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Inspirert til tjeneste
Heggen Gospel var i Praha
på festival sammen med
7500 ungdommer fra hele Europa

Side 2

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
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

Takk
til Sverre og Andreas
Kirketjener i Heggen kirke, Andreas
Viljugrein Gustavsen, sluttet som
kirketjener i Heggen kirke 1. juni.
Da hadde han vært kirketjener i fire
år. Når disse linjer leses, har
Andreas startet på avtjeningen av
førstegangstjenesten.

Sverre Lygre sluttet som kirketjener i Åmot kirke 1. august. Han kan
også se tilbake på fire år som kirketjener. Sverre valgte å slutte pga.
sviktende helse.
En stor takk til dere begge fra
Modum menighetsråd for godt
utført tjeneste !

Åmot krk. v/daglig leder
Kapellvn., 3340 Åmot
Tlf. 32 78 32 39, fax 32 78 40 24

Velkommen

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. Mette Grøsland
Tverrveien 13, 3340 Åmot

til Lisabeth, Britt og Marianne!

Menighetsråd
Ellen Kristine Hære, leder
Sysle, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 37 37

Lisabeth Bergsland begynte som kirketjener i Heggen kirke 1. juni.
Britt Dahl og Marianne Blegeberg

vil dele kirketjenerstillingen i Åmot
kirke framover.

Kirkevergen

«Et helt overkommelig kurs i kristen tro»
Aktuell undervisning om Bibelen og den kristne tro,
lære en salme og litt om gudstjenestens innhold.
Kurset er gratis. Ingen påmelding i forkant, så bare kom!
Åmot kirke kl. 20–21.
29. september: «Kan jeg tro når jeg tviler?» Nina Brokhaug.
27. oktober: «Himmelens og jordens skaper». Leif Gunnar Engedal.
24. november: «Hvorfor gå til nattverd? Jon Mamen.
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Til Åmot kirke
i fullt trav
Intervju med Mette Grøsland, ny
daglig leder i Åmot kirke.
Jeg snakker med Mette etter at hun
har vært på jobb i Åmot kirke en
snau uke.
- Mette, du ble intervjuet i avisene både
da du ble tilsatt og nå når du tiltrådte
stillingen. Er det noe du ønsker å fortelle som ikke kom frem i avisene?
- Ja, først og fremst at jeg er blitt så
godt mottatt, og at jeg er veldig
takknemlig for å ha fått jobben.
Og da tenker jeg ikke bare takknemlighet til de som ansatte meg, og
for at jeg torde å søke.
Jeg ble først tipset om jobben på
en skautur, og fleipet litt med det:
«Ja, det skulle tatt seg ut, meg som
daglig leder i kjerka.»
Jeg trodde kanskje ikke jeg var
«kristen nok» til en slik jobb, jeg.
Men så snakket jeg med noen som
oppfordret meg til å søke. Det hele
virket litt tilfeldig, men nå ser jeg at
det kanskje ikke var så tilfeldig allikevel.
Det å skifte jobb er for meg en veldig stor omveltning i livet. Nå kjennes det veldig riktig, men de siste
ukene på den gamle arbeidsplassen
var jeg litt trist over å skulle forlate
jobben min. Det å gå fra noe du kan,
hvor du kjenner språket og kodene,
kan noe om det meste og føler deg
trygg, til en ny jobb hvor du føler
deg helt grønn, det er veldig spennende.
- Ja, hvordan tror du det blir å jobbe i en
stab med prester, diakoner, organister
osv.?
- Veldig spennende. Det er en faggruppe som jeg ikke kjenner mye til

fra før, og som sagt,
med en annen terminologi. Her en dag var
det snakk om messehakler, stolaer, presteskjorter osv, og jeg sa
litt på fleip at «det er
vel kjøpt i prestebutikken, dette her?» Og
så viste det seg at det
til og med finnes en slik butikk!
- Mette, du er «innfødt» moing. Tror du
det er en fordel i denne jobben?
- Ja, helt klart. Mange er veldig overrasket, og en dag var det en som sa
til moren min: «Er Mette begynt i kirken? Hva er det som har skjedd med
henne?» Moren min sa at det sier nok
mer om kirken enn om Mette. Jeg
regner meg som en typisk gjennomsnittsmoing, og jeg tror det er mange
som tenker som jeg tenkte: At de
ikke er kristne nok. Når jeg kan være
daglig leder i denne kirken, da kan
også alle komme inn her. Her er det
romslighet og lav nok terskel, og det
er viktig for meg.
Før Åmot kirke orket jeg ikke tanken på å gå på gudstjeneste engang.
Men noe skjedde i møte med denne
kirken. Jeg følte at jeg ble sett, fikk
noe selv, skjønte hva presten sa.
Språket var gjenkjennelig, og han
brukte ord, uttrykk og eksempler fra
bygda. Du må legge til at vi har helt
suverene prester her! De formidler
budskapet på en så forståelig måte!
- Mette, du har meninger om mange
ting; har du noen meninger om kirken?
- I grunnen ikke, siden jeg ikke har
vært lenge i gamet. Jeg går inn i
denne jobben med åpent sinn.

Mette Grøsland.

- Du skal samarbeide med mange frivillige. Tanker rundt det?
- Jeg er glad i å omgås folk og gleder
meg til å bli bedre kjent med de frivillige. Jeg er litt redd for ikke å
strekke til. Men jeg kommer til å prioritere å være med på ulike arrangementer for å bli kjent med de frivillige, og slik at de kan bli kjent med
meg. Jeg ønsker å ha en åpen dør for
dem.
Mette er hesteinteressert, og i
sommer er hun blitt den stolte eier
av et nydelig, langbent hoppeføll av
rasen varmblodstraver. Undertegnede deler Mettes interesse for hester, og Mette sier: Jeg er glad for at
det er en til i staben som har like
mye hestedilla som meg. Å ha kolleger som en kan prate med og ha felles interesser med, er viktig. (Men vi
skal love dere at vi ikke kommer til
å fylle arbeidstida og skrivebordet
med V5-kuponger)
- Til slutt, Mette?
- Ja, for fem år siden hadde jeg aldri
trodd at det skulle bli intervju med
meg i menighetsbladet!
Lise Kleven

