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Den norske kirke
Modum sokn

Nå kimer klokker over land og strender,
og kjende tonar kjem oss alle nær.
Dei vigslar høgtid over by og grender,
og syng om Han, vår frelsar kjær.

Eit kornband heng på treet uti hagen,
og barna ventar på den store stund.
Kvar småfugl hentar korn i vinterdagen.
Nå er det jul i hus og lund.

Det står eit juletre og lyser inni stova
med vakker pynt og lys på kvar ein kvist.
Det minner oss om største julegåva,
om Betlehem, om Jesus Krist.

Ja. Jula kjem til fattige og rike,
til barna små og gamle slitne menn.
For i Guds kjærleik er vi alle like,
Hans omsorg for oss alle brenn.

Frå deg må også hjartevarmen strøyme.
Det er så mykje kulde på vår jord.
Og nesten din du aldri bort må gløyme,
men rette handa ut: Du er min bror.

Nå glimar stjerner over fjell og dalar,
og klokker kimar over verda vid.
Og jula atter til oss alle talar
om Han som hjelper oss i all vår strid.

Fra diktsamlingen 
«Vandring mot lys»
av Eivind Flaten

Julekveld
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Vi i menighetene fikk fortsatt vite at  
barn, hvor en av foreldrene tilhørte 
den norske kirke, var født. Da sendte 
vi automatisk ut en gratulasjon til for-
eldrene med informasjon og invitasjon 
til dåp. 

Dette ser ut til å endres, da vi har 
fått melding om at vi ikke lenger vil 
kunne få tilgang til denne informasjonen 
om nyfødte. Derfor skriver jeg dette i 
denne utgaven av menighetsbladet.

Husk å meld ifra til kirkekontoret 
om at et barn er født!

Hvorfor er dåpen viktig? Hvorfor skal 
vi døpes? To korte svar på det: For det 
første så har vi som kirke fått et opp-
drag av kirkens Herre, Jesus Kristus. I 
dåpsbefalingen sier Jesus: 

«Jeg har fått all makt i himmelen og på 
jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til 
disipler. Døp dem i Faderens og Sønnens 
og den hellige ånds navn og lære dem å 
holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg 
er med dere alle dager inntil verdens ende. 
(Matt 28, 18-20). 

For det andre så er det gjennom då-
pen at vi blir en del av kirken. I praksis 
betyr det at vi som menighet sammen 
med faddere og foreldre kan være med 

å lære barna om Jesus og den kristne 
tro. Menigheten kan da invitere til for-
skjellige trosopplæringstiltak. Det kan 
være Babysang eller Tårnagentopplegg, 
samlinger for 4-åringer eller Lys-Våken 
arrangementet. Det kan være å bli  
invitert med inn i noen av menighetens 
mange aktiviteter for både barn, unge 
og voksne. Alt fra Heggen Gospel til 
hyggetreff for eldre, KRIK eller Åmot 
Barnegospel. 

Det kan jo også være greit å vite at då-
pen også gir medlemskap i kirken, er 
gratis og gir tilgang til alle kirkens ritua-
ler. For medlemmer kreves det ikke inn 
betaling for hverken dåp, bryllup eller 
gravferd.

Modum menighet har som et hoved- 
mål i vår langtidsplan at alle skal opp-
leve seg velkomne i menigheten. Kirken  
for alle. Jeg håper og tror at dåpen 
oppleves som en god inngang inn i 
menighetens liv og at dåpen betyr noe 
for hver enkelts liv. Fint at mye da er 
gratis og tilbudene mange, men først 
og fremst så gir dåpen oss en dimen-
sjon som går utover det vi kan fatte og 
forstå. I dåpen blir vi del av noe som er 
større enn oss selv. Vi blir del av Guds 
rike her jorda. Derfor er det viktig at 

vi minner hverandre på viktigheten av 
dåpen og at vi stadig blir minnet på vik-
tigheten av at mennesker blir døpt. Det 
er et oppdrag til alle oss som er døpt!

Husk å melde ifra til kirkekontoret 
om at et barn er født!

Konkret: Er du selv forelder til et ny-
født barn eller kjenner noen som 
nettopp har fått barn, så ring gjerne til 
kirkekontoret på 32 78 32 30 og meld 
ifra, så sender vi ut en gratulasjon og en 
invitasjon til dåp.

Velkommen til dåp!

Viktig melding!
Husk å melde ifra til kirkekontoret 
om at et barn er født!

Dåp i Rud kirke  Foto: Linda Røed

    

Milde Jesus, dine hender
la du kjærlig på de små
og da sa til dine venner
at til deg skal barna gå.
Selv du ble til Herrens tempel
engang båret av din mor.
La meg minnes ditt eksempel
når jeg hører dine ord.

 Du til dåpen lot meg kalle
da jeg var en liten knopp.
Skal jeg visne, skal jeg falle?
Hjelp meg du å vokse opp!
Hjelp meg du å tidlig lære
og å elske Herrens ord,
slik at jeg blant dine kjære
kan få knele ved ditt bord!

Når jeg så skal ut i verden,
aldri jeg alene er.
Farer truer oss på ferden,
men jeg vet at du er nær.
Trygt skal dine hender bære
meg og søsken, far og mor
La oss evig sammen være,
vi som var det her på jord.

N
orsk Salm

ebok nr 582

I mange hundre år har dåpen hatt en sentral plass i det norske folk og i vår kirke. Slik er det fortsatt. Så skjer det endringer som gjør 
at vi må hjelpe hverandre til å holde denne viktige og gode tradisjon i hevd. For noen år siden ble ansvaret for fødselsregisteret overført 
fra kirken til Folkeregisteret. 

Geir, prest
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Biskopens julehilsen 

Gud tar det 
om igjen

Aldri har vi vært mer opptatt av gjen-
bruk enn det vi er i dag, og forhåpent-
ligvis vil flere av oss denne julen kunne 
pakke opp gamle ting som har fått nytt 
liv. Overraskende nok er gjenbruk sen-
talt også i budskapet som når oss fra 
den første julen. 

To av Bibelens bøker starter med 
ordene «I begynnelsen». I Bibelens 
første bok, 1. Mosebok, får vi høre om 
hvordan alt blir til ved Guds skapende 
ord. Han talte, og det stod der. Han 
bød, og det skjedde. 

Og i Juledagens evangelium, i Johan-
nesevangeliets første kapittel, hører vi: 
I begynnelsen var Ordet.  

Julenatt skjer en ny begynnelse. Gud  
skaper på nytt ved sitt levende Ord. 

Men den nye skapelsen skjer ikke 
fra scratch, fra ingenting, som om det 
ikke var noe der fra før. Nei, Gud  
skaper på nytt med det samme mate-
rialet, omtrent som når pottemakeren 

ved dreieskiva gjør et nytt forsøk på å 
forme leirklumpen til en vakker krukke. 

Recapitulatio er et nøkkelord hos 
kirkefaderen Ireneus fra Lyon (død ca 
203). Det betyr omtrent det samme 
som å ta om igjen. 

I julens budskap om Gud som ble 
menneske ligger tematikken fra Ireneus  
om recapitulatio som en dyp anerkjen-
nelse av menneskelivet. I Marias mors-
liv blir Gud og menneske ett, i en be-
fruktet celle. Slik sier Gud et sterkt og 
høylydt JA til det menneskelige, til det 
materialet vi er laget av. Gud er ikke 
tilhenger av bruk-og-kast, men av re-
design. Ireneus’ utgangspunkt var ordet 
fra Efeserbrevet, der det heter at Gud 

ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: 
å sammenfatte alt i Kristus, 

alt i himmel og på jord i ham. (Ef 1,10)

Det livet som var blitt så håpløst  

splittet, helheten som var så hjerte- 
knusende ødelagt, bildet som var smad- 
ret i tusen biter, dette, sier Ireneus, ville 
Gud redesigne. Ved å samle alt til ett 
i Kristus, han som omfavner hele ver-
den. En kjærlighetens omfavnelse som  
forener den synlige og den usynlige 
verden. 

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn … (Joh 3,16). 

Gud har ikke sviktet eller oppgitt  
verden. Vi må aldri resignere eller bli 
passive, men ta vare på håpet. 

Dette er Julenattens kraftfulle bud- 
skap til oss. Gud gir framtid og håp. 
Han har ikke gitt deg opp, men vil  
nyskape og forvandle og forme ditt liv 
etter bildet av sin Sønn, Jesus. 

Gledelig jul! 

Jan Otto Myrseth, biskop

Foto: Henrik Guii-Larsen
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Be, så skal dere få! 

I menigheten vår har vi en dyktig stab 
og et driftig menighetsråd. Engasjerte 
frivillige bidrar sterkt til et omfattende 
og rikt menighetsliv. §9 i kirkeloven for-
mulerer oppdraget vårt som menighet 
slik: «… ha sin oppmerksomhet hen-
vendt på alt som kan gjøres for å vekke 
og nære det kristelige liv…»  

På hvilke måter er vi 
avhengige av Gud? 

Det er ikke lenger en selvfølge at 
foreldre bærer barna sine til dåpen. 
Antall mennesker som deltok på guds- 
tjenester i fjor gikk ned sammenlig-
net med året før. Som menighet er 
vi også en del av et lokalsamfunn her 
i Modum som har sine utfordrin- 
ger. Hva skal vi gjøre for å snu  
en negativ utvikling? Hva kan vi bidra 
med for å skape et bedre samfunn? 

Vi har lett for å fokusere på hva VI 
eller ANDRE mennesker må gjøre bed-
re og annerledes. Det er så lett å glem-
me Gud midt oppe i alle utfordringer 
og sette i gang tiltak før vi spør Kirkens 
herre – «Hva vil DU at vi skal gjøre  
i denne situasjonen?» 

Gud elsker å involvere oss i sitt ar-
beid og Jesus legger ikke skjul på hvil-
ken avgjørende rolle han har: 

En av konfirmantene våre kom i 
våres bort til Runar Liodden med et 
lite kort med et bibelvers på. Hun 
spurte: «Hva betyr dette?» 

Han forsøkte å forklare henne at bi-
belverset minner oss på hvor avhengi-
ge vi er av Gud.  Men forsto hun dette? 
Har vi skjønt poenget? 

«For uten meg kan dere ingen  
ting gjøre!» (Joh 15,5) 

 
Vi har nå sammen med Modum me-
nighetsråd et ønske om å konkretisere 
avhengigheten vår til Gud ved å invol-
vere enda flere mennesker til å be for 
Modum og menigheten. Gud har ingen 
aldersgrense for å be. Alle som vil kan 
være med, liten og stor. Initiativet vårt 
har vi kalt for UKAS BØNN. 

Opplegget blir enkelt. Vi får én ting 
å be for hver uka. Mange mennesker 
ber aftenbønn om kvelden eller en 
bønn om morgenen, kanskje i bilen på 
vei til jobb. Nå kan flere være med å be 
målrettet for viktige sider av menighe-
ten og bygda vår. Ukas bønn blir kunn-

gjort på hjemmesiden vår, i gudstjenes-
tene og på Facebook. Hvis du ønsker 
å bidra med forslag til Ukas bønn, så 
ta kontakt med oss på telefon, mail  
eller Facebook. Oppstart blir 1. søndag 
i advent når et nytt kirkeår begynner!

Jesus har gitt oss et oppmuntrende løfte: 

«Be, så skal dere få. 
Let, så skal dere få. 

