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Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft 
de fagre urtesenger. 
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!

Sin lykke, fred og sommerfryd
må yre fugler prise.
I mark og skog fra nord til syd
de jubler frem sin vise.
Hør håpets klang i deres sang,
i hymnen de lar kvede
fra blomstereng og rede.

Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder,
gi at jeg akter mest ditt ord 
og nådens store under!
Som blomst og løv blir muld og støv,
skal vi og verden fare,
men Herrens miskunn vare.

Alt kjød er gress og flyktighet
det tæres fort av elde.
Kun du, Treenig majestet,
er evig i din velde!
Med sjel og kropp skal jeg stå opp
og blomstre i ditt rike,
når denne jord må vike.

La falme verdens prakt og glans,
la all dens lyst forsvinne.
Min venn er min, og jeg er hans,
vår kjærlighet skal vinne!
Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!

Norsk Salmebok nr 845

Så grønn en drakt
Foto:  Helge Haavik
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«Jeg ble ikke konfirmert sammen med de andre da jeg 
var 14 år gammel. Familiesituasjon og sånn gjorde at 
det ikke ble til det. Er det mulig å bli konfirmert nå?  
Jeg er 33 år gammel.»

Dette spørsmålet fikk jeg da jeg var ute som sjømannsprest 
for en del år siden. Denne mannen jobba for et stort  
internasjonalt selskap, var døpt og ønsket nå å bli konfirmert. 
Vi hadde noen undervisningstimer hvor vi gjennomgikk og 
prata om det grunnleggende i den kristne tro. 

Så på en vanlig gudstjeneste på Sjømannskirken i Singa- 
pore ble han konfirmert. Det var han selv som holdt preke-
nen den dagen. Det ble en viktig og fin dag.

Hvorfor ville han bli konfirmert? 

Slik jeg forsto ham, så hadde han et ønske om å få bekreftet 
(confirmert) sin dåp og ønsket Guds forbønn over seg og 
livet videre.

Her på Modum har vi i år 100 konfirmanter. Gjennom  
skoleåret får de bli bedre kjent med seg selv, hverandre 
og den kristne tro. Hovedansvaret for konfirmantoppleg-
get er det kateketen, menighetens undervisningsleder, Vidar  
Husøien, som har, og kapellan Liodden har hovedansvaret 
for undervisning og opplegg for de fleste som går på SMU. 
Det er undervisning omtrent hver uke, og i høst var det 
konfirmantleir på Gulsrud leirsted. Nå nærmer det seg kon-
firmasjon. Dette er høytidelig og flott og feires rundt i våre 
forskjellige kirker, Nykirke, Vestre Spone, Snarum, Rud, Åmot 
og Heggen. En viktig dag for den enkelte konfirmant, for  
familie og venner og for menigheten. 

Som menighet så ønsker vi hver enkelt konfirmant vel-
kommen og håper at konfirmantåret kan bli noe som vil bety 
noe for livet videre. Det å bli kjent med Jesus som venn og 
medvandrer, det å reflektere over livets store spørsmål og 
noen etiske dilemmaer, det å se at livet har både mørke og 
lyse sider og ikke minst å gi den enkelte en bekreftelse på at 
vi alle er elsket, unike og ønsket av Gud, vår skaper, er noe av 
det vi ønsker å være med å legge til rette for.

Så er konfirmantåret over, og du som konfirmant skal vite 
at du er alltid velkommen til menighetens samlinger og guds-
tjenester. Du vil fortsatt være en viktig del av menigheten for 
sammen er vi menighet. Modum menighet er for alle!

Og til alle lesere av menighetsbladet: La oss løfte våre 
konfirmanter frem og gi dem gode ord og tanker og være 
med på å gi dem en opplevelse av tilhørighet.

Selv fikk jeg en Bibel i konfirmasjonsgave. I den er det skrevet:

Bruk denne flittig. 
«Hold fast på det du har 

så ingen skal ta din krone» 
Åp 3,11. 

Kjærlig hilsen Farmor

                                         Geir prest

33 år og konfirmant!
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Konfirmanter  2018
Tid og sted for konfirmasjoner

Heggen kirke søndag 27. mai 
Geithus-partiet kl. 10.30 
Malin Asbjørnhus 
Isabell Evelin Bjørlo
Annabel Bjørnø
Stig Borgersen 
Lars Petter Bottolfs
Kim Ludvig Carlsen 
Henrik Dybendal 
Julie Fragåt 
Sarah Emilie Fredriksen 
Helene Bunæs Hansen
Carense Hartz
Per Morten Nilsen Kleivan
Preben Kristiansen Laag 
Celine Aas Larsen 
Vilde Heimstad Larsen
Maria Manvik 
Thea Marlene Halvorsen Moen
Hannah Yajie Hovland Pedersen 
Maria Rydgren 
Jørgen Berge Svarstad 

Snarum kirke søndag 27. mai 
kl. 12.30
Andreas Berget 
Heidi Falang 
Lasse Fredriksen 
Thomas Kronstad 
Mari Lobben 
Eirin Bentsen Mørch

Heggen kirke lørdag 2. juni 
Vikersund-partiet kl. 12.00
Markus Dahl-Grøterud 
Malin Bjølgerud Eriksen 
Anne Karen Falang 
Tuva Bratvold Fossen 
Helene Berg Houmb 
Petter Jørgensen 
Johanna Sofie Longfjeld 
Ole Marius Solbakken 
Martine Solheim 
Jonas Sundby 
Karoline Syvertsen Ørpen 
Hanne Skretteberg Østenengen 
Tobias Grønli Åsheim

Heggen kirke søndag 3. juni 
Vikersund-partiet kl. 11.00
Emil Bjertnes Aabye 
Fabian Wilskow Aanes 
Szymon Biegajlo 
Oliver Aamodt Grønhovd 
Emily J Coburn Grøsland 
Sondre Haraldseth 
Silje Johansen 
Emil Rydgren 
Sanna Skarstad 
Christoffer Solberg 
Charlotte Solheim 
Andrine Stadheim Warhuus

Åmot kirke lørdag 2. juni kl. 12.00
Arne Magnar Røsten Berg
Susana Maria Solvig Baardseth
Sarah Bennecke Djærff
Danielius Dovidavicius
Iselin Andrea Grung Gundersen
Ximena Holtvedt
David Hovde
McHenry Jordan
Nathalie Bergan Marheim
Aleksandra Christina Stenmo
Mia Madeleine Svendby
Sandra Mathiassen Tennefoss
Viktor Johannes Walvatne
Malin Ødeværp
Emily Yttrie Ølstad

Åmot kirke søndag 3. juni 
kl.11.00
Kristoffer Karlsen Aspelien
Marie Reiersøl Eidal
Marcus Weaas Evensen 
Pernille Sveinsgjerd Green
Gard Buxrud Hollerud
Mads Henrik Runhovde Kjemperud
Daniel Gundersen Kristiansen
Andreas Liodden
Emma-Johanne Hoff Lobben
Aurora Moberget
Alexander Nilsen
Madelen Nilsen
Magnus Krokvik Ramstad
Nichlas Dahl Rasmussen

Nykirke kirke lørdag 9. juni kl.12.00
Ingebjørg Hørluck Berg
Tellef Desserud
Andrea Verona Lilleås
Emma Kristin Evju Løvstad
Charlotte Smith Olsen
André Sande
Oscar Plomås Strandbråten

Nykirke søndag 10. juni kl.12.30
Sivert Bjørndalen
Victoria Tørseth Marthinusen Granli
Mailén Elise Killingdalen Høgfoss
Ingrid Margrethe Indresæter
Kristin Fjellvik Lie
Gina Tandberg Raaen

Vestre Spone kirke søndag 10. juni 
kl. 10.30
Emil Djupvik Jahr
Frøya Gabrielli Johansen
Isak Knive Kristoffersen
Ronja Borgersen Kvia
Jonar Svensli Skuterud

Rud kirke søndag 10. juni kl. 11.00
Syvert Brulid Blix 
Asbjørn Thoresen Tretteteig Bolstad 
Martin Helgerud 
Syver Drolsum Klungsøyr 
Silje Christine Sæthra-Einstad 
Ole Christoffer Tangerud 
Line-Elise Bjørnstad Thorvaldsen
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Intervju med

Årets konfirmanter

1. Hvordan har det vært å være kon- 
firmant i Modum menighet? Hva har  
vært bra? Hva ville du hatt anner-
ledes?

2. Hva gleder du deg til på konfirmasjons-
dagen? 

3.  Hvilket bibelvers har du valgt til 
konfirmasjonsgudstjenesten?

Emily Yttrie Ølstad, 
Åmot kirke lørdag 2. juni

1. Det har vært veldig bra å være 
konfirmant i Modum menighet. De 
tok godt imot meg selv om jeg 
nettopp hadde flyttet til Modum. 
Runar møtte meg med et stort 
smil om munnen og håndhilste. Det 
aller beste som jeg opplevde var vel 
egentlig konfirmasjons-leiren. Men 
skulle nok ha ønska at jeg hadde 
kjent litt flere før jeg dro dit. 

    Det som kanskje kunne vært 
annerledes er vel at det ikke hadde 
vært så langt utpå dagen. Men ellers 
har dere gjort en utrolig god jobb.

2.  Jeg gleder meg til alt egentlig. Men 
det jeg gleder meg mest til er vel 
kanskje at mange kommer og ser 
meg i bunaden min. Og så er det det 

jo selvfølgelig gaver. Haha. Men jeg 
tror dagen kommer til å bli veldig fin 
med familie og venner.

3. Efeserbrevet 4,32: «Vær gode mot 
hverandre, vis medfølelse og tilgi 
hverandre, slik Gud har tilgitt dere i 
Kristus.»

Charlotte Solheim, 
Heggen kirke søndag 3. juni:

1. Har vært gøy, morsomt, en ny 
opplevelse. Ikke noe som jeg ville 
endret på.

2.  Kose meg med familie og venner.
3.  2. Tessalonikerbrev 3,3: «Men Herren 

er trofast, han skal styrke dere og 
bevare dere fra det onde.»

