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Vasking av føtter på konfirmantleir,
jfr. Joh. 13
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Modum prestegjeld
Modum kirkekontor
Kapellvn., 3340 Åmot
Kontortid 9-14
Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
www.modumkirke.no

Sommer og kirke

Kontor for heltidskirketjener
Heggen, 3370 Vikersund
Man.-fre. 7-7.30, tlf. 32 78 76 89
Man.-fre. 7-15, mobiltlf. 915 49 379
Fax 32 78 76 31
Kirkegårdskontor
Rådhuset, 3370 Vikersund
Man.-fre. 7.30-15
Tlf. 32 78 94 05, 32 78 94 07
Fax 32 78 94 01
Åmot kirke v/daglig leder
Kapellvn., 3340 Åmot
Tlf. 32 78 32 39, fax 32 78 40 24
Stillinger
Sokneprest Jon Mamen
Heggen, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 70 17
Kapellan Tore Hummelvoll
3387 Snarum
Tlf. 32 78 99 23, mobiltlf. 402 27 565
Kapellan Runar Liodden
Doktorveien 9, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 73 08
Menighetsprest Per Arne Dahl
Skinstadveien, 3370 Vikersund
tlf. og fax 32 78 79 01
Kateket Arild Løvik
Lerkevn. 2, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 75 55, mobiltlf. 934 23 754
Soknediakon Eli Landro
Bergstubben 3, 3360 Geithus
Tlf. 32 77 91 92
Diakon Inger Tørto
Hæreberget 9, 3330 Skotselv
Tlf. 32 75 63 55
Organist Knut J. Johnsen
Ø. Louisenbergvei, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 45 86
Organist Stian Tveit
Kvartsveien, 3340 Åmot
Tlf. 980 77 117
Kirketjener Gunnar M. Stenbro
Ospveien 1, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 47 93
Kirkeverge Harald Kvaase
Otervn. 11, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 41 21
Kontorfullm. Ruth Flaglien
Engvn., 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 78 12
Menighetssekr. Lise Wold Kleven
Nymoen, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 54 77
Daglig leder Åmot krk. Trine-Lise Ruud
Ø. Skalstadvei 20, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 47 27
Menighetsråd
Ellen Kristine Hære, leder
Sysle, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 37 37

Konfirmasjon i Heggen 2001. Arkivfoto.

Menighetsbladet kommer med sitt
sommernummer. Vi presenterer
årets konfirmanter. Vi er stolte av
konfirmantene våre og av konfirmantarbeidet som gjøres i menigheten. Det er populært å bli konfirmert. Noen velger borgerlig konfirmasjon, og de skal ha lykke til med
sitt valg. Men vi ser med glede at
dette året har om lag ti ungdommer
blitt døpt, for at de skal kunne bli
konfirmert i kirken. Det er et stort og
viktig skritt. Vi tolker det som at
konfirmasjon blir sett på som en viktig handling. Vi ønsker Guds velsignelse over konfirmantene.
Sommeren er tid for ferie og for
reising. Kirkevergen har anbefalt
våre to veikirker, Heggen og Åmot
kirker. Vi vil også minne om veikirker andre steder i landet, og i andre

land. Det er mange interessante kirkebygg, både nær og fjernt. Ikke
minst vil vi minne om muligheten til
å delta ved en gudstjeneste der hvor
en ferierer. Det kan virke forfriskende å besøke en menighet et annet
sted, enten det er i Norge eller i
utlandet.
Vi ønsker også menigheten i
Untersontheim velkommen i pinsehelgen.
I bladet står en uttalelse med
store ord: En bedre framtid er mulig.
Bispemøtet gav i fjor sin støtte til
FNs tusenårsmål om å arbeide for at
verden innen år 2015 skal være fri fra
fattigdom og sult. Vi skal ikke blåse
av store ord. Kirken bekjenner at den
tror på under. Ta visjonen om en
bedre framtid med inn i sommeren.
JM
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Ledertreningstur!

Fra venstre: Hausmeister, Tonje Dalen, Janne Piros (bak), Nina Brokhaug (bak), Sondre Vego (bak), Ole Fidjestøl (bak),
Elisabeth Lunde (forna), Marie Bakkevig (foran), Ingvild Sandvand (foran) og Sigmund Amble (foran).