Vikersund menighetssenter Utleieansvarlig Hroar Fossen

tlf 32 78 75 70
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Ut av godstolen –
og inn på Alpha-kurs
Liann og Inge Reese har gått på
Alpha-kurs i Åmot kirke. Liann har
att på til gått to ganger. - Kurset kan
anbefales for alle, enten man tror
eller ikke. Det er bare å komme seg
ut av godstolen og oppleve en skikkelig dialog om disse viktige spørsmålene, sier Inge.
Liann er fra Chongqing i Sichuangprovinsen sør-vest i Kina. Hun kom
til Norge og Åmot høsten 2000. Her
trives hun godt, men vinteren kan
bli litt vel lang. Hennes mann Inge
er oppvokst på Åmot, hvor han også
har bodd det meste av livet.
- Hvordan fant dere på å gå på alphakurs?
- Vi ønsket å komme nærmere inn på
hva Den norske kirke står for. Vi var
også interessert i å vite hva Gud
betyr for andre. Spesielt var dette
interessant for Liann som ikke har
vokst opp med religion og ikke
hadde noe forhold til det. Jeg syntes
det var spennende å være i en
sammenheng hvor man presenterte
hva kristendom betyr for noe. Den
har jo vært en del av norsk kultur i
tusen år. Også for min egen del var
det interessant, sier Inge. Å ta opp
igjen litt av barnelærdommen. Fikk
en viss dragning på å lære noe mer

enn det jeg fikk med fra
konfirmantundervisningen.
- Fikk du noen svar på kurset?
- Det som var fint med kurset, var de uforpliktende
gruppene hvor folk kunne
snakke om sine erfaringer
med tro og tvil, sier Inge.
- Vi fikk høre om hvordan de ulike kom i kontakt
med Bibelen og Gud, utdyper Liann.
- Hva likte dere best ved
kurset?
- Først og fremst fellesskapet, sier Liann. Vi snakket
om religion og jeg fikk høre om
hvordan de andre ber og om hvordan de har fått hjelp av Gud. Jeg har
ikke hatt noen erfaringer selv, så det
var spennende for meg å høre. Jeg
tror religion er viktig. Jeg mener folk
trenger en tro i livet sitt.
- Hvis alt kunne bevises var det jo
ikke plass for noen tro, sier Inge.
Siden det finnes tvil, er det grunnlag
for tro. De vi møtte på kurset var
ikke opptatt av bevis. Det var spennende å høre fortellingene deres.

Ønsker du
mer informasjon
om Alpha?
Onsdag 10. september arrangeres alphamiddag
på
Vikersund
menighetssenter kl. 1930.
Der vil du få mer
informasjon og en smakebit på hva alpha-kurs er.
Selve kurset går på onsdager fra 24. sept. til 10. des.
Påmeldingsfrist: mandag 8. sept.
Påmelding: Modum kirkekontor: 32 78 32 30

- Det er mange
temaer som gjennomgås på kurset.
Var det noen av dem
dere likte spesielt
godt?
- Jeg synes temaene «Hvordan kan
jeg vite at jeg tror»
og «Hvordan kan
jeg gjøre det beste
ut av resten av
mitt liv?» var de
mest interessante,
sier Inge. Mange
synes det er vanskelig å tro og

Liann og Inge Reese.

lurer på hvorfor man skal det.
Derfor var det spennende å høre hva
andre tenkte om det. Kurset kan
anbefales for alle, enten man tror
eller ikke. Det er bare å komme seg ut
av godstolen og oppleve en skikkelig
dialog om disse viktige spørsmålene.
Liann synes temaet «Hvorfor og
hvordan fortelle andre om det?» var
spennende. – Jeg husker det var
spennende å høre Anne Dahl om
hvordan hun fikk troen. Troen er en
fin ting. Den favner alt mellom liv
og død.
Liann har vært på alpha-kurs to
ganger. Temaene er de samme hver
gang, men gruppene er forskjellige.
Det er fint å møte ulike mennesker.
Det var god stemning blant deltakerne og ikke kjedelig å høre de
samme temaene for andre gang. Det
var fint å snakke om opplevelser, å
møte åpenheten. Mange hadde sterke opplevelser av å få hjelp av Gud i
vanskelige tider. Hvis noen ønsker
tilhørighet og dele sine erfaringer
med tro, er det fint å gå på alphakurs, sier Liann. Hun har opplevd at
nordmenn ikke bare er innelukkede,
men åpne om sine innerste tanker
om Gud.
Tore Hummelvoll
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Drypp fra døpefonten
Klar, ferdig, gå…….
Nå er vi i gang! ”Drypp fra døpefonten” er ment å være en fast post i
menighetsbladet vårt framover.
Dåpen er en viktig begivenhet i et
menneskes liv, større enn mange av
oss aner. Av den grunn har jeg som
prest i Modum lyst til å gi noen
drypp fra døpefonten som et forsøk
på å berike troen vår. Døpefonten
kan minne om en kilde, en kilde
hvor vi kan øse av Guds gode gaver
– slitesterke gaver som ikke går ut
på dato med det første …
I Den norske kirke er det
som oftest små barn som
bæres inn i kirken ikledd en
altfor lang dåpskjole.
Lengden på kjolen viser at
dåpen er ingen engangshappening som avsluttes
når gudstjenesten er
over, men dåpen er startskuddet på en gjensidig
kontakt mellom Gud og
oss. På samme måte som
det lille barnet vokser i
centimeter, på samme
måte skal barnet også
vokse i tillit og takknemlighet til Gud og alle hans
gaver. Derfor er ikke det å
være en kristen først og fremst
å ha alle de riktige svarene, men
å leve livet sitt i kontakt med Gud
i hverdager og høytidsdager.

Bibelen snakker ofte om Gud som
vår himmelske Far. Gud ser oss ikke
som en enorm flokk mennesker,
men forholder seg til oss som enkeltmennesker. Gud har omsorg for
hver enkelt av oss. Vi har derimot
varierte erfaringer med omsorg i
vårt eget liv. Men kanskje den mest
stabile omsorgen i vår kontrastfylte

verden er den som en nybakt mor
gir sitt nyfødte barn. Nettopp dette
griper Gud tak i når han avslører
hva slags omsorgsfull Far han er.
«Kan en kvinne glemme sitt diende barn
og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte?
Og selv om en mor kan glemme, så vil
jeg aldri glemme deg.» (Jesaja 49, vers
15). Gud glemmer ingen, men Gud
ønsker å leve tett på sine elskede
barn for å oppmuntre, veilede,
utruste og trøst. Ingen av oss mennesker er født inn i denne verden
med en medfødt tillit og takknemlighet til Gud. I dåpen
skjenker Gud oss denne tilliten som et frø som trenger
stell og omsorg for å vokse
og gro.
Klar, ferdig, gå………..
Dåpen er starten på livet
med Gud. Livsløpet i
Guds verden er ikke
over, men det har begynt! Her gir et ord fra
Hebreerbrevet oss hjelp
til å holde retningen:
«….., og holde ut i det løp
som er lagt opp for oss, med
blikket festet på ham som er
troens opphavsmann og fullender.» Hebreerbrevet 12,
vers 1-2)
Runar J. Liodden

Døpefonten i Åmot kirke.