Bank på, så skal det lukkes opp 
for dere. For den som ber, han får, 

og den som leter, han finner, 
og den som banker på, skal det 

lukkes opp for.» (Matt 7,7f)  
 

ABC – Alle kan B, så får vi C!

Arnstein Bleiktvedt og Runar J. Liodden
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Modum Speidergruppe av NSF gikk 
denne søndagen i prosesjon inn i kirken 
med boller og fat som bugnet av mar- 
kens grøde. Prest Arnstein Bleiktvedt 
minnet menigheten om å være kloke 
forvaltere av naturens ressurser og om 
betydningen av å takke for gavene. 

Etter gudstjenesten var det grønn-
saksmarked, og når en ivrig speider 
foreslår at menigheten skal ta med 
seg en kålrot eller to hjem, er det 
lett å svare ja. Blomstene, frukten og 
grønnsakene kom fra Viker gård hvor 
maten produseres på miljøvennlige 
måter, og driften er tuftet på etikk og et 
solidaritetsprinsipp. Inntektene fra salget 
denne søndagen gikk til menighetens 
misjonsprosjekt. 

Lisabeth Viljugrein er leder for 
Modum Speidergruppe og stilte velvillig 

opp da Menighetsbladet ville stille henne 
noen spørsmål. 

Har du høstet noe selv 
denne sesongen? 
- Vi hadde planer om å lage en grønn-
sakhage hjemme i år, men prosjektet 
ble utsatt til 2019. Så mitt bidrag i år 
er nok begrenset til litt epleslang, sier 
Lisabeth med et lurt smil.

Fortell litt om deg og om 
Modum Speidergruppe
– Jeg vokste opp i Rjukan og var aktiv 
speider der. For meg var det godt å være 
med i en sammenheng som ikke var 
preget av konkurranse. Tilhørigheten 
til speideren var viktig. Til speideren 
kunne jeg komme som jeg var. Det 
er noe av dette jeg ønsker å gi videre 

til speiderne hos oss. Vi konkurrerer  
ikke, men fokuserer på hva vi kan gjøre 
sammen.  Terminlista vår ligger ute på 
facebook-siden som heter Modum 
Speidergruppe, så der kan alle følge 
med på hva vi gjør. Vi legger ut bilder 
fra aktivitetene våre slik at foreldre og 
andre kan se hvor bra vi har det! Vi vet 
at foreldre allerede deltar på mange 
dugnader, så det skal de slippe når de 
lar barna være med hos oss. I høst har 
vi lagd en bålplass foran speiderhytta, 
vi har lært om dyrespor og er nå i ferd 
med å granske en maurkoloni, forteller 
den engasjerte speiderlederen. 

Takk til Modum Speidergruppe og 
alle som deltok på høsttakkefesten! Vi 
var mange som fikk med oss viktige 
påminnelser og gode grønnsaker hjem 
fra gudstjenesten denne søndagen.

Høsttakkefest
med speidere
Heggen kirke var pyntet med blomster, frukt og grønnsaker søndag 7. oktober

Tekst og foto: Trine Gjermundbo

Modum speidergruppe, 
NSF
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Fra begynnelse til slutt er mennesket en helhet av kropp, 
sjel og ånd, med behov for at alle sider av oss blir møtt. De 
fleste mennesker gjør seg tanker om liv, død og tro gjen-
nom livet. For mange er det godt å ha noen å snakke med, 
dele gleder og sorger med, la troen finne uttrykksformer, 
eller ha et sted å komme med sin tvil, spørsmål eller søken.

«Den som mottar helse- og omsorgstjenester 
har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn 

– alene eller i fellesskap med andre.» 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn/Helsedirektoratet 2013.

Fra og med i sommer har vi gjort avtale med virksomhets-
leder for Modumheimen, i samråd med avdelingene, om 
ukentlige besøk av diakonen til de som ønsker det. Det 
er onsdager fra kl. 12.30. (Det går også an å avtale andre 
tidspunkt ved behov.)

Både beboere, pårørende og personalet er velkomne 
til å melde inn til diakonen om noen ønsker besøk, det kan 
være for samtale, forbønn, nattverd og annet.

Besøk av diakon
onsdager på Modumheimen

Diakon Kirsti Hole i samtale med Johanne Ellefsen 

Trenger du noen å snakke med?
Det er ikke alltid livet går på skinner. I blant strever vi. Det 
kan være hendelser i livet som er vanskelig å takle. Det 
kan være tvil som vi strever med å finne ut av. Det kan 
være dårlig samvittighet. Det kan være vanskelige valg vi 
står overfor. Det kan være sorg eller sykdom. Eller andre 
ting.

En av tjenestene kirken kan tilby, er noen å snakke 
med når du trenger det. Kirkens medarbeidere er 
utdannet blant annet til å samtale med mennesker i 
ulike livssituasjoner. Slike samtaler er gratis, og kirkens 
medarbeidere har taushetsplikt.

Har du spørsmål som du ikke tør å stille? Er det noe 
du vil snakke om, men ikke klarer å se noen i øynene? 
Kanskje det er lettere å skrive ned dine spørsmål og 
tanker?

Det er også mulig å ha kontakt med diakonen eller andre 
i Kirkestaben  pr e-post.

Ønsker du å snakke med noen, kan du på dagtid 
kontakte:
Diakon Kirsti Hole
tlf. 32 78 32 30 • mob. 951 47 345
mail: kirsti@modumkirke.no
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Søndag 14. oktober hadde Modum 
menighet besøk av artisten Sølvi 
Hopland. Sammen med Gospelkoret 
og et glimrende band sørget hun for 
å gi publikum en stor opplevelse i 
Åmot kirke. Sølvi har utgitt mange 
album siden hun debuterte med 
hennes første - «Flyg lavt over livet» i 
1996. Hennes sanger har blitt til glede 
for mange, blant andre «Barn, ikkje 
tenar» og «Herre, gje meg dine auge». 
Sistnevnte var også nær å komme med 
i salmeboka.

Vår menighetsmusiker Helge 
Nysted har samarbeidet med Sølvi 
i flere år. Han har produsert to av  
hennes album sammen med sin 
bror Tarjei som også deltok på 

konserten. Tarjei som briljerte på flere 
instrumenter, både trommer, fiolin og 
nøkkelharpe. Sølvi spilte også selv – 
gitar og ukulele. Hun var også tydelig 
imponert av Arne Kristian Skagen som 
trakterte bass med stor stil i en alder 
av 17 år. Til sammen lagde bandet flotte 
øyeblikk preget av mye spilleglede og 
overskudd. 

Gospelkoret kastet glans over fem 
av låtene til Sølvi og fikk være med på 
en vandring fra hennes skjøre, sarte 
melodier til humor, kreativitet og 
sprudlende rytmer. Blant annet sang de 
sangen «Den er min venn» hvor flere 
av koristene fikk prøve seg som solister 
– etter originalinnspillingen hvor Kjell 
Magne Bondevik og Valgerd Svarstad 
Haugland var med. Sangen brakte fram 
god stemning i salen. Konserten tok 
publikum med på reise gjennom glede 
og sorg, høyt og lavt. 

Ekte og nær 
konsertopplevelse 
i Åmot kirke

Tekst: Hanna Louise Husøien
Foto: Nina Brokhaug Røvang

Kapellmester menighetsmusiker Helge 
Nysted med bror Tarjei Nysted på et 
mangfold av instrumenter

Ung og meget lovende bassist,  
Arne Kristian Eide Skagen

Sølvi Hopland på sin konsert i Åmot kirkeGospelkoret med dirigent for konserten,
kantor Hanna Louise Husøien
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Internasjonal lørdag
Internasjonal lørdag ble feiret for niende gang den 20. oktober 
i en fullsatt skiflyvningshall. Både små og store koste seg sammen. Foto: Kirsti Hole

Mange barn

Mange barn rundt samme bord,
mange barn på samme jord,
det er vi, det er vi,
morgendagens søsken.

Ref
Som søsken av jorden,
Bror Sol, Søster Vind,
står du og jeg sammen med
kinn imot kinn. 
Jeg tar dine hender som rekkes
mot meg, du ser mine øyne som
smiler mot deg.

Mange øyne som kan se,
mange munner som kan le,
det er vi, det er vi,
morgendagens søsken.   

Mange føtter som kan gå,
dit hvor hjelpen trenges nå,
det er vi, det er vi,
morgendagens søsken-     

Mange hender vendt mot dem
som har mistet sine hjem,
det er vi, det er vi,
morgendagens søsken.  

Mange tunger som kan si
ord som gjør deg glad og fri,
det er vi, det er vi,
morgendagens søsken.

  Eivind Skeie
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Anne May og Ulf Dokken

Anne Mays farfar het Olaf Caspersen. 
Han hadde fagbrev som både typograf 
og trykker allerede i 1913, og startet 
Caspersens Trykkeri i 1922. Den gang 
lå bedriften i Vikersundgata. Siden 1965 
har den holdt til i Øvregata 22. Dette 
er en bransje hvor det har skjedd mye 
siden starten for snart 100 år siden – 
fra den møysommelige prosessen med 
speilvendte blybokstaver og til digitalt 
trykk som har overtatt nå. Trykkeriet 
har i dag en moderne maskinpark, 4 
ansatte, alle fagutdannede og med lang 
erfaring i faget.

Det blir latter mellom ekteparet 
når de skal avgjøre hvem av dem som 
er sjef. Anne May fremhever at det er 
Ulf, mens han på sin side insisterer på 
at kona er det like mye. De ser frem 
til at sønnen Gunnar skal overta skuta. 
Uansett beregner Ulf å jobbe så lenge 
han kan, og ser for seg en posisjon som 
syvende far i huset. 52 år til nå i samme 
bedrift er ikke nok til å gi seg med!

Hva førte dere inn i denne bransjen?
Anne May: Det var ikke opprinnelig pla-
nen min å gå inn i familiebedriften. Jeg 
hadde tenkt å jobbe i skolen. Men det 
vokste frem et behov for at vi trådte til 
her. Så vi tok på oss arbeidet med å dra 
lasset videre. Jeg har alltid syntes den 
kreative delen av arbeidet er morsom. 
Ulf: Etter realskolen fikk jeg lærlinge-
plass her, og siden har jeg blitt! 

Mens han i læretiden stablet bly-
bokstaver for hånd med vinkelhake, 
har han i dag full kontroll over data og 
digitaltrykk – to helt ulike verdener.

Hvilke oppdrag har dere mest av?
Ulike trykkeoppdrag, både digitaltrykk 
og offsettrykk – brosjyrer, reklame- 
materiell, forretningsmateriell, blader 
og bøker. Det finnes både faste opp-
drag og enkeltoppdrag, «drop-in»- 
oppdrag. Begge deler trenges!

Hva gleder dere dere over i arbeidet 
med Caspersens trykkeri?
Variasjonen. Ingen dager er like. Trykke- 
oppdragene skifter hele tiden, og  
møtene med ulike mennesker er  
givende. Det er hyggelig å slå av en 
prat med de som kommer innom, og 
det er et godt arbeidsmiljø mellom oss 
som jobber her, selv om vi er få. Vi er 
glade i jobben og glade for å ha trivelige  
medarbeidere.

