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Den norske kirke
Modum sokn

Fager er jorden.
Høstdagens mildhet
hviler så klar over skog og fjord.
Hvit lyser kirken.
Helligdagsstillhet
senker seg over alt på jord.

Hit har de stevnet
gamle og unge,
slekt etter slekt i hundrede år.
Signet ble glade.
Hjertene tunge
legedom fant for sine sår.

Hjemmet det store
samlet de mange,
bar dem som barn til Faderens favn.
Lyste dem siden
frem gjennem livet, –
ga dem den siste, trygge havn.

Høstkveld ved Heggen

Tider vil stige, –
atter forsvinne,
minnes en gang som en svunnen drøm.
Evig er livet.
Gjennem alt brustent
toner dets sterke understrøm.

Fred over jorden –.
Stilt synker kvelden.
Bladene faller med sakte dryss.
Hvit lyser kirken.
Dunkel mot skogen
skinner den under stjernelys.

  Aagot Røgeberg
  Fra «Modum – bygden vår»
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For 10 år siden fikk jeg gleden av å 
få det store og viktige oppdraget å 
være sokneprest i Modum. Familien 
og jeg kom til et flott og inkluderende 
lokalsamfunn hvor også kirken hadde 
sin naturlige plass. Menigheten var 
veldrevet og velfungerende. En stor 
menighet som omfattet hele Modum 
kommune, 7 kirker fordelt rundt i byg-
da, Vaaraan på Geithus og menighets-
senteret i Vikersund. Et rikt kulturliv og 
gode idrettstilbud til barn og unge. Og en 
veldrevet kommune. Som arbeidssted 
var det felles moderne kontorlokaler 
for de kirkelige ansatte i Åmot kirke 
og svært dyktige, engasjerte og trofaste 
ansatte. Menigheten hadde et rikt 
arbeid for barn og unge, gode tilbud til 
voksne og eldre og et rikt musikkliv, og 
mange frivillige som virkelig setter sitt 
preg på menigheten.

Gjennom disse 10 årene har jeg 
fått gleden av å være del av noe større. 
Noe større enn meg selv. Noe større 
enn familie og venner, noe større en 
kommune, fylke og land. Fått være en 
del av den verdensvide kirke, avdeling 
Modum.

Så har alle vi som har et hjerte 
for kirken fått arbeide sammen for 

å fremme Guds rike her i vår teig, i 
Modum. Jeg opplever at veldig mange 
har hatt gode ønsker for kirken. Mange 
moinger er veldige glade i sin kirke, og 
jeg har fått oppleve at troen på Jesus 
som Herre og frelser lever i bygda vår. 
Kanskje er moingen litt forsiktig med å 
sette ord på sin tro og snakker kanskje 
ikke så ofte om det, men jeg har møtt 
mange av dere som også har satt ord 
på deres gode tilhørighet til tro, kirke 
og menighet. 

Jeg vil få takke alle som har vært 
med å bidratt disse 10 årene, og også 
takke hver enkelt jeg har møtt. Det 
være seg i samtaler, i gudstjenester, i 
skiflyvinga, på turneer med gospel’n 
eller på fotballbanen. Det har vært 
menneskemøter i forbindelse med 
livets lyseste dager, dåp, gudstjenester 
og brylluper. Og vi har fått være 
sammen også når det har vært mørkt 
og tungt, når noen har mistet en av sine 
kjære.

Det har vært, og er fortsatt, et 
privilegium å få ha min tjeneste i 
Modum menighet, og å få muligheten til 
løfte frem Guds Ord og sakramentene 
akkurat her hvor vi bor.

Disse 10 årene har fått være en 

videreføring av et godt lagt fundament. 
Kanskje vi som har holdt på de siste 10 
årene også har fått være med å utvikle 
og berike menighetens liv til beste for 
mennesker i forskjellige livssituasjoner. 

Mange har bidratt: Menighetsråd, 
utvalg og ansatte, kommunen og frivillige 
for å nevne noen. Forhåpentligvis så 
har vi evnet å synliggjøre Jesus på en 
god måte i bygda, slik at mange føler at 
de tilhører nettopp Modum menighet. 
Om vi som menighet har klart å se 
mennesker og gitt dem håp og livsmot 
i troen på Jesus, så lever jeg i den tro 
at da har vi kanskje fått være med å så 
noe som er viktig for mange. Ja, vi har 
får være med på noe som er større enn 
oss selv.

Velkommen til alt som skjer i 
menigheten i høsten som ligger fremfor 
oss. Det er mye!

Å være del av 
noe større

Geir, 
sokneprest

Biskopen kommer!

For 10 år siden var biskop Laila 
Riksaasen Dahl på visitas i Modum 
menighet. I november i år er det igjen 
tid for biskopens visitas. Også denne 
gang er det en Dahl, men nå er det 
biskop Per Arne Dahl, som har sin 
visitas.

Biskop Per Arne Dahl har innført en 
ny type visitas. Tidligere var biskopens 

vistas lagt til et prestegjeld og hadde 
en varighet på en uke. Det nye nå er at 
alle menighetene i prostiet, altså Sigdal, 
Krødsherad, Modum, Øvre Eiker og 
Nedre Eiker kommuner, får biskopens 
tilsyn i løpet av en 14 dagers periode.

Visitasen gjennomføres i perioden 
15.–25. november 2016 og med visitas-
gudstjeneste i Haug kirke 4. desember.
I denne perioden vil biskopen være 
rundt i alle menighetene, se på arbeidet 
som drives og ha møtepunkter med 

frivillige, ansatte og bevilgende myndig-
heter.

Vi ønsker biskopen hjertelig vel-
kommen og ser frem til en spennende 
visitas i november. Følg med i lokal-
pressen og på menighetens hjemme-
sider for mer oppdatert informasjon 
når tiden nærmer seg.

Geir E. Holberg, 
sokneprest i Modum



Modum Menighetsblad Nr. 3/2016
4

Vidar Husøien
er Modums nye kateket 
– Blir ikke «den nye Arild»

– Arild Løvik har mye kunnskap 
som jeg vil ta med videre. Noe vil jeg 
endre på, sier Vidar Husøien. 

1. august innsettes 30-åringen i 
stillingen som kateket i Modum me-
nighet. 
 
Brasil og Sør-Afrika
19. juni var det avskjedsgudstjeneste 
for Arild Løvik, som har siste arbeids-
dag 1. september.

– Det blir overlapping én måned i 
høst og noen dager nå i vår, sier Hu-
søien. Han er glad for å lære av for-
gjengeren.

Husøien er opprinnelig fra Ulsteinvik 
på Sunnmøre. Etter videregående ble 
det folkehøgskole i Alta. Deretter var 
han ettåring for Det Norske Misjons-
selskap i London, et halvt år med som-
meridrett og praktisk pedagogikk i 
Brasil og ett år for KFUM KFUK i Sør-
Afrika. Utdanningen har han fra Menig-
hetsfakultetet.

– Jeg tok årsstudium i kristendom. 
Bygde på med bachelor i «Ungdom, 
kultur og tro» og tok master i kirkelig 
undervisning, forteller han. 

Gift med kantoren
Vidar har vært gift med Modums kan-
tor, Hanna Louise Husøien, i fire år.

– Vi har vært sammen siden hun 
gikk musikklinjen på Ringerike videre-
gående, sier han. Nå har ekteparet 
kjøpt seg hus i Vikersund. Vidar 
Husøien har vært i Modum i over seks 
år. 

– Har vikariert for menighets-
sekretæren i 40 prosent stilling, og har 
engasjert meg i frivillig arbeid, som å 
dirigere Åmot Barnegospel og Modum 
Soul Children, sier han.

Brenner for ungdom
Husøien er også voksenleder for Heg-
gen Gospel. 

– Det og konfirmantarbeid blir 
hovedansvaret mitt. Jeg skal også ha 
ansvar for menighetens samarbeid med 
skoler og barnehager, sier han.  Kanskje 
vil han også forrette gudstjenester.

– Jeg vil se hva menigheten ønsker 
og hva biskopen vil, sier han.  Men han 
drømmer ikke om å ta full teologi-
utdanning og bli prest.

– Det er ikke der mitt engasjement 
ligger. Min hjertesak er ungdomsarbeid. 
Jeg ønsker å la ungdommen utfordre 
meg, og jeg vil utfordre dem, sier han.  
Særlig gleder han seg til å ha konfir-
manter, et arbeid han allerede har vært 
engasjert i.

– Konfirmanttiden er en spennende 
fase, fra å være avhengig av foreldrene 
til å bli selvstendig. En tid med mange 
spørsmål. Jeg ønsker at de skal se på 
kirken som en god plattform i livet, sier 
Vidar Husøien.

Kateket for hele Modum:  Vidar Husøien blir Modum menighets nye kateket. 
Arild Løvik går av med pensjon 1. september. 

Tekst og foto: Eli Bondlid
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Første skoledag

Husker du første skoledag? Jeg 
har hatt fem første skoledager. 
Første skoledag på barneskolen, 
så på ungdomsskolen, deretter på 
videregående, så et år på Bibel-
skolen i Grimstad før jeg hadde 
min første skoledag på Menighets-
fakultetet for å studere teologi i Oslo 
høsten 1994. 

Jeg husker ikke alle like godt, 
men disse dagene var hvert fall 
preget av at jeg både gledet meg 
og gruet meg. Det nye som jeg 
aldri hadde opplevd før, var både 
spennende og litt skremmende.
En ny epoke av livet mitt var i 
startgropa. Slike dager i livet for-
tjener å få ekstra oppmerksomhet …

Jeg skriver denne artikkelen for å 
oppmuntre alle foreldre til å markere 
første skoledag for sønnen eller 
datteren som starter på barneskolen, 
ungdomsskolen, videregående eller 
studier. Dette er en gyllen mulighet til 
å se barna og tenåringene våre, lytte til 
hva de gleder seg til og hva de gruer 
seg til og dele opplevelsen av at nå 
skjer det noe viktig i livet deres. 

Hvordan kan vi markere første 
skoledag på hjemmebane? 

Her er det ingen fasitsvar, men 
hver enkelt familie kan skape sine egne 
tradisjoner. Men jeg har lyst til å dele 
noen tips som vi og andre har gode 
erfaringer med og momenter dere kan 
tenke over.

Når? 
Fint å ha en markering kvelden i for-
veien. Da er forventningene på topp. 

Hvem kan være med? 
Fint å ha hele familien samlet. Der 
foreldrene er skilt eller separert kan 
barnet eller tenåringen oppleve det 
ekstra godt å ha både mamma og pappa 
sammen om en slik markering. Det kan 
også være fint å invitere besteforeldre, 
faddere, annen familie eller nære venner 
som bor like ved. Men det er viktig at 
det blir overkommelig å gjennomføre! 
Det viktigste er å være sammen, ikke at 
vinduene er nypusset!

Hva gjør vi? 
Vi har vært samlet rundt en middag 
med dessert hvor menyen er valgt av 
den som er i fokus. Så har vi forsøkt å 
få til en god samtale med utgangspunkt 
i spørsmål som:

• Hva gleder du deg til? Hva er du 
spent på? 

• Hvem er du glad for skal gå i klassen 
din? 

• Hva skal du ha på deg i morgen? 