Forts. fra s. 8
fastholdt et fordomsfullt bilde av
mennesker i andre kirkesamfunn.
Men jeg tror at fordommene blir
færre og svakere når vi er sammen,
blir enda mer kjent med hverandre
og oppdager hvor mye vi faktisk
står sammen om. Faren i slikt samarbeid er å skyve uenigheter under
teppet. Det er ikke veien å gå. Vi skal
ikke legge skjul på våre ulike forståelser av dåp, men ærlig konstantere
at enige er vi ikke. Enighet er heldigvis ikke nødvendig for å bevare

enheten. Men våre ulikheter kan
også være en ressurs for å oppdage
nye perspektiver på livet som kristen, samt fornye våre menigheter.
Det er så mye som er splittet i vår
verden. La oss som kristne være et
lys i verden til inspirasjon for andre
til samhold og fellesskap. Som Paulus sier: «Legg vinn på å bevare
Åndens enhet, i den fred som binder
sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble
kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud

og alles Far, han som er over alle og
gjennom alle og i alle.» (Ef 4,3f)
13. september
Lørdag 13. september på Vikersund
menighetssenter gjør vi noe konkret
med denne utfordringen og har en
felles samling for pinsevenner,
Frelsesarmeen og Den norske kirke i
Modum. Samlingen har fått tittelen
– «På samme lag!» Sett av denne
ettermiddagen nå!
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Om å være deltaker
i en selvhjelpsgruppe
Møte med Ellen Marie Berg, Østmodum.
Den observante leser av menighetsbladet vil ha lagt merke til en liten
notis som har gått igjen i flere nummer i det siste. Den har handlet om
selvhjelpsgrupper/sorggrupper i
Modum. Gruppene har vært ramset
opp med invitasjon til å ta kontakt
med Kirkekontoret eller Frivillighetssentralen. Kanskje noen har
tenkt at det er fint at det finnes et
sånt tilbud, men det finnes visst
ingen gruppe for min krise. Eller
noen har reagert med undring over
at sånt kan være nødvendig. Å komme sammen i gruppe blir jo bare å
rippe opp i ting! Jeg trenger ikke
hjelp, folk må klare seg som best de
kan alene her i livet…
Gruppene lever sitt liv, og mange
uttrykker stor takknemlighet for hva
gruppesamværene har betydd for
dem. Ofte hører vi at dette må flere
få vite om; hvorfor er det ikke flere
som vil være med; det må da være
mange som har behov for å snakke
om ting! Og vi har erfart at det at
noen forteller om hvordan det har
vært å være med i en gruppe har gitt
frimodighet til å melde seg på for
andre som har vært skeptiske til hva
dette er.
Ellen Marie Berg er en som gjerne
snakker seg varm om hva sorggruppa har betydd for henne da kriser
rammet hennes tilværelse. Hun har
deltatt i gruppe i regi av Frivillighetssentralen og Diakonien i Hønefoss, og deler gjerne sine erfaringer
med menighetsbladets lesere. Vi
treffer henne til lunsj på kirketorget i
Åmot kirke.
– Hvordan kom du på å være med i en
gruppe?
– Jeg skjønte at dette klarer jeg ikke
alene. Jeg må ha hjelp, ellers blir jeg
gal. Jeg kontaktet først Inger Tørto
(diakon i prosjektstilling i Modum
menighet) som jeg kjente som en

trygg person. Den gangen ante jeg
ikke at det fantes noe som het sorggruppe. Det fantes heller ikke noen
gruppe for meg i Modum på det
tidspunktet, men Inger hadde sitt
nettverk og henviste meg videre til
gruppa i Hønefoss. Og der fant jeg
fort ut at det var mye hjelp å få.
– Hva er det som er så fint med å komme
sammen til gruppesamtale?
– Først og fremst det at du treffer
likesinnede. I forbindelse med sorg
får man så mange ”rare” tanker. I
gruppa kunne jeg høre at andre
hadde mye de samme tankene, så
var det ikke så rart lenger. Det var så
godt å få satt på plass at det var lov
å ha tanker og følelser som jeg
hadde, og sammen kunne vi lære
hverandre å bruke det til noe konstruktivt. I gruppa kunne vi bruke
hverandre og lære av hverandre.
Alene tror en kanskje at en har gått
helt fra vettet og får en følelse av at
nå tipper det snart for meg. Det å
høre at andre også hadde det sånn
var en god følelse. Vi kunne dele tips
om hva som hjalp for å komme
videre. Det blir en hjelp til selvhjelp.
Når du er i krise og kommer sammen med noen som opplever samme
krise og du blir forstått, da skapes en
samhørighet som er veldig god!
Ellen forteller at innfallsmetoden
var et tips som hun delte med gruppa. Det kunne være sånn for henne
at hun plutselig fikk tanke om at nå
måtte hun bare besøke graven, om
det så var midt på natten. Isteden for
å bruke energi på å si til seg selv at
det er for dumt, glem det, så gjorde
hun det! Fikk hun et innfall om å
rope ut i skogen, så gjorde hun det,
og fortalte det til gruppa. Innfallsmetoden hennes handler om å gi seg
selv lov til å gjøre og hente trøst i at
det er mange som gjør samme type
«sprøe» ting når sorgen sprenger på.
– Ikke la andre sette regler for hva
som er dumt, men kjenn på den
indre stemmen, er Bergs råd.

Eli Landro og Ellen Marie Berg.

– Kan man ikke lett dyrke sorgen når
man kommer sammen i gruppa?
– Det er mange måter å bruke en
sorg på. Man kan dyrke den, grave
seg ned, bli psykisk syk, eller få noe
positivt ut av den. Det at jeg gikk i
gruppa gjorde at jeg fikk noe positivt ut av sorgen. Jeg var fryktelig
nedbrudt da jeg startet, og trodde
aldri at jeg skulle kunne smile og i
hver fall ikke le noen gang mer! Men
gruppelederne hadde selv opplevd
sorg, og de smilte og lo! Det var helt
ufattelig for meg i begynnelsen. Men
sammen fant vi noen positive kanaler til å komme gjennom de vonde
hendelsene ved å snakke om dem.
Når jeg nå tenker på de jeg har mistet, har jeg klart å kvitte meg med
skyldfølelsen. Jeg har fått tingene på
plass. Det tror man ikke når man
begynner i en gruppe. Men når du
ser det hos andre, begynner du å tro
at det er mulig. Gruppelederne
evnet å dra fram positive ting i det vi
hadde snakket om. Det var fint å
oppleve at andre kan se med andre
øyne enn den sørgende, som bare
ser det innenfra sitt mørke. Da kan
det komme til syne noe positivt også
midt i alt det vonde.
– Hva er det som skjer når gruppa treffes?
– Først har vi alltid en runde der vi
snakker om hvordan den enkelte har
hatt det siden sist. Så er det et tema
– for eksempel om begravelsen. Da
får vi vite det gangen i forveien slik
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at vi kan tenke gjennom om vi har
noen bilder eller noe spesielt vi
ønsker å dele. Jeg opplevde det trygt
å vite hva vi skulle snakke om slik at
vi kunne være mentalt forberedt på
hva som skulle skje neste gang.
Metoden er å snakke oss igjennom
det som faktisk har skjedd, for så å
komme videre. Ting vi prøver å
gjemme bort, de blir der. Det vi
snakker om har vi lettere for å
komme videre med.

nå må du da være ferdig med det,
det har jo gått to måneder! Sorgen er
inne i meg fremdeles, men jeg tar
den med meg som noe positivt i stedenfor negativt. Selvfølgelig er ikke
alle dager positive, og det kan være
strevsomt å merke at folk har glemt
det som er inne i meg. Men det gjør
ikke så mye lenger. Når folk sier:
Tenker du på det enda, forstår jeg at
folk ikke mener det vondt. Men folk
kan gjerne vite om at sorg tar lang
tid!