Hvilke utfordringer ser dere for 
dere i bedriften nå og i fremtiden?
Med tanke på utviklingen, tror vi at man 
i fremtiden også trenger trykk på papir. 
Alt kan ikke presenteres kun digitalt på 
en dataskjerm. Trykksaker bryter gjen-
nom støyen fra den digitale informa- 
sjonen som velter innover oss og  
skaper en personlig kontakt med mål-
gruppen. Men konkurransen er hard i 
bransjen i dag, og mange velger å sette 
ut trykkingen til land der kostnadene 
er lavere enn i Norge. Dermed flyttes 
arbeidsplasser som trenges i Norge. 

Siden dere trykker menighetsbla-
det, blir det nesten rart å spørre 
om dere leser det…?
Ulf: Ja, det gjør jeg i godstolen hjemme. 
Selv om bladet blir trykt hos oss, er det 
ikke tid til å lese det på jobben. Synes 
det er mye variert stoff i bladet, og det 
er fint å lese det.

Hvilken av kirkene i Modum føler 
dere mest tilhørighet til?
Heggen kirke, som har vært en del av 
mange viktige anledninger i vår familie 
gjennom generasjoner, både i sorg og 
glede.

Menighetsbladet presenterer bedrifter i Modum

Caspersens Trykkeri  

ved Ulf og Anne May Dokken

Bedriften har trykket menighetsbladet vårt fra starten i 1931

Tekst og foto: Kirsti Hole
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Besøk fra HimalPartner på

Heggen gospel 
øvelse!
Fredag 12.oktober kom informasjons- og 
innsamlingsleder for HimalPartner, Line 
Konstali, på besøk til Heggen gospel. Målet? 
Å informere om en spennende innsamlings-
aksjon i samband med «Giving Tuesday» 
28. november!

HimalPartner er organisasjonen Mo-
dum menighet har en samarbeidsavtale 
med som et misjonsprosjekt. En del av 
våre kollekter blir sendt videre til denne 
organisasjonen for at de skal kunne  

hjelpe mennesker, i hovedsak Nepal.
I den sammenhengen tok Line Kon-

stali kontakt for å få et møte med ung-
dommen i Heggen Gospel. Hennes mål 
var å gi ut informasjon om et prosjekt 
HimalPartner nå har frem mot dagen 
«Giving Tuesday». «Giving Tuesday» er 
et motsvar på «Black Friday», som ble 
startet opp av Bill og Melinda Gates. 

Til forskjell fra «Black Friday», hvor det 
handler om å bruke mye penger på «vel-
dig lave priser», så er «Giving Tuesday» 
et forsøk på å gi noe til de som trenger 
det mest. Prosjektet som ble presentert 
var en innsamlingsaksjon som var ret-
tet mot tiltak for psykisk helse i Nepal. 
Det er et veldig tabu i Nepal, men veldig  
viktig da selvmord er den vanligste 
dødsårsaken på kvinner mellom 15 og 
49 år. Det er et spennende prosjekt 
rundt et viktig tema.

Vi takker for informasjon og ønsker 
dem lykke til med innsamlingsaksjonen 
videre!

I HimalPartners jubileumsår (80 år), 
hadde vi æren av å ha besøk av general- 
sekretæren, Heidi Westborg Steel på 
gudstjenesten i Heggen kirke den 30. sep- 
tember. Heidi har røtter her i Modum, 
ettersom hun er barnebarn av en av 
de to grunnleggerne av Tibetmisjo-
nen, David Westborg, som er gravlagt 
på Åmot kirkegård. Fra prekestolen 
i en godt fylt Heggen kirke, med gull- 
konfirmanter så vel som fem dåpsfølger 
i benkene, minnet hun oss om misjon 
som en naturlig og integrert del av det 
å være menighet, ja; som et kall til hver 
og en av oss, enten det er hjemme eller 
ute i verden. Fra HimalPartners arbeid 
delte hun noen historier, deriblant den 
om Matrika Devkota, som ble en pioner 
på et forsømt område i Nepal, psykisk 
helse: 

Matrika hadde en trygg og god opp-
vekst, men som ung forandret ting seg, 
han slet psykisk og ble av naboene møtt 
med fordømmelse og ekskludering. Han 
ble etter hvert diagnostisert med bi- 

polar lidelse og depresjon. Med medi-
siner ble han bedre og kom i arbeid, 
men livet falt ikke på plass likevel. Han  
ønsket å bruke det han hadde opplevd 
av smerte, til å hjelpe andre. Han kom 
fra en velstående høykastefamilie og 
kunne ha blitt hinduistisk prest, men  
bestemte seg for å bli en kristen. «Jesus 
likestiller alle mennesker. Jeg klarte ikke å 
gjøre forskjell på folk, slik jeg var oppdratt 
til å gjøre.»

I 2008 startet Matrika organisasjo-
nen KOSHISH, som på nepali betyr «å 
gjøre en innsats». Der løfter han mental 

helse-problematikken på politisk nivå i 
Nepal. Psykisk syke i Nepal er utsatt for 
stor stigmatisering, og risikerer å låses 
inne i bur og gå med fotlenker. I tillegg 
driver han to klinikker der han henter 
mennesker fra gata og inn i varmen. 
Flere blir gjenintegrert i sitt lokalsam-
funn etter oppholdet. «Å kunne bruke 
min livserfaring til å hjelpe andre er en 
fantastisk gave Gud har gitt meg! Da kan 
jeg med hånden på hjertet si at det var 
verdt all smerte.»

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107Tekst og foto: Kirsti Hole

Heidi Westborg Steel og Geir Holberg

Matrika Devkota

Besøk av generalsekretær Heidi Westborg Steel:

HimalPartner 80 år!  

Line Konstali

Tekst: Vidar Husøien.
Foto: Kirsti Hole
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Dagen før skolestart var mange ferske 
førsteklassinger samlet i Heggen kirke. 
Skolestart er en viktig begivenhet for hele 
familien, og da er det fint og naturlig å mar-
kere det i en familiegudstjeneste.  Her fikk 
barna bl.a. gode råd fra to erfarne andre-
klassinger. De fikk også 6-årsboka i gave fra 
menigheten. Barn fra Åmot barnegospel 
deltok sammen med Hanna og bandet, og 
da var det gøy for alle oss andre å synge 
med. 

Gudstjenesten er en del av opplegget 
Førsteklasses i Modum menighet. 

Førsteklasses 
samlinger for 
førsteklassinger!
I mars arrangerer vi Førsteklasses; fire  
flotte samlinger for førsteklassinger. Leik 
og formingsaktivitet, mat og prat, musikk, 
fortellinger og kirkekino er noen av pro-
grampostene. Barna får sin egen barne- 
bibel og andre fine ting å ta med hjem. 

Invitasjon blir sendt i posten til alle 
medlemmer i kirka (det er de vi har adres- 
ser til) i begynnelsen av januar.  Hvis  
andre førsteklassinger har lyst til å delta, er 
det selvfølgelig fint. Send da en melding til  
menighetskontoret med adresseopplysning 
slik at vi kan sende invitasjon til dere også.

 Samlingene foregår rett etter skoletid, 
og vi kan være behjelpelige med skyss fra 
skolene. 

Arn og Torunn Marie gav gode råd til 
årets førsteklassinger.

gudstjeneste

Foto:  Linda Røed og Odd Røvang

Utdeling av 4-årsboka i Rud kirke.

Geir forteller levende om Den barmhjertige samaritan.
Utdeling av 4 årsbok i Heggen kirke

I september og oktober var det igjen 
duket for 4 i kirka i Modum. Barna 
ble invitert til felles Bli-kjent-
samling og Kirkerotteteater 
i Åmot kirke, samt utdeling av 
4-årsbok i de aller fleste kirkene 
våre. Rundt 60 4-åringer deltok på 
en eller flere av samlingene, og det 
er vi veldig glad for. 

I Snarum, som vanligvis topper 
frammøtestatistikken, var fram-
møtet så stort i år at vi faktisk gikk 
tom for bøker! 

For de som var forhindret fra å 
komme og motta bok i kirka er det 
mulig å stikke innom kirkekontoret 
i Åmot kirke og få boka der. 

Anne-Kjersti Holberg

Åmot barnegospel synger på 4 års bok utdeling i Åmot kirke

Trosopplæring
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Kirkerottene fasinerte og engasjerte.

Her er 3 heldige jenter som har sikret 
seg billetter til forestillingen.

Skummelt, spennende og artig for store og små!

I oktober hadde vi besøk av Kirkerotter 
i Åmot kirke. Rotter i kirka høres 
absolutt ikke ut som noe positivt, 
men denne gangen var det full klaff. 
Kirkerottene sjarmerte og engasjerte 
både små og store. Årets 4-åringer 
var spesielt invitert sammen med 
Åmot barnegospel. Rundt 240 barn og 
voksne fylte kirken under den flotte 
forestillingen, og kjøkkengjengen på 

Barnegospel’n serverte pølse m/lompe 
og frukt til alle etterpå. Det var skikkelig 
liv og røre i kirka denne kvelden. 

Tusen takk til gode hjelpere 
som ordna med sikkerhet og mat, 
registrering og billetter, velkomst og 
lyd/lys! Vi håper å kunne få besøk av 
Kirkerottene neste år også. Lurer på 
hva slags sprell de finner på da?

Viktig melding 
til alle fjorårs-
konfirmanter!
Hold av datoene 22. januar (SMU-
elever) og 24.  januar (NMU-elever).  
Da blir det Reunion-fest med 
underholdning, konkurranser og 
gode tips på veien til videregående. 
Og ikke mint masse god mat og 
drikke!

Invitasjon kommer i desember.

Kirkerotteteater
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Soul Children
festivalen 2018
Et festivalmøte vi sent vil glemme!

Fredag 26. oktober kl. 14.31 gikk bussen 
fra Åmot skysstasjonen mot Oslo med 
flere håpefulle barn og ungdommer. Og 
for en helg det ble! Sammen med 6 
voksne ledere reiste 15 barn/ungdom-
mer fra Modum Soul Children inn til 
Oslo på fredagen. Og målet? Den store 
Soul Children festivalen 2018!

Sammen med nesten 2200 andre 
deltakere var vi i Oslo Spektrum og 
hadde en festival. Temaet for festi- 
valen var «Headlights» hvor fokuset 
var å rettet lyset mot andre. Salmene 
119:105 var et bibelvers som gikk igjen:

«Ditt ord er en lykt for min fot 
og et lys for min sti»

Guds lys er ikke bare til for at hver 
enkelte skal føle seg bra, men også en 
hjelpende hånd fremover som kan lyse 
opp veien for oss videre. Og på lik linje 
som at Gud kan være våre frontlyk-
ter så kan også vi være frontlykter for  
andre som trenger det.

Festivalen varte i tre dager, frem 
til søndag 28. oktober. Og innholdsrik 
var den! Fredagen inneholdt et åp-
ningsshow med flere av de fantastiske 
solistene som skulle være med i løpet 
av helgen. Vi kan for eksempel nevne 
Lisa Børud og Samuel Ljungblahd som 
to av de største artistene. Og i tillegg 
kom det instruktører helt fra USA 
for å hjelpe til og dele med alle som 
var samlet. Lørdagen startet med en 
liten «Get-Up-Service», en slags guds- 
jeneste bestående av mye sang og en 
tale. Deretter gikk vi over i Mass-Choir 
øvelse der alle deltakerne, altså 2200, 
øvde inn sanger som de skulle synge 
sammen. 

