt; ti der er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og fårene skal adspredes. 
Men når jeg er opstanden, vil jeg gå i forveien for eder.»
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Fjorårskonfirmantene har feiret 1. års-
jubileum med brask og bram!
 ReUNION, som jubileumsfesten 
heter, ble avholdt tirsdag 19. januar i 
Åmot kirke og torsdag 28. januar på 
Vikersund menighetssenter.
 Konfirmantlederne Runar og Arild 
og trosopplærer Anne-Kjersti hadde 

lagt opp til en sosial og flott kveld 
med pizza, prat, ballong-action, intervju 
med ungdom fra videregående skole, 
samt morsomme og til dels pinlige 
minner (bilder) fra konfirmanttida. 
Fjorårskonfirmantene fikk også en gave 
og gode ord på veien mot videregående 
skole. 

Ungdomsledere fra Heggen Gospel, 
KRIK Modum og Explore  ledertrening 
fortalte om ungdoms-arbeidet de er en 
del av, og inviterte 10. klassingene til å 
bli med. 

Anne-Kjersti Holberg, 
Trosopplærer i Modum menighet

Re
U

N
IO

N Lederne Camilla og Hanne 
gjør klar til gjestene kommer.

Arild ønsket velkommen, dro i gang rungende allsang og kom med 
gode ord for veien videre.

Gruppa Bjelleklang ble til under en heftig Ballong-action-stafett, 
og framfører her en heftig versjon av «Lisa gikk til skolen».

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 Kirsti Hole 
på telefon 32 78 32 30 eller 
e-post:
kirsti.hole@modumkirke.no

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 e-post til diakon:
kirsti.hole@modumkirke.no

Gi ikke opp når livet 
trues: 
Kirkens SOS har krise-
telefon tjeneste hele døgnet.  
Tlf. 815 333 00
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Aldri før har vi sett så mange store 
humanitære kriser på en gang. 
Kirkens Nødhjelp er i katastrofen 
med rent vann. Nå trenger de din 
hjelp. 

Akkurat nå er millioner av mennesker 
rammet av katastrofer – verden over. 
Det siste året har Kirkens Nødhjelp 
gitt rent vann til blant andre flyktninger 
i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, 
flomofre i Malawi, tørkerammede i 
Etiopia og jordskjelvofre i Nepal. 
 I Etiopia har værfenomenet El Niño 
skapt den verste tørken på 30 år. Ifølge 
etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner 
være truet av kritisk matmangel i 2016. 
Mer enn halvparten av disse er barn. 
5, 8 millioner mennesker er i akutt 
mangel på vann. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er 
vann noe av det aller første Kirkens 
Nødhjelp stiller med i katastrofer. 
De sørger for rent vann og mulighet 
til gode sanitærforhold der alt er 
ødelagt. Samtidig jobber de sammen med 
folk i utsatte områder for å forebygge 
den neste naturkatastrofen. Kirkens 
Nødhjelp jobber også med å påvirke 
politikere og andre beslutningstakere 
til å stanse klimaendringene.  
 Kirkens Nødhjelp trenger din 
hjelp for å hjelpe. Tirsdag 15. mars går 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016 av 
stabelen. Dette er menighetenes egen 
aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for 
Kirkens Nødhjelp å være der med rent 
vann når katastrofen rammer. Derfor 
håper vi du vil støtte fasteaksjonen 
i Modum menighet, enten ved å stille 
som bøssebærer eller med penger 
i bøssa. Vi oppfordrer deg også til å 
bruke stemmen din i fasteaksjonens 
klimakampanje og slik bidra til å stoppe 
klimakrisen. 

Bli en superhelt du også!

Superhelter er helt vanlige barn som 
har lyst til å være med å forandre 
verden. Superhelter arrangerer marked 
med brukte leker hjemme i nabolaget 
eller etter en familiegudstjeneste. De 
selger saft og vafler på butikken eller 
samler inn tomflasker for å skaffe 
penger som de kan putte på den lilla 
fastebøssen til Kirkens Nødhjelp.
 Alle superhelter får selvfølgelig 

et diplom når de 
er ferdige med 
innsatsen. Send 
navn, adresse og 
innsamlet beløp 
til fasteaksjonen@
nca.no så kommer 
den i posten.