Emil Rydgren, 
Heggen kirke søndag 3. juni:

1. Det har vært ganske morsomt og 
lærerikt, men også ganske travelt. 
Liksom fordi det er mye annet som 
skjer etter skoletid.

2.  Jeg gleder meg til å bli ferdig, og 
kose meg ordentlig.

3.  Jesaja 48,17: «Jeg er Herren, din Gud, 
som lærer deg hva som hjelper, og fører 
deg på veien du skal gå.» 

Fabian Wilskow Aanes, 
Heggen kirke søndag 3. juni:

1. Det har vært kjempebra og 
kjempegøy. Trodde det skulle bli 
mer lesing i bibelen og slikt. Skulle 
gjerne ha hatt mer ute. Men det var 
ikke slik jeg hadde forventet, å være 
på menighetssenteret å lese.

2. Gleder meg med å bli ferdig med 
stresset rundt konfirmasjonsdagen. 
Og det å være sammen med familien 
min i de dagene. 

3. Josva 1,9: «Jeg har jo sagt deg: Vær 
modig og sterk! La deg ikke skremme, 
og mist ikke motet! For Herren din Gud 
er med deg overalt hvor du går.»

Sivert Bjørndalen, 
Nykirke kirke søndag 10. juni: 

1. Jeg synes det har vært mange 
interessante temaer som vi har hatt.

2.  Jeg gleder med til å ha selskap med 
familie og venner og å få masse 
gaver.

3. Romerbrevet 12,12: «Vær glade i 
håpet, tålmodige i motgangen, uthol-
dende i bønnen.»

Vidar Husøien og Runar J. Liodden

Sivert BjørndalenCharlotte Solheim Fabian Wilskow AanesEmil RydgrenEmily Yttrie Ølstad

Det nærmer seg den store dagen! Foreldre og foresatte er i full gang med å forberede selskapet med alt fra 
blomster og servietter til mat, kaker og bordplassering. I år blir det 9 konfirmasjons-gudstjenester i Modum med 
100 unike tenåringer i sentrum. Vi har intervjuet noen av dem og spurt dem hvordan de har hatt det og hva de 
gleder seg til på konfirmasjonsdagen. Bibelverset de har valgt seg skal leses i gudstjenesten før de blir bedt for.
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Sysle blandede kor -–110 år

Formannen Terje Røed forteller om 
korets historie.

Arnt Berget forteller historien til 
Magnesittverket på Snarum / Morud. 

   Dirigent 
Eldar Steen

Snarum kirkeutvalg leverer
Det er seint i april, våren er i anmarsj, 
men Snarum kirkeutvalg satser friskt 
selv om mange nok er opptatte på en 
vårkveld som denne. Deres motto må 
vel være noe sånt som dette: «Skal det 
arrangeres noe på Snarum, så gjør vi 
det skikkelig!» Denne søndagskvelden 
ble intet unntak. Her var det skaffet til 
veie flotte musikkrefter, foredragshol-
der og nydelig bevertning.  

Klokkene ringte, og kvelden begyn-
te med en kort gudstjeneste. Vår me-
nighetsmusiker Helge hadde fått med 
seg både unge Skagen på bass og Tho-
mas Hvale på trommer. Det var godt å 
synge salmer til godt tonefølge. 

I sitt 110-ende år var også Sysle 
Blandede invitert. Formann Terje Røste 
fortalte om korets opprinnelse og his-
torie fra 1908 og frem til i dag, og di-
rigent Eldar Steen fikk virkelig koret til 
å yte sitt beste med variert repertoar 
fra Vårsøg til Anthem. Det er flott med 
blandakor.

Kveldens hovedinnslag var det Arnt 
Berget som sto for. Han hadde en flott 
lysbildeserie om Magnesittverket på 
Morud og fortalte levende om opp-
rinnelse og oppstart, selve driften og 
avslutningen på industrieventyret. Her 
var det mange av oss som fikk vite mye 
om vårt eget nærområde som vi ikke 

kjente til fra før.
Så ble det trangt. Kirkeutvalget had-

de sørget for jubileumsmarsipankake 
i forbindelse med 110-årsjubileet til 
Sysle Blandede kor, så da over 90 per-
soner skulle ha både kringle, kake, kaffe 
og saft, ble det et godt og hyggelig kaos 
i midtgangen bakerst i Snarum kirke.

På vegne av kirkeutvalget overrakte 
leder Ola Ingvoldstad blomster til dem 
som hadde bidratt spesielt og ønsket 
alle vel hjem.

Takk til alle som kom og alle som 
bidro til en flott kveld.

Geir E. Holberg

I 40 år har det vært arrangert lop-
pemarked på menighetssenteret. 
I begynnelsen var det to ganger i 
året, men nå er det bare en gang. 
Lørdag 21. april gikk loppemar-
kedet av stabelen. Det kom inn 
masse lopper i år også, og det blir 

det penger av. Det kom inn i over-
kant av kr 54.000,-;  et resultat vi 
er godt fornøyd med. 

Takk til alle som bidro – med 
lopper, gevinster, vaffelrøre, salg 
og kjøp og på denne måten støt-
tet en god sak denne dagen.

Loppemarkedet på Vikersund menighetssenter
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Krøderen Elektro startet, som navnet 
tilsier – på Krøderen. Året var 1986. 
To elektrikere valgte å slå seg sammen 
i stedet for å være konkurrenter. Sten 
for sten bygget de en bedrift som har 
ekspandert langt utenfor Krøderens 
bredder. Det ene avdelingskontoret  
etter det andre har blitt opprettet: 

Sigdal, Modum, Kongsberg, Ringeri-
ke, Flå. Bedriften har de fleste oppdrag 
på sentrale østland, inkludert Oslo og 
Drammen, men har også jobbet langt 
nord (Hammerfest), samt i vest og sør.

I 2012 ble Vegard Jelstad ansatt 
som daglig leder og medeier i bedrif-
ten, som i dag har 116 ansatte innenfor 
elektro og telekommunikasjon. Hvert 
år har Krøderen Elektro mer enn 10 
lærlinger, og i 2014 fikk bedriften den 
høythengende NHO-prisen for årets 
lærlingebedrift. I 2015: Årets Gaselle. I 
2016: Årets lærlingebedrift fra Buskerud 
fylkeskommune. 

Vegard Jelstad har fått trykket opp 
T-skjorter til alle ansatte med følgende 
tekst: «Hver dag skal være en god dag i 
Krøderen Elektro.»

Vegard, hvorfor er dette mottoet viktig for 
deg?

- Ensbetydende med å lykkes er å ha 
det bra. Har du det ikke bra, leverer 
du heller ikke på topp jobbmessig. Jeg 
ønsker at alle ansatte skal glede seg til 
å gå på jobb i Krøderen Elektro. Gjør 
de ikke det, må vi gjøre noe med det! 
Da tar vi noen grep!

Hva er det første du gjør på en typisk  
arbeidsdag?

– Tar en kaffekopp og går igjennom 
mailboksen.

Hva gleder du deg over i arbeidet på  
Krøderen Elektro?

Moro å være med å: 
• påvirke mange unge mennesker som 

vil inn i dette yrket! 
•  lede en bedrift med så mange posi-

tive unge så vel som voksne medar-
beidere.     

•  få alle til å spille på lag!

Hvilke utfordringer ser du for deg i Krøde-
ren Elektro nå og i fremtiden?

– Å få jobben gjort her og nå – mange 
prosjekter skal fullføres omtrent sam- 
tidig. Dessuten alltid ha fokus på å få 
nok oppdrag i fremtiden. Useriøse  
aktører, både innen- og utenlands, som 
«banker på døra» begynner å bli en  
utfordring i denne bransjen også.

Leser du menighetsbladet?

- Jada! I hvert fall blar jeg gjennom. 
Hvis jeg kommer over noe om noen 
jeg kjenner, leser jeg nøyere. «Slekters 
gang» ser jeg igjennom hver gang.

Hvilken av kirkene i Modum føler du mest 
tilhørighet til?

– Heggen, der er jeg døpt og konfir-
mert. Der har jeg også de siste åra 
gått på 17. mai-gudstjenesten, den hø-
rer med! Jeg har sans for litt show i 
gudstjenesten og ikke for mye prat. Da  
henger ungene bedre med – og jeg 
også, ler Vegard, som legger til at han 
har godt inntrykk av de av prestene 
han kjenner i Modum, som han synes 
når godt ut til folk.

Menighetsbladet presenterer bedrifter i Modum. Først ute er

Krøderen Elektro
og Vegard Jelstad

Tekst og foto: Kirsti Hole

Vegard er en energisk og rettferdig sjef, sier Ivar Stefferud og Magnus Jacobsen.
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I Gamle Modum for 2016 står en inter-
essant opplysning. Ola Uhlen skrev om 
Gullik Sandsbråten etter samtale med 
hans datter. Gullik var en av de 24 per-
sonene fra Modum som har fått navn 
på bautaen ved Heggen kirke. Han ble 
drept ved alliert bombing av fabrikken 
til Norsk Hydro 16. november 1943. 
Dette var jo dramatisk. Så følger det 
avsnittet jeg merket meg:

Under begravelsen ble kisten til Gullik 
plassert i Snarum kirke. Dette var høyst 
uvanlig, da kistene vanligvis ble plassert i 
kapellet. Grunnen til dette var at han var 
et krigsoffer.

Det viser seg altså at skikken med å 
holde begravelse fra kirken er ganske 
ny. Det er først i de siste tiår at dette 
har blitt hovedskikken. Det vanlige i  
eldre tid var at begravelsesseremoni-
en ble holdt i hjemmet. Derfra reiste  
følget til kirkegården hvor den døde 
ble jordfestet. Så reiste de hjem igjen til 
gravølet. Noen ganger var presten med 
på hele denne handlingen. Andre gan- 
ger var det kanskje en lærer eller en 
annen betrodd person som hjalp til. 
Presten skulle i det minste kaste jord 
på graven.  Om han ikke var med på 
gravferdsdagen, ble dette gjort første 
messesøndag ved den aktuelle kirken.