– Har dere hørt om ”Hooger
Flaschenpost” (Hooger Flaskepost)?
Jeg sitter med et eksemplar av
”avisa” foran meg.
Den forteller at i dag er det høyvann, flod, kl. 16.21, mens det er lavvann, fjære, kl. 10.54.
Det er faktisk hovedoverskriften.
Ellers forteller den om skipsanløp,
om tur med guider – der det gjelder
å komme i land, før høyvannet kommer tilbake. Ellers er det muligheter
til å se på film om hvordan det er å
bo der når havstormene herjer og
vannet skyller over alt, unntatt
husene, der folk bor.
Hit dro jeg sammen med folkene
på bildet.
Vi dro dit på ledertreningstur.
Hallig Hooge var målet, en liten
sandforhøyning i havet en god times
båttur rett vest for grensa mellom
Danmark og Tyskland.
Vi møtte årets og fjorårets konfir-

manter fra Untersontheim.
• Vi hadde konfirmantundervisning sammen.
• Vi hadde vandreturer sammen.
Vi vandret lenger ut i havet, barføtt, til Japsand og kom tilbake
før høyvannet kom. Det var en
flott opplevelse.
• Vi lærte dem noen sanger.
• Vi hadde kjøkkentjeneste sammen.
• Vi arrangerte hyggekveld og vi
snakket mye sammen.

de hatt ansvaret for konfirmanttur
både på Gulsrud og altså nå i
Tyskland.
Nina Brokhaug, Tore Hummelvoll
og Arild Løvik har vært ansvarlig
for kurset – og vi starter et nytt kurs
i september 2003. Har du kanskje
lyst til å være med?
Ta kontakt med en av oss.

Arild Løvik

En lærerik og minnerik tur. Dersom
du går inn på
www.heggengospel.no
finner du bilder fra turen, samt linker til Hallig Hooge.
Ledertreningen ble avsluttet i Rud
kirke.
Her fikk kursdeltakerne
utdelt diplom som et tegn på gjennomført lederkurs. Foruten å gått
på kurs noen mandagskvelder har

Vikersund menighetssenter Utleieansvarlig Hroar Fossen

tlf 32 78 75 70

Side 4

- Gøy på landet?!

”Hva var det beste med konfirmasjonstida?” Dette spørsmålet fikk ei
konfirmantjente av avisen Vårt Land
for en tid tilbake. Hun svarte:
”Weekenden!” Å dra på konfirmantleir er spennende. Spennende fordi
mange av konfirmantene ikke helt
vet hva en leir er. Hvordan blir det
egentlig å ligge på rom sammen?
Hva kommer til å skje i løpet av
helga? For oss er konfirmantleir en
unik og flott mulighet til å være
sammen med ungdom på en mer
naturlig måte enn ellers i konfir-

manttida. For på leiren spiser
vi sammen, spiller fotball,
leker og har det gøy, vi sover
under samme tak og har
undervisning med gruppeoppgaver og ulike opplevelser. I fjor dro Enger-konfirmantene
og
noen
fra
Buskerudpartiet på leir. Det
ble en flott tur. Så i år tok staben avgjørelsen at alle skulle
få tilbud om konfirmantleir.
Årets tur ble lagt til Gulsrud
leirsted
på
Øst-Modum.
Leirstedet
drives
av
Normisjon og er et populært
sted for leirer året rundt.
Konfirmantene
fra
Søndre
Modum ungdomsskole ankom leirstedet fredag 25. april med alt for
mye bagasje. Neida, selv jentene
holdt seg godt innenfor den tillatte
vekt for toalettsaker (5 kg!) Fokuset i
undervisningen var påskens begivenheter. Så fredag kveld tok vi fatt
på skjærtorsdagen. Konfirmantene
ble overrasket og reagerte akkurat
som disiplene til Jesus da vi lederne
skulle vaske konfirmantenes føtter.
’Er dere seriøse?’ ’Dere tuller nå,
ikke sant?’ ’Du, jeg vil ikke, for jeg

har vannblemmer under beina!’
Men de fleste føtter ble vasket i ”lunket” vann! Etter gruppearbeid om
nattverden feiret vi sammen det
enkle måltidet. Flott å se at ungdommene har frimodighet til å bruke
dette året til å prøve ut og bli kjent
med ulike sider av livet som kristen.
Lørdag morgen ble ungdommene vekket av den morgenfriske
Harald Baardseth som for anledningen stilte med lur og blåste villig
utenfor rommet til stor glede (?) for
alle trøtte tryner. Faktisk var så å si
alle på plass til frokost klokka 9.
Ungdommen nå til dags?! På lørdagen var det langfredagens hendelser
som ble gitt oppmerksomhet. En
gruppe laget en modell av Jesu grav,
en annen gjeng var SEFO og etterforsket rettsaken og henrettelsen av
Jesus og holdt seinere på kvelden en
pressekonferanse med NRK, TV2 og
P4 tilstede med reportere. Konfirmantene jobbet godt og seriøst. Før
middagen bar det ut i friluft alle
sammen. Det tok til å regne, men
disse ungdommene klaget ikke da
71° N gikk av stabelen med Therese
Baardseth utkledd som Elin Tvedt.
Der fikk konfirmantene ulike oppgaver som utfordret dem på samarbeid, kreativitet og humør. Å lage
stylter lå ikke for alle, men innsatsen
og fantasien var upåklagelig. Seinere på kvelden var det premieutdeling og underholdningskveld som
gav både ledere og ungdommer
minner som ikke så lett viskes ut.
Søndag morgen våknet vi opp til
litt av en overraskelse, det snødde.
Ikke bare litt, men snøen la seg og
lagde et hvitt teppe rundt leirstedet.
Denne vinterlige overraskelsen gav
oss en god mulighet til å forstå
påskedagens overraskelse for disiplene da de fant graven til Jesus
tom. For 1. påskedag var temaet på
søndag. Da fikk mange ungdommer
oppgaven som avisredaksjoner til
blant annet Bygdeposten og VG som
skulle dekke saken med den tomme
graven. En gruppe lagde også en
flott raputgave av påskesalmen ”De
trodde at Jesus var borte.” Men det
vil nok dessverre ta litt tid før den
kommer i salmeboken!
Hva er den mest naturlige ting å
gjøre når snøen laver ned, jo det er
snøballkrig. Etter flere bom og treff
gikk en snøball i ei rute og ruta
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knuste. Hvem sto bak udåden?
Hærverket på leiren sto presten for!
”Voksne nå til dags” var en av kommentarene fra konfirmantene.
Mens presten syntes snøballkrig
var den mest naturlige ting å gjøre
med mye kram snø ute, var mange
av konfirmantene av en helt annen
mening. De småjogget ned til
Tyrifjorden og badet!! Kontrasten til
Kanariøyene var påfallende, men
både gutter og jenter tok mot til seg.