– Opplevde du at du kom videre?
– Absolutt! Jeg vil si det så sterkt at
takket være gruppa, går jeg oppreist
i dag! Ved hjelp av gruppa fikk jeg
bearbeidet sorgen på en fin måte.
– Hva synes du om begrepet selvhjelpsgrupper – synes du det er dekkende, eller
ønsker du deg et annet navn på gruppene?
– Jeg synes det er fint, for det er selvhjelp. For hver gang du prater om
sorgen, hjelper du deg selv. Det er
utrolig viktig å snakke om det! Det
er vondt å se når folk ikke vil snakke
om det som er vondt. Det blir langpining. I gruppa er det lov å snakke
om det samme om og om igjen.
Ellers kan vi jo oppleve at folk sier at

– Hva er det som gjør godt når man har
sorg?
– Det gjør godt når folk bryr seg!
Når folk tar deg i hånda, gir en
klem, sender en blomst, kommer
med kake eller middagsmat. Det er
ikke nødvendig å si så mye, men det
er de små tingene som varmer. Jeg
har lyst til å oppfordre folk til å ikke
gjemme seg for en sørgende! Samtidig skjønner jeg godt usikkerheten
som gjør at folk lar være å gjøre eller
si noe. Men det gjør vondt å merke
at folk går på andre siden av gata for
å unngå å treffe deg. Og det er klart
at det er individuelt hva som gjør
godt! Man kan ikke forvente at folk
forstår hvordan det er. Det ser kanskje bra ut på utsiden, men inni deg

Skogstur
Deltakere i selvhjelpsgrupper/
sorggrupper inviteres med på
kveldstur til hytte på skauen
(Øståsen). Nåværende og tidligere deltakere,
deres familie og ledere er velkomne.
• Vi snakker litt om hva som har gjort
godt i sorgarbeidet.
• Hvordan hjelpe hverandre med å
komme videre?
Ta gjerne med matpakke! Kaffe og litt å bite i
serveres.
Møt opp på Åmot kirkes parkeringsplass
torsdag 11. september kl 17.30!
Ikke værforbehold!
Turleder: Hans Disen
Diakonien og Frivillighetssentralen i Modum

er sorgen. Man glemmer den aldri.
Man skal ikke glemme den heller,
men ta den med seg som en ressurs
videre i livet.
– Tror du alle kan ha nytte av å være
med i en sorg-gruppe?
– Jeg kan ikke forstå hvorfor ikke
noen skulle ha nytte av det. Det er
ikke bare de tragiske dødsfallene
som skaper sorg. Det å miste gamle
foreldre i normal alderdom er jo
også sorg og kan være godt å snakke
med noen likesinnede om!
Ellen er opptatt av å ufarliggjøre
og alminneliggjøre det å gå i gruppe.
Selv er hun så takknemlig for den
hjelpen hun fikk i gruppa at hun har
meldt seg som klar for å være med
og lede en gruppe, slik at tilbudet
kan vokse og komme flere til gode.
Ellen blir dermed å finne som en av
de frivillige gruppelederne i sorggruppetilbudet som Diakonien og
Frivillighetssentralen i Modum samarbeider om.
Det er godt å vite at noen som
egentlig ikke kjenner oss bryr seg
om oss når vi har det vondt! Det
synes jeg gruppetilbudet er et uttrykk for, og jeg håper at folk tør å ta
imot, avslutter Ellen.
Eli Landro

Selvhjelpgrupper/sorg
grupper 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»)
• for etterlatte etter selvmord
Vi har mulighet for å starte nye grupper:
for ungdom som har opplevd å miste en av sine
nærmeste for voksne som har mistet gamle foreldre
(”Den undervurderte 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
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«På samme lag!» Felles samling
for alle kirkesamfunnene i Modum
Søskenkjærlighet
Jeg har vokst opp med ei søster. Vi
har krangla en hel del. Jeg husker en
episode hvor jeg var grådig irritert
på henne og løp etter henne inne i
huset. Hun rakk akkurat å løpe inn
på rommet sitt og låse døra rett før
jeg tok i dørklinka. Som tatt rett ut
av en thriller på kino. Ergelig over å
ikke ha nådd henne igjen begynte
jeg å late som jeg reiv ned plakaten
hennes på døra inn til rommet. Jeg
skrapte med neglene og søstera mi
ble fortvila. En episode som ikke
akkurat dunster av søskenkjærlighet. Heldigvis er vi begge blitt mer
modne og voksne etter hvert og kan
le av historien nå. Uansett er vi bror
og søster. Vi er i familie. Vi kan være
uenige, vi kan skuffe og såre hverandre. Men jeg kan ikke velge henne
bort og si «Du får ikke være søstera
mi lenger.» Og hun kan ikke velge
meg bort. Vi er og blir søsken.
En stor søskenflokk
På samme måte er vi brødre og søstre i troen på Gud Fader, Jesus
Kristus og Den Hellige Ånd. Men
familien er større. Søskenflokken
består av alle kristne i Modum –
Frelsesarmeen, Pinsemenigheten i
Modum, Den norske kirke og andre.
Søskenflokken strekker seg utover
Modum, utover Norges grenser og
inkluderer alle kristne i hele verden.
Derfor heter arbeidet for å skape fellesskap og forståelse mellom kristne
kirkesamfunn «økumenikk». Ordet
kommer av det greske ordet «oikoumenæ» som betyr hele den bebodde
verden. Derfor innbefatter søskenflokken palestinske kristne, messianske jøder, reformerte i Sør-Afrika,
katolikker i Chile, lutheranere i
Sverige, pinsevenner i Kina, baptister i Texas, ortodokse på Kreta,
anglikanere i London, metodister fra
Fiji, adventister fra Montreal og frelsesoffiserer i India. Vi i Modum er