Selv om barnet eller tenåringen ikke 
har så mye å si, så er det godt å bli lyttet 
til og vist interesse. Kanskje kan disse 
spørsmålene sette i gang noen tanker 
som de vil prate mer om seinere. De 
erfarer i hvert fall at vi er interessert 
i dem. 

Andre ting å gjøre:
• Eldre søsken eller andre voksne kan 

dele erfaringer av å begynne på en 
ny skole. Hva var det de gledet eller 
gruet seg til?

• Spør besteforeldre eller fadderne i 
forkant om å skrive en bønn eller 
en hilsen til sønnen eller datteren 
deres som kan leses opp under mar-
keringen eller sies hvis vedkommende 
er til sted.

• Alle som er til stede sier en god 
egenskap og noe de setter pris på 
ved den som er i fokus.

 Gi en gave – et nytt pennal, en kal-
kulator eller et skilt med et opp-
muntrende budskap.

Markeringen kan avsluttes med å be 
en bønn for første skoledag og opp-
starten videre, for kontaktlæreren og 
klassemiljøet.

De yngste barna vil nok være 
glade for en slik markering, men det 
er ikke sikkert at tenåringen jubler 
over dette. Det er helt greit. Derfor er 
det lurt å droppe spørsmålet: Har du 
lyst til dette? Tenåringen skal slippe å 
være begeistret, men få hvile i at for 
foreldrene er dette viktig. Tenk stort 
om å gi ekstra oppmerksomhet til en 
spesiell dag som første skoledag!

Advarsel: når man først har markert 
første skoledag for ett av barna, så vil 
de andre ha det også!

Tekst: Runar J. Liodden

Nye førsteklassinger velkommen

gudstjeneste

Vi inviterer til gudstjeneste 
for å feire skolestart; en 
stor og viktig begivenhet 
for 6-åringen og familien. 
Alle 1. klassinger som kom-
mer får 6-årsboka «Tre 
i et tre». Det blir sang og 
musikk, fortelling og inter-
vju med noen som begynte 
i første klasse i fjor.i Heggen kirke søndag 14. august kl. 17:00
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Audun Eriksen har drevet med birøkt 
i ca. 35 år. Han gikk på kurs først, 
og kjøpte sine første kuber av Unn 
Stixrud. Han startet med birøkt fordi 
han synes det så interessant ut. Ingen 
i hans familie drev med dette fra før. 
Siden de bosatte seg på et småbruk i 
1977, passet det det fint å starte med 
bier der.

«Nå har jeg ca. 35 bikuber. Om 
sommeren har jeg de fordelt på tre 
bigårder; hjemme på Formo, Veslehaug 
ved Breivik og en plass i Mastedalen 
nedenfor Kaggefossen. I august kjører 
jeg kubene til Soleåsene / Eggedal slik at 
de kan hente lynghonning der.»

 Audun liker særlig godt å følge ut-
viklingen fra våren og utover, hvor bi-
samfunnet etter en lang vinter utvikler 
seg fra 10–15 000 bier til 50–60 000 
bier i løpet av 3–4 måneder. Han er 
ikke så glad i sinte bier. Han har hatt 
mye sinte bier før, men etter at han 
startet med å avle (produsere) egne 
dronninger er dette ikke noe problem 
lenger.

I en bikube kan det bli opptil 
50–60 000 bier. Antall kilo honning 
pr kube varierer veldig avhengig av vær 

og hvor mange bier det er i kuben. Bi-
ene flyr ikke ut for å samle nektar hvis 
det er regn eller under 8–10 grader. I 
2015 hadde Audun nesten 50 kg i gjen-
nomsnitt på alle kubene sine.  Enkelte 
kuber hadde samlet 60–70 kg. 

I et bisamfunn, i en bikube, finnes 
det ei dronning, noen droner (hann-
bier), og resten er arbeiderbier. Det er 
bare dronninga og arbeiderbiene som 
overvintrer i kuben. Dronene blir kas-
tet ut av kuben i august. Ei dronning kan 
leve flere år. Dronene lever bare noen 
måneder om sommeren og arbeider-
biene fra noen uker om sommeren 
til mange måneder gjennom vinteren.
Biene flyr inntil 1500 meter fra kuben. 
Bier kan fly ca. 50 km/t, så vi klarer ikke 
å løpe fra dem hvis de har bestemt seg 
for å stikke oss. Bier liker alle blomster 
som skiller ut nektar. Men de kan like 
blomster som vi nødvendigvis ikke er 
så glad i, for eksempel selje, løvetann, 
villbringebær, hvitkløver, geiterams, 
røsslyng.

Det finnes mange forskjellige typer 
honning i butikkene, og det er ikke all-
tid lett å vite hva som er forskjellen. 
Audun forklarer: «Biene samler nek-

tar fra ulike blomster. Hvis biene i en 
periode bare har samlet nektar fra en 
type blomst, og vi tar ut denne hon-
ningen kan vi få honning med forskjel-
lig smak og farge. Jeg samler inn hon-
ningen to ganger i året. Første gang ca. 
20. juli hvor jeg tar inn sommerhon-
ningen som biene har samlet inn fra 
alle blomster fra våren til dette tids-
punktet. Det er særlig villbringebær og 
hvitkløver som er viktigst for sommer-
honningen. Sommerhonningen er lys 
og mild. Så samler jeg inn honningen 
etter at biene har samlet inn honning 
fra røsslyngen, det vi kaller lynghonning 
som er mørkere og har en kraftigere 
smak.»

Audun forteller at det er en del 
jobb å få honningen ut av kubene. «Bi-
ene samler honningen i vokstavler jeg 
har satt inn i kuben. Jeg tar ut disse 
og skreller av den voksen de har lagt 
over for å beskytte honningen. Der-
etter setter jeg tavlene i ei honnings-
lynge (som ei sentrifuge) og slynger 
honningen ut av tavlene.»

Bier overlever vinteren. I begyn-
nelsen av september gir Audun hver 
bikube ca. 15 kg sukker oppløst i vann. 
Dette lagrer de i vokstavlene sine. 
Gjennom vinteren klaser biene seg 
sammen og sørger for å holde tilstrek-
kelig varme ved å vifte med vingene 
sine, og ved å spise det sukkervannet 
de har fått.

 Mange lurer på om det er vanske-
lig å drive med birøkt. Det er ikke det, 
men det krever nøyaktighet og kunn-
skap om bisamfunnet. Audun mener at 
han har vært Modums dårligste birøk-
ter i mange år, fordi han ikke var nøy-
aktig nok og gjorde bare jobben med 
biene når det var behov for å gjøre 
det. De siste årene har han valgt birøkt 
som en kjær hobby og bruker mye tid 
på det.

Intervju med

Audun Eriksen 
om birøkt

I disse bikubene produseres det mye god honning

Tekst: Filip M.  Aase
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4 i kirka er et supert tilbud til 4-åringer. 
Vi inviterer til Gudstjeneste med ut-
deling av 4-årsbok, og tre samlinger 
der vi blir kjent i kirka. 

Barna får leike, høre fortellinger, 
synge, være med på skattejakt og 
oppleve flere av tingene vi pleier å 
gjøre i kirka. Samlingene er i ukene 
før gudstjenesten, slik at barna får god 
tid til å bli kjent med hverandre og 
kirkerommet på forhånd.

4 i kirka-samlinger: 
I Åmot kirke for 4-åringer som sokner til 
Nykirke, Åmot og Vestre Spone kirke:
Onsdag 24/8, 31/8 og 7/9 kl.17.30–19.00

I Heggen kirke for 4-åringer som sokner til 
Rud, Snarum og Heggen kirke:
Onsdag 21/9, 28/9 og 12/10 kl.17.30–19.00

Gudstjenester med utdeling av 4-årsbok:
4-årsboka blir delt ut i en gudstjeneste 
i den kirka barnet sokner til.

Åmot kirke 11/09 kl 11.00
Nykirke kirke 18/09 kl 11.00
Rud kirke 16/10 kl 11.00
Vestre Spone kirke  16/10 kl 13.30
Heggen kirke 23/10 kl 11.00
Snarum kirke 23/10 kl 11.00
                       
Til foreldre/foresatte: 
Invitasjoner blir sendt i posten til alle 
4-åringer som er medlemmer av Den 
norske kirke (døpt). Andre 4-åringer 
er også selvfølgelig velkomne til å være 
med. 

Ta da kontakt med kirkekontoret 

tlf.: 3278 3230, 
eller på e-post til trosopplærer 
annekh@modumkirke.no,

slik at vi kan sende invitasjon til deres 
4-åring også.

Flotte samlinger for 4-åringer 

Vi bruker sang, regler, instrumenter og 
leker for å skaper en trygg, trivelig og 
morsom samling for små og store. Her 
kan du få oppleve hvor mye sang og 
musikk betyr for barnet, og du får møte 
andre småbarnsforeldre til sosiale sam-
vær. Er du redd for å synge sammen 
med andre? Frykt ikke! Den absolutt 
vakreste stemmen barnet ditt kjenner 
er stemmen din. Og DET er det vik-
tigste. Babysang er god stemning! Vi 
har Babysang på Vikersund menighets-
senter og i Åmot kirke.

I Åmot er det Babysang annenhver 
onsdag (ingen påmelding). Det er lunsj 
på kirketorget fra kl.11.00 for de som 
ønsker det. Så fortsetter vi med Baby-
sang kl.12.15–13.00. 

I Vikersund er første samling åpen 
for alle som vil komme og se, og etter 
det er det påmelding til faste grupper 
med opptil 10 babyer m/følge. Her er 
det torsdag som er Babysangdagen. Vi 
starter med Babysangsamling kl. 12:30, 
og fortsetter med mat og prat etterpå.

Oppstart for høstens Babysang:
Åmot kirke: 
onsdag 24. august 
Vikersund menighetssenter: 
torsdag 1. september

Vil du vite mer om Babysang, datoer 
for høsten mm., gå inn på menighetens 
hjemmeside: kirken.no/modum
(barn og unge)

Kontaktperson: 
Anne-Kjersti Holberg (416 57 059)
annekh@modumkirke.no

Foto: Mona Lindseth

Musikk til de minste!
På Babysang gir vi gode musikkopplevelser til de minste
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Kirkene i Modum

Nykirke kirke
Nykirke kirke er den tredje kirke på 
dette sted. Navnet ‘Nykirke’ er såle-
des mer enn 600 år gammelt. Nykirke 
sokn besto inntil 1965 av de sørvestre 
deler av Modum: Simostranda, Buske-
rud og Bingen. Nykirke er første gang 
nevnt i skriftlige kilder 1331. Kirken 
har hatt en nær tilknytning til Buske-
rud gård. Buskerud var bispe- og siden 
klostergods i middelalderen. Nyhus var 
prestegård. Etter reformasjonen har 
Nykirke vært anneks til Heggen kirke. 
Den eldste kirken var trolig en enkel 
stavkirke. På 1600-tallet ble denne er-
stattet av en tømmerkirke i korsform, 
kanskje nokså lik Vatnås kirke i Sigdal. I 
1843 ble det vedtatt å bygge ny kirke 
for soknet etter tegning av arkitekt 
Chr. H. Grosch. 

I 1723 kjøpte den daværende eier 
av Buskerud, Nicolai Schwartz, de tre 
kirkene i Modum. Schwartz har an-
skaffet nytt inventar til tømmerkirken: 
altertavle, prekestol og døpefont med 
himling. Dette er utført i barokk stil 
antakelig omkring 1720. Dette inventa-
ret fulgte med inn i den nye kirken.