Skikkelig vikinger!
En hyggelig overraskelse var at vi
slapp å vaske etter oss. Denne gode
nyheten ventet vi med å fortelle konfirmantene til slutten av leiren, rett
før rengjøringsdiktatorene Harald
Baardseth og Øystein Strandbråten
skulle avsløre hvem skulle vaske
blant annet toalettene. Responsen fra
ungdommene var god.
Vi var syv ledere på leiren. Vi
hadde en kjempeflott helg sammen
med konfirmantene. De var aktive,

humørfylte. Takk for at vi fikk bli
kjent med dere!

Ha en velsignet
konfirmasjonsdag!!
Runar, Åshild, Therese & Harald,
Ingeleiv, Øystein A. og Øystein S.

Konfirmantene fra Nordre Modum
ungdomsskole var også på leir på
Gulsrud denne våren.
(Red.)

DEN NORSKE KIRKE
Modum menighet
Sommeråpne
kirker i Modum…
Hvor?
Hos oss i Modum er vår yngste og
eldste kirke sommeråpne. De er
oppført som veikirker i en brosjyre
som heter Veikirker og andre åpne
kirker sommeren 2003.
Mange tilreisende kommer til
Modum i løpet av en sommer. Hvis
vi får sommerbesøk, har vi lyst til å
vise fram turistattraksjoner i
Modum. Hvorfor ikke ta med besøkende til en sommeråpen kirke ?
Likeså er vår sommeråpne kirker ment å være en plass hvor mennesker på gjennomreise kan ta en
stopp. Det kan være godt i feriemaset å kunne sette seg ned i kirkerommet for å få en stille stund. Likeså
kan en guide i kirken gi en omvisning i kirkehuset.
Hvor godt kjenner moinger sine
egne kirkehus? Kanskje ferietida
innbyr til en utflukt for å bese vår
middelalderkirke på Heggen eller
vår stilfulle og praktiske kirke i
Åmot?
Heggen kirke har en fantastisk fin
beliggenhet med utsikt til fjell, vann
og bygder. Som middelalderkirke
har den en meget interessant historie. Interiøret i kirken kan det fortel-

les mye om, og Heggenfløyen er
kjent i kunsthistoriske kretser langt
utenfor Norges grenser.
Heggen kirke er åpen i perioden
25. juni til 12. august.
Mandag er kirken stengt, men
ellers er den åpen tirsdag, onsdag,
torsdag og fredag fra kl. 1500kl.1900. Lørdag og søndag er den
åpen for omvisning fra kl. 1300 – til
kl. 1700 så sant det ikke er kirkelige
handlinger som pågår.
Åmot kirke ligger sentralt i Åmot.
Det passer godt med et besøk i kirken f.eks. i forbindelse med et besøk
ved Blaafarveverket. Åmot kirke er
kjent for å være et praktisk og spennende kirkebygg fylt med mange
aktiviteter, god atmosfære og god
servering på kirketorget. Vafler og
kaffe her er av beste merke.
Åmot kirke har sommeråpent
alle dager fra kl. 11.00 til 17.00 i perioden 16. juni til 19. august.
Ved en veikirke er det også ofte
mulighet for et stellerom for småbarn og toalett. Dette er tilfelle både
ved Heggen og i Åmot kirker.
Modum kommune bidrar til at vi
har velstelte og fine kirkegårder i
Modum.
Spørsmål om våre veikirker kan
vi svare på ved Modum kirkekontor
som holder til i Åmot kirke. Vår
åpningstid er alle virkedager fra
kl. 09.00 til 14.00. I juli måned fra kl.
10.00 til 12.00. – Tlf. 32 78 32 30.