altså en liten del av
en svær, svær søskenflokk. Så det er
godt det er Gud
som er vår åndelige
Far. Det er vel
ingen utenom Han
som kunne holde
styr på så mange
barn, spredt over et
så stort område. Nå
finnes det store
organisasjoner som
driver samarbeid
på internasjonalt
plan. Men bønnen
Jesus ba, «Jeg ber
På samme lag:
Pinsevenn Lars Kristian Bekken og lutheraner Runar Liodden.
om at de alle må
være ett…», er en
bønn som også
utfordrer oss kristske kirke, pinsevennene og Frelsesne lokalt. Utfordringen gjelder å
armeen ulike elveløp, men kilden er
utvikle samarbeid og fellesskap på
den samme, nemlig Gud. Samles vi
tvers av kirkesamfunnene i Modum.
om den samme kilden vil vi komme
Modum har gode tradisjoner for
nærmere hverandre. Dette bildet har
slikt samarbeid. I 49 år har det vært
også gitt nytt liv til et vers hentet fra
arrangert fellesmøter her i bygda. I
salme 46 i Det gamle testamentet:
tillegg har man arrangert flere
«En elv med flere grener skaper
Alphakurs i fellesskap og Radio
glede i Guds by, der den Høyeste
Modum er et sted hvor krefter er
har sin hellige bolig.» (Salme 46,3)
forent. Hvordan kan vi videreføre
På samme måte ønsker Den norske
disse gode tradisjonene i vår tid?
kirke sammen med pinsevenner og
Med dette spørsmålet i bunn ble det
Frelsesarmeen å være til glede for
opprettet et forum hvor to represenModums befolkning gjennom gode
tanter for hvert kirkesamfunn i
fellesskap, levende forkynnelse av
Modum skulle møtes og samtale om
det glade budskap og utstrakte hendenne utfordringen. Forumet fikk
der til mennesker i ulike livssituasjonavnet Delta.
ner.
Delta
Delta består nå av seks personer;
Åge og Grete Holmen fra Frelsesarmeen, Reidun Nærland & Halvor
Gjøystdal fra Pinsemenigheten i
Modum, samt Runar J. Liodden &
Karstein Aunevik fra Den norske
kirke. I dette navnet «Delta» ligger
visjonen for arbeidet. Et delta er jo
en elvemunning hvor den ene elven
deler seg opp i ulike forgreninger. På
samme måte representerer Den nor-

Enhet
I denne store oppgaven er det avgjørende for vår troverdighet som kristne at vi står sammen som søsken.
Jesus ber slik til sin Far og vår alles
Far: «Jeg ber at de alle må være
ett,….. for at verden skal tro at du
har sendt meg.» (Joh 17,21) Vår troverdighet styrkes når vi lar være å
krangle og baksnakke hverandre.
Jeg tror mange kristne har trassig
Forts. s. 5

Side 9

La oss kaste terningene!
De siste ukers fokusering på
menighetenes gudstjenester og
prestenes forkynnelse handler om
mye mer enn muligheten for å
bedrive offentlig kritikk av kirkens
virksomhet. Både frivillige og
lønnede medarbeidere i kirken er, så
langt jeg kjenner dem, interessert i at
virksomheten vår kvalitetssikres.
Det må stilles krav til vår virksomhet på linje med all annen virksomhet. Å komme til kirken skal
være en god opplevelse hvor mennesker får noe som de kan bære med
seg ut i hverdagen som en berikelse.
Kirken skal ikke være en beskyttet
arbeidsplass hvor vi som arbeider
her skal ha rett til å unndra oss kritikk for vår medvirkning ved gudstjenester, vielser og begravelser. Det
blir feil hvis menigheten uansett
skal bukke og nikke og takke for alt.
Men mye av det som skjer i kirken er
brukbart. Det er mange som forteller
om gode opplevelser av en gudstjeneste, om en verdig og rett
gravferd og om en stemningsfull
vielse. Men det er ikke alltid slik.
Det er altfor mange eksempler på
forventningsfulle mennesker som
ble skuffet, indignert, ja rett og slett
såret fordi de ikke hadde en
opplevelse av å bli tatt på alvor i
kirkens rom.
Når biskop Finn Wagle en sommerdag foreslår å gi prester terningkast for gudstjenester og prekener, var dette uttrykk for et ønske om
kvalitetssikring, men kanskje ikke
det mest konstruktive med tanke på
å utvikle kirkens ”produkter”. Å gi
terningkast minner for mye om å
anmelde en forestilling hvor menneskene er tilskuere eller å vurdere
et show som skal gi folk underholdning som passive tilskuere. Dette
blir en for tilfeldig og overfladisk
karaktergivning av noe som er noe
langt mer enn en forestilling. En
gudstjeneste er noe vi skaper sammen som et møtested mellom himmel og jord, slik en begravelse er noe
vi skaper sammen med familien for
å ta avskjed eller et bryllup er en fest

som vi også skaper sammen med de to for å feire
et nytt samliv.
Følgelig blir terningkast
feil. I kirken skal vi aldri
bedømme en forestilling
med et kjapt terningkast.
Likevel er vi avhengige av
en kvalitetssikring så vi
ikke sovner, blir slappe og
gir mennesker en dårlig
opplevelse av noe som er
viktig. La oss derfor kaste
terningene et godt stykke
unna kirkeveggene, men
gi
rom
for
en
kvalitetssikring av våre
”produkter”
både
i
forkant og etterkant Gudstjenester og kirkelige
handlinger må aldri presten forberede på egenhånd, men alltid
sammen med andre mennesker,
enten lønnede kolleger eller frivillige som har sans for å være med .
Alt vi gjør av offentlige sammenkomster i kirkerommet må på
en eller annen måte være gjenstand
for en intern evaluering i etterkant.
Personlig kan jeg ikke skjønne hvordan jeg på sikt ville makte å være
prest hvis det ikke hadde vært for
”onsdagsmøtene” der vi usentimentalt og støttende evaluerer og
snakker om alle arrangementene vi
har hatt sist uke i Åmot kirke.
Sammen med lønnede og frivillige
medarbeidere snur vi på alle
steinene, snakker om hvordan vi
opplevde gudstjenesten eller den
kirkelige handlingen og får mulighet til å lære av det gode vi gjorde og
det som med fordel burde forbedres.
Dette gir trygghet til oss kirkelige
medarbeidere, det gir oss en mulighet til profesjonell vekst og det gir
menigheten et eierforhold til det
som foregår i kirken.
Vi har noe å lære av andre virksomheters måte å kvalitetssikre på.
Siden sønnen min spiller fotball har
jeg i det siste fulgt spesielt med fotballklubben LYN. Som en del av
deres hjemmeside, har jeg oppdaget