Og den første fremføringen var på 
den samme lørdagen, en friluftskonsert 
på universitetsplassen midt på Karl 
Johan! Et fantastisk opplegg hvor hele 
Oslo hadde mulighet for litt lovsang og 

Tekst og foto:  
Vidar Husøien
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For meg er det sånn at de fleste hver-
dagene går nokså bekymringsløst av-
gårde. Mye i livet er rimelig greit på 
plass: Et sted å bo, mat på bordet, gode 
folk å være sammen med, ei fin bygd, et 
trygt land.  Men i forrige uke merket 
jeg en forandring, en slags murrende 
uro langt inn i sjelen.  Når jeg tenker 
meg om, har nok uroen vært der en 
god stund. Men i forrige uke vokste 
den og ble vanskelig.

Hva skjedde? 
To ting skjedde på samme dag: Regjerin-
gen la fram forslag til statsbudsjett for  
2019 og FNs klima-panel (IPCC) la fram  
sin rapport om jordklodens helse- 
tilstand. Kombinasjonen av de to var 
krevende lesning. To ting ble så altfor 
tydelig: Den kursen vi nå følger bærer 
galt av sted, ja rett inn i katastrofen:  

ekstremvær, flom, havstigning, tørke, 
matmangel. Jordkloden tåler ikke tyng-
den av vår kortsynte grådighet. Vi vet 
det, men vi makter så lite å endre kurs. 
Det gjøres noe. Men det er så altfor 
lite, og det kommer så sent. Det er 
statsbudsjettets tause tale.

Situasjonen er vanskelig å ta inn 
over seg. Hjertet roper «Kyrie eleison»! 
Men uroen kryper inn i sjelen. Hva sier 
vi til våre barnebarn? Ei bestemor spør: 
Kanskje er det ikke nok med bleieskift 
og barnevakt, boller og leksehjelp? Vi 
må løfte blikket og bidra til at kloden 
fortsatt er god å leve på når barna blir 
voksne. En ekspert sier: Nå er det alvor. 
Vi kan ikke fortsette som før. Moder 
Jord har feber og puster tungt. Vi bærer 
et stort ansvar. Vi må være smarte og 
radikale, oppfinnsomme og sparsom-
melige. Vi trenger mot og handlekraft.

Og veien videre? Fornybar energi må 
erstatte fossilt brennstoff. Energibru-
ken må ned. Forbruket må reduseres. 
Politikerne må presses til å ta modige 
grep. Matvanene må legges om. Reise-
vanene må revideres.  Det betyr: Skifte 
til el-bil for alle som kan. Bruke av fossil- 
bil så lite som mulig. Ta toget over 
alt hvor det går. Fly så lite som mulig.  
Kutte feriereiser til fjerne himmelstrøk 
og ovale weekender til Europas stor-
byer. Mindre rødt kjøtt og mere god 
fisk. Frukt og grønt og kortreist mat. 
Og mye, mye mere. 

Kanskje kan uroen få en retning? 
Skape ny praksis som gir håp for en 
grønn klode med levende liv. Også for 
våre barnebarn.

For «Miljøgruppa i Modum menighet»                                                                                                                                        
Leif Gunnar Engedal

Uro i sjelen
– levende  li

v 
 

Gr
ønn klode

Fast spalte «Grønn klode – levende liv»:

forkynnelse! Da gikk vi i tog opp hele 
Karl Johan med Soul Children plakater 
og sang i et forsøk på å få folk med opp 
til konserten. Det var til og med heste-
politi eskorte! Så var det middagspause 
før dagen ble avsluttet med «Saturday 
Night Live», en konsert med Oslo Soul 
Children og alle de fantastiske artis- 
tene som var en del av opplegget.

Søndagen startet med en «Get-
Up-Service» for så å gå rett over i 
en Mass-Choir øvelse. Hele festivalen 
avsluttet med en stor gudstjeneste i 
Spektrum. Alle de sangene som Mass-
Choir hadde øvd på ble fremført og 
Spektrum var helt fullt! En flott og  
velsignet avslutning på en helg der barn  
og ungdom var i fokus i lys av Gud! 

Tusen takk til alle som gjorde dette 
mulig, alt fra arrangør til SpareBank1 
Modum til Modum menighet!
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Årets konfirmantleirer
– «with a twist»!

 NMU
Atter en gang arrangerte vi konfirmantleirer på Gulsrud leirsted her i Modum 
menighet. To helger i slutten av september samlet vi til sammen over 100 
konfirmanter, én leir for de som går på Søndre Modum ungdomsskole (SMU) og 
én for de som går på Nordre Modum ungdomsskole (NMU). 
Og for noen helger det ble!

Tekst og foto: Vidar Husøien
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SMU sin leir hadde regi av Runar J. 
Liodden og var en fantastisk flott leir. 
Denne leiren var størst med over 
60 konfirmanter! Men det var ingen 
hindring, og det ble gjennomført både 
undervisning og underholdning til 
glede for alle!

På NMU sin leir var det jeg, under-
skrivende, som hadde hovedansvaret, 
og her kommer twisten! Den ble 
gjennomført MOBILFRITT! Ca. 50 
ungdommer som bestemte seg for å 
legge igjen mobilen sin hjemme, det 
vil si en leir uten mobilnakke (bøyd 
ned mot en skjerm). OG FOR EN 
SUKSESS! Ungdommene var sosiale og 
engasjerte, og tilbakemeldingen har vel 
egentlig bare vært positive. Følelsen vi 
sitter igjen med er at en mobilfri leir 
har ført til at ungdommene har vært 
mer sosialt engasjerte, mer våkne 
og tilstede på undervisningene, og 
generelt et mer lystig og inkluderende 
fellesskap. Om noen vurderer et 
mobilfritt arrangement, så kan jeg i alle 
fall skrive under på at i dette tilfellet 
fungerte det toppers.

Tusen takk for to fantastiske 
leirer! Og lykke til på veien videre, alle 
konfirmanter!

 SMU



Modum Menighetsblad Nr. 4/2018
18

Søndag 21.10.2018 hadde vi en 
ungdomsgudstjeneste i Åmot kirke 
med temaet «Jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende». Og følelsen 
jeg sitter igjen med er at dette er noe 
flere kanskje bør teste ut.

Heggen Gospel hadde en forry-
kende start på gudstjenesten med to 
sanger, «I really want it» og «Don’t kill my 
vibe», og satte med det standarden for 
resten av gudstjenesten. Gudstjenesten 
bar kanskje ikke på de største 
overraskelsene, men følelsen vi satt 
igjen med var kanskje at vi hadde 
fått et påfyll og et samvær som var 
oppløftende?

Som sagt var dette en vanlig 

ungdomsgudstjeneste, men for de som  
ikke har vært på en så inneholdt den 
underholdning fra Heggen gospel, 
flotte solosanger, en påfyllende tale/
preken og et aktivt tilbud gjennom 
bønnevandringen. Vi fikk solosanger 
av Ruth Synnøve Aamodt Sørensen 
og Hanna Hovland Pedersen, og 
talen var det Arnstein Bleiktvedt som 
stod for. Hans vinkling på temaet var 
forfriskende godt å høre på, hvor vi ikke 
nødvendigvis trenger å ha en følelse 
av Gud, men at han likevel er tilstede. 
Deretter kom vi til bønnevandringen. 
Vandringen er en del av gudstjenesten 
hvor alle har en mulighet til å gå på de 
ulike stasjonene som er satt opp. På 

de ulike stasjonene var det mulighet 
til å skrive bønner eller klager, tenne 
lys eller ta nattverd med mer. Det var 
god deltagelse og vil nok bli med i 
ungdomsgudstjenestene fremover. Det 
gir også rom for bare å sitte og høre 
på musikk, og reflektere. Vi avsluttet 
det hele med «Lean on me» før vi gikk 
sammen i en stor sirkel og fremsa 
velsignelsen sammen.

Etter gudstjenesten var det rom 
for å bli igjen. Det var salg av pølser og 
brus i tillegg til mange spillmuligheter. 
Flere valgte å benytte seg av tilbudet 
og vi i staben sitter igjen med en følelse 
av suksess. Se bare selv på bildene. Takk 
for en flott stund sammen!

Ungdomsgudstjeneste
– noe for alle og enhver?

Tekst og foto:  Vidar Husøien
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Det spørsmålet fikk jeg en gang av en 
ung jente i Japan mens vi var misjonærer 
der.

Jula er en viktig tid i Japan, og den 
blir markert til de grader. I begynnel-
sen av desember blir gater og butikker 
forvandlet. Overalt er det flotte julede- 
korasjoner med nisser – Santa Claus –, 
klokker og røde bånd. Et og annet sted 
kan man også se store julekrybber. Det 
er masse lys, og det spilles julemusikk 
på stasjoner og i handlesentre, og det 
er mange julekonserter å gå på.  Det 
var heller aldri noe problem å få tak 
i det vi trengte av dekorasjoner, jule- 
papir, kort eller pepperkakeformer. 

Det er også tradisjon for å gjøre litt 
ekstra ut av 24. desember. Noen går ut 
og feirer sammen med venner. I fami-
lien spiser de kake og deler ut gaver til 
barna. De kan til og med bestille nis-
sen til å komme på døra med gaver!  
Julefeiringen er en tradisjon som de 
har importert fra USA, og som gir 
japanerne en god stemning i en kald  
vinterkveld.

Men det er ikke så mange som vet hva 
de feirer.

På bakgrunn av dette ser kirkene i 
Japan det som en veldig viktig anled-
ning til å invitere til julefeiring. Den 
kristne kirke i Japan er ikke stor. 

Ca 1 % av befolkningen på 127 mil-
lioner er kristne. Det arrangeres lys-
messer, julefester, konserter osv. Det 
er søndagsskolens jul, engelskklassens 
jul og kvinneforeningens jul. Og selv-
følgelig julegudstjeneste! Det er en fin 
anledning for de kristne til å be med 
seg venner og familie, og julens bud-
skap blir forkynt.

Alt dette gjøres for å fortelle hva 
jul egentlig er. 

Vi var en gang i måneden på guds-
tjeneste i en liten fjellbygd i Japan. 
Kirka var liten og menigheten likeså. Vi 
var kanskje 10–12 stk på gudstjeneste. 
Men jula var viktig. Da var det julefest 
for alle ungene i bygda. Og på julaften 
samlet de kristne seg på stasjonen og 
sto der og sang julesanger mens folk 
kom hjem fra arbeid. De sto der i  

mørket med sine salmebøker og tente 
lys og vitnet om sin tro.

Da ble noen ord fra Johannes  
evangeliet aktualisert:

Som lys er jeg kommet til verden, 
for at ingen som tror på meg, 

skal bli i mørket. Den som hører mine ord 
og ikke holder fast på dem, dømmer ikke 
jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme 

verden, men for å frelse verden. 

Jeg kunne svare den unge jenta at 
«Joda, vi feirer jul, og det gjør vi fordi vi 
tror at Jesus ble født og at han er ver-
dens frelser.» Derfor ønsker de kristne 
hverandre ikke god jul i Japan, men de  
sier 

Kurisumasu omedetou

Gratulerer med jula. 

Torill Korsvik

Dere kristne, feirer dere 
også jul?

Søndagsskolen har hatt julespill.

Ungdommene deltar med sang.

Juleevangeliet leses.