Det hendte jo i tidligere tider også at 
presten holdt en begravelsestale i  
kirken. Men det var etter at kisten var 
satt ned i graven. Da kunne menigheten 
samle seg til en minnestund i kirken. 
Slik ble det gjort da Lone Essendrop, 
sokneprest Essendrops kone, døde i 
1821. Men dette var ikke vanlig.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det  
mange steder bygd egne gravkapeller. 
Der kunne seremonien foregå under 
tak. På Heggen kirkegård og på Snarum  
kirkegård står det fremdeles slike  
kapeller. I 1936 ble begravelsen til Arne 
Hovde forrettet fra Heggen kapell. Jfr 
boka «KR.» på Tangen, fra 2006.

Hva med de kirkene/kapellene hvor  
det ikke var gravkapell? Jeg tror at folk 
brukte den gamle skikken med å dra 
like fra hjemmet til kirkegården. Presten 
forrettet det kirkelige ritualet i sørge-
huset. Jeg har selv opplevd å være prest 
ved en slik begravelse på 1970-tallet.

Jeg begynte som prest i Modum i 
1980. Den gang ble ennå mange begra-
velser på Heggen forrettet i kapellet. 
Det skjedde en bevisst omlegging fra 
kapellet til kirken. Jeg mener det var 
fordi kirken sto med varme på hele  
vinteren.

De fleste kirkene har arkitektonisk 
trekk som viser at de ikke er bygd for 
begravelser.  Dørene er trange og/eller 
det er ei bratt trapp utfor døra. Det er 
ikke lett å bære kista ut og komme seg 
ned på bakken. Jeg har ofte stått og sett 
hvordan dette kan være et strev.

Det kunne være av interesse å høre 
om noen har bilder og historier som 
kan belyse gravferdsskikkene i Modum 
før i tiden.

Jon Mamen

Når ble det vanlig å bruke 
kirken til begravelse?
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Stusser du over betegnelsen «Grav-
plasser»? I 2012 ble betegnelsen kir-
kegård erstattet med gravplass. Det 
skjedde gjennom arbeidet med endrin-
gene i Lov om gravplasser, kremasjon 
og gravferd, som trådte i kraft 1. januar 
det året. Kirkegårdsbetegnelsen i egen-
navnene som for eksempel Heggen kir-
kegård, er ikke forandret.

Hvorfor ønsket man å bytte ut kirkegård 
med gravplass?  
Dette var en av flere endringer for å 
gjøre lovens begrepsbruk mer livssyns-
nøytral.  Gravplassene er for alle, og 
gravlegging skal skje med respekt for 
den avdødes religion eller livssyn.

I Modum var vi relativt tidlig ute 
med tilrettelegging av et muslimsk grav-
felt. Det er på Åmot kirkegård og skil-
ler seg ut fra de andre gravfeltene ved 
at gravene er orientert mot Mekka. Det 
er foretatt to gravlegginger på feltet.

Det var også på Åmot kirkegård vi 
anla den første navnete minnelunden. 
Der brukte vi en skulptur av Hagbart 
Solløs som minnesmerke. Siden har vi 
anlagt en navnet minnelund på Heg-
gen kirkegård. Vi opplever at mange er  
interessert i denne gravformen, og der-
for planlegger vi navnet minnelund på 
de andre gravplassene også.  I en nav-
net minnelund i Modum er det plass til 
både urner og kister. De pårørende kan 
være tilstede under gravleggingen av 
kisten eller nedsettingen av urnen, men 
selve gravstedet skal ikke være markert 
for ettertiden. I stedet er det mulig-

het til å sette ned blomsterbuketter 
ved minnesmerket. Blomsterbedet ved 
den navnete minnelunden blir plantet 
og stelt av parkvesenet. Det skal ikke 
være personlige hilsener til avdøde på 
en navnet minnelund, da bør man heller 
velge en ordinær grav. 

Åmot og Heggen kirkegårder har 
også en anonym urnelund. Her står det 
ingen navn på de døde, og pårørende 
får heller ikke være tilstede ved ned-
setting av urnen. Begge de anonyme  
urnelundene har store blomsterbed 
som stelles av parkvesenet.

Vi har en bevaringsplan for grav-
plassene i Modum. Gjennom den er det 
bestemt at verdifulle gravminner (grav-
støtter) skal bevares eller gjenbrukes. 
Kommunen eier en del av gravminnene 
som skal gjenbrukes. Disse gravminne-
ne lager vi nå en oversikt over med bil-
de og plassering. I stedet for å velge et 
nytt gravsted med nytt gravminne, blir 
det nå en mulighet til å velge et gam-
melt gravsted og gjenbruke gravminnet.

Gravplassene er veldig regelstyrt 
gjennom en sentral lov, forskriftene til 
loven og lokale vedtekter. Det som er 
viktig å vite, er at når man har en grav 
med gravminne på en av gravplassene 
i Modum, så følger det med både ret-
tigheter og plikter. Dette kan du lese 
mere om på kommunens hjemmeside 
eller i brosjyren om gravplassene i Mo-
dum. 

I Modum er det kommunen ved 
parkvesenet, som har forvaltningsan-
svaret og driften av gravplassene. Dette 

ansvaret har vi hatt siden 1997 etter en 
avtale mellom kirkelig fellesråd og kom-
munen. Modum, Bærum og Sandefjord 
kommuner er blant de fem kommune-
ne i landet som har denne ordningen. 
I de fleste kommunene i landet er det 
kirkelig fellesråd som har dette ansva-
ret.  

Departementet annonserte for 
en del år siden at gravplassene skulle  
digitaliseres. Det vil si at hver grav skul-
le stedfestes med koordinater i hjørne-
ne. Vi fikk være med på dette prosjek-
tet sammen med Porsgrunn kommune, 
Statens kartverk og Kirkens Arbeids-
giverorganisasjon. Forskriften om krav 
til kartfesting av graver er ikke trådt i 
kraft ennå, men i Modum er vi snart 
ferdig med digitaliseringen. Vi får god 
hjelp av oppmålingsvesenet. De digitale 
kartene vil være til stor hjelp for oss i 
det daglige arbeidet med gravplassene. 
Det vil også bli lettere for alle som øn-
sker det, å finne gravene til sine ved å gå 
inn på kommunens kartsider. 

Tone Hiorth
kommunegartner

Gravplassene i Modum

Alle gravplassene våre har kildesor-
tering. Hjelp oss kaste organisk avfall 
og restavfall i riktige avfallsdunker. 
Ta med brukte blomsterglass hjem. 

Vestre Spone kirkegård Heggen kirkegård
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Redd liv, 
spis vegetarisk

Hva om jeg fortalte deg at du kunne 
redde menneskeliv ved å spise vegetar-
mat? For det kan du faktisk. Hvis alle 
hadde holdt seg til 300 gram rødt kjøtt 
i uka, hadde vi spart over 5 millioner 
menneskeliv hvert år.

Det hele har med kampen mot sult 
å gjøre. I stedet for å dyrke mat som 
kunne ha mettet oss, dyrker vi mat 
til å mette husdyrene våre som igjen 
skal mette oss. Dette er en lite effek-
tiv måte å utnytte ressurser på. Hvis vi 
derimot fjerner mellomleddet, vil mat-
tilgjengeligheten i verden øke med 70 
%, og den totale matproduksjonen vil 
kunne mette 4 milliarder flere mennes-
ker enn i dag.

Ikke bare legger kjøttproduksjo-
nen et enormt press på verdens res-
surser – den er også en av de største 
årsakene til klimakrisen på grunn av 
de store mengdene drivhusgasser den 
slipper ut. Husdyrhold er ansvarlig for 
like mye av drivhusgassutslippet som 
hele den globale transportsektoren, 
inkludert all vare- og persontransport. 

Likevel er det kjøttproduksjonen, den 
minst klimavennlige formen for mat-
produksjon, staten velger å subsidiere. 
Matkornproduksjon mottar lite støtte, 

mens kjøttproduksjon fra storfe mot-
tar svært mye. Hvor er logikken?

Vegetarmat krever minimalt med 
vann og landarealer sammenlignet med 
kjøtt. Mens én kg storfekjøtt trenger 
hele 15 000 liter vann, trenger grønn-
saker og rotfrukter bare 300-400 liter 
per kg. Det betyr at vi kan produsere 
mer mat og øke selvforsyningsgraden 
vår ved å redusere kjøttproduksjonen. 
Hvis vi skal klare å mette jordas befolk-
ning, er vi nødt til å kutte ned på kjøtt-
forbruket vårt. Til og med FN har slått 
fast at en overgang til et hovedsakelig 
plantebasert kosthold er helt sentralt 
for å kunne produsere nok mat på en 
bærekraftig måte framover.

Gjør en god gjerning for dyrene, 
dine medmennesker, klimaet og din 
egen helse – spis vegetarmat i dag!

Lina Westermann,
økologistudent ved NMBU

– levende  li
v 

 

Gr
ønn klode

Fast spalte «Grønn klode – levende liv»:

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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Siden 2014 har den lille misjons-
organisasjonen HimalPartner med 
sitt mangesidige arbeid vært Modum 
menighets misjonsprosjekt. Gjennom 
HimalPartner har vi vært med på å 
støtte bl.a. industriutvikling, jordbruk, 
kraftutbygging og sjelesorgarbeid i 
Nepal. I år fyller organisasjonen 80 år. 
Vi syntes det passet bra å arrangere en 
misjonskveld på Vikersund menighets-
senter hvor vi kunne både få et utvidet 
blikk på, og en smak av Nepal!
   Brit Bjørke fra misjonsutvalget innledet 
kvelden, og Anja Jordahl ledet oss 
gjennom programmet

Thomas Smørdal viste oss en sterk, 
liten film med glimt fra Nepal sett med 
en norsk 18-årings øyne. Thomas har 
bakgrunn som oljeingeniør. Han er dag-
lig leder i stiftelsen «Hjelp til selvhjelp 
for Nepal», under HimalPartner. 
Han fortalte oss om Butwal tekniske 
institutt (BTI), som ble startet opp av 
Odd Hoftun og Albert Raknes i 1965. 

Der utdannes 200–300 ungdommer 
årlig i yrkesfag, og 45 ansatte jobber 
der. De har 20 % undervisning og 80 %  
praksis, gjennom en ordning hvor de 
får praksisplasser i lokale bedrifter. 
Bedriftene betaler en viss sum for 
dette, som dermed er med på finansiere 
driften til BTI. 