Velkommen til sommeråpne kirker!
Welcome to visit Norwegian churches!
Sie sind herzlich willkommen eine oder
mehrere norwegische Kirchen zu besuchen!
Kirkevergen

Heggen kirke.

Åmot kirke.
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- Kjære konfirmanter …
«Glem ikke at du og alle andre
er verdifulle».

Og det siste jeg har sagt mange
ganger er:

La ikke noen ta denne visshet fra
deg. Du er verdifull. Og når du
møter andre mennesker, husk at de
også er verdifulle.

«Vi er alle elsket av Gud.»

«Vær heller ikke redd for å
innrømme at du er sårbar.»

Heggen 2001. Arkivfoto.

Jeg har kanskje sagt det for mange
ganger i vinter? Men en god ting
kan ikke sies for ofte og jeg gjentar
det her en gang til:

Vi er nemlig det vi mennesker.
Utrolig sårbar. Redd for hva folk
sier om oss og til oss. Redd for å bli
alene, bli oversett. Vær derfor forsiktig med hva du sier og gjør mot
andre, de er like sårbar som du er.
Vi er verdifulle og sårbare. La oss
sammen gjøre livet lettere og bedre
og leve.

Det er mitt liv og min tro i et
nøtteskal. Om alle andre svikter oss,
ja, om vi svikter oss selv, så vet jeg;
Guds kjærlighet til oss vil aldri
forsvinne. Vi er sårbare, vi er verdifulle, vi er elsket av Gud.
• Lykke til med konfirmasjonen.
• Lykke til med livet.
• Takk for all den glede og inspirasjon dere har gitt til mitt liv.

Hilsen Arild Løvik

Årets konfirmanter:
BUSKERUD
Nykirke – søndag 15. juni
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cathrine Dehli Andersen
Ingunn Dannemark
Silje Anine Green
Cathrine Resvoll Holm
Kristoffer Håre
Hans Jørgen Kjøll
Ragne Jorid Kopland
Hans Jørgen Kvale
Ann Kristin Kårmo
Øystein Rønvik Møien
Even Olav Tandberg

ENGER
Åmot kirke – 1. juni
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
11.
12.

Kjartan Ask
Christian Bergan
Charlotte Holck Berget
Ivana Betic
Heidi Christina Brecke
Linn-Heidi Bretvik
Synne-Kristin Hoffart Bøhn
Marius Dahl
Andreas Flaglien
Stian Gulliksen
Anne Marte Haugen
Håvard Havdal
Renate Hovde
Rune Johannessen

13. Åse-Marie Engen Muggerud
15. Anna Therese Nilsen
16. Kristian Olsen

GEITHUS
Heggen 25. mai
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kim André Bakke
Monica Berg
Eirik Tollan Berntsen
Per Øyvind Braathen
Glenn-André Dokken
Lasse Engebretsen
Aina Grøsland
Iselin Renee Henriksen
Kenneth André Holstad
Christer Woodrou Hovde
Mari Baklid Kalager
Kenneth Jahr Løvstad
Gry Anette Myhre
Ole-Morten Olsen Rundhaug
Veronica Ruud
Martin Lyngholm Røste
Håkon Sandnæs
Pia Holck Skretteberg
Stian Brattvold Skålien
Marius Gulbrandsen Strand
Marianne Støver
Ida Thingelstad

RUD
15. juni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kristin Alm
Benjamin Håvet Denné
Grøsland
Anne Marie Rognlien Juvang
Mattis Moviken
Tone Ødegård
Atle Øderud

SNARUM
25. mai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gerd Kristin Hovde Bye
Karl Anders Flattum
Kristian Hallerdalen
Trine Holen
Trude Holen
Runi Wesetrud Huse
John Halvard Hæhre
Netta Marie Skretteberg
Håkonsen
Renate Johansen
Simen Moviken
Thomas Solheim Muggerud
Christina H. Sandum
Helle Sundhaugen

Side 7

VESTRE SPONE
15. juni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mari Frogner
Therese Haga
Camilla Frog
Ingrid Hess Hellerud
Stian Indresæter
Karsten A. Gunnulfsen
Kopland
Hege Ovnan
Knut-Arne Eidal Rustand
Karianne Stenseth
Sevaldrud

VIKERSUND
Heggen – 1. juni
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nicklas Andreassen
Eivind Brovold
Nina Egeberg
Nina Wiger Elvigen
Håvard Engedal
Ida Lindum Fjulsrud
Erlend Grinna Forsdahl
Ingeborg Gulsvik
Andreas Stusvik Haug