Glimt fra julefeiringen i 
kirken i Japan

Dåp under julegudstjenesten.
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Siden sist  
Glimt fra menighetens aktiviteter
Takk til alle som har sendt inn bidrag

16.09. inviterte Rud kirke til 
Bygdas kirkekveld

Prest Arnstein i aksjon

Modum Soul Children synger på 
VIkersunddagene

Soul Children i fullsatt konfirmantleir- 
gudstjeneste i Gulsrud

Som alltid var det god servering

 Modum
 Soul Children

 Brannøvelse

Brannøvelse og kurs for alle kirketjenere 
og klokkere

 Bygdas kirkekveld

 Pilegrimstur

Pilegrimer i vakre Mjøndalsskauen 
25. august på den årlige pilegrimsturen i regi 
av diakonene i prostiet. Turen ble avsluttet 
med gudstjeneste i Tabor kapell.
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 Landsleir for KFUK-KFUM speidere

 KRIK

I forbindelse med at 
årets TV-aksjon var 
til inntekt for Kirkens 
Bymisjon, var Jan Egil 
Hovland på Vikersund 
menighetssenter og 
informerte engasjert 
om Bymisjonen og det 
arbeidet de driver. Det 
var også representanter 
for kommunen til stede, 
og Tone Martha Eriksen 
deltok med sang. Flere 
leverte orange skjerf, 
og sokneprest Geir 
var så heldig å få en fin  
t-skjorte til bruk under 
aksjonen.

 Kirkens Bymisjon

Landsleir for KFUK-KFUM speidere i Stjørdal med 4500 speidereModum og Kongsberg speidere vel tilbake i leiren

KRIK Modum har vært i Drammen på 
Trigger. 
Da er det to lag som kjemper om å ta 
hverandres baser. Lokalet er mørkt og 
røykfylt, blått og grønt lag konkurrerer 
om å få mest mulig poeng og å ta det 
andre lagets base flest ganger.

Kos med pizza og brus etter kampen.
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 Familiespeideren på tur til Holleia 13. og 14. oktober

 Olsokfeiring i Snarum kirke

Jørgen spikker 
barkebåt

Barkebåtrace

Kveldsleirbål

Fellessamling

Tradisjonen tro ble det også i år feiret Olsok 
i Snarum kirke. Søndag 29. juli var kirken 
godt besøkt. Det var kveldsgudstjeneste med 
etterfølgende samling på kirkebakken.

Kirkeutvalgets trofaste damer serverte 
rømmegrøt, og hele 16 kg grøt ble fortært. 
Positivt med tradisjoner – og den gode 
samtalen i hyggelig samvær ble også i år satt 
stor pris på.

Ola Ingvoldstad
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Gud gir, vi deler
– 4 gudstjenester i fasten

Lilla lys er tent. Adventstida er i gang 
og vi forbereder oss nå til å feire jul. 
En viktig tradisjon i julehøytida er å gi 
hverandre gaver. Flere av dem som ikke 
har råd til gaver kan få gaver å gi bort 
gjennom den flotte aksjonen Gledelig 
jul, Modum. Givergleden er stor nå i 
desember. Men i hvilken grad er vi vil-
lige til å dele ellers i året? Er penger en 

kilde til bekymring eller har vi nok? 
Neste gang kirkene er preget av 

den lilla fargen er i ukene før vi feirer 
påskehøytida. Disse ukene kaller vi for 
faste. Fastetida er ment til å være en 
tid hvor går i oss selv og ser om det 
er ting i livet vårt som trenger en kurs-
endring. Fasten er en slags åndelig tre-
ningsperiode for å utruste oss til et liv 

i tro, håp og kjærlighet. For kristenlivet 
er mer enn å lytte, det er også å gjøre, 
eller øve, om du vil.

Neste år gjør vi noe nytt. Vi vil vi 
sette et felles fokus i fasten for hele 
menigheten vår. Fire av søndagene i 
fastetida får derfor egne temaer knyt-
tet til giverglede som blir det samme i 
hele bygda enten det er skiflyvingsguds-
tjeneste i Heggen, dåpsgudstjeneste på 
Rud eller gudstjeneste med aktive kon-
firmanter i Nykirke. Vi vil også lage res-
surser som folk kan bruke hjemme og i 
bibelgrupper og husfellesskap. 

Vi håper at vi kan gå sammen gjen-
nom fastetida neste år og la oss ut-
fordre og inspirere rundt et sentralt 
tema i troen og livet. På den måten kan 
temaet sette spor i måten vi lever på 
og prege hverdagen vår året rundt. 

Her er temaene for søndagene:

Søndag 10. mars 
1. søndag i faste 
Tema: Gud gir

Heggen kirke kl. 11  
Åmot kirke kl. 11

Søndag 17. mars 
2. søndag i faste
Tema: Takknemlighet, 
gleden ved de små ting
Heggen kirke kl. 11  
* Snarum kl. 11 
Åmot kirke kl. 19

Søndag 31. mars  
3. søndag i faste
Tema: Å gi i møte 
med de som lider

Nykirke kl.11  
Vikersund menigh.s. kl. 11

Søndag 7. april  
4. søndag i faste
Tema: Vi deler!

Heggen kirke kl. 11  
Åmot kirke kl. 11

Har du hørt om skotten som var ute og gikk tur sammen med kjæresten sin? De gikk forbi en pølsebod, 
og jenta sa: – Åh, så godt det luktet. Da spurte skotten: – Skal vi gå forbi en gang til?

«Det beste du kan gjøre 
med det beste du har, er  
å dele det!»

– ukjent

«Den som vet at hun 
har nok, er rik!»

– ukjent

Modum menighet driver 
et omfattende arbeid for 
barn, unge, voksne og eldre 
i bygda vår.  Dette er mulig 
takket være en stor stab 
av frivillige medarbeidere 

som stiller opp i ulike sammenhenger.
Modum menighetsråd deler hvert år 

ut en Frivillighetspris. Den skal gis til en 
enkeltperson eller en gruppe som har 
gjort en særskilt frivillig innsats til beste 
for arbeidet i Modum menighet. 

Når menigheten inviterer alle de 
frivillige til en fest på nyåret, vil utdeling 
av Frivillighetsprisen være en av postene 
på programmet.

Har du forslag til en kandidat?
I så fall vil vi gjerne høre fra deg! 
Forslaget må leveres skriftlig, gjerne 
med en kort begrunnelse på hvorfor 
kandidaten(e) er foreslått. 
Ta kontakt med kirkekontoret 
innen årets utgang. Tlf 32 78 32 30 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Kandidater til Frivillighetsprisen 2018
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Sysle Blandede Kor
110-års jubilant

«Historiespalten»

Tekst: Vidar Brekke
Medlem av Modum menighets historieutvalg

Intervju med
 Terje Røed

Sysle Blandede Kor er 110 år i 2018. Dette  
kan vi ikke la gå upåaktet hen. Det var 
naturlig å ta en prat med korets formann, 
Terje Røed. Med hans hjelp har vi laget en 
reiseskildring gjennom disse 110 årene.

Det var skolelæreren, senere ordfører 
og venstremannen Peter Skard som 
startet Sysle sangforening på Hole skole 
i 1908. Han var selv korets dirigent for 
de 20 medlemmene fra starten. Skard 
var en særdeles samfunnsengasjert 
mann – medlem og formann i skole- 
styret, valgt medlem av forstanderska-
pet i Modum Sparebank og ordfører 
først fra 1914 (i egenskap av å være  
viseordfører) - i Christopher Horns-
ruds fravær, siden i perioder fra 1920 til 
ut på 1930 tallet. Han var født i Skodje 
på Sunnmøre 29. sept. 1866. Ansatt 
ved Glømme og Finnemarka skoler  
9. januar 1892. Arbeidet ved Hole skole  
fra 28. mai 1894. Sluttet som lærer i 
1936. Flyttet fra Modum 1. juli 1937. 

Den første tiden foregikk øvelsene 
på Hole skole med Per Hæhre som  
korets første formann. Det skulle imid- 
lertid fort vise seg at skolen var lite egnet  
til korøvelser. Det var blant annet for 
trangt. Skard tok derfor initiativ til å 
få bygget forsamlingslokalet Røstvang 
på Sysle. Røstvang ble det naturlige 
tilholdsstedet for koret helt fram til 

andre verdenskrig, da tyskerne tok 
over lokalet. Øvelsene ble gjenopptatt 
på Røstvang etter krigen og foregikk 
der helt fram til 1960 årene, da koret 
begynte å ha sine øvelser i den ny-
bygde Sysle skole. Åmot kirke har vært 
øvingslokale for koret fra 1996 og er 
det fortsatt.

Aktiviteten gikk i bølgedaler, ofte 
som følge av at det ikke alltid var så 
lett å få dirigent til koret. Lærer Jentoft  
Røkeness på Fure skole på Øst- 
Modum tok over som dirigent etter 
Skard i 1926, og holdt på til 1932. Koret 
skiftet i 1926 navn til «Ekko», senere 
rundt 1928 ble navnet endret til dagens 
Sysle Blandede Kor. Einar Haugerud var  
korets dirigent fra 1932 til 1934.

Fra 1934 til 1937 var det ingen ak-
tivitet i koret. Jacob Aamdal, som var  
lærer ved Strand skole i Åmot, kom 
imidlertid koret til unnsetning og ble 
korets dirigent. Så i 1939 kom Ottar 
Hæhre inn i korets styre og Arvid 
Gunnerud tok over som dirigent fra 

1944. Koret hadde på dette tidspunktet  
45 medlemmer. Gunnerud var korets 
dirigent til 1948, da Jens Tandberg 
overtok inntil han ga seg i 1953. 

Ottar Hæhre (1915–1999) som 
begynte i koret i 1925 tok etter hvert 
over som formann. Han ble snart sett 
på som «koret personlig», og var for-
mann i ufattelige 59 år, medlem i 74 
år. Per Hæhre, som var korets første  

Peter Skard 
Korets grunnlegger

Bildet er 
hentet fra 
Modums Historie 
v/Roar Tank

Ottar Hæhre. Korets formann i 59 år
 

Bildet er hentet fra Bygdeposten 
17. september 1996

Sysle sangerforening 1909.

Første rekke fra venstre:  Hans Skretteberg, Kristiane Fossen, Olga Aamodt, 
Petter Skard, Anne Smørkollen, Johannes Bøhn, Oskar Fossen, Kristian Dønnestad 
og Lars Aamodt. Andre rekke fra venstre: Trina Skretteberg, Jenny Hæhre, Karine 
Aamodt,  Borghild Jemterud,  Alethe Skard, Helene Hæhre, Thora Skjelbred, Mina Bøhn 
og Helene Skretteberg. Brødrene Hans og Olav Aasmundrud var ikke til stede. 

 Bildet er hentet fra arkivet til Sysle Blandede Kor
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formann, var hans onkel. Ottar Hæhre 
var en drivkraft av de sjeldne. Også 
hans idrettskarriere som skiløper 
står det respekt av. Over 300 pokaler 
og premier vitner om dette. Han ble 
kretsmester hele ni ganger på 17 km 
og 30 km og oppnådde gode plasse-
ringer i norgesmesterskap og Holmen-
kollen.

Det nedlagte Øst-Modum Blan-
dede Kor sluttet seg til Sysle Blandede 
Kor i 1964. Aamdal som hadde dirigert 
koret igjen fra 1953, sluttet dette året. 
Karsten Presterud tok da over som  
dirigent en kortere periode inntil  
Edvard Hofsengen fortsatte til sin død i 
1970. Fra denne tid kom Leif Halveg inn 
som dirigent, og var det i 10 år. Han ble  
etterfulgt av Werner Gustavsen i ett år 
før Eugen Wold fra Åmot overtok.