Den nye kirken ble vigslet 3. no-
vember 1847. Kirken har stort galleri 

for orgel og sidegal-
lerier. I øst, over al-
tertavlen, er det et 
stort rundt vindu. Til 
kirkens hundreårs-
jubileum ble det her 
satt inn et glassmale-
ri, utført av Emanuel 
Vigeland. Vi ser den 
fortapte sønn som 
vender hjem til sin 
far og får gode gaver 
av hans tjenere eller 
engler.

Altertavlen fram-
stiller nattverdsce-

nen i et stort felt, over der er Jesus på 
korset. Øverst troner den oppstandne 
Kristus. Nattverdbildet er laget slik at 
det på en måte går over i kirkens kor-
parti. På den ene siden sitter Jesus og 
disiplene. Rundt alterbordet i kirken 
samler menigheten seg om det samme 
måltid. Dekketøyet på bildet likner kalk 
og disk som brukes ved nattverden i 
kirken. Det skapes en illusjon av fel-
lesskap og samtidighet mellom Jesus, 
disiplene og de som går til alters.

Kirken ble oppmalt i nåværende far-
ger ved 125-årsjubileet 1972. Ved den-

ne anledning ble det også laget prek-
stolhimling i den gamle barokke stilen.

Kirken har to store portretter 
som forestiller navnløse prester fra 
1600-tallet. Det kan være at de forestil-
ler samme person, malt med 5 års tids-
forskjell og av forskjellige kunstnere. 
Muligens forestiller disse bildene farfar 
til kirkeeier Nicolai Schwartz. Han var 
i mange år prest i Pommern (vest for 
Danzig i dagens Polen).

Kirken har fullt sett av altersølv. På 
alteret står to massive jern-lysestaker. 
Disse kan godt være fra Hassel jern-
verk I de seinere år fikk kirken nye 
messehakler utført av Kristin Lindberg 
fra Krødsherad.

I tårnet henger to klokker fra Olsen 
Nauen klokkestøperi, fra 1889–90. Inn-
skrift på den ene: Jeg vil love Herrens 
navn fra Slægt til slægt og på den andre: 
Kommer thi nu ere alle ting beredte.

To 12-armede lysekroner i bøhmisk 
krystall ble gitt til kirken i 1924. De har 
opprinnelig tilhørt konsul og trelast-
handler Svend Haug.

Kirken er godt vedlikeholdt. I 
kjelleren under koret er det innredet 
bårerom. Kirkegården har mange gam-
le flotte gravminner.

Tekst: Jon Mamen
Foto:  Arkiv, Modum menighet

Nykirke kirke Kirkerommet

Døpefonten

Korvinduet

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.



Modum Menighetsblad Nr. 3/2016
9

Takkegudstjeneste
i Heggen 19. juni

Kirken var nesten fullsatt denne 
søndagen. Folk i alle aldre var kom-
met til gudstjenesten for å vise sin 
takknemlighet for Arild Løviks 32 år 
lange katekettjeneste i bygda. Han 
har gjennom sitt arbeide betydd mye 
for flere generasjoner moinger og 
vært en viktig ressurs inn i barn- og 
ungdomsarbeidet.

Det var to dåp i gudstjenesten og 
god stemning. Et høydepunkt var det 
da en stor flokk voksne «Gospel-
veteraner» avbrøt Løvik da han skulle 

starte på sin tale. De begynte å synge 
den gamle «Freedom is coming», reiste 
seg fra sine plasser og stilte seg opp i 
koret for å hylle sin gamle ungdomshelt.

Senere i gudstjenesten sang nåvæ-
rende Heggen Gospel, og kirkeverge 
og menighetsrådsformann takket Arild 
på en grundig og morsom måte. I sin 
egen tale mimret Løvik om sin tjeneste 
på en fyldig og god måte. Han kom 
også inn på saker som det for tiden er 
stor uenighet om i kirken. «Vi må vise 
respekt for hverandres syn» var hans 

klare budskap. Å se andre mennesker, 
omfavne dem og utfordre har vært 
Arilds mantra hele tiden.

Hele kirkestaben deltok og evnet 
å skape en festgudstjeneste sammen 
med andre frivillige musikere. Under 
utgangsprosesjonen spilte de «Det er 
Guds fred jeg vil gi deg», en sang Arild 
har brukt i alle konfirmasjoner. Det ble 
et verdig punktum. Etter gudstjenesten 
var det kirkekaffe med mulighet for en 
prat enten inne i kirken eller ute i det 
deilige sommerværet.

Tekst: Tormod Moviken
Foto: Helge Haavik

Heggen Gospel On tour 2016

Vi som var til stede på årets Før-vi-drar-på-turne-konsert fikk en herlig, forfris-
kende,  rørende og livsglad musikkopplevelse. Det rocka og svingte, og vi veksla 
mellom trampeklapp og tåretørk.          

Når bladet går i 
trykken er Tysklands-
turneen godt i gang. 
Konserter på skoler, 
slott og i kirker, utfluk-
ter, shopping, bibel-
timer, vertsfamilier, 
Grand Prix, grilling og 
kassefrokost, lands-
kamp, Tensingske 
leker, bussradio og 
mye mye mer. 

Foto: Modum kulturhus

Foto: Geir Holberg

Foto: Einar Andreas Skinstad
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Siden jeg aldri har fått dette spørsmå-
let, har jeg fått tid til å tenke igjennom 
hva jeg ville svart på det. Jeg ønsker å 
svare: «Nesten alle ting – alle mennes-
ker, alle øyeblikk, alle anledninger, alt 
jeg er og har, som kan gjøre livet eller 
dagen, eller morgendagen, bedre for en 
eller flere.»

Hvorfor?
Jeg tror på en Gud som elsket verden 
så høyt at Han ga - - -. Dermed må det 
og de som Gud elsket så høyt, også 
være hellige for oss som tror på Ham. 

Tenk på barna. Når et gråtende 
barn kryper opp på fanget ditt og lar 
seg trøste, er det et hellig øyeblikk.

Som lærer var jeg en gang litt opp-
gitt over 2–3 brumlebasser jeg ikke 
helt klarte å holde styr på. Da kom 
jeg på en setning fra Bibelen: «Da tok 
Jesus med seg Peter, Jakob og Johan-
nes.» Hvem var det? Peter var alltid 
frampå, på godt og vondt. Han prøvde å 
gå på vannet, og ville være mer trofast 
enn alle de andre, men sviktet likevel. 
Jakob og Johannes hadde fått tilnavnet 
«Tordensønnene», – sikkert med god
grunn. Alle tre ble betydningsfulle 
lederskikkelser i den første kristne 
kirke. Der satt de! Jeg måtte se på ele-
vene mine en gang til: Der var Peter, 
Jakob og Johannes! Jesus tok dem med 
seg. Nå måtte jeg be dem om hjelp når 
jeg skulle hente noe eller trengte hjelp
i hagen. Ante jeg at kontakten med 
dem ble hellig? 

I en gammel og vakker kirke på 
Malta fortalte guiden at grunnen til at 

kirken var blitt så fin, var at de som 
hadde vært med på å lage den, hadde 
gjort arbeidet sitt for Gud. Det var 
ikke bare de som lagde mosaikken og 
kunstverkene som tenkte slik. Nei, de 
som utførte alle de tunge løftene med 
å velge ut de rette steinene til grunn-
muren, få dem på plass og beregne 
hvordan de måtte plasseres, også de 
tenkte på at de arbeidet for Gud. Han 
så det som ingen annen kunne se 
eller legge merke til. Derfor gjorde de 
alt vakkert og solid, til glede for mange 
generasjoner.

Hvordan hadde de det, de som 
arbeidet? Trolig var det lange arbeids-
dager, lav lønn, mye slit. Kanskje verket 
det både her og der. Men jeg tipper at 
motivasjonen var på topp, at samarbei-
det fungerte bort imot optimalt, og at 
arbeidsgleden bar dem gjennom slitet.

Vi er heldige som har ordnet 
arbeidstid og får brukbar lønn for det 
vi gjør. Men vi gjør et dårlig bytte om 
det hindrer oss i å oppleve selve arbei-
det som hellig. Jeg tror våre hverdager 
også kan bli hellige og meningsfulle.

Hvordan er det, når jeg utenfor 
kjøpesenteret møter en fra Romfolket 
med pappkrus og blader til salgs? Jesus 
sier at alt vi gjør mot disse minste, det 
gjør vi mot Han. Betyr det at når jeg 
legger litt i koppen, eller kjøper et blad, 
er det Jesus selv som tar imot?

Kan penger være hellige? «Den 
urettferdige mammon», som Bibelen 
så treffende kaller dem?  

Jeg tenker på gutten som gav nista 
si til Jesus og fikk oppleve hvordan den 

ble mat til en stor menneskemengde. 
Undres om han siden følte at han tok 
med seg noe hellig når han pakket nis-
ta? Ville han finne noen å dele maten 
med denne gangen også?

Når jeg rydder vekk matrester, har 
jeg et hellig oppdrag, slik som disiplene, 
da de på Jesu bud plukket opp smulene 
som var blitt til overs etter at mer enn 
5000 hadde spist seg mette. De fikk 
12 kurver fulle. I dag ville det nok blitt 
langt mer matrester etter et så stort 
måltid. Oppdraget vårt er likevel å 
sørge for at ikke noe går til spille. Jo 
mindre vi kaster, jo mer har vi å gi bort.

For ikke å snakke om når jeg sorte-
rer søppel! Gjett hvem som først fant 
på dette med resirkulering! Alt vi fin-
ner i naturen er resirkulert.  

Har Gud noe med politikken å 
gjøre? Er den også et hellig ansvar? 
Det Jesus sier om at «Den som har 
to kjortler skal dele med den som in-
gen har, og den som har mat, skal også 
dele», gjelder det også flyktninger og 
bistand? Absolutt! La oss be om at våre 
myndigheter må tenke solidaritet og 
nestekjærlighet! 

Blir det slaveri med så mye hellig i 
hverdagen? Bare prøv! Jesus sier: «Den 
som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om 
læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra 
meg selv.» 

Hvis alle øyeblikkene våre blir de 
hellige stundene Gud vil de skal være, 
blir det et rikt liv. Det er jo meningen 
at vi skal være en Guds gave til hver-
andre alle sammen.

Liv Therkelsen

Hva er 
hellig 
for deg?

Liv Therkelsen
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I strålende solskinn utforsket små og store familiespeidere skogen og vannene 
rundt Sørli i Holleia på familiespeiderleir. Krykker eller alder, både høy og lav, var 
ingen hinder for å komme seg frem i ulendt terreng og bratte bakker. Det ble 
instruert i kart og kompass så alle fant veien tilbake til leirplassen!

Sommeren ble innviet med både kvelds- og morgenbad! Heldigvis holdt vannet 
god temperatur, for det var mye spenning knyttet til at risflåten, som ble laget i 
fellesskap, skulle sjøsettes. 