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Joachim Hauge
Hans Jørgen Haugan
Hilde Kristin Halvorsen
Andreas Drolsum
Haraldsrud
Kenneth Hellum
Amund Andreas Hoffart
Håvard Holen
Bjørn Fredrick Hovengen
Ann Kristin Ingesen
Eivind Valheim Innerdal
Stian Stærkeby Jelstad
Torunn Kittilsen
Ellef Andreas R. Korsbøen
Line Larsen
Ivar Lobben
Julie Høyvoll Piros
David-Simon Prokop
Simen Rogstad
Kristine G. Rolfsnes
Øyvind Skretteberg
Marius Gudbrandsen
Steen
Therese Strøm
Ole Martin Thorset
Sindre Ljostad Trana

Friluftsgudstjeneste
Menighetsutvalgene på Snarum og Vestre
Spone inviterer alle til friluftsgudstjeneste ved
Butjern.
Søndag 22. juni kl. 12
Program for dagen:
• Gudstjeneste ved Tore Hummelvoll
• Etter gudstjenesten blir det grilling.
Vi sørger for at grillene er varme.
Alle tar med seg mat og drikke etter eget
ønske. Ta eventuelt også med stol og bord.
• Kl. 14 blir det tur langs den gamle kirkeveien, Storsteinsveien, ned til Vestre Spone
kirke. Turen blir guidet av Ingar Hellerud.
• Avslutning i Vestre Spone kirke.
• Vi arrangerer retur til Butjern for de som
må dit for å hente bilene sine.
Værforbehold. Hvis det regner har vi gudstjenesten i Vestre Spone kirke.
Praktiske spørsmål kan rettes til
Ingar Hellerud på 32 78 48 68,
Solveig Eriksen 32 78 55 52 eller
Tore Hummelvoll 32 78 99 23.
Vi ønsker alle vel møtt til en trivelig stund
på historisk grunn.

Vinner av barnas påskekonkurranse
ble Ingerid Finsrud Lien fra Vikersund.
Lise

En Modumsang
Gå en soldag på Glomsrudkollnuten
Og sjå ut yver grender og fjord,
då av Norge du skodar den luten
deg er kjærast av alle på jord.
Fram på moar, langs li, frammed strender
Ligg dei grender og gardar på rad
Som er odla av onnuge hender,
Av dei ætter som yrka og bad.
Ifrå Tyrifjord Storelv seg ansar
Millom skogprydde strender og bø.
Og den Snarumselv hallingkast dansar
Fram til Gravfoss frå Krøderen sjø.
Ned frå Sigdal den Simoa strøymer,
Er så løyndsam og stillsleg i hug, Millom grender på Simostrand drøymer,
Til i Haugfoss ho syner sin dug.
Sjå kor Gravfoss og Geithusfoss støyper
Ned i svartdjupe gjel av all makt.
Mang ein tømmerstokk hugheilt dei døyper,
Medan regnbogebrui stend vakt.
Og han ”Embret”, den jutulen gamle,
Denne ruggen so herbreid og traust,
Han kan kunsten å kreftene samle
Difor driv han og verket so raust.
Men høyr Kaggen, kor høgmælt han syngja
I ein haustkveld so mjukvarm og fin.
Han gjev tone til alt som deg tyngja,
Den er rein som det skomkvite lin.
Ifrå Høggvarden lyste vel bålet
Når dei ransmenn seg tukka for nær.
Ned frå veggen då lyfte dei stålet
For på val verja heimen so kjær.
Fram på Hovland og altar på Disen
Fór dei feder for guddom å nå.
Og når stålskoen blenkte på isen
var det leik fara til og ifrå.
Når no guten si møy heve funne
Veit til Heggvin han vegen so greidtt.
Der hev glede- og sorgtåror runne,
Ja, so mange at ingen det veit.
Og når yrke og strid er til ende,
Når me freden den store skal nå,
Då til Heggvin gjeng vegen attende, Der den trøytte god kvile kan få.
Medan ljosglans frå heimane blenkja
Under kveld djupt i stavstille fjord,
I vår hjarta me beda og tenkja:
Sign, o Gud, denne fedranejord.
Søren Standnes
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– En bedre fremtid er mulig
Uttalelse fra Den norske kirkes biskoper, avgitt ved bispemøtet 27/91/10 2002.
FN har som tusenårsmålsetting å
utrydde fattigdom og sult. Dette er
konkretisert i følgende mål som skal
nås innen 2015:
• Utrydde ekstrem fattigdom og
sult.
• Gi alle jenter og gutter skolegang.
• Styrke kvinners stilling og gi lik
rett til utdanning for jenter og
gutter.
• Redusere småbarnsdødeligheten
med to tredjedeler.
• Redusere dødeligheten blant gravide og fødende med tre fjerdedeler.
• Stoppe og reversere Aids, malaria
og andre sykdommer som truer
menneskeheten.
• Sikre miljømessig bærekraftig
utvikling og halvere andelen av
mennesker uten sikkert drikkevann.
• Utvikle et globalt partnerskap for
utvikling mellom rike og fattige
land.