 Lykke til alle superhelter og tusen 
takk for at dere er med! Sammen skal 
vi jobbe for at alle barn skal få varig 
tilgang til vann.
 Har du spørsmål om Kirkens 
Nødhjelp sin fasteaksjon? Kontakt 
kirkekontoret i Åmot.

Miljøgruppa i Modum menighet, 
ved Maren Wiger

Fasteaksjonen.no 
fasteaksjonen@nca.no  
Kontonummer: 1594 22 87493
Bernhard Getz gate 3, Pb 7100, 
St. Olavs Plass, 0130 Oslo 
Telefon: 22 09 27 00 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:

I kriser 
er vann kritisk

Det er ingen aldersgrense for å bidra, så 
lenge noen voksne er med som støtte. 
Disse tre jentene, Thale (5), Maja (3) og 
Soliyana (2 ½) gjør seg klare for innsats. 

Foto: Maren Wiger
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Spennende helg
for 3. klassinger!

Helgen 16.–17. april inviteres  
3.  klassinger til å være Tårnagenter 
i kirken.

Modum menighet inviterer denne 
helgen 3. klassinger til å være med 
og løse oppdrag og mysterier. Både 
kirkerommet, tårnet og klokkene skal 
utforskes. Vi skal være Tårnagenter 
både i den yngste og den eldste kirken 
vår, Åmot kirke som er 20 år og 
Heggen kirke som er over 800 år!
 Barna bor hjemme, men vil være 

sammen i kirken lørdag og søndag. 
Vi avslutter Tårnagenthelgen med en 
gudstjeneste søndag formiddag, der 
alle er invitert til å komme og se og 
høre hva tårnagentene har funnet ut. 

Englevakter
Vi ønsker oss Englevakter til 
Tårnagenthelgen. En Englevakt er 
en som er med og passer på barna 
noen timer i løpet av helgen, en som 
kan være sammen med gruppene på 
oppdrag eller stå på post, hjelpe til med 
maten e.a. 
Englevakter bes melde seg til 
trosopplærer Anne-Kjersti Holberg.
tlf.: 3278 3230 / 416 57 059
e-post: annekh@modumkirke.no

Påmelding
Noen uker før Tårnagenthelgen 
kommer vi til å sende ut invitasjon i 
posten til 3. klassingene i Modum. Der 

vil det komme mer informasjon, og 
påmeldingsslipp. Vi bruker medlems-
registeret vårt (døpte) når vi sender ut 
invitasjoner. 
 Andre 3. klassinger er også selv-
følgelig velkomne til å delta, men da er 
det fint om foreldre/foresatte kan ta 
kontakt med kirkekontoret, slik at vi 
kan sende invitasjon. 

Les mer på www.kirken.no/modum

Hemmelig hilsen 
fra oss i Modum 
menighet

Hva slags kaffe 
kjøper du?
Nordmenn er et av verdens mest 
kaffedrikkende folk, og vi blir 
stadig mer bevisst på hva slags 
kaffe vi vil ha. Men er vi like bevisst 
på hvordan kaffen blir produsert 
og hvordan produsentene har det? 

Hvis du velger Fairtrade-produkter, kan 
du være med på å bekjempe fattigdom 
samtidig som du nyter god kaffe, deilige 

bananer, te, sjokolade, kakao, sukker, 
juice, is, krydder, honning, bomull, vin 
og vakre blomster! Fairtrade er jo mye 
mer enn kaffe!
 Fairtrade er verdens største og 
mest kjente merkeordning for rettferdig 
handel. Fairtade-standardene sikrer 
bedre arbeidsforhold og betingelser 
for arbeidere i utviklingsland slik at  
de kan investere i produksjon, lokal-
samfunn og en bærekraftig framtid. 
Arbeiderne er garantert rettigheter 
som en minstelønn, lønn under syk- 
dom og graviditet, forsikring mot 
arbeidsulykker og retten til å danne 
fagforeninger. Arbeiderne får beholde 
mye mer av overskuddet selv og er  
sikret mot å arbeide under slave-
liknende forhold, som er vanlig i mange 
av produsentlandene. 
 Modum menighet er sertifisert 
som grønn menighet og har forpliktet 
seg til å gjennomføre en rimelig ambisiøs 
handlingsplan (se menighetens nettside).  