Medlemmene i koret kommer 
fra alle deler av Modum. Det er også 
medlemmer fra andre kommuner som 
Kongsberg, Ringerike, Ø. og N. Eiker. 
Medlemmene har vært trofaste til  
koret, og vi kommer ikke utenom å 
nevne Kristian Hovde og Thorbjørn 
Hovde som begynte i koret i henholds-
vis 1948 og 1952.

Korets aktivitet har vært og er 
fortsatt svært mangfoldig. En stor be-
givenhet var det da Modum og omegn 
Sangerforbund arrangerte det første 
sangerstevne på Røstvang allerede i 
1927. Det sies at det var cirka 2000 
frammøtte tilhørere! Kor fra Nor-
dre og Søndre Tyristrand, Drolsum,  
Snarum, Øst-Modum, Geithus, Viker-
sund og Åmot deltok – i tillegg til Sysle 
Blandede Kor.

I 1940 begynte koret med teater- 
oppvisninger for å trekke folk til 
konsertene. Da tyskerne okkuperte 
Røstvang i 1940 ble det imidlertid slutt 
på aktiviteten fram til 1944. 

Koret har hatt faste konserter i 

Åmot kirke før jul hvert år fra 1998. 
Likeledes årlige konserter på Viker-
sund Kurbad, Fossesholm Herregård 
og Olavskirken på Modum Bad. Kon-
serter har vært holdt i «Glasshytta» på 
Blaafarveværket. Minst èn gang per år 
har koret gledet beboere på Buskerud 
Vanførehjem og Modumheimen med 
konserter. Det har vært en tradisjon 
å delta ved gudstjenesten i Snarum 
kirke 1. juledag og 17. mai. Koret har 
ellers medvirket ved skoletilstelninger, 
gudstjenester, menighetsrådenes års-
møter, husmorlagenes aktiviteter mv. 
En medspiller ved mange konserter 
har vært Håvard Svendsrud, kanskje 
en av Norges og nordens beste trekk- 
spillere. Ved 90-års jubileet i 1998 ble 
det holdt jubileumskonsert i Modum 
kulturhus. Her var også Odd Nord- 
stoga med som underholder. Korets 
100-års jubileum ble feiret med en lett 
og lystig konsert med utdrag fra lystspill 
og kjente Beatles melodier. Ved denne  
feiringen deltok også Modum Trekk-
spillklubb. Feiringen foregikk også  
denne gang i Modum kulturhus.

Det har blitt mange turer rundt 
omkring i Norge, men også til utlan-
det. Sommeren 1997 var koret på tur 
til Rotterdam i Nederland og hadde 
konsert i sjømannskirken. Mange ten-
ker også med glede tilbake på turen 
til England med konsert i St. Georges 
Chapel på Windsor Castle i 1998, 
hvor selveste dronningen var blant til- 
hørerne. På denne turen deltok hele 
40 personer. Det har også vært turer 
til Sverige, Ungarn, Polen og Tyskland.

Korets dirigent fra 1989 har vært 
Eldar Steen. En særdeles flink kar med 
stort pågangsmot og evne til å muntre 
andre. Kjent for sitt betydelige og fine 
arbeid med Fossesholm Herregård.

En annen som har betydd enormt 
mye for Sysle Blandede Kor er nå 95 år 

gamle Marit Nævra fra Åmot. Medlem 
av koret i mange år. Fikk Hans Majes- 
tets Kongens fortjenestemedalje i 
sølv for sin store innsats for sang- og  
musikklivet i Modum i 2009. Allerede 
som 15-åring ble hun organist i Brager-
nes menighet i Drammen. Til organist-
eksamen spilte hun Bachs Passacaglia i  
c-moll. Mange har kunnet glede seg 
over hennes kunnskaper, i hennes 30 
år med undervisning i skolen. Hun har 
også vært organist i Skotselv menig-
het. Har traktert orglene i de fleste av  
Modums kirker.

Polske Renata Kroll var stemme- 
øver og spilte også fiolin til koret, 
senere fikk koret organist i Strøms- 
godset kirke Knut Smidt Johansen som 
stemmeøver og pianist ved konserter. 
Dagens stemmeøver og organist er 
Andrew Foothringham, som også diri-
gerer når Eldar er syk. Han har univer-
sitetsutdannelse fra England både som 
dirigent og organist, han er en betyde-
lig ressurs i koret.  

Dagens formann, Terje Røed,  
nevner navn på mange «bautaer» i  
korets historie. Han glemmer imidler-
tid èn, nemlig ham selv som i 2018 har 
vært formann i hele 22 år. Terje står på 
for koret, har visjoner og tanker for 
framtiden. Sjelden har jeg snakket med 
et menneske som er så engasjert for 
sin sak.

Vi gratulerer koret med sine 110 år 
og ønsker Terje og de andre som står 
på for koret lykke til videre!  
  
  
Kilder:   
Korets formann Terje Røed
Arkivene til Sysle Blandede kor
Modums Historie v/Roar Tank
Bygdeposten 17. september 1996 og 8. april 

2008
Drammens Tidende og Buskeruds Blad 7. de-

sember 1983
Drammens Tidende 27. oktober 2008 

Sysle Blandede Kor i 2008. Bildet ble tatt i forbindelse med The Royal Free Singers besøk i Norge i mai 2008.
 Bildet er hentet fra arkivet til Sysle Blandede Kor
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 

 
 

 
 

 
 Vikersund

menighetssenter
Onsdag 28. november kl 19.00: 

Møte i Misjonssambandet  
Gunnar Oseng

Lørdag 1. desember kl 11.00: 
Lørdagskafé med julemarked

Onsdag 5. desember kl. 19.00: 
«Vi synger julen inn» med Sysle 
Blandede Kor

Tirsdag 11. desember kl. 11.00: 
Formiddagstreff.

Søndag 30. desember kl. 15.00: 
Gudstjeneste og juletrefest

Tirsdag 8. januar kl. 11.00: 
Formiddagstreff

Onsdag 23. januar kl. 19.00: 
Vandregudstjeneste

Søndag 27. januar kl. 17.00: 
 Årsmøte i Vikersund Normisjon

Lørdagskafé med 
julemarked

på Vikersund menighetssenter
lørdag 1. desember 
kl 11.00–14.00

• Salg av kaffe og vafler
• Håndarbeider, julebakst, julepynt   m.m.
• Åresalg og utlodning

Inntekten går til sykehuset i 
Okhaldhunga i Nepal

 
 

 
 

 
 

Midnattskonsert
Lørdag 22. desember kl. 22.30: 
Midnattskonserten Julestemning  
med Geithus musikkorps. 

Gjesteartist i år er Atle Pettersen. 
Øivinn Pedersen er musikalsk leder. 
Ellers deltar Lena Grøtterud,  
Camilla Jevne, Solveig Løvmyr,  
Jan Ekornrud og Helge Nysted.
Konferansier: Geir E. Holberg.

Enger Misjonsforening 
har sin tradisjonelle julefest i 

Åmot kirke
Søndag 13. januar 2019  kl. 17.00 

Sysle Blanda Kor
Emil Buxrud forteller fra sitt opp- 
hold på Madagaskar vinteren 17/18.  
Per Arne Dahl holder andakt. 
Vi går rundt juletreet. 

Det er gevinster å vinne. Bevertning 
og en gave til misjonen hører med.

Alle er hjertelig velkommen!

      Advent i 
 Åmot kirke
Søndag 25. november ca. kl. 12.30:  

Familiespeiderens juleverksted  
– se egen ramme.

Tirsdag 27. november kl. 18.00: 
Strikkekafé

Torsdag 29. november kl. 18: 
Åmot barnegospel inviterer til 
adventskonsert

Søndag 2. desember kl. 16.00: 
Julegrantenning ved Åmotsenteret

Fredag 7. desember kl. 18.00: 
Konsert med Åmot jente- og 
guttekorps

Søndag 9. desember kl. 18.00: 
Adventkonsert med Sysle 
blandakor

Onsdag 12. desember kl. 18.00: 
Konsert med SMK Viking

Søndag 16. desember kl. 20.00: 
Konsert med sanggruppa Gnist

Mandag 17. desember kl. 11.00: 
Hyggestund.

Fredag 21. desember kl. 18.00 
og 20.30: Julekonsert med Kor O2

Fredag 4. januar kl. 18.00: Juletre-
fest for Modum lokallag av HVPU

Familiespeideren inviterer til

Juleverksted 
i Storstua i Åmot kirke

     Søndag 25. nov. etter 
gudstjenesten, ca kl 12.30. 

Det blir julegrøt, juleaktiviteter 
og felleskap. 

Vi lager julepynt 
med naturmaterialer, 
julekort, tegner, 
maler m.m! 
Alt er gratis

Velkommen!

Gudstjeneste og juletrefest 

på Vikersund    
menighetssenter

Søndag 30. desember 
kl 15.00. Gang rundt 
juletreet – Konkurranser 
– Bevertning 
– Nissebesøk

Holemoen
Tirsdag 27. november kl. 11.30 
på Holemoen: Hyggetreff. 

Ola Ingvoldstad forteller fra Prøysens 
rike, med tonefølge fra Berit Haugerud

Formiddagstreff
Vikersund menighetssenter 

med juletrefest 8. januar kl 11.00
Det blir hyggelig samvær, god 

formiddagsmat og gang rundt treet.

Lysmesse
Søndag16. desember kl. 18.00  

i Heggen kirke
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- oppslagstavlen for Modum Menighet

 

 
 

 
 

 
 Juletrefest 

for Modum lokallag av HVPU
fredag 4 januar kl. 18.00 

i Åmot kirke

Lørdag 19. januar kl. 18.00 blir det 
storslått aften i Åmot kirke hvor 
Modum menighet i samarbeid med 
«Scenen er din» igjen arrangerer 
Gospelnight. Du er hjertelig 
velkommen – både som tilhører eller 

utøver! «Scenen er din» gjør det mulig 
å opptre med musikk, sang og andre 
innslag under mottoet «En sjanse for 
alle». Denne gangen er temaet Gospel 
og arenaen Åmot kirke. Det blir sang 
av Åmot barnegospel, Modum Soul 

Children og Heggen gospel – med 
mange flere! Har du lyst til å bidra 
denne kvelden? Da er det bare å melde 
seg på «Scenen er din» på Facebook. 
Arrangementet er selvfølgelig gratis 
og alle er hjertelig velkomne!

Gospelen kommer til Åmot kirke

Hjem til jul
Konsert på 

Vikersund menighetssenter 
lørdag 15. desember kl 18.00 
med Roger Andersen, Jan Tandberg 

og Tone Martha Eriksen.

Hjem til jul er hentet fra tittelen 
på en sang som Roger Andersen 
har skrevet. Under konserten vil 
publikum få høre mange kjente og 
kjære julesanger, i tillegg til noen 
julesanger vi har skrevet selv. Det 
blir en stemningsfull konsert, med 
pepperkaker, gløgg og en premie på 
inngangsbilletten. Deler av inntektene 
vil gå til Vikersund menighetssenter.