at de har et svært aktivt DISKUSJONSFORUM der folk som bryr
seg om klubben kan si hva de mener
om måten LYN arbeider på. Denne
ideen nevnte jeg for staben på vår
sommersamling, og det gikk ikke
mer enn to dager før jeg fikk telefon
fra vår kontormedarbeider Lise Kleven og mannen hennes Rune, at de
allerede hadde tatt hansken, opprettet et diskusjonsforum på Modum
menighets hjemmeside (www.modumkirke.no), og sørget for at den
allerede var operativ. Sånne medarbeidere er gull for en menighet og
gir håp for ei bygd hvor vi hele tiden
må ta hverandre så mye på alvor at
vi gir rom for ærlige tilbakemeldinger.
Å fylle kirkerommet med noe som
er meningsfylt og som berører menneskers liv er så viktig at vi verken
kan kaste bort vår frimodighet eller
vår vilje til å gjøre noe skikkelig og
samvittighetsfullt. Derfor la oss kvalitetssikre ved å forberede oss i fellesskap, evaluere ukentlig og gi rom
for alleslags innlegg i et diskusjonsforum på hjemmesiden. De som ikke
har tilgjengelig internett kan sende
oss et brev, stikke innom eller slå på
tråden slik at alle har en følelse av å
være medansvarlige i kirkens utvikling i vår bygd.
Per Arne Dahl
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Heggen Gospel til Praha
• Foto: Øystein Albrigtsen
Første uken i august dro Heggen
Gospel til Praha for å være på en
gedigen festival for KFUM-KFUK
bevegelsen i Europa. 7500 ungdommer var samlet fra hele Europa under
mottoet ”Inspired to serve” – inspirert til tjeneste! KFUM-KFUK jobber
ut i fra sitt trefoldige motto: Kultur,
kreativitet og Kristus. Og kreativt var
det! Det var veldig artig å går rundt å
se på de ulike måtene ungdom fra
ganske forskjellige kulturer uttrykker
sitt budskap om Kristus.
Norge kom med en delegasjon på
1850 ungdommer! Fra Buskerud dro
vi 200 stykker og dannet for anledningen koret Bussing. Vi holdt to
konserter i løpet av uken. Heggen
Gospel sang også et par sanger alene.
Det er driv over Gosper’n. Vi kan
være stolte av dem!
Et av poengene med å lage en slik
festival, er jo å møte andre mennesker fra andre sammenhenger og lære
noe om deres kulturer. Det er stor forskjell på å være ten-singer i Modum
og å drive klubb for palestinsk ungdom. Mange nye vennskap ble dannet på festivalen, og vi håper at den
har bidratt til å inspirere til et nytt år
med Heggen Gospel.
På vegne av lederne på turen.
Tore Hummelvoll
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Konfirmantene –
som har beriket mitt liv
1. august i år var en merkedag for
meg. Da var det akkurat 25 år siden
jeg begynte å arbeide som kateket i
Lenvik i Troms.
Som kateket var jeg da som jeg er
nå, ansvarlig for konfirmantundervisningen. Og gjennom disse 25 år
har jeg hatt gleden av å ha vært sammen med mange konfirmanter.
Mange ansikter, opplevelser, turer,
historier, etc. dukker opp i hodet:
Finnsnes, Husøy, Fjordgård, Rossfjord, Longyearbyen, alle stedene i
Modum.
Jeg har vært privilegert som har
fått være med på dette.
Takk til alle konfirmanter som har
vært med på å berike mitt liv.
Og her sitter jeg og forbereder
dette årets konfirmantundervisning.
Jeg gleder meg til å møte dere. Jeg
har undervist i 25 år, så mange ting
er for meg blitt en rutine, mens dere
er konfirmanter for første gang. Jeg
øver meg i å tenke slik; «Arild, husk
at dette har aldri årets konfirmanter

vært med på, undervis slik at konfirmantene opplever at du bryr deg, ja,
som om det er første gang du underviser
dette».
Jeg vil møte dere med respekt. Ja,
ikke bare jeg, men alle vi som underviser vil gjøre det. Vi vil møte dere
og forsøke å formidle noe av
undringen over livet, noen om storheten som omgir oss og ikke minst
det at du er verdifull. Du er god nok,
du er elsket av Gud.
Dette «elske» kan høres så platt
ut. For meg har det vært tryggheten
i livet. Jeg er sårbar, jeg er verdifull,
jeg er elsket av Gud.
Jeg får ikke oppleve 25 år til sammen med konfirmanter, men jeg vil
bruke dagen i dag og møtet med
konfirmantene, slik at våre liv kan
bli beriket.
Lykke til, konfirmanter.
Og velkommen til konfirmantundervisningen.
Arild Løvik

Det ble et vellykket Loppemarked 10. mai på Menighetssenteret i
Vikersund. Styret ønsker med dette takke givere, kjøpere og alle hjelpere
for kjempeinnsats.

Loppemarked
Vikersund Menighetssenter
har sitt tradisjonelle høstloppemarked
Lørdag 6. september kl 09.30
Det blir auksjon, kakelotteri,
kaffe og vafler.
Vi trenger det du ikke
trenger. Vi henter i Modum
på fredag 5. september.
Ring:
32 78 88 76 (Korsvik)
32 78 75 70 (Fossen)
32 78 70 04 (Marcussen)
Jan Marcussen

Foto: Eli Bondlid Sund
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Menighetsliv i Guds frie natur
22. juni arrangerte Snarum og Vestre Spone
menighetsutvalg gudstjeneste ved Butjern.
Den frodige setervollen ved Butjern egner seg
godt til dette formålet og ble velvillige stilt til
disposisjon av eieren. Musiker denne dagen
var Thorbjørn Enerhaugen. Etter gudstjenesten var det grilling og Ingar Hellerud orienterte om områdets historie. Ingar Hellerud er en
flink forteller og det var moro å følge ham
som guide ned langs den gamle kirkeveien til
Vestre Spone kirke etter kirkekaffen.

Olsok
29. juli var det tradisjonen tro feiring av
Olsok. Etter gudstjenesten samlet de 60
fremmøte til rømmegrøt og hygge utenfor kirken.
Snarum
menighetsutvalg stod for
dette arrangemente.