Nepal mangler datastyrt teknologi, 
og mye gjøres fortsatt for hånd. Det 
trenges oppgradering av utstyr samt 
løft av kompetanse. Likedan i byggfag 
og i administrasjon. Fortsatt føres f.eks. 
regnskaper for hånd. 

Det er viktig med nærvær i denne 
prosessen, ikke bare å sende penger. 
Derfor ønsker HimalPartner å lønne 
en prosjektleder til å bistå arbeidet 
med å løfte BTI inn i moderne tid, 
for å være konkurransedyktig med de 
større nabolandene. Det er åpnet en 
mulighet for støtte fra og samarbeid 
med NORAD om dette, og man håper 
dette går i orden.

Nepal-kveld 

på menighetssenteret i februar

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107

Tekst og foto: Kirsti Hole

Pensjonert lege og misjonær Jan Ørnulf Melbostad sto for det 
musikalske denne kvelden. Vi fikk en «jazzikalsk» fremføring av 
kjente og mindre kjente salmer i vår nye salmebok, som han 
skatter høyt og delte med smittende entusiasme. 

Fra kvinneforeningen Manushi (som betyr menneske på nepali) 
stilte Elin, Ingun og Anja opp og laget en fantastisk linsesuppe, 
samt typisk Nepali te, en sort te med melk, sukker og forskjellige 
krydder.

Thomas Smørdal
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Slenger skreppa på ryggen og 
drar ut i den store verden

Ole Henrik, du har 
vært med som frivillig 
og jobbet her i Modum 
sokn i mange år nå. 
Når var første gang du 
var frivillig?

Hmm… litt vanskelig 
å svare på! Spørs 
hvordan man 
definerer frivillig. 
Men jeg begynte i 
Åmot barnegospel 
da jeg var rundt 4 
år og starta å spille 
trommer der i tredje 

klasse på barneskolen. Det var forøvrig 
gjennom barnegospelen jeg tidlig ble bitt 
av trommebasillen ved at jeg så tidligere 
ÅBG-trommis Trym Gjermundbo spille. 
Blei etterhvert i sjette-sjuende klasse 
også en slags «leder» i koret, så man kan 
si at det var gjennom barnegospelen jeg 
begynte som frivillig.

Hva har du jobbet med/vært frivillig i siden 
det?

Siden jeg ble leder i ÅBG har jeg også 
vært med som leder på Lys Våken, 
konfirmant-leir, vært med på Explore 
ledertrening, og så har jeg spilt trommer 
både i Heggen gospel-bandet og i 
gudstjenester med jevne mellomrom 
siden da.

Hvilke av disse oppgavene føler du at du 
har fått mest igjen for?

Det er nok definitivt det å få være med 
å spille trommer!

Er det også den oppgaven du likte best? 
Hvis ikke, hva har du i så fall likt best?

Ja, det er det nok!

Hvorfor det?

Helt fra begynnelsen, med opplæring 
av tidligere menighetsmusiker Stian 
Tveit i Åmot barnegospel, til å få spille 
i Heggen gospel og gudstjenester, har 
jeg fått trygge rammer – uten store 
begrensninger – hvor jeg har kunnet 
spille på min måte og utvikle meg som 
trommeslager. Med denne bagasjen har 
jeg et godt og trygt grunnlag å bygge på 
videre. (Føler jeg hvert fall selv...hehe).

Du fikk jo mange penger av banken og 
kommunen, til sammen over 30000 tusen! 
Hva skal du bruke de på?

Det sier seg kanskje selv, men disse 
pengene går nok til innkjøp av nye 
trommer og cymbaler! Dette er dyrt, 
så disse stipendene kommer svært godt 
med!

Nå skal du slenge skreppa over ryggen og 
drar ut i den store verden. Hvor skal du nå?

Nå blir det først ett år på Viken 
Folkehøgskole før jeg evt. skal prøve å 
komme meg inn på musikkstudier ett 
eller annet sted.

Hva skal du der?

På Viken skal jeg gå linja ”Jazz, pop og 
rock”. Her vil jeg (på lik linje med det 
jeg gjør nå på Ringerike VGS) spille 
masse trommer. Det er ukentlige én til 
én timer med trommelærer og mange 
spennende fag rettet til musikk! 

Ser også at det går an å ta jegerprøva 
der, så jeg funderer litt på om jeg skal ta 
den også, slik at jeg får litt avkobling fra 
musikken sånn innimellom (er jo tross 
alt odelsgutt… hehe).

Etter Viken tenker jeg som sagt å 
ta musikkstudier. Satser på å komme 
inn på en av faglærer-linjene enten i 

Kristiansand eller Oslo, hvor man da 
etter 3–5 års skolegang sitter igjen som 
en hybrid mellom utøvende musiker og 
musikklærer.

Hva slags forventninger har du til det?

Satser på at året på Viken kommer til 
å bli helt konge! Mange nye mennesker, 
og jeg vil få muligheten til å fordype meg 
grundig i musikken.

Hva kommer du til å savne?

Jeg kommer nok til å savne Modum en 
del. Først og fremst familien og venner 
jeg har her og i Hønefoss, folka i Heggen 
gospel og alle de hyggelige menneskene i 
kirka, og da kanskje også spesielt alle de 
hyggelige folka på kirketorget i Åmot! 

Men heldigvis skal klassekamerat og 
kollega her i kirka, Nicolay Grøtterud, 
også gå på Viken. Dessuten er skolen 
bare rundt 1,5 time unna med bil, så jeg 
kommer nok innom en gang imellom.

Hva tar du med deg fra alle årene med 
arbeid og frivillighet i kirka? 

Jeg har lært mye rart egentlig...  som f.eks. 
hvordan et møte skal foregå, hvordan 
man forholder seg til andre mennesker 
i ledersammenhenger, hvordan man bør 
kle seg til ulike tilstelninger – og jeg 
føler også jeg begynner å få litt teken 
på en del «voksenting» som å skrive 
timelister og lese skattemelding.. hehe!
I tillegg har jeg som sagt også fått mange 
gode erfaringer med trommer, som jeg 
kan ta med meg videre!!

Hva har tiden din her betydd for troen din?

Jeg føler at jeg gjennom åra har lært 
mye bra som jeg kan ta med meg videre 
i livet. 

Denne sommeren slutter mange av våre unge kirketjenere og klokkere fordi de 
flytter fra bygda i forbindelse med videre utdanning. En av disse er Ole Henrik  Bottolfs,
som har vært aktiv i Modum menighet siden han var en liten guttunge. 

Intervjuer: Arnstein Bleiktvedt
Foto: Nina Hagen
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Onsdag 7.  mars oppstod det parke- 
ringskaos ved Vestre Spone kirke. 
Det skjer ikke så ofte! Et hundretalls  
mennesker hadde funnet veien til sang- 
og salmekveld krydret med en håndfull 
dyktige musikere. 

De fremmøtte fikk, nok en gang, 
bekreftet at våre egne kirkemusikere 
Helge Nysted og Hanna Husøien kan 
sine saker. Sanggruppa GNIST har et 
navn som passer godt, det gnistrer når 
de opptrer! 

I tillegg fikk vi besøk av Torstein 
Kinn, Ole Martin Thorset og Runa  

Husøy på henholdsvis kontrabass, slag-
verk og saksofon. På et tidspunkt måtte 
jeg hviske til sidemannen: «Dette er en 
konsert i verdensklasse!» Så høy kvalitet 
var det på det musikalske uttrykket!

På programmet for kvelden var det 
en fin blanding av sanger fremført av 
musikerne og salmer til allsang. Flere av 
salmene hadde fått ny musikalsk drakt, 
men sangen ble ledet stødig og kjent 
av Hanna og GNIST, så det gikk fint å 
synge med. Aldri har vel salmesangen 
ljomet over Vestre Spone som denne 
kvelden. God stemning!

Hanna ledet oss gjennom kvelden, og 
hun startet med å spørre publikum om 
det var mange som var i Vestre Spone 
kirke for første gang. Flere hender ble 
strukket i været. Det var stas for oss 
i kirkeutvalget å se at arrangementet 
hadde trukket helt nye folk til kirken 
vår! Vi er så fornøyd med kvelden, at 
det frister til gjentagelse! 

For Vestre Spone kirkeutvalg, 
Gunhild Versland

God stemning 

i Vestre Spone kirke
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Ledertur til Blestølen
Vi er velsigna med mange og gode ungdomsledere i 
Modum menighet. De har oppgaver i Heggen gospel, KRIK 
Modum, Åmot barnegospel, Modum Soul Children og i de 
mange trosopplæringstiltakene våre. Totalt har vi rundt 60 
ungdomsledere/styremedlemmer i alderen 15-–25 år, og 
22 av dem ble med på Ledertur i vinterferien. Turen gikk til 

Blestølen leirsted i gnistrende 
og vanvittig vakkert vintervær. 

Heldigvis var det godt og 
varmt inne. Peiskos, kakao, 
gode samtaler, kreative under-
holdningsinnslag, bibeltime, 
godtebord og mye, mye mer. 

Vi gleder oss allerede til 
neste tur, og håper å få med 
enda flere neste år. En stor takk 
til menighetsrådet vårt som 
finansierer turen!

Anne-Kjersti Holberg, 
trosopplærer

Trosopplæring
Kom og få 4-årsboka!
Til høsten deler vi ut 4-årsbok i kirkene våre, 
og alle 4-åringer kan komme og være med.

Vi inviterer til en samling i kirka på forhånd, 
slik at barna kan bli kjent med kirkerommet. En 

flott samling med leik, 
fortelling og skattejakt. 

Vi skal også synge og lage fin musikk sammen. 
I år er det ekstra stas å være 4 i kirka, for vi 

inviterer nemlig til stort Kirkerotteteater. Sett av 
datoen allerede nå, for dette bør dere ikke gå glipp 
av: 18. oktober kl.17:30 i Åmot kirke.

Mer info om 4 i kirka på 
www.kirken.no/modum (Barn og unge, 4 i kirka)

I fjor var over 70 babyer med på Babysang på Vikersund 
menighetssenter og i Åmot kirke, og det ser ut som 
suksessen fortsetter i år også. Fine samlinger med sang og 
lydopplevelser, mat og prat. 