Velkommen til å bli med på høstens familiespeiderturer. 
Sett av datoene allerede nå:
21. august  Tur til Trillemarka.  Avreise fra Åmot kirke kl. 12.30
25. september  Kanopadling på Sysletjern kl. 14.00
30. oktober  Høstsamling på Speiderhytta i Holleia kl. 14.00
27. november  Juleverksted i Åmot kirke kl. 12.30

Oops! Hvor ble det av årene?Leirbålsunderholdning ved David og Susana Rast i skogen

Kajakkpadling for første gang

Speidere i ulendt terreng

Speiderne oppdaget naturen

Harald underviser i kart og kompass

Risflåten som ble laget

Flott på Sørli

Risflåte under bygging

Familiespeiderleir 
til Sørli 11.–12. juni Tekst og foto: Røvang / Baardseth
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Har du meldt deg på
som konfirmant?
Hvis ikke, har du fortsatt sjansen! Møt opp til kickoff og 
oppstartssamling onsdag 17. august! 

Alle 9. klassinger fra SMU som har meldt seg på eller 
ønsker å være konfirmant i Modum menighet møter i Åmot 
kirke onsdag 17. august kl.13.30! Mens alle 9. klassinger fra 
NMU møter på Vikersund menighetssenter kl.14.45.

Vi gleder oss til å møte dere!

Vidar & Runar

Gudstjeneste på Gruvetråkka 22. mai

Moingen trosset regnværet og strømmet til 
gudstjeneste på Gruvetråkka søndag 22. mai. 
Sokneprest Geir E. Holberg fortalte om ska-
pelsen og skaperverket. Geithus Musikkorps 
fylte hele rommet med fengende rytmer og flott 
spill!

Familiespeideren stilte med flaggborg og 
sjauere, Tro og Lys deltok med stor entusiasme, 
og miljøgruppa fortalte om solsikken og hvordan 
et frø blir til en blomst. Etter gudstjenesten 
kunne alle prøve seg på en liten «kjenne igjen 
frø» konkurranse som miljøgruppa hadde laget 
i stand. 

Velkommen 
som  konfirmant 

i kirken!

Fullt hus i regnværet

Forbønn ved  Tro og Lys, 
Familiespeideren og 
diakonen

Tekst og foto: Røvang
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Kanskje har du sett at Modum menighet 
tilbyr noe vi kaller «Stille time i Rud 
kirke» den første mandagen i måneden 
kl. 19–20? Vi begynte i februar, og juni 
ble femte gang og siste før sommeren. 
Datoene for høsten er: 5. sept., 3. okt., 
7. nov. og 5. des. Om du har vært der 
før, vil du gjenkjenne at vi i starten 
sier noe om hensikten med en stille 
time: Vi ønsker å åpne muligheter for 
enhver til å utforske bønnen, stillheten 
i kirkerommet, vår relasjon til Gud, 
Bibelens ord. Vi løfter frem Paulus' 
ønske for menigheten i Efesos, at vi 
skal «bli i stand til å fatte bredden og 
lengden, høyden og dybden, ja, kjenne 
Kristi kjærlighet, som overgår all 
kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds 
fylde!» (Ef. 3, 18–19) Vi minner om at 
bønn er mer enn ord. Bønn er også å 
hvile i den stillheten som Gud brer ut 
foran oss, hvor Gud selv er det faste 
punktet å hvile blikket på.

Så er det ikke slik at vi sitter en time i 
total stillhet. Vi har tatt i bruk en kort 
liturgi som kalles pusteromsliturgi, 
hentet fra den tverrkirkelige bevegel-
sen Korsvei. Vi synger to salmer i 
løpet av samlingen. Vi mediterer over 
en bibeltekst som blir lest (og også 
utdelt på ark). Det er to perioder med 
stillhet av ca 15–20 minutters varighet. 
I den ene gis det rom for vandring i 
kirkerommet, tenne lys i globen, bruke 
alterringen for å knele ved. Eller bare 
sette seg godt til rette og synke inn i 
«ditt eget rom» i en stillhet som gir 
indre hvile, samtidig som man befinner 
seg i et fellesskap. Du kan sette deg 
akkurat hvor du vil. Det er god plass! 
Og legg deg på minnet at: Hos Gud 
har du alltid plass, hos ham er du 
velkommen. Han gir fremtid, liv og håp. 
Han tilgir og reiser opp. Å søke hans 
nærhet i et kirkerom, å ville være i sin 
Fars hus – er gode steg på trosveien. 

Menighetsbladet har snakket med en 
som har et langvarig engasjement for 
stillhetsarbeid/retreat. Helge Gutuen 
var leder for komiteen for stillhets-
arbeid i Modum menighet før han i 
2015 måtte trappe ned på sitt frivillige 
arbeid pga helsemessige problemer. 
Men å møte opp på de stille timene 
som deltager, gjør han med glede.

Hvordan begynte din interesse 
for stillhetsarbeid? 
«Det startet med at jeg reiste på 
retreat for første gang på slutten av 
80-tallet. Det å komme på retreat noen 
dager var som å komme hjem for meg.
En dagsrytme med tidebønner, Jesus-
meditasjon og stillhet passet meg. Jeg 
var rektor på Enger skole og hadde 
en travel hverdag. Da følte jeg at noen 
dager på retreat var til stor hjelp.»

Men hvordan ble du engasjert i 
stillhetsarbeid i menigheten?
«Jeg hørte etter hvert om enkelte 
menigheter som hadde dags- og kvelds-
retreater og tenkte at dette burde vi få 
til i vår menighet også. Og sammen med 
Torunn Nateland (som var diakon da) 
fikk vi til en komite for stillhetsarbeid, 
og den første dagsretreaten ble holdt i 
Gulsrud kirke. Senere har det vært på 
Institutt for sjelesorg. Av helsemessige 
grunner har jeg måttet kutte ned på 
frivillig engasjement, så jeg er ikke med 
i komiteen nå. Men jeg deltar hver gang 
på «stille time» i Rud kirke.»

Hva betyr det for deg å delta på en 
slik stille time? Kan du si noe om hva 
du «bruker» stillheten til, og 
hva dette gir deg som kristen?
«For meg betyr det mye å delta på 
en stille time. Det er et pusterom slik 
liturgien tilsier. Det er et sted der jeg får 
et personlig møte med Gud. Stillheten 
hjelper meg til det. Det kan variere hva 

jeg «bruker» den stille tiden til.  Men 
hver gang leser jeg og mediterer over 
teksten vi får utdelt. Meditasjonen gir 
meg ofte både bønneemner og noe å 
takke for. Noen ganger tenner jeg lys 
i lysgloben. Noen ganger kan jeg bare 
sitte og la tankene komme og gå. Og så 
synes jeg at alterbildet i Rud kirke er 
så talende. Jeg kan sitte lenge og bare 
se på det. 

Stille time (og retreat) gjør kristen-
livet mitt rikere.»

Kan stille time være noe å forsøke 
også for den som er søkende, men 
som ikke har en klar, grunnfestet tro? 
Hva tror du om det? 
«Her er jeg litt usikker. Noen er redd 
for stillheten og tenker kanskje at 
det er noe negativt. Men den som er 
nysgjerrig på dette, kan jo prøve. Da 
jeg selv var søkende, virket stillhet og 
tente lys tiltalende på meg. Så kanskje 
kan de som søker, finne noe her. Alle er 
velkommen til stille time uansett.»

Kirsti Hole

«I stillhet og tillit skal 
deres styrke være» (Jes. 30, 15)

Helge Gutuen ved lysgloben
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Åmot kirke 20 år
– Vellykket markering

Kirken ble vigslet av biskop Sigurd 
Osberg 16. mai 1996, Kristi him-
melfartsdag. På grunn av at 16. mai i år 
var «inneklemt» mellom første pinse-
dag og 17.  mai, skjedde hovedmarke-
ringen i jubileumsgudstjenesten 12. juni.
Før søndagens gudstjeneste hadde 

jubileumskomiteen også ansvaret for 
to andre arrangementer. Fredag var 
de lokale barnehagene invitert til 
stor barnebursdag i kirken. Her var 
det konkurranser, leker, pølser og is. 
Valborg Sirnes hadde påtatt seg å 
skrive og fremføre Eventyret Åmot 
kirke. I det fine været ble det en glad 
og god dag for både barn og voksne. 
Lørdag var det aktivitetsdag utenfor 
Åmotsenteret. Åmot jente- og gutte-
musikk spilte samtidig som det foregikk 
spennende bruskassestabling og for-
skjellige konkurranser, med premier. 
Invitasjoner til søndagens festsamling i 
kirken ble delt ut.

 I jubileumsgudstjenesten, der vi 
markerte at kirken i 20 år har vært en 
god og romslig møteplass og rasteplass, 
deltok prestene Runar Liodden, Geir 
Holberg og Kjell Roger Isene sammen 
med biskop Per Arne Dahl. Isene var 
Åmot kirkes prest fra 1996 til 2001. 
Liodden hadde satt «Guds dugnad?» 
som tema på gudstjenesten.

I forbindelse med at nytt flygel 
ble tatt i bruk for første gang var det 
samlet et imponerende lag av musikere 
og sangere; Hanna Louise Husøien, 

Helge Nysted, Ole Henrik Bottolfs, 
Jarle Oseth, Stian Tveit, Jan Ekornrud, 
Håkon Skagen, Trym Gjermundbo, 
Birk Gjermundbo, Oskar Fidjestøl, 
Sarah Plomås Strandbråten og 
Lars-Ole Gjermundbo. Disse var 
sentrale i å løfte gudstjenesten til noe 
helt utenom det vanlige.

Etter kirkekaffen, der piroger 
var en artig nyhet for mange, var det 
festsamling inne i kirken. Forskjellige 
sentrale personer fra kirkens første 
tid var invitert og deltok i programmet 
videre. Per Ole Buxrud startet 
samlingen med et kort historisk 
tilbakeblikk før Per Arne Dahl fikk 
ordet. På sin glade og varme måte 
fortalte han blant annet litt om sine seks 
år som Åmot kirkes menighetsprest. 
Han intervjuet også Stian Tveit, Åmot 
kirkes menighetsmusiker 2000 til 2010.

Ordfører Ståle Versland, som også 
var lensmannsbetjenten som var 
hovedansvarlig for den raske opp-
klaringen etter brannforsøket i 1994, 
fortalte levende fra dette. Videre hilste 
han som ordfører og takket for alt det 
viktige og positive Åmot kirke betyr 
for Modums innbyggere.

Barnehagebursdag
Lørdag utenfor Åmotsenteret Bruskassestabling lørdag

Åmot jente- og guttemusikk spilte

Tekst: Per Ole Buxrud
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Odd Flattum, Modums tidligere 
ordfører, fortalte, blant annet gjennom 
smilende og tankevekkende kirkelige 
poenger, om hans og kommunens del-
tagelse når det gjaldt å legge til rette 
for å få bygget kirken.

 Deretter fulgte sanginnslag ved 
Lars Ole Gjermundbo og musikere før 

Valborg Sirnes, på sin meget dyktige 
måte, fremførte Eventyret om Åmot 
kirke. 

Tor Lindrupsen, kunstneren som 
vant oppdraget med å utsmykke 
kirkerommet fortalte om hvorfor det 
forskjellige er som det er. Videre var 
det gode ord fra Trinelise Ruud, Åmot 

kirkes første daglige leder. Så var det 
Stine Buxrud sin tur; hun hadde fått 
i oppdrag av jubileumskomiteen å 
komme med tanker og ønsker for 
kirken videre. Så fulgte hilsener fra 
Jon Mamen, Lise Wold Kleven, Berger 
Hareide og Nina Brokhaug Røvang. 

