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Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte å gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
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Hustavle
ROPET FRA EN SÅRET JORD

Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt: 
Livet er truet, ta ditt ansvar!

OPPDAG HELHETEN 
Jorden er et vev uten sømmer 

som ingen har rett til å rive i stykker. 

SANS HELLIGHETEN 
 En hellig duft hviler over alt som er til. 
Livet skal verdsettes, vernes og elskes.

GLED DEG OVER SKJØNNHETEN 
 Skaperverket eier sin egen rikdom. 

Ingen ting er bare råvarer. 
Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og takk.

DYRK SAMMENHENGEN 
 Ditt liv er innfelt i jordens liv. 

Alt er gitt deg til låns. 
Alt skal du overlate til dem som følger etter.

KJEMP FOR RETTFERDIGHETEN 
 Moder jord har nok til alles behov, 

Men ikke til alles grådighet. 
Misforholdet mellom fattig og rik 

er forakt for menneskeverdet.

LEV I FORSONINGEN 
 Menneske, du som har makt til å ødelegge jordens vev: 

Du er kalt til et liv i forsoning! 

Skrevet av : Finn Wagle / Eyvind Skeie

– levende  li
v 

 

Gr
ønn klode

Fast spalte «G
rønn klode – levende liv»:
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Kjære leser

I det bladet du holder i hendene nå 
så vil du kunne lese mye om hva som 
skjer i Modum menighet for tida. Jeg 
håper du vil glede deg over det og bla 
igjennom. Kanskje noe også fatter litt 
spesiell interesse. For oss i Modum  
menighet er nemlig menighetsbladet  
vår viktigste informasjonskanal ut til  
akkurat deg.  Vi er på sosiale medier, og 
vi har jo mange samlinger, aktiviteter 
og gudstjenester, men vi håper og tror 
likevel at menighetsbladet i papirform 
fortsatt har livets rett.

Hvorfor satser vi på dette? Jo, for 
oss i Modum menighet så ønsker vi 
at alle moinger skal vite at vi ønsker å 
være en kirke for alle. Alle våre samlin-
ger er åpne for alle, ja, nettopp det er 
kirkens preg. Åpen for alle!

En av våre store utfordringer som 
menighet er å klare å få deg til å opp- 
leve at «Kirken er for alle». I Modum 
menighet er vi over 11.300 medlem-
mer! Virkelig en stor og flott gjeng, og 
mange er det som benytter seg av guds-
tjenester, aktiviteter for barn og unge, 
samtalegrupper eller hyggetreff for  
eldre. Mange er også med i bredden av 
musikklivet i menigheten, og aktiviteten 
er høy.

Alle organisasjoner, bedrifter eller  
interessegrupper har sine mål og sine 
visjoner. For oss som menighet er det 
Jesu oppdrag som er vår hovedmoti-
vasjon og inspirasjon. Vi skal døpe, og 
vi skal lære. I dag vil jeg særlig løfte 
frem noe av det menigheten gjør for å 
gi barna opplæring, og en mulighet til 
å oppleve troen og til å bli kjent med 
Jesus. Ett av våre breddetiltak innen-
for trosopplæringen i menigheten vår  
heter: Førsteklasses. Som du kanskje 
aner, så er det et opplegg for barna som 
nå har begynt på skolen. I forbindelse 
med skolestart ble alle døpte første-
klassinger invitert til en førsteklasses- 
gudstjeneste. Det var moro! Og nå i  
januar og februar har barna blitt invi-
tert til å være med på et eget opplegg 
bare for dem. 

Tre fredager, rett etter skoletid, ar-
rangeres det «Førsteklasses». Barn fra 
alle barneskolene i Modum er med, og 
et stort apparat er i gang for å få dette 
til. Det skjer samtidig både på Vikersund 
menighetssenter og i Åmot kirke. Det 
er taxitransporter fra skolene, foreldre 
som kjører, mange frivillige hjelpere 
som legger til rette. Så samles alle  
barna til en 3-timers samling. 

En pensjonert lærer som er med 
og hjelper til, sa det sånn: «Dette er jo 

skikkelig intensiv 
søndagsskole. Ett 
års søndagsskole 
på tre fredager!». 
For barna er det 
både lek, aktivite-
ter, sang, bibelfortellinger og mat. Vår 
opplevelse er virkelig at barna (og deres  
foreldre) setter stor pris på dette til- 
taket, og at de synes det er moro.

For menigheten er det viktig at vi 
hjelper hverandre til å mestre våre liv, 
unge som gamle. Så håper og tror vi at 
gjennom tiltak som «Førsteklasses», 
kan vi være med å gi barna en verdifull 
ballast i livet. Gi dem en opplevelse av 
tilhørighet, en opplevelse av at Gud vil 
dem vel, en visshet om at: «Her hører 
jeg til».

Tusen takk til alle dere ansatte og fri-
villige som gjør en stor innsats i menig- 
heten, og da en særskilt takk til dere 
som bidrar for å gjøre Jesus kjent,  
elsket og etterfulgt.

Dere er helt førsteklasses!
Ønsker deg en god lesning av denne 

utgaven av menighetsbladet og husk: 

Du er alltid velkommen!