Foto: Jorunn Asbjørnshus.
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Hva har du gjort i sommer?
Har du fått dette spørsmålet fra
naboer, arbeidskollegaer eller klassekamerater? Sommeren er en tid av
året hvor vi setter av tid til å gjøre
noe vi ellers sjelden gjør eller noe vi
har lyst til.
Sommerens lyse og varme dager
innbyr til mange ulike opplevelser.
Noen foretrekker å late seg i solen
ved husveggen hjemme mens man
får lest hele avisa til en forandring
og lytter til «Reiseradioen». Noen
pakker koffertene og reiser utenlands med bil, fly eller buss. Mens
andre fortsetter den årelange tradisjonen og drar til den velkjente campingplassen eller hytta. Sommerferien er tida for rekreasjon og er en
god ramme for avkobling og inspirasjon. Hurra for sommeren!!
Stevnesommer
En ting som jeg tror ville ha beriket
mange menneskers liv er å sette av
ei snau uke og få med seg et kristent
stevne i løpet av sommeren. Det er
mye å velge i. Avisen Vårt Land presenterte i en av juni-avisene en oversikt på godt over 100 stevner og festivaler. Ungdommene i Heggen

Gospel var blant 1850 norske ungdommer som dro til Praha på en
europeisk KFUK/M-festival. Innenlands tilbyr ulike kirkesamfunn og
organisasjoner forskjellige stevner.
Blant disse finnes blant annet
Normisjons besteforeldre og barneleir i Langedrag naturpark, Holy
Riders pilgrimstreff (motorsykkelklubb), Bedehusmusikkfestivalen i
Øymark og Action (tenåringsleir i
regi av KRIK, Kristen Idrettskontakt). Å være på stevne og oppleve
livsnær og viktig forkynnelse, leke
og spille fotball, be og synge sanger
sammen med mange andre og være
sammen med venner og familie gir
en forfriskende erfaring av at troen
på Jesus hører hjemme i vårt daglige
liv og i vårt sommerlige ferieliv.
Videre er det flott å treffe kristne fra
andre deler av Norge og utlandet.
Det er oppmuntrende å merke at
troen forener på tvers av geografiske
avstander til et stort fellesskap.
Vår oase
I jungelen av tilbud har jeg og min
familie funnet vårt stevne, Oase.
Oase er blitt et ”must” for oss om

sommeren. Det å dra på Oase som
familie er en styrkende opplevelse.
Uka gir oss en felles arena hvor vi er
mye sammen. Samtidig får vi inspirasjon og påfyll til å være kristne i
hverdagen. På Oase-stevnet samles
årlig rundt 4000 mennesker om
møter og seminarer. I tillegg er det
skreddersydde opplegg for barn,
ungdommer og unge voksne som
gjør det attraktivt å være med for
disse ulike aldersgruppene, samt
praktisk for familier. Her er det
KnøtteOase (0–4 år) BarneOase (4–8
år) JuniorOase (9-12 år), TenOase
(13–19 år) og UngeVoksneOase
(20–40 år). (Stian Tveit har i fem år
hvert med i bandet på TenOase!!).
Hva skal du neste sommer?
Å være med på et kristent stevne i
løpet av sommeren tror jeg også gir
oss rike erfaringer, ideer og opplevelser som vi kan ta med oss hjem
og la få prege vårt lokale fellesskap.
Neste år skal Oase-stevne være i
Tønsberg 6.–11. juli. Kanskje noe å
sette av allerede nå??
Runar J. Liodden

Hyggetreff på Holemoen!
Det er flere muligheter til formiddagstreff rundt i
menigheten vår!
I Åmot kirke, på Vikersund menighetssenter, på
Vaaraan og fra i år også på Holemoen klubbhus.
Det var i vår vi startet med å slå sammen treff som
tidligere har vært holdt i Snarum og Vestre Spone.
Holemoen er sånn omtrent midt imellom, og vi
hadde to hyggelige samlinger i vårsemesteret med
folk fra begge steder. I høst-semesteret har vi planlagt å ha tre treff, og alle er velkommen fra hele
bygda til å fylle klubbhuset på Holemoen.
Første gang er onsdag 17. september kl. 11.30.
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret for mer
informasjon.
Foto: Jorunn Asbjørnshus.

webside:
www.modumkirke.no
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Vigde forts. fra s. 15
Cathrine Hovde og Roy-Arne Larsen
Tone Veiulfsen og Martin Runar Lund
Målfrid Ingeleiv Kringeland og Kurt Seland
Gro Flaglien og Frode Silseth Karlsen
Ingunn Hellerud og Torkild Westergaard Altern
Bente Tøien og Rolf Bekken
Jorunn Dahlen og Tom Solheim
Elin Mariboe og Kjell Ove Hovde
Ziyi Zhang og Xi Pei

07.06.2003
21.06.2003
28.06.2003
28.06.2003
05.07.2003
05.07.2003
19.07.2003
19.07.2003
26.07.2003

Heggen krk.
Heggen krk.
Sveio krk.
Snarum krk.
Heggen krk.
Heggen krk.
Vestre Spone krk.
Ask kapell
Heggen krk.
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Slekters gang
Kirkelige handlinger i Modum sokn

Døpte

Døde

Ronja Borgersen Kvia
Gina Tandberg Raaen
Rune Lethigangas Johansen
Malin Asbjørnhus
Malin Steenfeldt-Gjersøe
Sivert Bjørndalen
Stian Bratvold Skålien
Celine Aasen Larsen
Mari Lobben
Monica Berg
Thomas Berg
Karl Anders Flattum
John Allan Flinn
Tina Bjertnæs
Mads Henrik Runhovde
Kjemperud
Anna Harstad
Viktor Johannes Walvatne
Ole Christoffer Tangerud
Sondre Haraldseth
Charlotte Solheim
Syver Drolsum Klungsøyr
Johanna Sofie Rødland
Johnsen
Lasse Fredriksen
Henrik Dybendal
Tobias Grønli Åsheim
Mailén Elise Killingdalen
Høgfoss
Andrè Bakkene
Frida Skaug Askheim
Marlene Edgren Mikkelsen
Jakob Huuse
Thea Cornelie Hoffart Lunding
Hanna Lisa Keane
Hannah Edgren Øvereng
Vår Eide Aunevik

04.05.2003
04.05.2003
04.05.2003
11.05.2003
11.05.2003
11.05.2003
11.05.2003
11.05.2003
11.05.2003
15.05.2003
15.05.2003
15.05.2003
24.05.2003
25.05.2003

Nykirke krk.
Nykirke krk.
Vestre Spone krk.
Heggen krk.
Heggen krk.
Åmot krk.
Heggen krk.
Heggen krk.
Heggen krk.
Heggen krk.
Heggen krk.
Snarun krk.
Heggen krk.
Åmot krk.

25.05.2003
25.05.2003
08.06.2003
08.06.2003
08.06.2003
09.06.2003
15.06.2003

Åmot krk.
Åmot krk.
Heggen krk.
Heggen krk.
Nes krk.
Gulsrud krk.
Rud krk.

22.06.2003
22.06.2003
29.06.2003
29.06.2003

Olavskirken
Åmot krk.
Heggen krk.
Heggen krk.