Arne E. Sæther, som var statens 
kirkekonsulent da kirken ble bygget, 
hilste og fortalte fra sin befatning med 
godkjenning og annet. 

Siste hilsen var fra en beveget 
og takknemlig Arne Åmland, kirkens 
hovedarkitekt.

Under jubileumsgudstjenesten i Åmot 
kirke søndag 12. juni ble vårt nye flygel 
innviet! Begivenheten ble markert ved 
at kantor Hanna Louise Husøien og 
menighetsmusiker Helge Nysted spil-
te et 4-hendig pianostykke arrangert 
for anledningen, med klassisk musikk, 
folketoner og salmer i skjønn foren-
ing.  

Vi er veldig glade for at vi nådde 
målet vårt om å ha flygelet på plass til 
jubileumsgudstjenesten, og er taknem-
lige til alle som har bidratt til at det 
har latt seg gjøre. Private givere, frivil-
lige sangere og musikere som var med 
på konserten til inntekt for flygelet i 
januar, samt Sparebank 1, Gjensidige og 
Midtkraft fra det lokale næringsliv har 

sammen gjort det mulig å virkeliggjøre 
dette prosjektet.

Vi har nå nådd 200 000,- kr i inn-
samlede midler, og mangler bare 
40 000,- kr før finansieringen er helt 
i havn. Gaver til flygelet kan fremdeles 
settes inn på:

 
kontonr. 
2270.03.24366
eller gis via
mCash 

 
Merk 
innbetalingen 
med «Flygel». 

 
Vi er takknemlige for alle bidrag, og 
gleder oss over denne store bursdags-
gaven til kirka vår!

Arne Åmland, arkitekt

Kantor Hanna Louise Husøien og 
menighetsmusiker Helge Nysted

Innvielse av nytt fl ygel

Odd Flattum og Per Arne Dahl                             Foto:  Anne Margrethe Eide Skagen

Tekst: Helge Nysted
Foto: Nina Brokhaug Røvang
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Granstad skole
og klokkerbolig
Tidligere Granstad skole ligger fint til 
ved den nordre avkjøringen til Heggen 
kirke. Granstad skulle komme til å bli 
den første faste bygdeskolen i Modum. 
Men det var mye fram og tilbake før 
skolen sto ferdig.

Representantskapet bestemte i 
møte 24. august 1842, at skole skulle 
bygges. Sterke krefter ville at skolen 
skulle bygges på Stavnsengen under 
Hval.  I september 1845 foreslo imid-
lertid prost Tandberg at tomt skulle 
avstås fra Heggen prestegård. Repre-
sentantskapet vedtok i et møte 24. ok-
tober 1845 at lokalet også skulle være 
lokale til kommunalforsamlingen og 
forlikskommisjonen. Dette ble endret 
4. november 1845, og det ble vedtatt at 
skolen kun skulle bygges som skole og 
klokkerbolig. Den 6. mars 1846 forelå 
anbud fra Anders Christophersen En-
gelstad på bygging av hovedbygning for 
380 spesiedaler, stolpehus 50 spesieda-
ler og fehus 47 spesiedaler.

Ved kongelig resolusjon av 14. mars 
1846 forelå vedtak om bortfeste av 
46 mål tomt fra Heggen prestegård til 
skolen. Stor var stemningen da skolen 
ble besiktiget og godkjent av formann-
skapet 11.mai 1846.

Låve med stall ble bygget av Auen 
Viger og Erik Berg for 124 spesiedaler, 
og sto ferdig 28. august 1846. Stabburet 
sto ferdig 24. november 1847. 

Husene hadde en del feil og man-
gler. Disse ble rettet, og Granstad 
klokkerbolig ble tatt i bruk av kirke-
sanger Hans E. Brekke 11. desember 
1848. Brekke ble samtidig den første 
lærer på Granstad skole. Lønnen var 65 
spesiedaler i 1866. I tillegg disponerte 
han jorden ved skolen. Brekke var læ-
rer ved skolen til 1874.  Jens H. Brekke 

overtok som lærer 
på Granstad etter sin 
far. Han hadde 50 års 
jubileum som lærer i 
1891. Jens var organist 
i Heggen kirke fra 1854 
til 1876, deretter kir-
kesanger og klokker til 
sin død i 1900. 

Klokkerne hadde 
ansvaret for opplæ-
ringen i katekisme. 
Dette ansvaret hadde 
de hatt siden refor-
masjonen, og var nok 
en viktig årsak til 
bindingen mellom skolen og kirken.  
      I en oversikt fra 1. januar 1892 er 
opplyst at skolen hadde 58 elever,  2 
avdelinger og 2 klasser, og at det var 
36 undervisningsuker. Skolen hadde 
1½ lærerpost på henholdsvis 36 og 
15 uker fra 1898. Den halve lærer-
posten ble forent med skolen i Fin-
nemarka, som hadde 12 uker. Gran-
stad skole var delt i småskole (1.–3. 
klasse) og storskole (4.–7. klasse).
   Lærebøkene ble gjenstand for en be-
tydelig revisjon ved skolestyrets vedtak 
29. desember 1891. Pontoppidans for-
klaring (til Luthers katekisme) skulle 
avskaffes og Anton Christian Bangs 
forklaring innføres.  Hans Reuschs ut-
gave av boka i naturkunnskap ble inn-
ført. Fra 1. januar 1897 ble Nordahl 
Rolfsens lesebok tatt i bruk. I 1910 ble 
gymnastikk innført med 4 halve timer, 
som ble tatt fra undervisningen i natur-
kunnskap og skrivning. Noen år etter 
1910 ble det på Granstad skole innført 
ordning med skomakersløid. Dette 
var et 3 ukers kurs som alle skolene i 
Modum var forpliktet til å organisere.

    Fra 1. juni 1939 opphørte Granstad 
storskole (4.–7. klasse). Elevene ble 
overført til Stalsberg skole, og trans-
porten ble besørget av Emil Solheim 
for kr 7,- per dag.

   
Kilde til tekst og bilde: 
Modums Historie v/Roar Tank, annen del

I forrige nummer av menighetsbladet
ble Vestre Spone kirke presentert.
Her har vi referat fra innvielsen

Innvielsen av Vestre Spone kapell
ved prost Barman m. fl. blev en 
høitidsdag. Deilig mildt høstveir og 
overfylt kirke. Alle beundret stilen 
og de skjønne farver. De som har 
utført arbeidet har all ære av det. Det 
er arkitekt Essendrop, byggmester 
Hagen, a/s Vikersund trævare-fabrik, 
malermester Larsen og Presterud 
& Hovde. Og sist men ikke minst 
kunstmaler Kongsrud, som har malt 
den gripende altertavle, omhyggelig 
og fint utarbeidet i form og farver. 
Maren Dortea Horgens gravsten var 
bekranset i anledning dagen. 
Det er hennes og alle medarbeidernes 

«Historiespalten»

Vidar Brekke
Medlem av Modum menighets historieutvalg
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 Overnatting for Åmot barnegospel

ønske, at gaven og verket fremfor 
alt skal få mennesker til mere å ære 
Gud. Det vil sikkert bidra til, at flere 
søker til Modums skogkapell. Og herlig 
kunst støtter vitnesbyrdet om Guds 
herlighet.

Kilde:  Modum menighetsblad – november 1934 

1936

Den siste hilsen
Kirkesangeren og jeg kjørte som vanlig 
sammen i likfølget til kirken. Det var 
fhv. handelsmann F.s begravelse, stort 
følge og stor sorg, bl.a. fordi døden var 
kommet så plutselig. Kirkesangeren 
fortalte, at F. den siste dagen hadde  følt 
sig uvel. Men han gikk som vanlig ned 
til postkassen, da postbudet var gått. 
Det var ingen annen post den dagen 
enn Menighetsbladet. Han satte sig inn 
og leste det, og så måtte han legge sig. 
Straks efter var han død. 
«Så Menighetsbladet var det siste han 
leste her i verden», sa kirkesangeren.

Jeg blev underlig tilmote og måtte 
siden se efter hvad som stod i det nr. av 

bladet, om det var noe for en sjel, som 
gikk inn i dødsskyggens dal. Siden må 
jeg ofte huske på dette og andre trekk 
fra bladets vandring inn i hjemmene.

Det gjelder å ikke glemme hoved-
saken, selv om det også i et sådant blad 
kan være nyttig å ha med litt stoff, som 
er av mere almindelig interesse for lo-
kalmenigheten.

P. Bj.
Kilde:  Modum menighetsblad – april 1936

1946

Kirkens kontroll m.h.t. vaksinasjon 
opphevd 
Det er således ikke lenger nødvendig å 
forevise vaksinasjonsattest ved lysning 
til ekteskap eller ved innskrivning til 
konfirmasjonsforberedelse.

Kilde:  Modum menighetsblad – februar 1946

1947

Takk
Et lenge følt savn er nu avhjulpet ved 
Snarum gravkapell, idet hr. Even Hov-

de og kjøpm. Astrid Sundhaugen har 
skjenket marskalkstaver med utstyr. 
På menighetsrådets vegne rettes det 
herigjennom en hjertelig takk til begge 
givere.

     
Ole S. Bakken
Kilde:  Modum menighetsblad – februar 1947

1947

Heggen kirkegård
Det er nå endelig blitt anskaffet  et 
senkningsapparat til kirkegården. Alle 
vil sikkert bli meget tilfreds ved denne 
ordning, hvorved begravelseshandlin-
gen blir meget mer stemningsfull og 
høytidelig enn før tilfelle var.

Vi takker graveren Sigvart Johansen 
som frivillig tok på seg arbeidet med å 
gå rundt og samle penger til senknings-
apparatet.

Likeså takker vi alle giverne.

E. P.
Kilde:  Modum menighetsblad – desember 1947

Lørdag–søndag 23.–24. april overnattet 
70 små og store i Åmot kirke. Øvelse 
inne i kirken, sporløype ute bak kirken, 
pølser, kirkekino med popcorn og brus, 
lesestund for de små, spilling i kjelleren 
for de store, ost og kjeks på kvelden 
for ledere og foreldre, soving nesten 

over alt i kirken og stor gudstjeneste 
søndag morgen! En topp helg med godt 
fellesskap!

Velkommen til å bli med i Åmot bar-
negospel eller Knøttesang! Et aktivt 
kor for alle barn fra 1 år og opp til og 
med 7. klasse fra hele bygda! 

Sett av datoene og møtt opp, som 
deltager eller tilskuer:
 
•  torsdag 25. august kl. 17.30; oppstart 

med første øvelse
•  søndag 11. september,  synger i guds-

tjenesten i Åmot kirke kl. 11.00
• torsdag 22. september, stor jubile-

umskonsert i Åmot kirke kl. 19.00 
(for alle korene i menigheten m.fl)

•  søndag 23. oktober, synger i guds-
tjenesten i Heggen kirke kl. 11.00

• torsdag 24. november, adventskon-
sert med Jarle Waldemar kl. 18.00. 
Middag og øvelse i forkant.