Det er igjen tid for å ta advent, og  
med tiden julen, imot. Kanskje føler  
du allerede jaget og stresset fra høy- 
tidens mange forventninger komme.  
Da kan det være en god idé å kom- 
me til Vikersund menighetssenter 
fredag 14. desember hvor Heggen 
gospel inviterer til intimkonsert.

Koret er kjent for å skape begeist-
ring og glede med bevegelser, liv og 

stemmer. Denne kvelden vil de by 
på sitt nye repertoar bestående av 
mange kjente sanger fra pop til gospel.  
I tillegg har fremfører de et par 
julesanger for å sette stemningen inn 
mot høytiden. 

Du er hjertelig velkommen til å la 
deg begeistre! 
Fredag 14. desember kl. 20.00!

 Inngang: GRATIS

Ledig stilling 
som kirketjener i 

Nykirke
Vi har ledig stilling som kirketjener 
Nykirke fra januar 2019. Dette er 
deltids-stilling i forbindelse med 
gudstjenester, bryllup og konserter, 
i all hovedsak i helgene. Jobbene 
passer like godt for en skole-elev 
som for en pensjonist. Det viktige 
er at du har lyst til å være med 
på å jobbe sammen i et team for 
å gjøre gudstjenestene til en god 
opplevelse for de som kommer!

Søknadsfrist: 13. desember.

For mere informasjon om 
stillingene, se hjemmesiden vår: 
www.kirken.no/modumkirke

I forrige menighetsblad 
kunne vi lese om 
verket «Jazz Mass» som skal 
fremføres i Åmot kirke neste år. 
Datoen for oppsetningen er nå 
satt, og den vil finne sted søndag 
13. oktober 2019. 

Det er fremdeles mulig å bli 
med i koret som skal synge på 
messen sammen med strykere 
og et stort jazzensemble. Første 
korøvelse blir torsdag 17. januar 
2019, med øvelser annenhver 
torsdag utover vinteren og våren.  
Øvelsene ledes av kantor Hanna  
Louise Husøien og menighets-
musiker Helge Nysted. Vi gleder 
oss til å starte forberedelsene, og 
tror dette blir en flott opplevelse 
både for deltakere og publikum!

Ta gjerne kontakt for mer 
informasjon hvis du er interessert 
i å bli med på dette prosjektet. 

Dato for «Jazz Mass» 
i Åmot kirke er satt

Vil du la deg begeistre av herlige Heggen gospel?
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Takk for gaver 
til menighetsbladet
I hvert nummer av menighetsbla-
det ligger det ved en giro. Gavene 
som blir gitt på disse gjør det mulig 
for oss å produsere og distribuere 
menighetsbladet. 

Takk for den gaven 
du har gitt!

Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

Et fruktbart samarbeid gjør at det nå 
er mulig å kjøpe billetter på nettet til 
mange av våre kulturarrangementer. 
Modum Bad, Kirken i Modum og 
Modum Kulturkontor har inngått et 
samarbeid om å koordinere kultur-
arrangementer i Modum. En frukt av 
dette samarbeidet er blant annet at det 
nå vil bli mulig å kjøpe billetter på nettet 
til mange av våre kulturarrangementer.

Det vil bli annonsert i hvert enkelt  
tilfelle hvilke arrangementer det gjelder. 
I eksempelet under er teaterforestil-
linger i kulturhuset og konserter i Åmot 
kirke på kulturkontorets hjemme- 
side og hvor man kan kjøpe billetter til 
begge arrangementene på
samme sted!

Billetter kan bestilles på  
www.modum.kulturhus.no.

Se utklipp under:

Samarbeid om 

Modums kulturliv
 
 Nytt lydanlegg 

på Vikersund 
menighetssenter
På vårens gaveutdeling fra Spare-
bank1 Modum ble Vikersund 
menighetssenter tildelt støtte for 
anskaffelse og installasjon av nytt 
lydanlegg. 

Denne støtten var svært kjær-
kommen, da det gamle anlegget 
hadde begynt å synge på siste 
verset. Det har gjort mye nytte for 
seg de tiårene det har stått der, 
men nå var tiden moden for å få inn 
et nytt og velfungerende system. 

Hønefoss Lyd har fått oppdraget 
med utforming og installasjon av 
lydløsningen. 

Vi er takknemlige for et flott, 
nytt og fleksibelt lydanlegg som vi 
tror vi kommer til å få glede av i 
mange år framover! 
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Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

 

Familien til lille Farah Abdi levde et 
enkelt, men godt nomadeliv langt ute 
i den golde somaliske ørkenen. Nå har 
fire års sammenhengende tørke tatt fra 
dem alt, unntatt håpet. 

«Jeg kan ikke annet enn å be om at 
Gud holder en hånd over barna mine», 
sier seksbarnsmoren Nuru. 

Det er trangt inne i det glovarme 
teltet. Nuru Xirsi Elmi Farah stryker 
varsomt datteren Farah Abdi over 
pannen. Tre storebrødre på fire, fem og 
sju kikker på den fire uker gamle lille- 
søsteren sin. Ellers beveger de seg knapt, 
og blikkene er tunge og sørgmodige. 
Lek og latter er helt fraværende. 

To millioner på flukt
«Vi hadde 70 geiter og levde et godt 
liv. Om ikke mye, så hadde vi det vi 
trengte for å klare oss», sier Nuru. 
Men så forteller hun om vendepunktet, 
og beskriver de fire siste årene som 
«katastrofen».

De fire siste årene har store 
deler av Somalia knapt fått regn. Det 
ødelegger for jordbruk og husdyrhold, 

som er levebrødet for millioner av 
mennesker i det brunsvidde landet på 
Afrikas horn. 5,4 millioner er avhengige 
av nødhjelp. 1,2 millioner barn er 
sterkt underernærte, og mer enn 2 
millioner er på flukt fra tørke, men 
også konflikt. Kirkens Nødhjelp sørger 
for rent og trygt drikkevann i mange av 
de hardest rammede områdene, som 
her i flyktningleiren Jilab 3 i Garowe, 
provinshovedstaden i Puntland.

Døde uten vann
«Alle dyrene våre døde. Vi hadde ikke 
vann eller mat å gi til barna våre.  Vi var 
nødt til å flykte, og endte opp i denne 
leiren for snart ett år siden. Vi kom hit 
til fots, 60 kilometer i stekende varme. 
På slutten besvimte et av barna mine, og 
vi måtte ha hjelp det siste stykket. Her 
i leiren får vi i det minste alt vi trenger 
av vann. Uten det hadde vi ikke klart 
oss, da hadde vi vært døde sammen 
med geitene våre ute i ørkenen», sier 
Nuru. 

I dag sender hun sju år gamle 
Mohamed etter vann. Det kommer fra 

Kirkens Nødhjelps brønn, som pumper 
opp rent vann fra flere hundre meter 
nede i bakken. 

Kan ikke gi opp
Ektemannen er i byen for å prøve å 
tjene noen få slanter, og alle må hjelpe 
til for at mor skal få tid og litt ro med 
sin nesten nyfødte datter. 

«Jeg håper at vi en dag kan vende tilbake 
til livet vi hadde, til et normalt liv der vi 
klarer oss selv og ikke er nødt til å tigge 
for å overleve. Vi har ingen ting, men vi kan 
ikke gi opp håpet. Og jeg kan lite annet 
enn å be om at Gud holder en hånd over 
barna mine. De er det kjæreste jeg har i 
livet. Og med Guds vilje skal ingen få ta 
dem fra meg.»

Fortsatt mangler ett av ni mennes-
ker i verden tilgang til rent vann. Med 
en julegave på 200 kroner til Kirkens 
Nødhjelps juleaksjon, kan du sikre 
rent vann til ett menneske. Rent vann 
redder liv og forandrer liv.

Bare livet igjen
Et barn er født i Somalia, der tørke tar liv og sender folk på flukt. 
Kirkens Nødhjelp er på plass med rent vann og annen nødhjelp. 
Årets viktigste julegave kan redde liv.

Et barn er født: Lille Farah Abdi ble født 
midt i tørkekatastrofen som tar liv og sender 
millioner på flukt i Somalia. Mamma Nuru 
Xirsi Elmi Farah sier at familien har mistet 
alt, men det rene vannet har reddet livene 
deres, og kjærligheten til barna gir håp. 

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

På flukt: Lille Farah Abdi bor i et telt i flyktningleiren Jilab 3 i Puntland. 
Her med mamma Nuru og storesøsknene Muhobo (3), Mohamud (4), Ahmed (5), 
Mohamed (7) og Fadumo (8).    

Slik gir du årets viktigste
julegave:

Vipps et valgfritt beløp til 2426.

Send GAVE på sms til 2426 
og gi 200 kroner.

Gavekonto: 1594.22.87248
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SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

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

32 78 71 88 · post@caspersens-trykkeri.no

WWW. BOTTOLFS-VERKSTED.NO
POST@BOTTOLFS-VERKSTED.NO

32 78 84 41 – 95 22 86 25

3370 Vikersund · Mobil: 45 48 69 40
post@buskerudboligutvikling.no
www.buskerudboligutvikling.no
www.facebook.com/buskerudboligutvikling.com

www.mobildatamodum.no

Din lokale Data- og
Telecomleverandør!

W W W . M O B I L D A T A . N O

Tlf. 45 90 63 00

Tlf. 45 90 63 00Shapemaster scandinavia
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Linus Tanberg Nygård 24.06.2018 Vestre Spone
Ludvig Hansen Bakken 01.07.2018 Heggen kirke
Nova Aurora Slatter Rytter 01.07.2018 Heggen kirke
Marie Wennevold Thorseth 01.07.2018 Heggen kirke
Chrisander Prinz Kolberg 08.07.2018 Åmot kirke
Finja Morgenstern 08.07.2018 Åmot kirke
Emil Bottegård Ødeværp 08.07.2018 Åmot kirke
Mathias Abraham Gebralief Berget 05.08.2018 Åmot kirke
Sander Kaasin Solheim 05.08.2018 Hval kirke
Mikkel Flintegård 12.08.2018 Nykirke kirke
Josefine Bakken Jacobsen 12.08.2018 Nykirke kirke
Hermine Bakken Jacobsen 12.08.2018 Nykirke kirke
Kristian Varg Glømme 19.08.2018 Snarum kirke
Johannes Hadley Kristiansen 19.08.2018 Snarum kirke
Vår Kronen 19.08.2018 Heggen kirke
Amine Isabella Larsen 19.08.2018 Heggen kirke
Isak Halvorsen Sandnes 19.08.2018 Heggen kirke
Iver Skålien 19.08.2018 Snarum kirke
Ulrik Brumoen Sivertsen 26.08.2018 Heggen kirke
Filip Kristoffersen Tandberg 26.08.2018 Heggen kirke
Steffen Bajo Thon 26.08.2018 Heggen kirke
Harley Joroz Walerius 26.08.2018 Heggen kirke
Leah Angelica Fossen 02.09.2018 Åmot kirke