Vårens to siste drop-in-Babysang i Åmot kirke 
er onsdag 23. mai og onsdag 6. juni, kl.12:15 (lunsj på 
kirketorget fra kl. 11 for de som ønsker det). Ta med 
babyen og kom!

Vi starter opp igjen med babysang i begynnelsen av 
september. Følg med i menighetsbladet, på helsestasjonen 
eller på hjemmesiden vår; 

www.kirken.no/modum (Barn og unge, Babysang) Er Trym trygg?

Vi ønsker høstens nye første-
klassinger velkommen til Første-
klasses gudstjeneste i Heggen kirke

søndag 19. august kl. 11:00

Vi inviterer til gudstjeneste for å 
feire skolestart; en stor og viktig 
begivenhet for 6-åringen og familien. 

Alle Førsteklassinger som kom-
mer får 6-årsboka «Tre i et tre». 
Flott sang og musikk, fortelling og 
intervju med noen som var første-
klassinger i fjor.

Takk for et flott år 
på Babysang! 
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Lørdag 14. april yret det av liv og 
forventning på kirketorget i Åmot 
kirke. Det var tid for Tårnagenthelg, 
og 47 spente 3. klassinger hadde 
møtt opp. 15 flotte ungdomsledere i 
alderen 13–18 år var klare til å ta imot, 
sammen med agentsjefene Sverre og 
Anne-Kjersti. 

Tårnagentene måtte gå gjennom 
agentløypa før de ble godkjente som 
Tårnagenter, og det klarte alle med 
glans! Vi fikk besøk av Ruben politi 
som viste oss hvordan han lette etter 
spor. Geir prest var også med, og han 
fortalte om det litt mystiske og ganske 
så fantastiske som skjedde 1. påskedag 
for nesten 2000 år siden. 

Etter å ha funnet igjen de for-
svunnede kirkeskattene i Åmot kirke 
lørdag ettermiddag, gikk turen til 
tårnet i Heggen kirke på søndag. Det 
ble en spennende tur opp alle trappene, 
for det er ganske mørkt i kriker og 

kroker oppe på kirkeloftet. Men med 
hjelp av Tårnengler (foreldre) gikk alt 
trygt og fint for seg. 

Kirkevergen sto i toppen av trappa 
og tok imot, og alle kunne skue ut 
over den vakre Modumbygda vår. 

Til slutt feira vi gudstjeneste 
med god deltakelse av Tårnagentene. 
Inngang til James Bond-musikk med 
dåpsbarnet Silje først, så Modum Soul 
Children og til slutt Tårnagentene. De 
to sistnevnte og agentbandet stemte 
i med Tårnagentsangen, og vi lurer på 
om det kanskje kunne høres helt over 
Bergsjø og til Geithus. 

Etter gudstjenesten fikk vi 
kirkebrus og Tårnagentkake. 

Agentsjefene vil rette en stor takk 
til alle frivillige ledere og foreldre som 
var med på å gjøre dette mulig. 

Hipp hurra 
for alle sammen!

I klokketårnet

I kø for å få agentbevis

Trangt om plassen i koret i Heggen kirke

Tårnagenter ved alteret

Foto: Elisabeth Lybekk og Nina Brokhaug Røvang

Ruben politi og Geir prest, fingeravtrykk

Tårnagenthelg
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Siden sist  
Glimt fra menighetens aktiviteter
Takk til alle som har sendt inn bidrag

 1. påskedag i Heggen

 Årsmøte i Modum menighet

Arne Kristian, Henriette, Håkon Skagen og Bendik Holberg

 Palmesøndag i Heggen

Soul Children deltok under gudstjenesten.

Søndag 8. april ble menighetens års-
møte avholdt i Storstua i Åmot kirke. 
Dagen ble innledet med en flott års-
møtegudstjeneste med blant annet dåp, 
søndagsskole, sang av Gnist, inspireren-
de preken av soknepresten og bønner 
for mye av alt det som skjer i bygda vår.

Etter kirkekaffen fikk de 45 årsmø-
tedeltagerne, som hadde funnet veien 
inn i Storstua, igjen oppleve Gnist som 
virkelig la an tonen for resten av møtet! 

Sokneprest Geir E. Holberg holdt 
en appell om blant annet viktigheten av 
å være frimodige til å inviterte til dåp! 
Dette er noe av det viktigste vi som 
menighet kan gjøre i årene fremover! 
Alle som blir døpt, får automatisk invi-
tasjon til alle trosopplæringstiltak som 
4 årsbok-utdeling, Tårnagent-helg og 
Lys våken. 

Han understrekte også hvor avhen-
gig vi som kirke er av gaver. For å kunne 
videreføre alt det flotte arbeidet som 
drives i menigheten er vi avhengig av 
gaver, både i kollekter og gjennom  
givertjeneste. 

Årsmeldingen for menigheten er et  
dokument på 62 inspirerende sider. 
Den viser mangfoldet av aktiviteter 
som finnes. Ønsker du å lese den, finner 
du den på menighetens hjemmesider: 
kirken.no/modum. Du kan også få den 
på papir ved henvendelse på kirkekon-
toret i Åmot kirke. Kanskje du finner 
noe du har lyst til å bli med på eller 
engasjere deg i? Årsmeldingen ble pre-
sentert av kirkeverge Nina Brokhaug 
Røvang. Hun la også frem regnskapet 
som har et eget kapittel i årsmeldingen.

Etter at årsmøtesakene var behand-
let, ble det holdt to årsmøteforedrag 
om to nyheter i menigheten: 

Trine Gjermundbo er ny frivillig frivillig-
hetskoordinator og holdt et innlegg om 
frivillighet i Modum menighet. Frivillige 
er viktige og vi ønsker å jobbe for 3 
prinsipper for frivillighet i menigheten: 

1.  Det skal være lett å finne en opp-
gave som passer for deg. Det skal 
lages et frivillighetsbibliotek for  

menigheten hvor alle oppgavene 
står, sånn at de som ønsker å være 
frivillige, ser hva som finnes og man 
lettere kan se hva det spørres om. 

2.  Som frivillig skal du vite hva som 
forventes. Det utarbeides frivillig-
hetsavtaler sånn at oppgavene og 
det du har sagt ja til er forutsigbart. 

3.  Alle frivillige skal bli sett. Alle frivil-
lige skal ha en kontaktperson og 
alle skal ha en oppfølgingssamtale i 
løpet av året. 

I juni skal det for første gang i Modum 
avholdes en Godhetsfestival. Åse-Berit 
Hoffart inspirerte til denne. Mer om 
dette finner du i en egen artikkel her i 
menighetsbladet. 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang

Gnist

Han lever, Han lever, Han lever. 
Jesus har stått opp igjen. 
Han er ikke lenger i graven,
nå har jeg møtt Frelseren. 
Han lever, og jeg skal få lov til å gå med 
beskjed  
om at Jesus Han lever fremdeles i dag,  
det er ingen tvil om det.
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 Skiflyvning  – Trekk inn i bakken

 Vikersund menighetssenter

Over 100 mennesker deltok på gudstjenesten 11. mars. Petter var solist med Åmot barnegospel

Peter ser etter Jesus inni graven. Kvinnene kommer til graven. Marianne er tekstleser

 Tro og Lys
Gudstjeneste med Tro og Lys i Åmot kirke 15. april. Tema hvert år etter påske 
er Jesu oppstandelse. Istedenfor preken dramatiseres dagens tekst. 
Alle er velkomne til gudstjenestene i Tro og Lys.

Maria har møtt den 
oppstandne Jesus 
inni graven.

World Cup Prest 
Geir E. Holberg 

Når skiflyvingsetusiaster møtes vil 
vi gjerne ha gode flyforhold. Det 
betyr: lite vind, men en liten trekk 
inn i bakken. Da kan det sveves!

Søndag 18.03. var det igjen sports- 
gudstjeneste i forbindelse med 
super-finalen i RAW AIR. Med 
både nasjonale og internasjonale 
musikkrefter og vår egen lokale 
organisasjonkomite på plass så 
kunne dette gå riktig så bra. Det 
var trekk inn i bakken og ble god 
flyt.

Som i alle gudstjenester så 
samles vi til sang og bønn. Vi hører 
lest fra Guds ord og er sammen 
med Gud og med hverandre.

Flere av dem som var tilstede 
nevnte etterpå at de gledet seg 
over variasjonen i gudstjenesten 
denne gangen. Fra den helt rolige 
musikken til det som virkelig tok av. 
Så fikk vi be om at Vår Herre ville 
hjelpe oss alle til å yte vårt beste, 
slik at dette kunne bli en fin dag 
for alle publikummere, utøvere, 
støtteapparat og frivillige.

Etter gudstjenesten serverte 
kultur- og seremonikomiteen RAW 
Air kake og kaffe og mange fikk 
seg en hyggelig skiflyvingsprat før 
dagen fortsatte med Mini-Raw Air 
og super-finale. 

Mette Grøsland skjærer opp skiflyvningskaka
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 Rud kirke

 Påskevandring Påskens drama i lego

Gudstjeneste i Rud kirke 18. februar. 
To flotte dåpsfølger og Modum Soul Children som sang så herlig! 
Gratulerer til Alina og Oluf.

En påske uten å besøke skoler og barnehager er ikke en påske 
for meg! 

På lik linje som frem mot jul har jeg den glede av å få besøke 
barnehager, og jeg får besøk av skoler, frem mot påske. I bar-
nehagene får jeg komme inn med flanellograf og fortelle om 
Jesus som blir mottatt som en konge for så å bli dømt til 
døden. Dette er et spennende prosjekt. Hvordan fortelle så 
godt som mulig og samtidig så ærlig som mulig til barn mel-
lom 1 og 6 år? Men det er også et flott publikum! De følger 
med og stiller spørsmål. Og så er det godt da, å få bruke et 
gammelt, men veldig godt verktøy, flanellografen. Og når vi 
avslutter med sang og bevegelse er barna ikke sene å be! 
Opp og synge for full hals med store bevegelser. Det er en 
fantastisk glede å få være med på.