Punkt 17 lyder:

«Vi vil teste butikkene i vårt nærmiljø 
på utvalg, profilering og prising 
av varer med Fairtrademerking, 
økologiske og svanemerkede 
varer.»

Hvis mange spør etter slike varer, 
vil butikkene ta inn flere av dem. Vi 
har stor makt som forbrukere. Vi i 
Grønn kirkegruppe utfordrer alle i 
Modum menighet til å bli mer bevisste 
forbrukere og velge Fairtrade dersom 
dette er mulig og etterspørre slike 
varer dersom de ikke er tilgjengelige.
 Husk: Med Fairtrade kan du yte noe 
godt samtidig som du nyter noe godt!

Miljøgruppa ved 
Mari Engedal
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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

Finn 5 feil Da Jesus var seks uker gammel, tok Maria og Josef han med opp til 
tempelet i Jerusalem for å bære ham fram for Gud.
De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?Tegning: Kari Sortland

Finn ti fuglenavn
Navnet på ti vanlige norske fugler 
er gjemt inni rutenettet. Navnene står 
bortover og nedover. Finner du alle?

R E X Ø R N P V Å M

W D B I I O S K E U

C D O M P A P J L O

O U K H B R U Ø T B

T E F J L O R T R L

S D N M Å V V T O I

B P I Å M D A M S E

H A K K E S P E T T

Y E L E I T H I O F

I A R B S N Å S N Æ

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!

Lørdag 5. desember var det lørdagskafé 
med julemarked på Vikersund 
menighetssenter. Mange hadde bakt 
og strikket, sydd og snekret, og varene 
gikk unna. Noen stekte vafler og noen 
serverte risengrynsgrøt. Det var 
både åresalg med mange forskjellige 
gevinster og lodd på bok. Vi var spente 

på hvor mye som kom inn i løpet av 
de tre timene. Da vi telte opp, var 
det 25.000 kr som vi kunne sende til 
Okhaldhunga sykehus i Nepal som 
Normisjon støtter. 

Takk til hver enkelt som bidro til et 
godt resultat. 

Julemarked 
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Min påsketur til Nepal

Eit par dagar før palmehelga 2015 var 
me ei gruppe på 34 personar som 
reiste til Nepal – fem av desse er frå 
Modum.
 Åtte personar i gruppa er etter-
komarar av Bjørg og Albert Raknes, 
som reste til Nepal i november 1964 
for Tibetmisjonen (no HimalPartner). 
Denne turen som me tok 50 år seinare, 
kalla me ein jubileumstur.

Heile mitt vaksne liv har eg høyrt om 
og sett bilde frå dette fascinerande 
landet. No skulle eg endeleg få sjå, 
oppleve og kjenne litt på korleis alt var. 
Me er seks søsken. Dei tre eldste av 
oss vart att i Norge då mor og far 
reiste i -64; dei tre yngste var med. No 
fekk fem av oss saman oppleva Nepal. 
Dei «yngste» kunne fortelje oss andre 
om sine kvardagsopplevingar. På den 
tida, i 1965 og framover, var den norske 
skulen i Syd-India. Dei måtte reisa langt 
frå foreldra for å gå på skulen. Seinare 
vart skulen flytte til Kathmandu i Nepal. 
Det var mykje nærare og betre.
 Då foreldra mine og dei tre 
søskena kom til Nepal, vart dei busette 
i Tansen i nokre månader. Det endelege 
målet for dei var Butwal, ein liten 
landsby i låglandet, på slettene mot 
India. I Tansen vart dei teke imot av 
Ingeborg Skjervheim, som var jordmor 

i distriktet. Dei fekk litt opplæring i 
språket då dei budde der. For meg var 
det sterkt å komme til Tansen og sjå 
huset der dei budde, og sjukehuset. 