29.06.2003
29.06.2003
29.06.2003
29.06.2003
29.06.2003
29.06.2003
29.07.2003
13.07.2003
19.07.2003

Nykirke krk.
Nykirke krk.
Heggen krk.
Nykirke krk.
Nykirke krk.
Heggen krk.
Snarum krk.
Heggen krk.
Olavskirken

Sigrid Eken
Helga Nygård
Hedvig Gunnerud
Grete Haslene
Knut Olai Lislegård
Roger Hansen
Per Edvartsen
Synnøve Kopperud
Ester Wigdal
Kjellfrid Hunstadbråten
Gullbjørg Kristiansen
Randi Rime
Ingeborg Kristin Pettersen
Torbjørg Orsten Martinsen
Olaug Røste
Åge Norvald Tandberg
Valborg Davidsen
Johanne Bråthen
Trygve Hansen
Ole Skagen
Kirsti Kopland
Else Marie Andersen
Stian Flaglien
Ågot Dokkehaug
Ester Trondsen
Arne Fossum
Ruth Larsen
Maren Hovland
Ada Langsrud
Lisbeth Skretteberg
Olaug Ruud
Leif Bakken
Åse Andersen
Svein Skålien
Gunnar Øverby
Olga Andersen
Anne Marie Kristensen
Johnny Ingvar Paulsen
Martha Bergan

1916
1917
1915
1943
1926
1967
1920
1928
1917
1929
1908
1914
1920
1927
1936
1927
1919
1922
1913
1958
1909
1925
1979
1920
1924
1913
1922
1920
1918
1962
1929
1922
1949
1956
1919
1915
1929
1927
1923

Åmot krk.
25.03.2003
Nykirke krk.
26.03.2003
Nykirke krk.
27.03.2003
Nykirke krk.
28.03.2003
Heggen krk.
02.04.2003
Rud krk.
08.05.2003
Nykirke krk.
09.05.2003
Heggen krk.
13.05.2003
Rud krk.
14.05.2003
Åmot krk.
15.05.2003
Heggen krk.
16.05.2003
Rud krk.
20.05.2003
Heggen krk.
21.05.2003
Heggen krk.
22.05.2003
Nykirke krk.
23.05.2003
Åmot krk.
04.06.2003
Heggen krk.
05.06.2003
Heggen krk.
06.06.2003
Heggen krk.
06.06.2003
Heggen krk.
13.06.2003
Vestre Spone krk.17.06.2003
Åmot krk.
18.06.2003
Snarum krk.
24.06.2003
Heggen krk.
24.06.2003
Heggen krk.
25.06.2003
Åmot krk.
26.06.2003
Heggen krk.
27.06.2003
Heggen krk.
01.07.2003
Åmot krk.
04.07.2003
Snarum krk.
04.07.2003
Rud krk.
08.07.2003
Drm. Krm.
10.07.2003
Heggen krk.
11.07.2003
Snarum krk.
11.07.2003
Nykirke krk.
16.07.2003
Heggen krk.
16.07.2003
Heggen krk.
22.07.2003
Åmot krk.
29.07.2003
Nykirke krk
30.07.2003.

Vigde
Helena Elisabeth Løf og Geir Bergan
Karen Hilde Rusten og Håvard Svendsrud
Trine Hagen og Bjørn Erik Sukkestad
Aase Margrete Jacobson og Albert Dennis Baker
Kari-Anne Sygnestveit og Tom Remi Ask
Marianne Kolsrud og Tore Bye
Cecilie Gubberud Strand og Jon Andre Thomsen
Heidi Mølkjær og Sigbjørn Ask
Nina Brokhaug og Odd Arne Røvang
Hege Næss og Trond Erik Skogheim
Ragna Marie Eken og Terje Tandberg

03.05.2003
03.05.2003
10.05.2003
20.05.2003
24.05.2003
24.05.2003
24.05.2003
31.05.2003
31.05.2003
07.06.2003
14.06.2003

Heggen krk.
Vanylven krk.
Nykirke krk.
Heggen krk.
Sjåstad krk.
Heggen krk.
Heggen krk.
Heggen krk.
Åmot krk.
Rud krk.
Vestre Spone krk.
Forts. s. 14

Fulldistribusjon
Returadresse:
Modum menighetsblad
Kapellveien
3340 Åmot

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

31. august – 12.s.e. pinse
Luk. 18: 9 - 14
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og
Stian Tveit
Snarum kl.11.00.
Konfirmantpresentasjon.
Tore Hummelvoll
V. Spone kl.17.00.
Konfirmantpresentasjon og
4-årsbok. Arild Løvik
Olavskirken kl.11.00. John Kristian
G.Rolfsnes
7. september – 13.s.e.pinse
Jes.29: 17 - 19
Heggen kl.11.00. Konf.presentasjon.
Jon Mamen, Arild Løvik og Knut
Johnsen
Nykirke kl.11.00. Konf.jubileum og
presentasjon. Runar J. Liodden og
Stian Tveit
Rud kl.17.00. Konf.presentasjon og
4-årsbok. Tore Hummelvoll og
Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00. Elisa Stokka
14. september – 14.s.e.pinse
Luk. 10: 25 - 37
Heggen kl.11.00. Konf.presentasjon.
Jon Mamen, Arild Løvik og
Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Konf.presentasjon.
Runar J. Liodden og Stian Tveit
Gulsrud kl.17.00. Tore Hummelvoll
og Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00. John Kristian
G. Rolfsnes

21. september – 15.s.e.pinse
Luk. 17: 11 - 19
Heggen kl.11.00. Jon Mamen
Åmot kl.20.00. Per Arne Dahl og
Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00.
Berit Okkenhaug
28. september – 16.s.e.pinse
Matt. 6: 24 - 34
Nykirke kl.11.00. Utdeling av min
kirkebok. Runar J. Liodden og
Stian Tveit
Snarum kl.11.00.
Konfirmantjubileum.Tore
Hummelvoll og Knut Johnsen
Åmot kl.19.00. Tro og lys.
Olavskirken kl.20.00. Notto Thelle
5. oktober – 17.s.e.pinse
Joh. 11: 17 - 27
Heggen kl.11.00. Konf.jubileum.
Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Høsttakkefest. Runar
J. Liodden og Stian Tveit
Vestre Spone kl.17.00.
Høsttakkefest. Tore Hummelvoll
og Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00. Rune Stray
12. oktober – 18.s.e.pinse
1.Mos. 2: 1 - 4
Heggen kl.11.00. Modum Soul
Children.Tore Hummelvoll, Arild
Løvik og Stian Tveit.
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl
Åmot kl.17.00. Amazonas. Kun for
ungdom. Runar Liodden og Stian
Tveit
Olavskirken kl.11.00. Tor Eika

Delta

19. oktober – 19.s.e.pinse
Mark. 12: 28 - 34
Åmot kl.11.00 Utdeling av min
kirkebok. Runar J. Liodden og
Stian Tveit
Åmot kl.19.00 Tro og lys.
Snarum kl.11.00. Utdeling av min
kirkebok. Tore Hummelvoll og
Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00. Leif Gunnar
Engedal/ John Kr. G. Rolfsnes
26. oktober. Bots og bededag
Jes. 59: 1 – 4. 8 - 9
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og
Knut Johnsen
Åmot kl.20.00. Per Arne Dahl og
Stian Tveit
Olavskirken kl.20.00. Rune Stray

Alpha-kurs

Kirkevandring
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