• søndag 27. november, synger i guds-
tjenesten i Åmot kirke kl. 11.00

• julaften,  synger i gudstjenesten i 
Åmot kirke kl. 14.45 

Målfrid, Susann og Tina er klare 

for å sove i resepsjonen 

Ellevill glede

Spilling; 
Cassie, Natty, Elisabeth og Ingrid Mathea 

Amina, Rune, Camilla, Natty og Susann 
løser oppgaver

Tekst og foto: Røvang
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I Modum har vi 7 flotte kirker som 
ligger godt plassert rundt i bygda vår. 
Etter kirkeloven er det kommunen 
som har det økonomiske ansvaret for 
at det er midler til å vedlikeholde kir-
kene og fellesrådet som har ansvaret 
for å ivareta byggene. Bygningsutvalget 
for kirkene, ledet av kirkevergen, har 
hatt sin årlige befaring for å se hvordan 
det står til og hvordan en på best mulig 
måte skal prioritere de 500.000,- som 
er satt av til sammen på de 7 byggene 
på investeringer hvert år. Bildene her 
viser noe av det som det jobbes med 
i 2016. Er det noen som ønsker hele 
rapporten fra bygningsbefaringen, kan 
denne fås ved å ta kontakt med kirke-
vergen. 

Hva skjer 
på rehabiliteringsfronten?

Gulsrud kirke: Nye takrenner og repara-
sjon av vegg der vannet har rent «feil 
sted».

Heggen kirke: Råteskader på loft er re-
parert, og i høst startes det med takrepa-
rasjoner. Det vil dermed stå stillaser mor 
nord/øst en periode fremover.

Heggen kirke: Taket inne i nordskipet vas-
kes og veggene males.  Utover høsten vil 
benkene bli satt inn igjen, rehabiliterte og 
med nytt varmesystem påmontert. 

Nykirke: Takstein som er løse skal festes.

Nykirke og Snarum: Her er det behov for 
utskifting og reparasjon av enkelte vinduer. 

Rud kirke: Deler av den ene veggen var 
råtten og er nå skiftet ut. Det samme vil 
skje ved inngangspartiet, hvor det er flere 
råtne områder. 

Vestre Spone kirke: Denne og flere av de 
andre kirkene får forlengede takrenner og 
nymalte vannbrett

Åmot kirke: Biblioteket flyttet ut i juni, og 
lokalene klargjøres for aktiviteter i regi av 
menigheten samt utleie. 

Rud kirke: Denne og flere av kirkene får 
nye oppslagstavler dette året!

Tekst og foto: Nina Brokhaug Røvang



Modum Menighetsblad Nr. 3/2016
19

14.–15. mai avsluttet Modum Soul 
Children vårsemesteret med over-
natting i Åmot kirke. På lørdagen 
samlet 16 spente barn, ungdommer og 
voksne seg med full oppakking.  Vi rigget 
oss til i kirkerommet med madrasser, 
puter, kosedyr og soveposer. Men før vi 
skulle krype ned i posene våre, var det 
flere ting på programmet, som øving av 
sanger, solo og band. Koret gjorde en så 
god innsats at det ble ekstra fri. I fritiden 
var det fotballspilling, brettspilling, 
tegning og chilling for det var middag 
og ny øving.  Til middag koste vi oss 
med deilig mat; Taco selvfølgelig! Det 
hører med i MSC at vi leker leker og 
det som er høyest på ønskelisten er 
«Catch the flag». Det går noen ganger 
litt røft for seg når lagene løper rundt 

og leter etter fiendens «flag». Det er 
utrolig morsomt og nervepirrende, for 
du kan bli tatt og satt i fengsel … Det 
høres kanskje voldsomt ut, men det 
slutter alltid lykkelig.

Etter en dag med god mat, sang, 
musikk, leik og hyggelig felleskap var 
det trøtte og slitne barn som rigget 
seg til i kirkerommet med snop og 
popcorn for å se kirkekino. Noen sov 
litt under filmen, og de fleste sovnet 
fort når roen senket seg kl. 23.00.

En av jentene mistet all luft i 
madrassen sin, men når man har gode 
venner ordner det seg alltid. Da sov de 
to på en madrass isteden. 

På morgenen våknet vi av sollyset 
som silet inn gjennom vinduene. Dags 
for frokost, opprydding og øvelse. 
Medlemmene i koret hjalp alle til 
med opprydding så det som var et litt 
«bombet» soverom for oss, ble raskt 
fiks ferdig kirkerom til gudstjeneste.

Når koret på slutten av guds-
tjenesten stemte i med «Gloria», Geir 
svingte på prestekjolen og dåpsfølget 
danset, da var det høy himmel i Åmot 
kirke. 

Takk til koret, bandet og foreldre 
som gjorde helgen mulig! Velkommen 
til en ny spennende høst med MSC. 
I år skal vi på Soul Children Festival 
i spektrum i Oslo. Vi gleder oss til 
musikkopplevelser og fellesskap. 

Hilsen Therese, Vidar og Hanna Louise

Glimt fra menighetens aktiviteter

Siden sist  Delinga 29. mai
På grunn av kraftig regn på morgenen 
måtte friluftsgudstjenesten på Delinga 
flytte innendørs. Det ble en fin stund 
for de som var til stede. Som før var 
det Jon Mamen som var prest, og 
etterpå var det kirkekaffe med mange 
gode kaker. 

Lørdag 23. april opprant med fint, men 
litt kjølig vær. På menighetssenteret 
hadde folk vært i sving i flere dager 
med henting av lopper, utpakking 
og prising. Det var masse lopper og 

mange folk, og tingene gikk virkelig 
unna. Vaflene smakte godt, og mange 
fikk også med seg en kake eller en 
blomst fra lotteriet. Resultatet var 
kr 51.000,-, og vi takker alle som bidro.

 Loppemarked på Vikersund menighetssenter

 Modum Soul Children helg i Åmot kirke
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Under denne overskriften har Tor-
mod Kleiven og Else Kari Bjerva i 
Normisjon vært i Nepal og hatt semi-
nar om seksuelle overgrep i kristen 
sammenheng.

«Jeg opplever at det har åpnet seg 
en dør til å snakke med pastorer i kir-
ken om seksuelle overgrep.»

Deltaker
– Seksuelle overgrep er dessverre ut-
bredt i alle kulturer, men møtet med 
representanter for kirker og kristne 
organisasjoner gav håp om endring i 
den nepalske kirken, sier Else Kari. Fra 
norsk side var dette et samarbeid mel-
lom Normisjon og HimalPartner.

Det har åpnet seg en dør
25 personer fra forskjellige kirkelige 
sammenhenger var med på kurset i 
april, som ble arrangert av Higher 
Ground Councelling Center og Elijah 
Councelling og Training Centre. Av del-

takerne var det bare fire menn og ingen 
pastorer. Men det var som en av delta-
kerne sa etter seminaret: «Jeg opplever 
at det har åpnet seg en dør til å snakke 
med pastorer i kirken om seksuelle 
overgrep.» De hadde fått et språk så de 
kunne sette ord på vanskelig tematikk.
I etterkant av det tre dager lange semi-
naret, var 12–14 ledere med på en to-
dagers workshop med mål om å finne 
en vei for hvordan dette skal tas videre 
i Nepal.

Evnen til å gjøre godt og ondt

«Evnen til å gjøre godt og ondt. 
Å ruste Kirken til å håndtere 

seksuelle overgrep». 

Dette var overskriften over seminaret. 
Temaene var: «Hva er seksuelle over-
grep i kirkelig sammenheng?», «makt 
og seksuell vold», «hvem er overgri-
per og hvem er offer?», «forskjellen på 
seksualitet og seksuelle overgrep» og 
«Tilgivelse og helbredelse».

Tilgivelse i denne sammenhengen 
er et krevende begrep, da offeret ofte 
selv har en sterk skam- og skyldfølel-
se og strever med å legge skylden på 
overgriper, der det hører hjemme. En 
forventning om å tilgi blir ofte et nytt 
overgrep. Det å forstå prosessen rundt 
tilgivelse, slik at det ikke blir feil, er vel-
dig viktig, – og vanskelig! En praksis i 
nepalske kirker tilslører dette ytterli-
gere ved at ofte begge parter blir satt 
under kirketukt når overgrep avdek-
kes; det kan til og med skje i forbindel-
se med incest og offeret er mindreårig.

Makt er et annet viktig begrep. 
Nepalere er godt kjent med men-
nesker i maktposisjoner, men en som 
har makt i kirken har fått det ut fra en 
tillitsposisjon. Det vedkommende sier 
har en annen tyngde enn andre men-
neskers uttalelser, rett og slett fordi 
vedkommende nyter en så stor grad av 
tillit. Men ofte er det vanskelig å se at 

også det handler om makt, nemlig makt 
basert på tillit, og at dette er en makt 
det er vanskelig å verge seg mot.

Åpenhet og trygghet
– Vi opplevde stor grad av åpen-
het og trygghet i forhold til sensitive 
temaer, sier Else Kari. Det gjorde at vi 
fikk fruktbare og engasjerende sam-
taler i plenum. Det var ingen bagatel-
lisering eller benekting av at dette 
temaet er aktuelt i kirkelig sammen-
heng. Workshopen i etterkant skulle 
legge grunnlaget for et videre arbeid 
med temaene. Det ble arbeidet en del 
i grupper og fastsatt hvilke emner som 
skulle belyses i framtidige kurs, så vel 
som pedagogiske innfallsvinkler. 

Rupa Chetri og Nikish Tapa, som 
begge arbeider i Higher Ground Coun-
celling Center, vil være hovedansvar-
lige for dette videre. Begge er snart 
ferdig med sin psykologutdanning, 
samtidig som de har mye erfaring 
fra sjelesorg og samtaler med unge 
som har vært utsatt for overgrep.
– Den erfaringsbaserte kunnskapen de 
har, kombinert med motet til å stå opp 
og ivareta den utsatte, gir håp om end-
ring for kirken i Nepal på dette områ-
det, sier Else Kari Bjerva.

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107

Håp om endring
«Evnen til å gjøre godt og ondt.  Å ruste Kirken til å håndtere seksuelle overgrep»

Tormod Kleiven og Else Kari Bjerva i 
Normisjon i Nepal 

Interesserte kursdeltakere

Tekst: Terje Holmedahl – Foto: Else Kari Bjerva
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Kristenrussen er et fellesskap som 
kommer sammen på tvers av kirke-
samfunn og skoler. Det arrangeres 
nasjonale samlinger som nyttårsfesti-
valen Awake og russetreffet i Kragerø. 
Det er også kristenrussgrupper i de 
ulike fylkene og her arrangerer lokale 
styrer, som består av russen selv, egne 
sammenkomster.  

Kristenrussens motto er : 
«Sammen og tilstede 
gjør vi en forskjell». 

For Kristenrussen er ikke ment som et 
alternativ, men som et tillegg til russe-
tiden. De ønsker å være med der det 
skjer og har stand på flere av de store 
russetreffene. Lillehammer og Tryvann 
er to av stedene hvor kristenrussen 
deler ut vafler, vann og kaffe til takk-
nemlig medruss.  

Skal du være russ i 2017 eller 2018 
og vurderer å være Kristenruss eller 
ønsker mer informasjon? Da kan du bli 
medlem i en av disse gruppene på Face-
book: «Kristenruss i Buskerud 2017?» 
eller «Kristenruss i Buskerud 2018?». 
Du forplikter deg ikke til å bli kristen-
russ selv om du blir med i gruppa.  