I det vesle kapellet der, var det eit bilde 
på veggen. Bildet var laga i smijern, og 
viste Jesus og dei tolv læresveinane 
rundt nattverdbordet. Det hadde far 
laga. Han var lærar i mekaniske fag, og 
kunstnar. 

Eit anna høgdepunkt var å komma til 
Butwal, der dei budde i den tida dei 
var i Nepal. Odd Hoftun er ingeniør, og 
han var sjef for bygginga av yrkesskulen 
i denne vesle landsbyen, saman med far. 
Byggjearbeidet starta i 1965. Dei hadde 
fått skipa ut tonnevis av maskiner 
frå Norge, maskiner som i norsk 
samanheng var utrangerte allereie då. 
Desse maskinene vart sette opp igjen 
då den første hallen stod ferdig. 
 På denne skulen var far lærar, og 
han fekk vere med i dei første stega av 
ei utvikling som har vart fram til i dag. 
No er det ikkje lenger misjonen som 
driv skulen, men ein nasjonal stiftelse.  
Namnet på skulen er Butwal Technical 
Institute. Men maskinhallen står der 
enno, og maskinene er framleis i drift, 

50 år etter. Ei enorm utvikling har altså 
skjedd her, og eg blir stolt og glad over 
det som dei fekk vere med på å byggje 
opp. 

Me fekk besøkt både gjestehuset 
og huset som var heimen til mor og 
far då dei budde her. «Småsøskena» 
kjende seg igjen med ein gong; heimen 
deira for 50 år sidan stod der uendra. 
Gjestehuset likeså. Mor hadde ansvar 
for elevar og for gjestehuset, og her 
fekk me lunsj denne dagen.
 Me var også til Bathedanda, ein 
liten landsby høgt oppe i fjellsida. Der 
fekk me møte ei «stor» kvinne, Fulmaja, 
ein gründer i ordets beste forstand. 

Fulmaja

Søskena Dag Raknes, Brit Bjørke, Åse 
Raknes Høyland, Jostein Raknes, Magne 
Raknes.

Sykehuset i Nepal

Huset til min mormor i Nepal

Tekst: Brit Bjørke
Foto: Privat
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Her driv ho eit lite pensjonat, Home 
Stay, som ho kallar det. Kvinnene i 
denne landsbyen har saman starta eit 
kooperativ. Dei har kjøpt geiter og dei 
sel mjølk, og tener seg pengar. Barna 
kan gå på skule, og ta vidare utdanning. 
Fulmaja er primus motor. 
 I Kathmandu fekk me også sjå 
tempelplassar der dei ofra til dei ulike 
gudane. Det var vondt å sjå kor mange 
som lever i heidenskap og mørke. 
 Første påskedag var den største 
opplevinga for meg. Då samla kristne 
seg frå ulike kyrkjer for å marsjere til 
ein stadion i byen. Dei strøymde til frå 
alle kantar med song og plakatar og 
jubel. Eit stort kor song lovsongar frå 
ei scene, og me fekk vera med i songen 
alle. For ei oppleving og for ei glede!

Den 8. april kom me heim att. To veker 
etter, den 25. april, fekk me melding 
om det store jordskjelvet. Det kom 
så nært oss; me hadde nett vore der, 
gått i gatene, vore på tempelplassane 
der alt no var lagt i grus. Folkelivet 
i Kathmandu hadde me fått sjå og 
oppleve på turistars vis. Det var så 
ufatteleg alt saman. Me tenkjer på 
Nepal, me ber for landet, at dei må 
makta å byggja det opp att. «We will 
rise again» er slagordet til dei unge i 
landet. 
 Håpar det kan skje!

Gåve til HimalPartner: 
3000.15.47107

Påskefeiring i spakultur

Påskefest

Vi lever i en Spa- og 
velværekultur, og det 
er ingen grenser for 
hvor rene og mjuke og  
varme vi kan bli ved 
skrubbing, vannmas-

sasje og aromaterapi. Det er vel-
være det! Men hva med hjertets 
renhet, hva med vår samvittighet 
og vårt indre liv? Vi betaler hva 
det koster for å få en sanselig vel- 
væreopplevelse. Men er vi villige til 
å ta den kostnaden det innebærer 
å få fred i sjela?