Geir prest

Helt førsteklasses!

Foto.: Lars Kristian Moberget
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Frivillighetsprisen for 2017 gikk til 
Gunnar Hellerud. Prisen ble delt 
ut på menighetens frivillighets-
fest 6. februar, og prisvinneren fikk 
mange velfortjente godord denne 
kvelden! 

– Det var veldig hyggelig å få prisen. Jeg 
har jo vært med noen år, sier Hellerud.

Kona skyter inn at han har vært 
frivillig i 40 år. Det vitner om et stort 
engasjement og en god porsjon uthol-
denhet. Gunnar Hellerud er så visst en 
verdig vinner av frivillighetsprisen! 

Hellerud satt i Menighetsrådet da 
Vikersund Menighetssenter skulle byg-
ges, og har vært aktiv der siden. Hvis 
det hadde gått an å få svart belte i lop-
pemarked, så hadde han hatt det. En 
kan jo lure på hvor motivasjonen kom-
mer fra.  

– Når en er gira, så orker en mye. 
Det var spennende å få være med å 
bygge Menighetssenteret i Vikersund. 
Jeg fikk jobbe sammen med gode folk; 
samarbeidet og samholdet har vært 
viktig.  Vi var opptatt av framtiden, og vi 
våget å satse. Det er jeg glad for i dag. 
Jeg har følt at arbeidet jeg har gjort, har 

blitt satt pris på og at det har betydd 
noe for folk. Treffene vi arrangerte på 
Holemoen og Vaaraan – så lenge vi var 
der – var gode og viktige møteplasser. 

Han lurer på om mange i dag kan-
skje har et litt mer anstrengt forhold 
til å gi av tiden sin. Hans erfaring er at 
timene han har lagt ned i frivillig arbeid 
har betydd mye for andre, men også 
mye for han selv.

 

Miriam Stålsett Follesø 
holdt et spennende og 
inspirerende foredrag 
for de frivillige. Det 
handlet om hvordan nå 
ut til hele folket med 
det gode budskap ved 
hjelp av vår nå digi-
tale hverdag. Hun skrøt 
også av hvor flink Mo-
dum Menighet var til å 
gjøre en god jobb med 
alle de fantastiske frivil-
lige vi har.

Eldste og yngste frivillige i menigheten: Gerd 
Lygre 90 år og Målfrid Brokhaug Røvang  
8 år. 

Prisvinner Gunnar Hellerud omgitt
av sokneprest Geir E. Holberg og
leder i menighetsrtådet Eirik Roness.

Tekst:  Trine Gjermundbo
Bilder: Helge Haavik

Frivillighetsfesten 2018
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Det er blitt sagt og skrevet mye om 
kirke, skole og barnehager i de siste 
årene. Nye tider og nye ideer har kom-
met, og på nasjonalt plan er det ikke 
alltid like lett å få til et godt samarbeid 
oss imellom. Men her i Modum er det 
veldig godt!

I Modum menighet så har både jeg 
som kateket og min kollega, kapellan 
Runar J. Liodden, vært så heldige at vi 
har fått en god dialog med barnehager 
og skoler rundt om i Modum. Etter nye 
reglementer på nasjonalt plan så har 
ikke dette vært noen selvfølge, men 
det har likevel vært lov dersom det er 
enighet rundt arrangementene. Dette 
har medført at jeg har fått besøke flere 
barnehager både til jul og påske, og vi 
har fått gjennomføre både skoleguds-
tjenester og påskevandringer i tillegg til 
andre besøk til skoler der vi kan tilby 
vår ekspertise. Til jul 2017 så hadde alle 
skoler i Modum skolegudstjeneste, og 
det med veldig høye deltakertall. Med 
flott sang og fantastiske elevinnslag 
fikk vi noen hyggelige stunder i kirken 
sammen, slik disse bildene av Helge 
Haavik viser.

Jeg vil derfor benytte anledningen 
til å takke alle involverte parter. Jeg vil 
takke de som har tatt oss imot med 
åpne armer, at de har stolt på at det vi 
kommer med er et velfungerende og 
spennende opplegg for barn og ung-
dom. Jeg vil også takke de som har satt 
spørsmålstegn ved opplegget, men like-
vel vært åpne for dialog. Det er bare 
sunt å kunne sette litt spørsmålstegn 
ved tilbudene. Det setter oss litt på 
prøve, men vi har likevel klart å finne 
en vei, en vei som ser ut til å ha fungert 
veldig bra. 

Og det er med et stort håp om at 
vi kan fortsette dette flotte samarbei-
det videre. For oss i kirken er dette et 
fruktbart og viktig arbeid hvor vi kan få 
være en viktig del av livene til barn og 
unge i Modum.

Tusen takk barnehager 
og skoler i Modum

Tekst:  Vidar Husøien. Foto: Helge Haavik

Stalsberg skole

Vikersund skole
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Vikersund Normisjon

4. november i 1872 kom det sammen noen kvinner og 
menn for å opprette en indremisjonsforening i prestegjeldet 
Modum. Formålet skulle være å virke til Guds rikes utbredelse. 
På stiftelses-møtet meldte det seg 74 medlemmer. 