Navn Dåpsdato Sted

Morten Iversen 02.09.2018 Åmot kirke
Tiril Edquist Grinna 09.09.2018 Heggen kirke
Sigurd Berg Helgerud 09.09.2018 Heggen kirke
Martinius Kalager Ødenes 09.09.2018 Heggen kirke
Ellinor Mathilde Ellingsen 16.09.2018 Åmot kirke
Signe Kopland Christensen 23.09.2018 Nykirke kirke
Jesper Midtun Holm 23.09.2018 Nykirke kirke
Vilde Nyhus Kleiv 23.09.2018 Nykirke kirke
Martine Hagavold 30.09.2018 Heggen kirke
Linnea Moe Hagen 30.09.2018 Heggen kirke
Karoline Skinnemoen Lien 30.09.2018 Heggen kirke
Frida Kvalnes Myhre 30.09.2018 Heggen kirke
Thea Warberg Skålien 30.09.2018 Heggen kirke
Didrik Thon 07.10.2018 Heggen kirke
Nicolai Hove Dahl 14.10.2018 Rud kirke
Erling Skretteberg Isaksen 14.10.2018 Vestre Spone
Leah Utengen Larring 14.10.2018 Åmot kirke
Amalie Raaen 14.10.2018 Åmot kirke
Malin Skinstad Solbakken 14.10.2018 Åmot kirke
Gina Vollan Kristiansen 21.10.2018 Snarum kirke
Live Ødegård Uhlen 21.10.2018 Snarum kirke
Leah Burud Bjerkelund 28.10.2018 Rud kirke
Hanna Strømberg Kittilsen 28.10.2018 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Gerd Lilly Hamremoen 1926 28.06.2018 Heggen kirke
Else Kopland 1930 28.06.2018 Vestre Spone
Karna Hege Fallan 1931 03.07.2018 Modumheimen kapell
Bjarne Ødegård 1927 04.07.2018 Åmot kirke
Johanne Vinaasen 1920 05.07.2018 Heggen kirke
Gudrun Kristiansen 1925 06.07.2018 Heggen kirke
Gunhild Dahlen 1921 12.07.2018 Heggen kirke
Trond Skistad 1952 24.07.2018 Heggen kirke
Gunbjørg Gubberud 1932 25.07.2018 Snarum kirke
Aase Synnøve Lia 1933 27.07.2018 Heggen kirke
Erna Nordalen Bråthen 1950 31.07.2018 Heggen kirke
Signe Myklebust 1922 02.08.2018 Åmot kirke
Magnhild Halveg 1924 03.08.2018 Heggen kirke
Gudveig Elinor Christiansen 1929 03.08.2018 Rud kirke
Oddvar Julius Øyre Caspersen 1929 07.08.2018 Gulsrud kirke
Hans Viktor Haugerud 1942 09.08.2018 Modumheimen kapell
Sølvi Kollerud 1923 21.08.2018 Åmot kirke
Torstein Bekken 1923 23.08.2018 Åmot kirke
Oddmund Hartløv Hanssen 1932 24.08.2018 Åmot kirke
Leni Korneliussen 1938 28.08.2018 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Karin Ask Severinsen 1949 28.08.2018 Åmot kirke
Eugen Magnus Andersen 1929 29.08.2018 Heggen kirke
Thor Sem 1938 29.08.2018 Vestre Spone
Nils Petter Hunstad 1941 30.08.2018 Nykirke kirke
Torunn Midtskogen 1934 31.08.2018 Snarum kirke
Sigrun Runnekaas 1942 31.08.2018 Åmot kirke
Torunn Solheim 1948 05.09.2018 Heggen kirke
Anne Merete Bottegård 1981 13.09.2018 Ringerike krematorium
Ingeborg Aasmundrud 1925 18.09.2018 Heggen kirke
Liv Holck 1938 21.09.2018 Åmot kirke
John Sigvald Andersen 1936 28.09.2018 Heggen kirke
Arnt Brecke Hovlund 1953 04.10.2018 Snarum kirke
Ove Hunstadbråten 1926 05.10.2018 Heggen kirke
Tor Nilsen 1936 09.10.2018  Heggen kirke
Marit Torgersen 1939 16.10.2018 Åmot kirke
Kari Synnøve Bergenhus Steinberg 1931 17.10.2018 Gulsrud kirke
Eigil Grøtterud 1939 17.10.2018 Heggen kirke
Olaug Jørgine Tandberg 1923 18.10.2018 Nykirke kirke
Nils Henrik Løvli 1932 19.10.2018 Heggen kirke
Jorun Marki 1952 25.10.2018 Åmot kirke 

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Caroline Øhren Nordset og Kjetil Bjørnerud 23.06.2018 Nykirke kirke 
Kirsten Rolid og Tom Kjell Skålien 30.06.2018 Snarum kirke 
Britt-Iren Vesetrud og Kristian Andre Bjølgerud 30.06.2018 Heggen kirke 
Malin Silseth og Øystein Johannes Silseth 14.07.2018 Heggen kirke 
Dina Bondø og Kristian Havnerås Riiber 04.08.2018 Heggen kirke 
Mari Bakken og Vegard Brenna 04.08.2018 Nykirke kirke 
Monica Berg-Wahlstrøm og Kim André Wahlstrøm 04.08.2018 Nykirke kirke 
Jacqueline Yvonne Kieserling og Stian Larsen 11.08.2018 Heggen kirke 
Eirin Driveklepp og Kenneth André Solberg Strand 18.08.2018 Heggen kirke 

Brudeparet Dato Kirke

Åshild Eidal Fredheim og Rune Eidal Fredheim 18.08.2018 Nykirke kirke 
Trine Ødegård og Odd Vidar Hansen 18.08.2018 Nykirke kirke 
Katharina Tomter Peterson og André Dokken 25.08.2018 Heggen kirke 
Gina-Marie Nybakke og Heidi Ødegård 25.08.2018 Nykirke kirke 
Camilla Grønvold og Glenn Reipen 01.09.2018 Heggen kirke 
Marte Terese Svendsrud og Jørgen Nedberg 15.09.2018 Rud kirke 
Sopha Inthawongngoen Nybø og Geir Solheim Nybø 22.09.2018 Åmot kirke 
Mona Hvidsten og Thomas Ødegaard 29.09.2018 Heggen kirke 
Marit Beate Smetbak og Espen Frode Eriksen 06.10.2018 Nykirke kirke



GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer: For nærmere info om medvirkende i gudstjenestene; følg med på hjemmesidene www.kirken.no/modum og i annonse i Bygdeposten

November
Søndag 25. november – Kristi Kongedag – Matt 25,1-13
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Andrea Eide Skagen, Åmot 
barnegospel og Familiespeideren. Kirkekaffe. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila. 
Sang av kor X fra Søndre Slagen kirke.

Desember
Søndag 2. desember – 1. søn i advent – Matt 21,10-17
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt, Hanna L. Husøien og 
LysVåken-barna. 
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og 
LysVåken-barna. Kirkekaffe. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Rune Stray og Ellen K. Jepsen.

Søndag 9. desember – 2. søn i advent – Joh 16,21-24
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Kirsti Hole, Stian Tveit, 
SMK Viking og Tro & Lys. Kirkekaffe. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Sveinung 
Hansen og Helge Harila.
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Endre Gulbrandsen og 
Modum kammerkor.

Søndag 16. desember – 3. søn i advent – Joh 5, 31-36
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna Louise Husøien. 
Heggen kirke kl. 18: Lysmesse. 
Arnstein Bleiktvedt, Vidar Husøien, 
Hanna L. Husøien og konfirmantene. 

Mandag 24. desember – Julaften – Luk 2,1-20
Modumheimen kl. 12: Julaftengudstjeneste. 
Jon Mamen og Helge Nysted.
Vikersund bo og dagsenter kl. 12: 
Julaftengudstjeneste. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15: 
Julaftengudstjeneste. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og 
Åmot barnegospel.
Rud kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste. 
Vidar Husøien og organistvikar.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: 
Julaftengudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Ellen Jepsen.
Olavskirken kl. 15: Julaftengudstjeneste. 
Idun Strøm Sefland, Andrea Skagen, 
Håkon Skagen m.fl.
Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. 
Vidar Husøien og organistvikar.
Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Ellen Jepsen.

Tirsdag 25. desember – 1. Juledag – Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl. 08.00: Julemorgengudstje-
neste. Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien, Ole 
Henrik Bottolfs m.fl.  Gratis buss fra YX på 
Geithus kl. 07.30. Stopper på signal underveis.
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.
Geir E. Holberg og Helge Nysted.

Onsdag 26. desember – 2. Juledag – Joh 16,1-4a
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna Louise Husøien. 

Søndag 30. desember – Romjulssøndag – Luk 2, 25-35
Vikersund menighetssenter kl. 15: 
Juletrefestgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Eli Landro.

Januar
Tirsdag 1. januar – 1. nyttårsdag/Jesus navnedag – 
Matt 18,19-20
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.

Søndag 6. jan – Kristi åpenbaringsdag – Joh 12,42-47
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.  Arnstein 
Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.

Søndag 13. jan – 2. søn. i åpenbaringstiden – Joh 1,29-34
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. 
Liodden og organistvikar.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 
og Helge Nysted.

Onsdag 16. januar
Vikersund menighetssenter kl. 19.00: 
Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik, Kirsti Hole 
og Hanna L. Husøien.

Søndag 20. jan – 3. søn. i åpenb.tiden – Joh 1,15-18
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt, Hanna L. Husøien og 
Modum Soul Children. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden, 
Helge Nysted og Filadelfia Horn. Kirkekafé.

Søndag 27. jan – 4. søn. i åpenb.tiden – Luk 13,10-17
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 
og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. 

Februar
Søndag 3. februar – 5. søn. i åpenb.tiden – Joh 5,1-15
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein 
Bleiktvedt og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 
og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.

Søn. 10. febr. – 6. søn. i åpenb.tiden – Mark 13,21-27
Vestre Spone kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. Kirkekaffe.

Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Vidar Husøien, Hanna L. Husøien 
og Heggen gospel. Pølsebod.

Søndag 17. februar – Såmannssøn. – Matt 13,24-30
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og 
Åmot barnegospel. Kirkekafé.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys. 

Søndag 24. febr. – Kristi forklarelsesdag – Luk 9,28-36
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein 
Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. Kirkekafé. 

Mars
Søndag 3. mars – Fastelavnssøndag – Luk 18,31-34
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og organistvikar.

Onsdag 6. mars – Askeonsdag – Mark 2,18-20
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Kveldsgudstjeneste. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien.

Søndag 10. mars – 1. søn. i fastetiden – Matt 26,36-45
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein 
Bleiktvedt og organistvikar. Kirkekafé.

Søndag 17. mars – 2. søn. i fastetiden – Luk 13,22-30
Heggen kirke kl. 11: Skiflyvningsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og 
Helge Nysted.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt.

Søndag 24. mars – Maria budskapsdag – Luk 1,39-45
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Hele staben deltar. Åmot barnegospel.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. 
Åmot kirke kl. 19: Tro & Lys. 

Søndag 31. mars – 3. søn. i fastetiden – Luk 22,28-34
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste med aktive 
konfirmanter. Runar J. Liodden og 
Helge Nysted.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg, Hanna L. 
Husøien og Modum Soul Children.

Ønskegudstjenester
Planlegger dere dåp, men finner ikke gudstjeneste 
i den kirken dere ønsker? Her er gudstjenester 
som kan holdes dersom det er ønske om dåp. 
Kun én ønskegudstjeneste pr. dato; først til mølla…

Søndag 3. mars – Fastelavnssøndag 
Gulsrud, Nykirke, Rud, Snarum eller 
Vestre Spone kl. 11

Søndag 17. mars – 2. søn. i fastetiden 
Gulsrud, Nykirke, Rud eller Snarum kl. 11