Nåde den som ikke sørger for at 
Moder Jord puster i ren luft. Nåde 
den som ikke bidrar til ren luft, rent 
vann og renhet i miljøet. Men hva 
med inneklimaet i oss selv, i våre 
hjem og på våre arbeidsplasser? Hva 
med balansen i vår kropp og vår sjel? 
Mens kloden trues av overoppheting, 
trues vårt indre miljø av kulde og 
frost. Ikke sjeldent skubber vi borti 
hverandre, småhakker på hverandre og 
tar lett både på bitre snerter, ironiske 
karakteristikker, snedige halvsannheter 

og kjølig avvisning? Er vi overhode 
villige til å betale hva det koster å 
forebygge og reparere forurensning av 
vårt indre, av våre fellesskap og av vår 
kultur? 
  Skjærtorsdag er en av påskens 
sentrale dager som minner oss 
på dette. Dagen har sitt navn fra 
det gammelnorske skir som betyr 
ren. I kirkelige tradisjon ble dette 
renhetsaspektet ivaretatt i forbindelse 
med Jesu siste måltid med sine: 

«Så heller Jesus vann i et fat og begynner 
å vaske disiplenes føtter og tørker dem 
med linkledet som han hadde rundt livet». 

Sånn sett er Skjærtorsdag en rensel-
sesdag som tidligere til og med ble kalt 
«den grønne dagen» med det dobbelte 
sikte; renselse, med fotvaskingen som 
selve tegnet, og fellesskapet, med Jesu 
innstiftelse av nattverdmåltidet. Begge 
dimensjoner, synliggjort av Jesus, 
mannen som elsket sine helt til det siste, 
og som midt under måltidet reiser seg, 
legger av seg kappen, tar et linklede, 
som vanligvis var det stoffet som ble 
brukt til å kle døde i, heller vann i fatet 

og begynner å vaske disiplenes føtter. 
Han kom også til Peter, som ble i stuss 
og spurte: 

«Skal Du vaske mine føtter?»  
Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du 
ikke nå, men du skal forstå det siden».  

Skjærtorsdag minner oss om 
renselsens og fellesskapets betydning 
for enkeltmennesker og fellesskap. Ikke 
rart at Jesus sa: 

«Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette 
påskemåltidet med dere før jeg skal lide». 

Nattverden er stedet der vi får nåde 
og nyskapelse i fast og flytende form. 
Derfor avslutter vi nattverdfeiringen i 
våre gudstjenester med ordene: 

«Den korsfestede og oppstandne Jesus 
Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme 
og blod som han gav til soning for alle våre 
synder. Han styrke oss og holde oss oppe 
i en sann tro til det evige liv. Fred være 
med dere!» 

Da kan det bli en velsignet påske med 
fred i sjela.

Biskop Per Arne Dahl
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

MARS
Mandag  14. 03.  kl. 11.00:  Hyggestund
Tirsdag  15. 03.  kl. 17.00:  Kirkens Nødhjelps årlige   
   innsamlingsaksjon. Vi sendes
   ut fra Åmot kirke. Bli med!
APRIL 
Søndag  03. 04. kl. 19.00:  Treffpunkt – en kveld med   
   påfyll til hverdagen
Tirsdag  12. 04. kl. 20.00:  Lovsangskveld med Kirkebandet
Mandag  18. 04. kl. 11.00:  Hyggestund.