Det gir grunn til håp at alle FNs
medlemsland har sluttet seg til
denne målsetting. Som biskoper i
Den norske kirke henvender vi oss
nå til våre menigheter som har lang
tradisjon for å hjelpe mennesker i
nød. Vi tror våre menigheter med
oppfinnsomhet og iver kan bidra til
at FNs tusenårsmål blir nådd.
Vi vil utfordre våre politiske
myndigheter til å forvalte vårt lands
ressurser slik at det bidrar til å redusere fattigdommen og bedre levekårene for verdens fattige. Den urettferdige fordeling av felles ressurser
er en stadig kilde til konflikter og
ufred. Verdens fattige utfordrer vår
vilje til å skape fred i verden.
FNs tusenårsmål gjør det også
nødvendig å vurdere vårt forbruk
både som nasjon og som enkeltpersoner. Vi ser i dag mange oppmuntrende tegn til oppbrudd fra en ensidig forbruksorientert livsstil. Men
påvirkningen i motsatt retning er
massiv: Forbrukersamfunnets indre
dynamikk vedlikeholder vår misnøye og øker vårt behov for stadig
nye varer og tjenester. Det har ført
det norske samfunn til et forbruksni-

vå som ikke er bærekraftig. Å fortsette denne utvikling kan vi ikke forsvare moralsk, verken i forhold til
jordens fattige, til kommende generasjoner eller til livet på jorden.
Vi tror at fattigdommen kan
utryddes. Moder Jord har fremdeles
nok til alles behov, men ikke til alles
grådighet. Gud overlater til hver ny
generasjon å ta vare på og utvikle
jorden og dens ressurser til beste for
oss alle. Det er vårt ansvar som forvaltere av skaperverket.
En bedre fremtid er mulig. Det
er ikke for sent å ta kampen opp!
De fattige blir ikke glemt for alltid,
de hjelpeløse er ikke for evig uten håp.
Salme 9,19

Fadderorganisasjonen Scan Aid
Scan Aid – tidligere LIFE Scandinavia –
er en organisasjon som formidler fadderskap
til skolebarn i landsbyen Brufut, Gambia.
Skolen ble etablert i 1989 og fikk navnet
Brufut Nursery School. Vi har per i dag
750 barn tilsluttet organisasjonen, hvorav
140 mangler faddere.
Barna begynner på førskole i 5 års
alderen. Som 7-åringer begynner de på
barneskole og kommer til ettermiddagsundervisning i førskolens lokaler. Hvert år
begynner det 100 nye elever hos oss. Hvorav
70 % er jenter. Barna får gå gratis på skole
til de går ut av 7. klasse. Enkelte faddere
ønsker å følge barnet videre over i ungdomsskolen.
Organisasjonen, Scan Aid, har lenge
jobbet med å få bygget en videregående skole
i Brufut. Ønsket er å gi barna mulighet til
praktisk yrkesmessig utdannelse i tillegg til
en teoretisk. Finansieringen er så og si på
plass. Tomten er i orden, og vi gleder oss til
byggestart så snart som mulig.
I tillegg planlegges flere andre prosjekter
innenfor tomteområde. Her vil det bli en stor
grønnsakshave og et mødre-/barnehjem.
Organisasjonen drives av et styre på
7 valgte personer. Sammen med andre frivillige entusiaster driver de dette på sin fritid. Vi har derfor minimale administrasjonsutgifter. Alt vi mottar går uavkortet til
skoledriften, barna og medisinsk hjelp.
Et fadderskap koster kr. 625,- per år.
Dette skal bl.a. dekke skolepenger, skolemateriell, uniformer og mat.
Ønsker du mer informasjon – kontakt oss
på tlf: 32 78 79 57/67 59 7 45/95 76 77 70
eller e-mail: post@lifescandinavia.com
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Besøk fra Untersontheim i pinsen
Også i år har menigheten den glede
av å ta imot besøk fra Untersontheim i Tyskland. De kommer – 64
stk. – på menighetstur. 43 tenåringer, noen ledere og et par familier.
De ankommer den 3. juni. De blir
plassert hos vertsfamilier – ja, skulle
dere ha lyst til å være vertsfamilie, ta
kontakt med Arild Løvik – hvor de
får noe kveldsmat og en god natt
søvn.
• Onsdag 4. juni drar de videre til
Jotunheimen, hvor de skal overnatte i Sogndal, før de returnerer
til Modum og vertsfamiliene torsdag kveld.
• Fredag er øvingsdag. Untersontheim Tensing skal øve først en del
alene og så om kvelden blir de
sammen med Heggen Gospel.
• Lørdag 7. juni blir det konsert.
Da inviterer Heggen Gospel,
Untersontheim tensing og O2 til
konsert ved eller i Glasshytta på
Blaafarveværket. Det blir flott.
Vi begynner kl. 17.30, slik at vi
skal være ferdige til at de som vil
se Norge-Danmark skal rekke
hjem til TV-skjermen. Se for
øvrig i lokalavisa.
• Søndag den 8. juni blir vi med på
gudstjenesten i Snarum kirke
kl.17.00. Her er det Alfred Büchler som taler – han snakker flytende norsk – og det inviteres til
kirkekaffe.
• Den 2. pinsedag blir noe roligere,
da satser vi på godvær og grillsamling i hagen hos Løvik om
ettermiddagen, før de vil se
Simostranda og videre til Høgevarde den 10. juni. De reiser hjem
den 11. juni.
Alfred Büchler kommer med 64 menighetsmedlemmer i pinsen.