2. og 6. trinn ved flere av barneskolene i Modum kommer 
til lokaler hvor vi har gjort stand til en liten vandring tilbake 
i tiden. Vi tar for oss påsken slik den skjedde for nesten 2000 
år siden, og barna får være interaktive i hele historien. Det 
er et påskeopplegg hvor også de uroligste barna sitter lyd-
høre og får med seg hele handlingen fra palmesøndag til 1. 
påskedag. Gjennom skuespill, bevegelse, kulisser og musikk 
blir de selv en del av handlingen. Det er et flott og lærerikt 
opplegg som jeg både håper og tror gjør at de vet litt bedre 
hva påsken omhandler.

Disse besøkene gjør påsken klar for meg. Det er en re-
petisjon av et budskap som er viktigere enn noe annet. Det 
ultimate offeret for å hjelpe alle oss mennesker. Takk for 
gjennomføringen både til barnehager, skoler og medhjelpere, 
og jeg håper at vi kan fortsette det flotte samarbeidet videre. 
Påsken blir rett og slett ikke den samme uten påskebesøk.

Kateket Vidar

Glade familiespeidere 
på Breili

Bildet er fra en
tidligere påskevandring.

 Familiespeidern

I forrige utgave av menighetsbladet inviterte vi folk i 
menigheten til å bygge en scene fra påskehøytidens ulike dager. 
Vi takker for de kreative og flotte bidragene vi fikk. Juryen 
i denne konkurransen besto av de lekne og kreative karene 
Helge Nysted, Arnstein Bleiktvedt og Vidar Husøien. Runar 
sendte bildene av de ulike bidragene anonymt ut til juryen 
som deretter stemte hver for seg. Bidraget som sanket flest 
stemmer og som er vinneren av legokonkurransen er Svein 
Haugerud sitt byggverk fra nattverdmåltidet skjærtorsdag 
kveld. Vi gratulerer Svein. Takk til dere andre som deltok. 
Dere får en mindre legopremie for flott innsats. 
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Modum menighet vil takke alle kon-
firmanter, konfirmantforeldre, kirke- 
utvalg og andre frivillige som deltok  
på Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon  
20. mars. Det ble samlet inn kr 81.212,- 
i bøssene og på Vipps kom det inn kr 
11.080,-. Det er kjempefint – takk til 
alle for bidragene!

Nytt av året var at en fasteaksjons-
konsert ble arrangert i Åmot kirke om 
kvelden samme dag som innsamlingen 

fant sted. Medvirkende på konserten 
var Gospelkoret fra Modum menig-
het, Ike og Misty Sturm fra USA, Frøy-
dis Grorud, Thomas Hvale, og våre 
egen kantor Hanna Louise Husøien og  
menighetsmusiker Helge Nysted.  Alle 
bøssebærere og sjåfører fikk gratis bil-
lett til konserten som takk for innsat-
sen. 

Velvillig og raus støtte fra Spare-
Bank1 Modum og Modum menighet 

gjorde at alle utgifter i forbindelse med 
konserten ble dekket, slik at billettinn-
tektene denne kvelden kunne gå uav-
kortet til Fasteaksjonen. 

Tusen takk til alle som deltok og til alle 
som kom og hørte på!

Helge Nysted

Gospelkoret og Frøydis Grorud i levende samspill

Fra venstre: Ike Sturm, Frøydis Grorud, Hanna Louise Husøien og Misty Ann Sturm

FASTEAKSJONEN 

2018
20. MARS

Fasteaksjonen 2018
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Konfirmanter
i Heggen kirke 31. august 1969

«Historiespalten»

Vidar Brekke
Medlem av 

Modum menighets 
historieutvalg

Ja, nå er det snart 49 år siden konfir-
masjonen. Forberedelsene foregikk på 
Vikersund kapell.

Sogneprest Rødberg hadde ansvar 
for å lære oss det nødvendige for å 
kunne stå som konfirmant. Rødberg 
var en trygg og god prest. Jeg minnes 
at han nøt stor respekt. Salmevers og 
trosbekjennelse måtte pugges. Rødberg 
leste opp det som skulle læres, mens 
vi måtte skrive det ned, pugge det og 
kunne det utenat til neste samling. 
Rødberg hadde for vane å lese litt vel 
fort. Det kunne være vanskelig å skrive 
i samme tempo. Jeg husker godt en 
episode hvor jeg la ned blyanten og 
sluttet å skrive. Rødberg henvendte 
seg da til meg og sa; «også du min sønn 
Brutus», hvorfor skriver du ikke? Jeg 
svarte at jeg ikke klarte å skrive så fort 
som han leste. Han lovte da å senke 
farten. Jeg gjenopptok skrivingen. Etter 

fem minutter var imidlertid farten like 
stor. Jeg la da ned blyanten på nytt. 
Rødberg spurte ikke denne gangen om 
hvorfor.

Jeg husker konfirmasjonsdagen som  
en flott dag. Det var sol fra klar himmel 
hele dagen og 21 varmegrader i skyggen.  
Gudstjenesten hadde jeg gruet meg 
litt til. Vi hadde jo hatt overhøring 
med spørsmål. Men kanskje det kom 
noen spørsmål på konfirmasjonsdagen 
likevel. Men det gikk fint. Etter guds-
tjenesten dro vi av sted for å holde kon-
firmasjonsfest. Det var mange gjester,  
og familie som hadde reist lange veier  
for å delta. God mat, og gode samtaler. 
Jeg var nå «voksen» ble det sagt. Jeg  
følte det ikke slik selv. Det var mange  
presanger. Jeg husker spesielt alle 
konvoluttene med det vi kalte 
«kumlokk» – det var de nye femkrone 
myntene. Det var stort.

Neste år er det 50-års jubileum. Jammen 
flyr tiden fort. Mange kull er konfirmert 
siden vårt kull ble det. I disse dager skal 
nye kull konfirmeres, kanskje etter noe 
andre forberedelser enn de vi hadde. Jeg 
ønsker alle lykke til med konfirmasjonen!

Vidar Brekke 

1948

Hva kreves der av oss unge

Der kreves de viljer ranke,
den glade, freidige tro
den fribårne, rene tanke
som slår over dypet bro -
det fine, lyttende øre
for moll i de andres sang.
Aa kunne tross mislyd, høre
det ekte i tonens klang.

Det kreves ei sans for penger,
for ære og ytre skinn
men vei gjennom alt som stenger,
at lyset kan slippe inn -
så selv det ringeste virke
kan fange et glimt av blått,
et gjenskinn fra helg og kirke
gi glans over hverdagsgrått.

Så gjerne vi litt vil være,
Gud hjelpe oss små vi er.
Når skal vi det ene lære:
å vandre i sannhet her?
Det er ikke kun å ville,
og ikke de store ord –
men livet det sterke, stille
som setter de dype spor.

Fra en ungdom

Kilde: Modum menighetsblad – januar 1948 

1953

De nye menighetsrådene i Modum
Resultatene av valg på menighetsråd i 
Modum prestegjeld ble:

Heggen menighetsråd
Gulbrand Dokkehaug, Gulsrud, Karl 
Grøterud, Vikersund, Lars Jellum, 
Strand, Odd Gulbrandsen, Enger, 
Gunnar Gunnersen, Jelstad, Carl 
Næss, Vikersund, Klaus Moen, Geit-
hus, Karen Askheim, Fure, Gerd 
Askerud, Gulsrud, Halvor Klonteig, 
Øderud.
Varamenn:
Borghild Evensen, Vikersund, Kristi 
Amundrud, Bøen, Kristi Gislerud, 
Hole, Martha Thomassen, Vikersund, 
Kjellfrid Kongsrud, Fure.

Nykirke menighetsråd
Harald Bye, Hans Lyder Sveaass, Asta 
Hunstadbråten, Palme Bråthen,
Margit Refsahl, Knut Smestad.
Varamenn:
Karen-Johanne Braathen, Jenny Lien, 
Torger Fosnæs, Ingebjørg Kopland,
Bjarne Wold.

Snarum menighetsråd
Ingeborg Saastad Hansen, Anton 
Hovde, Alf Georg Fosnæss, Einar So-
lum, Emil Sønsteby, Thorleif Løken.
Varamenn:
Arne Hov, Karsten Ødegaard, Kor-
nelius Nohre, Nils Wærsted, Per Ri-
meslåtten. 

Kilde: 

Modum menighetsblad – desember 1953
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Fotograf Børre Elvestad, Drammen

Sittende foran - fra venstre:
Runa Jelstad Larsen, Helen Torgersen, Ingeborg Dahl, Anne Berit Gravermoen, 
Anna Lysdahl, sogneprest Rødberg, Wenche Skinstad, Sissel Weggersen, Anne-
Marie Valheim, Randi Gabrielsen, Mari Elisabeth Hansen, Britt Sandberg  

Andre rekke - fra venstre:
Lisbeth Tollefsrudhagen, ? , Inger-Johanne Brastad, ? , ?, Ellen Bakken, Turid Bakken, 
Klara Hovde, Eva Marie Karlsen, Inger Grøterud, Nora Helen Kolkim?, Eva 
Thorsby, Anne Karin Moen, Hilde Fjeld, May-Britt Andersen

Tredje rekke - fra venstre:
Eva Hansen, Randi Marie Berg, ? , Kristi Flattum, Berit Vigdal, Iren Kampen, May 
Helen Ruud, ?, Marit Stokke, Randi Tandberg, ?, ?, Drude Skinstad, Liv Maria 
Hæhre, Gerd Aase Torgersen, Kirsten Inger Søraas 

Fjerde rekke - fra venstre:
Vidar Brekke, Morten Skinstad, Bent Aasmundrud, Hans Kristoffer Høgli, Yngve 
Leren, Frank Skogen, Erik Dahl, Bjørn Sandbæk, Vidar Hovde, Henrik Fjellanger, 
Erik Grøtterud, Arild Skinstad, Kai Engelstad, Ole Jonny Finsrud, Svein Solbakken

Femte rekke - fra venstre:
Knut Vidar Lobben, Karl Yngvar Askerud, Kristian Moen Hæhre, Vidar Hovde, 
Harald Tolpinrud, Terje Hovde, Vidar Flaglien, Kjell Tørre, Lars Olof Knutsen, Jon 
Hermod Holmen?, Åge Ingebretsen? 