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  onsdag  12.00–15.30
  torsdag  12.00–19.00

MARS
Onsdag 02.03. kl 17.00: Middag og fellesskap
Fredag   04.03. kl 11.00: Kvinnenes internasjonale 
   bønnedag
Tirsdag  08.03. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag  09.03. kl 19.00: Vandring i levd liv. Samtale,
                          dikt og sanger v/Helge Gutuen,
   Leif Gunnar Engedal og 
   Terje Landro
Onsdag 16.03. kl 19.00: Vi feirer jødisk påskemåltid
   v/Jenny og Wolfgang Müller
Onsdag 30.03. kl 19.00: Det begynner å ligne et liv
   v/Jorun Krogh 
 APRIL
Onsdag 06.04. kl 17.00: Middag og fellesskap
Tirsdag 12.04. kl 11.00: Formiddagstreff

Onsdag 13.04. kl 19.00: Himmel og helvete  
   – hva skal jeg tro?
   v/Notto Thelle
Lørdag  23.04. kl 09.30: Loppemarked 
Onsdag 27.04. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet
   v/Bjørn Moldekleiv
 
MAI
Tirsdag 10.05. kl 11.00: Formiddagstreff
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

Vikersund menighetssenter

Dette skjer i Åmot kirke

Se gudstjenestelista på baksiden for gudstjenester.
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Kirkelig 
kulturkveld på 

Snarum
Søndag 6. mars  er det 
igjen kulturkveld på 
Snarum. Denne gangen 
er det arbeidet og ønsket 
om en ny skole nord i 
bygda, på 60-tallet, som 
står i fokus.
 Den gangen var det 
mange som hadde sterke 
meninger om den nye 
sentralskolen som i fjor 
var 50 år.
 Tidligere skolesjef Olav Sørensen 
kommer og forteller om prosessen 
som førte fram til ny skole. Fotograf 
Arnt Berget viser bilder fra de mange 
tidligere grendeskolene som i 1965 ble 
nedlagt. I tillegg til dette blir det sang 
og musikk, og Snarum Kirkeutvalg byr 
på kirkekaffe. Kvelden ledes av Hanna 
Louise Husøien og Tormod Moviken.

Hvor:  Snarum kirke

Tid:  Søndag 3. april.  
 Gudstjeneste kl. 11 med
 kirkekaffe og årsmøte 
 rett etter

Tema:  
•  Årsmelding med presentasjon 

av noe av alt det flotte arbeidet 
som drives i menigheten

•  Årsregnskap
•  Tema til samtale
 Har du forslag på hva du ønsker 

at skal bli tatt opp? Send det inn 
til kirkekontoret! 

 kirkekontor@modumkirke.no
 Følg ellers med på vår hjemmeside 

for oppdatert informasjon: 
 www.kirken.no/modum

Velkommen til menighetens årsmøte 

Torsdag 10. mars kl. 19.30 får 
vi muligheten til å oppleve et 
spennende, internasjonalt musikalsk 
møte i Heggen kirke. Ike Sturm og 
Frøydis Grorud leder en gruppe på 
seks musikere fra USA og Norge. Her 
møtes urbane jazzrytmer fra New 
York og lyriske melodier fra Norge i 

et landskap preget 
av improvisasjon 
og spilleglede. 
Ike Sturm er en 
bassist, komponist 
og arrangør som 
til daglig leder 
j a zz -avde l i ngen 
ved Saint Peter's 
Church på 
Manhattan. Denne 
kirka har i mange 

tiår vært kjent som «jazzkirka i New 
York». Sturm har spilt med mange 
kjente jazzartister, deriblant sangeren 
Bobby McFerrin. Denne våren 
kommer Ike til Norge for å spille med 
Frøydis Grorud og et knippe utvalgte 
norske og amerikanske musikere. 
Frøydis Grorud er mest kjent for det 

norske folk som saksofonisten i «Beat 
for Beat» på NRK.  Hun har spilt med 
en lang rekke av Norges mest kjente 
artister, og har flere egne utgivelser 
på merittlisten. I 2012 ga hun ut den 
kritikerroste jazzplaten «Melting 
Sound», og i 2015 kom det vakre 
salmealbumet «Psalmfulness» ut. 
 I tillegg til Sturm og Grorud er 
den klassiske sopranen Misty Ann 
Sturm og gitaristen Jesse Lewis med 
fra New York. Fra Norge bidrar 
trommeslageren Thomas Hvale og vår 
egen menighetsmusiker Helge Nysted. 
Dette blir en kveld for musikkglade 
mennesker i alle aldre, med mye 
spilleglede og improviserende sam-
spill på programmet!