Vi gleder oss til dette besøket.
Samarbeidet med Alfred og Anne
Büchler og Untersontheim menighet
har i mange år betydd mye for vårt
ungdomsarbeid gjennom Heggen
Gospel. Vi er alltid blitt tatt så godt
imot av dem og nå har vi lyst til å ta
godt imot dem. Bare tenk etter hvor
mange herfra som har overnattet i
Untersontheim, alle konsertene og

de store opplevelser vi har hatt der
nede. Så ta kontakt når dere ser
folkene, møt opp og hils gjerne til
”gamle” gosplere om at nå er det
besøk fra Untersontheim.
Har noen lyst til å glede disse?
Være vertsfamilie?

Eller noe annet?
Ta kontakt med Arild Løvik.
Vi ønsker Untersontheim Menighet

Velkommen til
Modum!
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En Modumsang
Sus av gamle minner / over fremtids vei -.
Tyrifjord som skinner / speiler eng og hei.
Slik du for oss står / Modum bygden vår!
Her har fedre bygget / trofast livet frem.
Hjemmet vårt de trygget / og vi takker dem.
Er de lagt i muld / lyser minnets gull.
Elv som stille suser / bærer mangen stokk.
Der hvor fossen bruser / er det virksomt nok.
Travel arbeidsdag / hjul og stempelslag.

Måtte viljer ranke / her få vokse frem,
Brorskap, sinn og tanke / bo i hjerte, hjem,
Arbeidsglede sterk / fylle dagens verk
Drar vi ut i verden / vil en understrøm
Nynne med på ferden / av vår barndoms drøm.
Aldri glemmer vi / hjemmets fjord og li.
Sus av gamle minner / over fremtids vei -.
Slik du for oss skinner / er vi glad i deg.
Signes år for år / Modum bygden vår!
Aagot Røgeberg
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Slekters gang
Kirkelige handlinger i Modum sokn

Døpte
9/3 Heggen
16/3
16/3
23/3
30/3
1/4
6/4

Gulsrud
Nykirke
Åmot
Snarum
Heggen
Heggen

6/4 Nykirke
13/4 Haug
20/4 Heggen
20/4 Nykirke
21/4 Sylling
27/4 Åmot
4/5 Nykirke
4/5 Vestre Spone
Vigde
6/4 Olavskirken
12/4 Nykirke

3/5 Heggen
Henrik Kvalshaugen Glesne
August Hæhre Gudbrandsen
Anne Holm Weggersen
Maria Browall Andersen
Christiane Amalie Hartz
Jonas Korsbøen Andersen
Erlend Grinna Forsdahl
Nadia Nasim Syvertsen
Joachim Andersen Hauge
Ruben Andreassen
Nicklas Andreassen
Mathilde Larsen Østebø
Amanda Larsen Østebø
Frida Emilie Lauverud Lie
Sivert Brenna
Ingrid Margrethe Indresæter
Thea Marlene Halvorsen Moen
Jonas Bjercke Semmen
Trym Gjermundbo
Sigve Gjermundbo
Sara Sol Holmin
Mathias Mørk Kløvig
Ronja Borgersen Kvia
Gina Tandberg Raaen
Rune Lethingangas Johansen

Helena Elisabeth Løf og
Geir Bergan
Karen Hilde Rusten og
Håvard Svendsrud

3/5 Vanylven

Gravlagte
25/3 Heggen
1/4 Åmot
4/4 Heggen
8/4 Åmot
9/4 Heggen
10/4 Snarum
11/4 Heggen
11/4 Nykirke
14/4 Rud
15/4 Heggen
15/4 Åmot
16/4 Heggen
23/4 Åmot
24/4 Heggen
25/4 Heggen
25/4 Åmot
29/4 Åmot
30/4 Vestre Spone
2/5 Heggen
2/5 Åmot
Bingen
Nedre Eiker