11. september arrangeres det en 
sosial dag på Gausdal leirsted i Åmot, 
for potensielle kristenruss fra Buske-
rud i disse to årskullene.  Familien din 
er også hjertelig velkommen, så ta dem 
med hvis du ønsker det.  Samlingen star-
ter klokka 14.00 med fotball, volleyball 
og ulike aktiviteter, og  avsluttes med 
grilling. Det tas værforbehold, så følg 
med på facebookgruppa for ditt kull for 
videre informasjon.  

Hvis du ønsker å få vite mer om 
kristenrussen, kan du gå inn på hjem-
mesiden www.kristenrussen.no, eller 
ta kontakt med Kari Elise Liodden på 
mail: post@bibelkort.no eller på 
mobilnummer: 97022424.

For å komme med en liten person-
lig hilsen til slutt: Jeg var Kristenruss 
i 1993 og hadde et flott år hvor jeg 
var med på flere samlinger for Kris-
tenrussen i Oppland og Hedmark. Jeg 
ble også kjent med mange fine folk, 
og den fineste av dem alle, traff jeg på 
Kristenrusstreffet i Kragerø. Dette var 
en kjekk rødruss fra Telemark som het 
Runar Johannessen.  Nå er han er prest 
i Modum menighet og 3. august har vi 
vært gift i 20 år. 

Hurra for Kristenrussen!

Kari Elise Liodden

Kristenrussen

   

Lenge før staten Israel ble opprettet i 
mai 1948, hadde visjonære jøder sett 
behovet for et fond som skulle finansiere 
kjøp og utvikling av landområder i 
Palestina. Området var under tyrkisk 
herredømme før 1. verdenskrig og 
manglet det meste. Landet Israel 
ligger mellom Middelhavet og enorme 
ørkenområder, en faktor som gir store 
klimatiske utfordringer. Bibelske løfter 
om ørkenen som skal blomstre, er en 
profetisk visjon som krevde praktiske 
løsninger.

Allerede i 1901 ble organisasjonen 
JNF-KKL grunnlagt på den 6. Sionist-
kongressen i Basel, Sveits. 

Avdelingskontorer finnes i dag i 
over 40 land. Mot alle odds har det 

lykkes å plante skoger. Blant forskjellige 
treslag finner man aleppo-furu, sypress, 
tamarisk, middelhavseik, eukalyptus og 
nyttevekster.

I årenes løp bygget man bosettinger, 
kibbutzer og byer, plantet skoger, anla 
vannreservoarer og reiste branntårn. 
Over 240 millioner trær er blitt 
plantet, mange med støtte fra Norge. 
Alle våre nyere konger har sine skoger 
i nærheten av Jerusalem. Som formann 
for den norske avdelingen er jeg meget 
stolt over det, for dette er unikt.

Skogene hindrer erosjon og stopper 
ørkenspredning, forbedrer klimaet og 
vannhusholdningen.Hvert tre binder 
store mengder CO2, dessuten har 
dyrelivet tatt seg opp. Forskning og 

opplæring er også satsningsområder 
til organisasjonen med hovedsete i 
Jerusalem. JNF forvalter i dag store 
skogområder med stier, piknik- og 
lekeplasser og sykkelveier. For hele 
befolkningen på nå over 8 millioner 
mennesker gir dette flotte fritidstilbud, 
særlig i helgene og i høytidene.

JNF kaller seg gjerne verdens eldste 
miljøorganisasjon og ser tilbake på 115 
grønne år. Å gi et tre er en flott gave til 
alle anledninger!

Wolfgang Müller

Jødisk Nasjonalfond Norge
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

SEPTEMBER
Mandag  19. 09.  kl. 11.00:  Hyggestund
Torsdag  22.09.  kl.19.00:   Jubileumskonsert med 
   Helge Nysted,  Hanna Louise  
   Husøien og de lokale korene 
   i Modum.
OKTOBER
Søndag  9.10.  kl. 19.00:  Temakveld: Jesus som healer. 
   Et møte med Jan-Olav Henrik-
   sen – professoren som fikk 
   varme hender

Tirsdag 11.10.  kl. 18.00:  Åpent møte om menighetens  
   fremtidige fokus.  Hvor går veien  
   videre for  Modum menighet? 
Mandag 17.10.  kl. 11.00:  Hyggestund
Mandag 31.10.  kl. 16.30:  Allehelgensfest for hele familien

– en festlig kveld for barnefamilier. Lek og aktiviteter, 
pølsefest og godtepose til barna mens de ser på film og 
koser seg! Det blir ingen utkledning, men en trygg og 
hyggelig samling for  liten og stor.  100,- per familie eller  
40,- per barn. Velkommen!

AUGUST:
Onsdag 31.08.  kl 19.00: Forbønnsgudstjeneste
   v/Jørgen Korsvik og Kirsti Hole
 
SEPTEMBER: 
Onsdag 14.09. kl 19.00: Dikteren med den grønne 
   pennen. En kveld med sanger  
   av Trygve Bjerkrheim  
   v/Eli og Terje Landro
Onsdag 21.09. kl 19.00: Gjennomgang av neste 
   søndags tekst
   Luk 9, 57-62 v/Geir Holberg
Onsdag  28.09. kl 19.00: Godhet – en uimotståelig kraft
   v/Marianne Kraft som også 
   forteller fra sitt arbeid i   
   regionen

OKTOBER:
Onsdag  12.10. kl 19.00: Konsert med Frelsesarmeens 
   Hornorkester fra Drammen
   Musikk, sang og vitnesbyrd
Onsdag  19.10. kl 19.00: Quizkveld
Onsdag  26.10. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet 

NOVEMBER:
Onsdag  02.11.  kl 19.00: Vi fletter julekurver 
   v/Beate Lindseth

MIDDAG
onsdag kl 17.00:  7. september, 5. oktober, 
   9. november 

FORMIDDAGSTREFF
tirsdag kl 11.00:  13. september, 11. oktober, 
   8. november, 13. desember

Vikersund menighetssenter

Hva skjer i Åmot kirke?

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

For gudstjenester på menighetssenteret, se gudstjenestelista på baksiden

Kurs Vikersund menighetssenter

FADERVÅR
3 undervisningskvelder
v/Leif Gunnar Engedal

Formiddagstreff

Hva er bønn, hvorfor be, hvordan be?
Om bønnens betydning i troslivet
16. nov.: Å komme til sans og samling
 Kort innledning til Fadervår
23. nov.: Fadervår – bønnen og det  

kristne gudsbildet
30. nov.: Fadervår – bønnen og det 

kristne livet 

Påmelding via e-post til 
torill@famkorsvik.org, 913 82 456 
eller diakon kirsti@modumkirke.no, 
951 47 345
Kurskveldene starter kl. 19.00 og 
varer til kl. 21.15.
Kursavgift: kr. 50,- pr kveld

Formiddagstreffet på Vikersund 
menighetssenter starter opp igjen 
tirsdag 13. september kl. 11.00. Kjell 
Bjørka fra Krødsherad kommer og 
viser bilder fra en av sine mange turer. 

Ellers blir det god formiddagsmat, 
utlodning og andakt. Velkommen!

Treffene fortsetter 2. tirsdag 
hver måned.
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

• Heggen gospel:  fredag  19. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter
• Familiespeideren KFUK-KFUM  søndag  21. august  Tur til Trillemarka.  
    Avreise fra Åmot kirke kl. 12.30.
• Strikkekafé: tirsdag  23. august  kl. 18.00  i Åmot kirke 
• Babysang: onsdag  24. august  kl. 11.00  i Åmot kirke
• HolyRobic senior: torsdag  25. august  kl. 11.00  i Åmot kirke
• Åmot barnegospel: torsdag 25. august  kl. 17.30  i Åmot kirke
• Knøttesang: torsdag 25. august  kl. 17.30  i Åmot kirke
• Bønn for Modum: torsdag 25. august  kl. 19.30  på Betlehem i Geithus
• Forbønnsgudstjeneste: onsdag  31. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter
• Babysangkurs: torsdag   1. september   på Vikersund menighetssenter
• Barseltrim:  onsdag    7. september  kl. 10.00  i Åmot kirke
• Formiddagstreff: tirsdag  13. september  kl. 11.00  på Vikersund menighetssenter 
• Hyggestund: mandag 19. september  kl. 11.00  i Åmot kirke
• Hyggetreff:  tirsdag  27. september  kl. 11.30  på Holemoen 
• Modum Soul Children:  lørdag  17. september kl. 13.00–17.00 på Vikersund menighetssenter  
 

 
Bli med på LysVåken 
26.–27. november!
LysVåken er leik og moro, god mat, bibelfortellinger, 
kirkesafari, nattorientering og sist men ikke minst; 
overnatting i kirka. 

Vi sender ut invitasjoner til 6. klassingene i løpet av 
høsten. Der får du vite mer om LysVåken, og hvordan 
du kan melde deg på. LysVåken blir arrangert i Åmot 
kirke og i Heggen kirke.
 For ordens skyld sender vi invitasjon i posten 
til medlemmer av Den norske kirke, men andre er 
selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta. Ta da kontakt 
med kirkekontoret slik at vi kan sende invitasjon.  

Tlf.: 3278 3230 / 416 57 059
E-post:annekh@modumkirke.no

Mer informasjon om helgen på hjemmesiden vår; 
www.kirken.no/modum (Se boksen «Barn og unge»). 

Kontaktperson 
Anne-Kjersti Bakke 
Holberg.

Pilegrimstur langs gamle
Kirkevei – fra Heggen kirke til Vike kirkeruin

Også i år arrangerer diakonene 
i prostiet pilegrimstur, i 
samarbeid med prost Erik 
Haualand. Pensjonert prest 
Jon Mamen blir også med. I 
fjor gikk turen til Madonnaen 
i Trillemarka. Denne gangen 
skal vi gå en lettere vei, som 
dessuten er «midt i hjertet» 
for moingene.  Vi går fra Heggen 
kirke til Vike kirkeruin og 
tilbake. På Vike kirkeruin tar 
vi matpause. I Heggen kirke 
avslutter vi med en pilegrimsgudstjeneste. 

Merk deg dagen: 
Lørdag 27. august. Vi starter å gå kl. 09.30.

Ha med deg/på deg: Ryggsekk med matpakke og drikke, 
sitteunderlag, klær og fottøy etter vær.

Turen koster selvfølgelig ingenting, men vi ønsker 
påmelding for å få oversikt over hvor mange deltagere vi 
blir. Påmelding til kirsti.hole@modumkirke.no eller 
tlf. 951 47 345 innen 25. august (gjerne før).

Klar, ferdig, gå! Høsten 2016

Kirkens SOS 
har fått nytt telefonnummer

22400040
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www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.

■■    JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned

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

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

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

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

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

■■ ■■ ■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
Navn: .....................................................................................................

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

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

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

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

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):

■■ Menighetsarbeidet og at det blir 
 fordelt der behovene er størst

■■ Åmot kirke

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

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

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

■■ Menighetsbladet

Bli med i menighetens givertjeneste
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PÅ  PLAKATEN
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Årets internasjonale 
lørdag
Hold av lørdag 22. oktober – da blir 
årets Internasjonale Lørdag arrangert i 
Skiflyvningshallen, i samarbeid mellom 
Flyktningetjenesten, Frivilligsentralen 
og Modum menighet. Vi regner med 
like stor tilstrømning og stemning 
som tidligere år! Programmet er 
ikke lagt når dette nummeret av 
menighetsbladet trykkes, men tradi-
sjonen tro vil det nok bli smaksprøver 
på mat fra mange forskjellige land, 
samt underholdning fra scenen. Her 
kan du få et lite innblikk i andres 
kulturer, og kanskje gjøre noen nye 
bekjentskaper!