Billettprisen er 150 kr.     Vel møtt! 

Internasjonal jazzkonsert i Heggen kirke

Vandring i levd liv
Vikersund menighetssenter onsdag 9. mars kl 19.00. 

Samtale, dikt og sanger v/Helge Gutuen, 
Leif Gunnar Engedal og Terje Landro
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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

Karoline Dahlen 08.11.2015 Vestre Spone kirke
Pernille Eriksen 08.11.2015 Åmot kirke
Harald Granhaug 08.11.2015 Heggen kirke
Madelen Schøne Jakobsen 08.11.2015 Åmot kirke
Jennie Leversby 08.11.2015 Heggen kirke
Martin Eugen Wasonga Skretteberg 15.11.2015 Nykirke kirke
Gard Niocolay Tangen 15.11.2015 Nykirke kirke
Sofie Wennevold Thorseth 22.11.2015 Heggen kirke
Alexandra Vardan-Gulliksen 22.11.2015 Heggen kirke
Celine Harstad Fagan 29.11.2015 Heggen kirke
Marcus Hovland Fossen 29.11.2015 Åmot kirke
Hennie Hegertun 29.11.2015 Olavskirken

Navn Dåpsdato Sted

Christian Jelstad Myrmel 29.11.2015 Åmot kirke
Ingrid Marie Raaen 29.11.2015 Åmot kirke
Simen Bottegård Ødeværp 13.12.2015 Åmot kirke
Sarah Mohagen Biksrud 10.01.2016 Nykirke kirke
Line Desserud 10.01.2016 Nykirke kirke
Jakob Bretvik Flaglien 10.01.2016 Nykirke kirke
Benjamin Holthe 10.01.2016 Nykirke kirke
Marie Sandum 10.01.2016 Snarum kirke
Jenny Berny Bragmo-Torgersen 17.01.2016 Åmot kirke
Maryelle Dalen Evensen 17.01.2016 Åmot kirke
Elise Krag-Rønne 17.01.2016 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Astrid Amanda Halonen 1941 23.10.2015 Heggen kirke
Ragnhild Sandum 1919 23.10.2015 Åmot kirke
Arvid Johan Knutson 1929 30.10.2015 Åmot kirke
Anders Kristian Hovde 1938 03.11.2015 Heggen kirke
Kjell Langerud 1929 06.11.2015 Heggen kirke
Randi Grønvold 1926 12.11.2015 Heggen kirke
Bjørg Louise Kristoffersen 1928 13.11.2015 Heggen kirke
Rolf Sandberg 1939 13.11.2015 Heggen kirke
Per Arne Desserud 1954 17.11.2015 Åmot kirke 
Thorleif Nilsen 1924 18.11.2015 Åmot kirke 
Kristian Hovde 1928 20.11.2015 Snarum kirke
Bergljot Tandberg 1910 20.11.2015 Modumheimen kapell
Svend-Aage Petersen 1928 24.11.2015 Åmot kirke 
Ole Johansen 1945 26.11.2015 Heggen kirke
Margrethe Stefferud 1934 27.11.2015 Heggen kirke
Leif Roar Bjølgerud 1944 01.12.2015 Åmot kirke 
Evelyn Stene Tandberg 1926 04.12.2015 Åmot kirke 
Else Kristoffersen 1921 08.12.2015 Åmot kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Nils Peder Pedersen 1931 09.12.2015 Nykirke kirke
Karen Kristine Redalen 1923 11.12.2015 Heggen kirke
Synnøve Edvardsen 1922 15.12.2015 Modumheimen kapell
Gullik Hæhre 1949 16.12.2015 Heggen kirke
Otto Bjørn Natland 1942 17.12.2015 Åmot kirke 
Margit Mushaugen 1928 17.12.2015 Gulsrud kirke
Otto Magnar Paulsen 1934 18.12.2015 Heggen kirke
Gudrun Bjørndal 1922 18.12.2015 Heggen kirke
Reidar Bernhard Tømte 1945 22.12.2015 Åmot kirke
Else Dahler 1926 23.12.2015 Heggen kirke
Tore Henning Larsen 1946 29.12.2015 Heggen kirke
Marit Slotte 1948 30.12.2015 Åmot kirke 
Nils Andreas Grønlund 1919 30.12.2015 Åmot kirke 
Ragnfrid Helene Fjeldheim 1921 05.01.2016 Heggen kirke
Frank Peder Kristiansen 1918 06.01.2016 Åmot kirke 
Arne Thorstein Johansen 1933 08.01.2016 Modumheimen kapell
Oddvar Normann Kolsrud 1933 13.01.2016 Modumheimen kapell
Reidun Ingeborg Jonassen 1916 20.01.2016 Heggen kirke