Sverre Andersen
Jonn Ottar Olsen
Ivar Bjølgerud
Trygve Bjørnstad
Oddvar Moen
Trygve Weum
Gunvor Orsten
Astrid Sørensen
Ruth Flattum
Ruth Stenbro
Kristin Anita Nilsen Røed
Egil Knive
Andreas Fjeldvik
Bjarne Trondsen
Edith Grøtterud
Sverre Backe
Solveig Gundersen
Astrid Nygård
Søren Hellum
Mary Helgerud
Liv Thorud
Leif Kåre Hansen

Anne Kristin Hognestad og
Sindre Koppang
Gerd Kristin Tenmann og
Torbjørn Aasen

Selvhjelpgrupper/
sorggrupper
i Modum sogn

høsten 2003

Frivillighetssentralen og Kirkekontoret fortsetter å samarbeide om å
invitere til selvhjelpgrupper/ sorggrupper.
Gruppene er for personer som
har opplevd:
• å miste voksne barn
• å miste ektefelle / samboer
• samlivsbrudd (”Sorgen det ikke
sendes blomster til”)
Vi har mulighet for å starte nye
grupper:
• for etterlatte etter selvmord
• tur – /frilufts-gruppe

• for ungdom som har opplevd å
miste en av sine nærmeste
• for voksne som har mistet gamle
foreldre (”den undervurdere sorgen”)
Flere opplysninger kan fåes ved å
ta kontakt med
Frivillighetssentralens leder –
Tanja Tyberg Grøtterud,
tlf 32 78 58 40
eller
Kirkekontoret i Modum –
diakonene Eli Landro og
Inger Nyen Tørto, tlf 32 78 32 30

Fulldistribusjon
Returadresse:
Modum menighetsblad
Kapellveien
3340 Åmot

Gudstjenester

15 juni – Treenighetssøndag
Joh 3,1-15
Heggen kl 11 – Tro og lys
Rud kl 11 – Konfirmasjon
Nykirke kl 10.30 – Konfirmasjon
Vestre Spone kl 12.15 – Konfirmasjon
Olavskirken kl. 11 – Rune Stray

Gudstjenesten begynner kl. 11 når ikke
annet tidspunkt er angitt. Ved gudstjenestene på Vikersund menighetssenter, i Olavskirken og i Åmot kirke er
det søndagsskole. Se også annonser i
lokalavisene.

22 juni – 2.s.e.pinse
Luk 16,19-31
Åmot kl 11
Butjern kl 11 – Friluftsgudstjeneste
Olavskirken kl. 11 – Fam.gudstj.
v/John Kristian Rolfsnes

25 mai – 5.s.e.påske
Jer 29,11-14a
Heggen kl 10.30 – Konfirmasjon
Åmot kl 11
Snarum kl 12.15 – Konfirmasjon
Olavskirken kl 11 – Rune Stray
29 mai – Kristi himmelfartsdag
Luk 24,46-53
Rud kl 17
1 juni – 6.s.e.påske
Joh 15,26-16,4a
Heggen kl 11 – Konfirmasjon
Åmot kl 10.30 og 12.15 – Konfirmasj.
Olavskirken kl. 11 –
Inger Ma Bjønnes
8 juni – Pinsedag
Joh 14,23-29
Heggen kl 11
Åmot kl 11
Snarum kl 17
9 juni – 2.pinsedag
Joh 3,16-21
Gulsrud kl 17
Bingen kl 11 – Fellesgudstj.
v/Helga Haga og
John Kristian Rolfsnes

29 juni – 3.s.e.pinse
Luk 14,16-24
Heggen kl 11
Nykirke kl 17
Olavskirken kl 11 – Berit Okkenhaug
6 juli – 4.s.e.pinse
Luk 15,1-10
Åmot kl 11
Snarum kl 17
Olavskirken kl 11
13 juli – 5.s.e.pinse
Rom 14,7-13
Heggen kl 11
20 juli – 6.s.e.pinse
Luk 5,1-11
Åmot kl 11
Heggen kl 17
27 juli - 7.s.e.pinse
Matt 5,20-26
Nykirke kl 11

Foto: A. M. Dokken

29 juli – Olsok
Luk 22,24-27
Snarum kl 18
3 august – 8.s.e.pinse
Mark 8,1-9
Heggen kl 11
Åmot kl 11
10 august – 9.s.e.pinse
Apg 20,24-32
Åmot kl 11
Heggen kl 17
17 august – 10.s.e.pinse
Matt 25,14-30
Heggen kl 11
Åmot kl 11
Modumdagen kl. 11 – John Kristian
Rolfsnes og Per Arne Dahl
24 august – 11.s.e.pinse
Luk 19,41-48
Blaafarveværket kl 11 – Felles gudstj
for Modum
31 august – 12.s.e.pinse
Luk 18,9-14
Åmot kl 11
Snarum kl 11
Vestre Spone kl 17
7 september – 13.s.e.pinse
Jes 29,17-19
Heggen kl 11
Nykirke kl 11
Rud kl 17
14 september – 14.s.e.pinse
Luk 10,25-37
Heggen kl 11
Åmot kl 11