Kanskje har du til og med lyst til 
å hjelpe til eller bidra på annen måte 
på arrangementet? Det kan vi ha bruk 
for, så vær velkommen til å ta kontakt 
med diakon Kirsti Hole på 

kirsti.hole@modumkirke.no 
eller tlf. 95147345.

Modum Soul 
Children – høsten 2016

Hei! Vi er et kor for barn fra 4.–7.
klasse som øver ca. én lørdag i 
måneden kl. 13–17 på Vikersund 
menighetssenter. Vi synger, leker, 
spiser middag sammen, har det gøy 
på øvelsene og deltar med sang på 
gudstjeneste på søndagen.

Datoer for høst 2016:

•  Mandag 15.8. og tirsdag 16.8.  
 Felles «Dagsleir» for kor i Modum 

menighet. Menigheten ønsker å 
prøve ut en ny ordning. 

• Øvelse lørdag 17.9. kl. 13–17 på 
Vikersund menighetssenter.

 Gudstjeneste søndag 18.9. i 
Nykirke. Oppmøte kl. 10.00.

•  Lørdag 14.10. og søndag 15.10. Soul 
Children Festival i Oslo Spektrum 
med overnatting. Vi har meldt på 
koret og gleder oss til en helg med 
mye sangglede.

 Husk påmelding!

• Øvelse lørdag 29.10. kl 13–17 på 
Vikersund menighetssenter.

 Gudstjeneste søndag 30.10. i Åmot 
kirke. Oppmøte kl. 10.00

• Øvelse lørdag 3.12. kl.13–17 på 
Vikersund menighetssenter

 
Vel møtt til nye og spennende øvelser 
med Modum Soul Children!
Velkommen! 

Kontaktinfo: Therese Baardseth, 
tlf 90 78 60 42.  
therese.baardseth@outlook.com
Medlemskontingent 450 kr/år. 
Det blir sendt ut regning.  
Modum kirkekontor, Kapellveien 1, 
3340 Åmot, Tlf: 32 78 32 30, 
www.modumkirke.no

Lørdagskaffe 

på Vikersund 
menighetssenter

I over 15 år har det vært 
åpent hus på Vikersund 
menighetssenter hver lør-
dag fra kl 11.00 gjennom 
høsten og vinteren. Dette 
er et populært tiltak, og 
det er mange som stikker 
innom. Der er det mulig å få kjøpt kaffe og 
vafler for en billig penge. Det er også en tid 
for hyggelig prat og sosialt felleskap.

Vi forsetter den gode tradisjonen og 
starter opp igjen i slutten av august. Se 
Bygdeposten for nærmere tidspunkt.

Velkommen innom!

Myldregudstjeneste

Søndag 18. september og
13. november kl.17

i Åmot kirke

Tilrettelagt for de minste barna og 
deres familier, og ellers alle som har 
lyst.  Vi legger opp til en gudstjeneste 

med mylder og bevegelse

Gudstjenesten varer i ca. 45 min.
Etterpå er det enkel kveldsmat 

på kirketorget.

Hjertelig 
velkommen!
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SSVENDBYENDBY
Elektriske.asElektriske.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 og Nina Lobben

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)

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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Foto: Røvang

S LEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Adrian Falck Koumas 17.04.2016 Heggen kirke
Gustav Lindal Magnussen 17.04.2016 Heggen kirke
Aksel Miljeteig Danielsen 24.04.2016 Åmot kirke
Thea Isabelle Holmsen 24.04.2016 Rud kirke
Hannah Elisabeth Nagelhus 24.04.2016 Overhalla kirke
Maren Therese Frodahl Frågåt 01.05.2016 Heggen kirke
Christine Høy-Sundbolien 01.05.2016 Heggen kirke
Marte Weum Svendsby 01.05.2016 Snarum kirke
Malene Saastad 01.05.2016 Snarum kirke
Kenneth Eliassen Rosenberg 05.05.2016 Vikersund menighetssenter
Yohan Olai Egedal Bredesen 08.05.2016 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Sted

Ella Kristine Kristiansen 08.05.2016 Heggen kirke
Per Bottegård Martinsen 08.05.2016 Heggen kirke
Kevin Strømberg Kittilsen 08.05.2016 Åmot kirke
Mikkel Madsen 08.05.2016 Åmot kirke
Olga Sangwa Bimenyimana 15.05.2016 Åmot kirke
Hennie Fahre Dahl 28.05.2016 Olavskirken
Nora Johbråten Hoverud 05.06.2016 Rud kirke
Isabell Næss-Hagelsteen 05.06.2016 Rud kirke
Thea Elise Berg 12.06.2016 Heggen kirke
Jens Arild Laa 12.06.2016 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Gerd Miranda Endresen 1933 14.04.2016  Åmot kirke 
Gerd Annie Gulsrud 1929 15.04.2016  Gulsrud kirke 
Gunhild Lund 1929 19.04.2016  Heggen kirke 
Einar Erik Sæther 1930 20.04.2016  Åmot kirke 
Bjørg Johanne Skretteberg 1924 21.04.2016  Snarum kirke 
Bjørg Allard 1935 26.04.2016  Heggen kirke 
Harry Ødegaard 1952 26.04.2016  Nykirke kirke 
Leif Omar Karlsen 1926 27.04.2016  Heggen kirke 
Gudrun Helene Wold 1921 28.04.2016  Nykirke kirke 
Darre Kaarbo Brecke 1923 29.04.2016  Gulsrud kirke 
Ragna Hagen Thon 1922 29.04.2016  Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Arnhild Kristine Øverby 1921 03.05.2016  Modumheimen kapell 
Unni Margrethe Risan 1937 11.05.2016  Åmot kirke 
Egil Kittilsbråthen 1954 13.05.2016  Snarum kirke 
Thorbjørn Otto Høibakk 1925 25.05.2016  Åmot kirke 
Ragnar Finsrud 1926 26.05.2016  Heggen kirke 
Magnhild Nielsen 1924 27.05.2016  Heggen kirke 
Ester Lillian Denné 1919 27.05.2016  Rud kirke 
Anne Lise Andreassen 1940 31.05.2016  Heggen kirke 
Leif Borgen Hansen 1922 01.06.2016  Heggen kirke 
Gunnar Solheim 1935 09.06.2016  Heggen kirke 
Kristi Bøhn 1923 09.06.2016  Åmot kirke  

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Marianne Støver og Jørgen Thingelstad 28.05.2016 Heggen kirke
Elisabeth Lunde og Christian Aanerud 04.06.2016 Olavskirken

Brudeparet Dato Kirke

Tonje Karoliussen Berg og 
Kristoffer Moen Helgerud 11.06.2016 Heggen kirke
Eva Johannessen og Vidar Bakken 11.06.2016 Vestre Spone kirke

Runar, Julian, Stein Ådne og Øyunn Susana, Maria og Målfrid

17. mai og familiespeiderens flaggborg
 i Åmot kirke

Gi en gave med Mcash!
Logg deg inn på Mcash
Skann denne QR-koden:

Velg beløpet du ønsker å gi!
Tusen takk for gaven!



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

August
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, Anne-Kjersti Holberg 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. 
Olavskirken kl. 11: Ordinasjonsgudstjeneste. 
Per Arne Dahl, Inger Ma Bjønnes m.fl. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden, 
Kirsti Hole og Henriette Skagen.
Rud kirke kl. 13.30: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Geir E. Holberg, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 
  
Søndag 28. august - 15. søndag i treenighetstiden 
- Joh 15,9–12
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon og konfirmantjubileum. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste i forbindelse 
med Modum Bad-dagen. Inger Ma Bjønnes, 
Jon-Erik Bråthen, Helge Harila med band og 
barnekoret Begeistring fra Skotselv.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Geir E. Holberg, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.
  
Onsdag 31. august – 
Vikersund menighetssenter kl. 19: Forbønns-
gudstjeneste. Kirsti Hole og Hanna L. Husøien.

September
Søndag 4. september - 16. søndag i treenighets-
tiden - Matt 11,16–19
Heggen kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon 
(Vikersund). Geir E. Holberg, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Henriette Skagen.

Vestre Spone kirke kl. 13: 
Konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden og 
Hanna Louise Husøien
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.
  
Søn. 11. september - 17. søndag i treenighetstiden 
- Mark 5,35–43
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og 
Åmot barnegospel. Utdeling av 4-årsbok.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Lena Caroline Stordalen.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
  
Søn 18. september - 18. søndag i treenighetstiden - 
Salme 38,10–16
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste og 
konfirmantjubileum. Geir E. Holberg og 
Henriette Skagen.
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna Louise Husøien. 
Utdeling av 4-årsbok. Kirkekafé.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen. 
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og 
Hanna Louise Husøien.
  
Søn. 25. september - 19. søndag i treenighetstiden 
- Luk 9,57–62
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Jon Mamen og Helge Nysted.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna Louise Husøien.
 
Oktober
Søndag 2. oktober - 20. søndag i treenighetstiden - 
Matt 18,1–11
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Henriette Skagen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Lena Caroline Stordalen.
  
Søndag 9. oktober - 21. søndag i treenighetstiden - 
Luk 12,13–21
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna Louise Husøien
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Inger Ma Bjønnes.
  
Søndag 16. oktober - 22. søndag i treenighetstiden 
-  Luk 10,25–37
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna Louise Husøien
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok. Geir E. Holberg, 
Kirsti Hole og Helge Nysted.
Vestre Spone kirke kl. 13: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted. 
Utdeling av 4-årsbok.

Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med 
Tro og Lys. 
  
Søndag 23. oktober - 23. søndag i treenighetstiden 
- Matt 24,35–44
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted. 
Åmot barnegospel. Utdeling av 4-årsbok. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Odd Eidner og Lena Caroline Stordalen.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste og 
konfirmasjonsjubileum. Tormod Moviken, 
Kirsti Hole og Hanna Louise Husøien. 
Utdeling av 4-årsbok.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Vidar Husøien og 
Hanna Louise Husøien.
  
Søn 30. oktober - Bots- og bønned. - Luk 15,11–32
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Geir E. Holberg og 
Henriette Skagen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Gunnar Fagerli og ungdommer fra KRIK.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon Mamen 
og Hanna Louise Husøien.

November
Søn 6. november - Allehelgensdag - Luk 6,20–23
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Kirsti Hole og Hanna Louise 
Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray.
Snarum kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Henriette Skagen.
  
Søndag 13. november - 26. søndag i 
treenighetstiden - Luk 13,10–17
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Jon-Erik 
Bråthen.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste, søndag for de forfulgte. 
Tormod Moviken, Kirsti Hole og 
Hanna Louise Husøien.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Tormod Moviken, Anne-Kjersti Holberg og 
Hanna Louise Husøien.
  
Søn 20. november - Kristi kongedag - Joh 9,39–41
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna Louise Husøien. 
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.

August
August.
Rest av sommer.
Smak av høst.
Vintertanker i kullsvart natt.
Drøm og håp om en ny vår.

                 Helge Gutuen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