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Janne Jørgensen og Nils Martin Kortnes 21.11.2015 Heggen kirke

Det tradisjonelle loppemarkedet på Vikersund menighetssenter blir lørdag 23. april kl. 09.30.
Lopper kan leveres onsdag fra kl 12.00 og torsdag/fredag fra kl 10.00. 

Det blir auksjon og salg av vafler/kaffe.

Alle ønskes velkommen til en hyggelig handel.

Loppemarked



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

Mars
Søn 6. mars - 4. søndag i fastetiden - Joh 6,24-36
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Morten Hunstad og Eli Landro.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken, Hanna L. Husøien og koret 
Laudate fra misjonskirken i Drammen synger.
Snarum kirke kl. 18: Kirkelig kulturkveld. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
 
Søn 13. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,39-45
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Henriette Skagen. 
Åmot barnegospel deltar.
Åmot kirke kl. 19: Tro & Lys. Kirsti Hole.
 
Søn 20. mars - Palmesøndag - Joh 12,1-13
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
 
Tors 24. mars - Skjærtorsdag - Joh 13,1-17
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Helge Nysted.
Heggen kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
Tormod Moviken og Helge Nysted.
 
Fre 25. mars - Langfredag - Mark 14,26-15,37
Rud kirke kl. 11: Langfredagsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted. Ikke dåp.
Nykirke kirke kl. 19: Langfredag i lyd og bilder. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted.
 
Søn 27. mars - Påskedag - Joh 20,1-10
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
 
Man 28. mars - 2. påskedag - Joh 20,11-18
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 19: Påskesanggudstjeneste. 
Inger Ma Bjønnes, Helge Harila og 
Sysle Blandede Kor.
  
April
Søn 3. april - 2. søndag i påsketiden - Joh 20,24-31
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste 
konfirmantleir. Arild Løvik og Helge Nysted.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Menighetens årsmøte. Hele staben deltar.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.
 

Søn 10. april - 3. søn i påsketiden - Mark 6,30-44
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste 
konfirmantsamtale. Runar J. Liodden og 
Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Rune Stray og Ellen K. Jepsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Tormod Moviken og 
Henriette Skagen. 
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Tormod Moviken,  Anne-Kjersti Holberg 
og Hanna L. Husøien.
 
Søn 17. april - 4. søndag i påsketiden - Joh 14,1-11
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Tårnagenter deltar. Modum Soul Children 
deltar med sang og musikk.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Morten Hunstad og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Helge Nysted.
 
Søn 24. april - 5. søndag i påsketiden - Joh 17,6-11
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Notto Thelle og Eli Landro.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Åmot barnegospel deltar.
Åmot kirke kl. 19: Tro og Lys. Kirsti Hole.
 
Mai
Søn 1. mai - 6. søndag i påsketiden - Matt 6,7-13
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 12: 1. mai-gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
 
Tors 5. mai - Kristi himmelfartsdag - Joh 17,1-5
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Tormod Moviken og 
Hanna L. Husøien.
 
Søn 8. mai - Søndag før pinse - Joh 16,12-15
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste 
konfirmantsamtale. Runar J. Liodden og 
Helge Nysted.
 
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.
 

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 organistvikar.
Åmot kirke kl. 11.30: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
 
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.