Øverste rekke - fra venstre:
Jon Martin Nordalen, Arvid Thorud, Fredrick Andersen, Morten Bjølgerud, Endre 
Rake Warholm, Johan Magne Nyhammer, Børre Vidar Martinsen, Kai Runar 
Drolsum, Albert Kristian Hæhre, Lars Kristian Halveg, Nils Harald Martinsen 

Ikke plasserte navn
Marit Jorun Eriksen, Turid Gravermoen, Synnøve Grøterud, Anne Synnøve 
Hansen, Ingunn Kvisterøy, Torill Nordengen

Jeg må innrømme at jeg hadde trodd at jeg skulle huske alle ansiktene på bildet 
over. Slik er det imidlertid ikke. Noen har derfor ikke fått sitt navn. Det beklager 
jeg sterkt.

1912

Klokke i Vikersund bedehus

Stedets beboere blev torsdag etter- 
middag høilig forbauset ved at 
høre sterk klokkeklang. Man lurte 
lidet paa hvorfra det kunne kom-
me; men kom dog straks til at det 
gamle spørsmaal «Kapellet burde ha 
klokke», var blitt til virkelighet. Fra  
kapellets taarn lød kraftige malm-
fyldte slag. Pinseaften vil den bli 
brukt for føste gang.

*
Det nødvendige beløp til klokken – 
ca. 700 kroner - er, som våre lesere 
vil kjende til indkommet ved frivil-
lige bidrag, hvorav et par endog ret 
betydelige.
Naar klokke ved Vikersund kapel 
saa snart er blitt til virkelighet, saa 
skyldes dette næsten udelukkende, 
hr. bankdirektør T. Røed, der baade 
har fremkastet tanken offentlig og 
personlig forestaat indsamlingen av 
bidragene.

*
Klokken er leveret av O. Olsen & 
Søns klokkestøperi, Nauen, Tøns-
berg. Den veier med ballanse ca. 
650 kilo.

*
Kapellet blir i disse dage hvitmalet. 
Efter de utbedringer som i løpet av 
vinteren er foretat ved kapellet er 
det nu blit et meget pent gudshus. 

Kilde: «Oplandske Tidende» – 25. mai 1912
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 

 
 

 
 Dette skjer i 

Åmot kirke

17. mai kl. 11.00–15.00: Åpen kiosk 
med salg av pølser, is, kaffe og kaker.

Lørdag 26. mai kl. 19.30: Champions 
League-finalen vises på monster-
skjerm. 

Mandag 28. mai kl. 11.00: Hyggestund.
11., 12. og 13. juni: Godhetsfestival. 

Dette er festivalen for deg som 
har lyst til å gjøre noe hyggelig for 
andre, og festivalen for deg som 
trenger litt hjelp. Vi har base i Åmot 
kirke.

Onsdag 13. juni kl. 11.00: Rullator-
mila, 10-års jubileum. Mosjonsløp 
for alle – med eller uten rullator. 
Start og ankomst ved Modumhei-
men.

Onsdag 13. juni kl. 19.00: Konsert 
med Kor O2.

Vikersund
menighetssenter

Torsdag 17. mai kl. 18.00: 17. maifest
 Bildekåseri ved Anne Margrethe 

Eide Skagen. 
 Allsang og bordkonkurranse
 Meny: Pølser med tilbehør, is og 

kaffe
Onsdag 30. mai kl. 17.00:  Grillfest 

og sommeravslutning hos Petra 
Moen i Svaleveien 2. Andakt v/Torill 
Korsvik

Lørdag 9. juni kl. 11.00–14.00:                    
Klesbyttedag

Tirsdag 12. juni kl. 11.00:  Formiddags-             
treff med litt ekstra

Tirsdag 12 juni kl. 19.00: Syng med 
oss med Modum Kammerkor

Champions
League-finale 2018
Kom og opp-
lev en av årets 
største fotball-
begivenheter 
på monster-
skjerm i Åmot 
kirke lørdag 
26. mai! Vi lo-
ver en sending 
med topp lyd og HD-bilde. Stor 
stemning i rusfrie og trygge rammer. 
Tippekonkurranser med fine pre-
mier. Dørene åpnes 19.30. Kamp-
start: 20.45! Salg av pølser og brus! 

Fotballfesten er et 
samarbeid mellom 
Modum menighet, 
Åmot IF, Haugfoss 
IF, Viasat og Modum 
Kabel-TV.

Sommerstevne
HimalPartner ønsker velkommen 
til sommerstevne med landsmøte i 
Stavanger den 26.–29.  juli på Solborg 
Folkehøyskole. 2018 er en viktig 
milepæl – HimalPartner fyller 80 år 
og det ønsker vi å markere sammen 
med nettopp deg! Påmelding innen 
20. juni til: post@himalpartner.no

Syng med 
oss-kveld
Modum Kammerkor ønsker alle 
som har lyst til å være med og synge 
sammen med koret tirsdag 12. juni kl. 
19.00 på Vikersund menighetssenter, 
hjertelig velkommen. 

Koret vil synge noen sanger alene, 
og noe blir kjente sanger sammen 
med publikum. Dørene åpner kl. 18.30,  
og det blir servert kaffe og kaker. 

I pausen blir det og anledning til 
kaffe med tilbehør.

Inngang kr 100,-, inkl. servering.

Hjertelig velkommen!

Pilegrimstur
Hold av lørdag 25. august – da blir 
det pilegrimstur til Tabor kapell 
i nærheten av Hagatjern i Nedre 
Eiker kommune. Turen arrangeres av 
diakonene i prostiet i samarbeid med 
prost Erik Haualand. Følg med for 
nærmere informasjon på vår nettside 
og i neste menighetsblad.

Tabor kapell ligger på Viksetra i 
nærheten av Hagatjern.
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Rullatormila® feirer 10-årsjubileum 
og inviterer eldre i alle aldre til å 
delta i dette artige arrangementet.

Trubaduren Håvard Svendsrud 
spiller ved start og i målområdet 
etterpå. Ordfører Ståle Versland 
deler ut medaljer, mens biskop Per 
Arne Dahl og eldreminister Åse 
Michaelsen står i målområdet og tar 
imot deltakerne. Begge to vil også 
hilse alle sammen med velvalgte ord 
under serveringen av grillmat og 
bløtkake. 

Barn fra Bårudåsen, Mælumenga 
barnehager og Enger skole heier de 
eldre fram underveis. 

I år blir starten utenfor den 
gamle hovedinngangen til Modum-
heimen og fortsetter rundt nybygget 
nedover Eikerveien og deretter 
gjennom kirketorget i Åmot kirke 
med drikkestasjon, quiz og taffel-
musikk.

PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 Klesbyttedag/

gratis klesbutikk
Bli med på klesbyttedag/

gratis klesbutikk på 
Vikersund menighetssenter 

lørdag 9. juni kl. 11–14!

Gjenbruk av klær er miljøvennlig, 
smart og gratis! 

Slik gjør du:

Ta med deg inntil 7 rene og hele 
plagg du kan avse. Ut igjen kan du 
få med deg hvor mange du vil! Du 
kan faktisk også komme og få klær 
uten å ha levert inn noen, eller du 
kan bare gi. Fritt frem! Vi tar imot 
klær kl. 10–11 på menighetssenteret 
på klesbyttedagen, pluss hele uka 
fra man. 4. juni på kontoret i Åmot 
kirke. 
Kontakt meg hvis du lurer på noe! 
Velkommen til gratis klesbutikk! 
Overskuddsklær blir gitt til Fretex.

Kirsti Hole, diakon i 
Modum menighet. Tlf. 951 47 345.

Rullatormila® onsdag 13. juni kl. 11.00
Rullatormila® – et helt overkommelig 
trimløp for eldre

Eldreminister Åse Michaelsen

Ordfører Ståle Versland

Biskop Per Arne Dahl

Leirer på 

Solsetra Misjonssenter 
Hagatjern, Mjøndalen www.nmsu.no 

  8.–10. juni Agentleir 1 for 2.–4. kl.
15.–17. juni  Minileir for 3–7 åringer med følge
21.–23. juni  Agentleir 2 for 2.–4. kl.
25.–27. juni  Agentleir 3 for 2.–4. kl.
6.–9. august Vann- og krepseleir for 5.–8. kl.

Andre leirer
•  Futura – landsleir KFUK-KFUM speideren i Lånke i 

Trøndelag 30. juni–7. juli  
(www.futura.kmspeider.no)

•  KRIK Action 26.–30. juni  
(14–17 år) i Bø i Telemark og Arena 

•  7.–12. august (16–22 år) Dvergnestangen Kristiansand 
 (www.krik.no)
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www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.

Onsdag 11. april var alle lag og foren-
inger som hadde søkt og fått tildelt 
støtte fra Sparebank 1 Modum invitert 
til gaveutdeling i Åmot kirke. Modum 
menighet og Vikersund menighetssen-
ter er utrolig glade og takknemlige for 
de flotte gavene vi fikk! 

Modum menighet med sine 
over 11.000 medlemmer i bygda, 
driver et stort og omfattende ar-
beid. Gavene er blant annet med 
på å gi mange barn og unge, og de 
uten så sterk økonomi, muligheten 

til å bli med på fritidsaktiviteter i menig- 
heten. 

I tillegg til den generelle støtten til 
å drive aktiviteter ble det gitt prosjekt-
støtte til:

• 28.000,- til Modum KFUK-KFUM 
speideren og innkjøp av flagg. Disse 
lånes blant annet ut til flaggborgen på 
17. mai i Åmot!

•  25.000,- til Snarum kirkeutvalg for  
jubileumsfeiring for Snarum kirke 
150 år i 2019.

•  25.000,- til Godhetsfestivalen som 
arrangeres i Modum 11.–13. juni.

•  20.000,- til Fasteaksjonen «Rent vann 
– rene toner» og prosjektet rundt 
denne. 

•  75.000,- til nytt lydanlegg på Viker-
sund menighetssenter. 

Takknemlig kirkeverge, 
Nina Brokhaug Røvang

Takk til SpareBank1 
Modum



Modum Menighetsblad Nr. 2/2018
25

 

 

Godhetsfestival   

11.–13. juni 2018

Jeg – en giver?

Det nærmer seg godhetsfestival og alle 
som ønsker å delta oppfordres til å 
melde seg, enten dere vil hjelpe til med 
noe eller trenger hjelp til noe! Bruk 
godhetskassa i Åmot kirke eller send 
en mail.

Blant tiltakene som kommer til å skje,  
er gruvetur for alle på Sevaldstunet: 
Det blir en spennende tur med guider 
inn i Blaafarveværkets gamle gruver! 
Det kommer også til å bli en hel 
flokk med glade klovner som besøker 
Modumheimen medbragt boller og 
klare for å spre glede. 

Vi er så heldige å ha fått penger 

fra Modum Sparebanks tildeling: Tusen  
takk til banken vår! Disse midlene 
kommer godt med og vil bli brukt til 
innkjøp av praktiske utstyr og til å  
skape en god ramme og et godt inn- 
hold på godhetsfestivalen.

For alle som hjelper til blir det 
Kickoff på hytta til Ragnar Rosenlund 
ved Damtjern lørdag den 9. juni: her blir 
det morsomme aktiviteter og utdeling 
av årets gule godhets T-skjorter.

Vi heier på godheten i bygda vår!
For mer detaljer om Godhetsfesti-

valen – se menighetsblad nr 1 2018 
eller Modum menighets hjemmsider.

I april mottok menigheten store gaver 
fra Sparebank 1 Modum til prosjekter 
og aktiviteter, og det var stor glede 
blant alle oss som har ansvar for disse. 
For Åmot barnegospel, Modum Soul 
Children, Heggen Gospel, Tro og Lys og 
alt det andre arbeidet som drives, er  
avhengig av støtte og gaver for å drive. 
Vi har et hovedmål i Modum menighet 

«Kirken for alle». 

Vi ønsker at alle skal kunne være med 
på våre aktiviteter uavhengig av blant 
annet økonomisk situasjon. Dermed er 
vi utrolig takknemlige for gavene vi har 
fått. 

«Men, hvordan kan jeg bidra, 
jeg har ikke like mye penger som 

en bank», tenker du kanskje. 

Hver gave er viktig, og det er 
mange måter å gi på! 

Du kan gi gjennom kollekten i 
gudstjenesten, gjennom Vipps (123702), 
gjennom tjeneste på kirketorget 
(ta kontakt med Rine Brekke på 
kirkekontoret så får du vite mere 
om dette), gjennom giroene du får 
i menighetsbladet eller du kan gi 
gjennom fast givertjeneste. 

Men, hvordan bli fast giver 
til Modum menighet? 

Her er det og flere muligheter! Du kan 
enten gå inn i din egen nettbank eller 
ta kontakt med banken din for å gjøre 
avtale om fast trekk fra din konto til 

menighetens gave konto: 2270 03 24366 
eller du kan opprette en avtalegiroavtale 
fra din konto til gavekontoen. Har du 
spørsmål rundt dette, ta kontakt med 
oss på kirkekontoret så hjelper vi deg! 
Alle gavene du gir via givertjeneste, gir 
grunnlag for skattefradrag, og alle som 
gir på denne måten, vil få en gaveoversikt 
fra menigheten ved årsskiftet. 

Takk for at du er med på å gjøre 
«Kirken for alle» gjennom det du gir!

Kirkeverge, Nina Brokhaug Røvang

Ta kontakt med Modum Sparebank
angående fast givertjeneste.

Foto: Tore Shetelig, Bygdeposten

Tekst: Åse-Berit Hoffart
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SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

Vikersundgt. 20 (Kronagården) - v/Ragnhild Nilsen
24t: 32 78 74 20 - www.modumbegravelse.no

Tlf. 32 78 95 95
3340 Åmot www.ja-rosenlund.vb.no

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Midtfylket Begravelsesbyrå
Yngvar Bjørnsrud 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

Støtt våre 
annonsører!
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Oluf Solheim Engell 18.02.2018 Rud kirke
Alina Thorvaldsen 18.02.2018 Rud kirke
Tobias Gundersen 18.02.2018 Heggen kirke
Sander Holen Nilsen 18.02.2018 Heggen kirke
Anea Noelle Hunstad Løen 25.02.2018 Åmot kirke
Amund Hoffart Johansen 04.03.2018 Snarum kirke

Navn Dåpsdato Sted

Mari Røste Vassliås 04.03.2018 Heggen kirke
Elliott Martinsen 18.03.2018 Åmot kirke
Ådne Hartz 29.03.2018 Nykirke kirke
Elina Margrethe Pedersen 29.03.2018 Nykirke kirke
Nathalie Bergan Marheim 01.04.2018 Åmot kirke
Johannes Fredriksen 08.04.2018 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Oddveig Bergljot Thon 1924 16.02.2018 Rud kirke
Hjørdis Gulliksen 1923 22.02.2018 Åmot kirke
Inger Hunstadbråten 1928 23.02.2018 Heggen kirke
Margit Kristine Tyberg 1922 28.02.2018 Åmot kirke
Oddbjørn Hansen 1938 06.03.2018 Nykirke kirke
Hans Andreas Torgersen 1923 08.03.2018 Åmot kirke
Amalie Kristin Mørkeng 2001 09.03.2018 Heggen kirke
Helen Sønsteby 1937 13.03.2018 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Sissel Holm Kopland 1945 15.03.2018 Nykirke kirke
Dag Haugen 1963 23.03.2018 Heggen kirke
Kjell Olav Brekke 1944 05.04.2018 Nykirke kirke
Petter Sigvart Halonen 1937 10.04.2018 Heggen kirke 
Else Helene Lindgren 1930 17.04.2018 Åmot kirke
Frede Larsen 1958 25.04.2018 Heggen kirke
Svein Hølen 1930 26.04.2018 Åmot kirke

Du kunne kanskje tenke deg en skikkelig 
kick off på sommerferien? Da er det bare å 
sikre seg billett til Heggen Gospels konserter 
søndag 24. juni, kl.16.30 og 19.00! Før koret 
setter seg i bussene med kurs mot turné i Sør-
Tyskland, leverer de to knallgode konserter 
på hjemmebane. Kom for å høre gode toner 
fra stødige solister, et bra band og et taktfast 
tensingkor. 

La deg inspirere og glede 
av entusiastiske ungdommer!

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

Søndag 24. juni kl. 16.30 og 19.00 i kulturhuset

Velkommen til en oppsiktsvekkende opplevelse i kulturhuset!



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

Mai
Torsdag 17. mai – Grunnlovsdag  – Matt 22,17-22
Heggen kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Snarum kirke kl. 10.45: Familiegudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Ellen Jepsen.
Åmot kirke kl. 11.30: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted og Familie-
speideren. Salg av kaffe, kaker, pølser og is.
Vikersund menighetssenter kl. 18.00: 
17. mai-fest

Søndag 20. mai – Pinsedag – Joh 14,15-21
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted. Kirkekafé.

Mandag 21. mai – 2. pinsedag – Joh 6,44-47
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.  
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. Kirkekaffe.

Søndag 27. mai – Treenighetssøn.– Luk 10,21-24
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstje-
neste. Geithus. Arnstein Bleiktvedt, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.
Gruvetråkka kl. 12: Runar J. Liodden, 
Geithus musikkorps,  Kirsti Hole, 
Miljøgruppa, Tro & Lys og Familiespeideren.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Henriette Brevig og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 

Juni
Lørdag 2. juni  – Apg 16,25-34
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste 
Vikersund. Geir E. Holberg, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Søn. 3. juni – 2. søn. i treenighetst. – Gal 3,23-29
Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste 
Vikersund. Geir E. Holberg, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Delinga kl. 11: Friluftsgudstjeneste. 
Jon Mamen og Geithus musikkorps.

Lørdag 9. juni – 1.Joh 2,28 – 3,3
Nykirke kirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjenes-
te. Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Søn. 10. juni – 3. søn. i treenighetst. – Joh 1,35-31
Vestre Spone kirke kl. 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden 
og Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Ingrid B. Kunzendorf og Eli Landro.
Rud kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsgudstje-
neste. Runar J. Liodden og Helge Nysted. 

Søn. 17. juni – 4. søn i treenighetst. – Matt 16,24-27
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Henriette Skagen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila. 
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.

Lørdag 23. juni – Åp 3,14-21
Vike kirkeruin kl. 18: Friluftsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Modum Janitsjar.

Søn. 24. juni – 5. søn. i treenighetst. – Matt 7,21-29
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Ellen Jepsen. 

Juli
Søndag 1. juli – Aposteldagen – Matt 16,13-20
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og organistvikar. 
Olavskirken. kl. 11: Gudstjeneste. 
Ingrid B. Kunzendorf og Eli Landro.

Søn. 8. juli – 7. søn. i treenighetst. – Luk 19,1-10
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden.

Søndag 15. juli – 8. søn. i treenighetstiden – Mark 
12,37b-44 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg. 

Søn. 22. juli – 9. søn. i treenighetstiden– Joh 8,2-11 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg.

Søndag 29. juli – Olsok – Matt 18,21-35 
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Audun Ringkjøb. 
Snarum kirke kl. 18: Olsokgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Audun Ringkjøb.

August
Søndag 5. august – 11. søndag i treenighetstiden – 
Mark 2, 23-28 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein 
Bleiktvedt og Audun Ringkjøb. 
Søndag 12. august – 12. søndag i treenighetstiden 
– Luk 8, 1-3
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Arnstein 
Bleiktvedt.

Søndag 19. august – 13. søndag i treenighetstiden 
– Luk 12, 41-48
Heggen kirke kl. 11: Førsteklasses gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Anne-Kjersti Holberg. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden.
Snarum kirke kl. 13: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.

Ønskegudstjenester
Planlegger dere dåp, men finner ikke 
gudstjeneste i kirken dere ønsker?

Søndag 24. juni kl. 11 kan du ønske 
dåpsgudstjeneste i enten Snarum, Rud, 
Gulsrud eller Vestre Spone kirke.

Frist for å melde ønske om dette til 
kirkekontoret er 24. mai, og det er først 
til mølla-prinsippet som gjelder.