Det er nå altså 145 år siden virksomheten begynte, og da 
med samling på skoler og i hjemmene de første årene. 
I 1890 ble Vigersund Bedehus bygget på den tomten vi er i 
dag. I 1901 ble bedehuset gjort om til kapell med alterparti 
og klokketårn. Kapellet krevde etter hvert mye vedlikehold, 
og i 1979 ble det revet, og menighetssenteret bygget. Det 
stod ferdig i 1980. Indremisjonen – og nå Normisjon – har 
hatt sin virksomhet i Kapellet og på menighetssenteret. 

I dag har vi 32 medlemmer med  ansvar for lørdagskafé 
og formiddagstreff som ble startet i 1970 og samlinger på 
onsdager hvor vi har temakvelder, kurs, samling rundt mid-
dagsbordet, 17. mai fest og juletrefest.

Visjonen vår er: 
«Jesus Kristus til 

nye generasjoner og folkeslag».

Vikersund Normisjon 145 år 
og Normisjon i Norge 150 år

Leder i Vikersund Normisjon 
Jan Marcussen

Kirkekaffe

Tidligere landsungdoms-
sekretær Preben Colstrup

Nydelig bløtkake i anledning jubileet

Dette ble feiret med familie-gudstjeneste på Vikersund 
menighetssenter 12. november 2017. Liturg var sogneprest 
Geir Holberg, predikant Preben Colstrup (tidl. landsungdoms-
sekretær), klokker/kirketjener Jan Marcussen,  organist kantor 
Hanna Louise Husøien.  Det var sang av Modum Soul Children.  
Etter gudstjenesten var det kirke-kaffe med bløtkake og boller. 

Tekst: Jan Marcussen. Foto: Odd Røvang

Velsignelsen
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Palmesøndag kommer Jesus til Jeru- 
salem sammen med 100 000 pilegrimer. 
Folket øyner en sensasjon. Endelig 
kommer Messias som skal befri dem 
fra de romerske okkupantene. Dermed 
blir det oppstyr. Palmegrener blir 
kappet, jubelen bryter løs. Endelig frie, 
og mengden roper «Hosianna», som 
betyr: Gud gi oss frelse! Dette var svært 
truende for det religiøse maktapparatet 
som var redd for å komme i skyggen 
av Jesus. Jesus opplevde det som svært 
mange offentlige personer erfarer i dag. 
Det er en kort vei mellom å bli hyllet 
og vraket.  Bare noen dager senere 
ropte mennesker i den samme byen: 
Korsfest, korsfest! Det er tynne vegger 
for oss alle mellom å bli satt pris på og 
bli vraket.

Skjærtorsdag er en begivenhetsrik 
dag i påskedramaet. Jesus omgav seg ikke 
med elitesoldater når han skulle innta 
Jerusalem, men helt alminnelige menn. 
To av dem sovnet, en fornektet, en stakk 
av og mange tvilte.  Vi skulle nesten 
forvente at avskjeden skjærtorsdag 
skulle bli preget av skuffelse og hard 
evaluering fra Jesu side. Maken til udu- 
gelig gjeng med mannfolk! Det skjer 
noe helt annet. Da tiden var inne gikk 

Jesus til bords sammen med dem og sa: 
«Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette 
påskemåltidet med dere før jeg lider». 

Jesus viser en realisme i forhold til 
hva vi kan forvente av hverandre. Ingen 
av oss unngår å skuffe noen. Ingen av 
oss unngår å svikte idealene. Men vi 
kan unngå å la skamfølelsen vår føre til 
at vi forlater fellesskapet. Vi kan unngå 
å la selvfordømmelsen og forargelsen 
over andre føre til at vi blir dumme av 
skade og bryter kontakt.  Vi kan rett 
og slett ta presten på alvor når landets 
kirker ønsker velkommen til nattverd 
skjærtorsdag:  «Kom, for alt er ferdig!» 

Også Judas fikk den kvelden høre: 
Drikk alle av denne kalk, slik du denne 
påsken kan få høre:  «Kristi legeme gitt 
for deg! Kristi blod utøst for deg!»

Langfredag er den lange fredagen i 
historien da Jesus tok på seg ansvaret 
for alle våre synder, og forsonte oss 
med Gud, vår Skaper og Far. Etter 
langfredag er det tilbud om forsoning 
og tilgivelse for alle, og vi kan si: «Jeg 
tror på syndenes forlatelse». 

Men langfredag viste også Jesus 
verden at han vet hva lidelse er, ja han 
vet hva det er å bli uskyldig dømt og 
bli gjenstand for ironi, arroganse og 

trakassering av en folkemengde som 
ikke vet sitt eget beste. Jesus gir sitt 
håndtrykk til alle som lider, vrir seg 
av smerte og er fylt av raseri over 
urettferdighet. Søren Kierkegaard gir 
sin hyllest til Kristus: «Da alt sprakk, 
ble du et trofast vitne til hele den 
hjerteskjærende elendighet vi kan ha. 
Og du våget i ditt hjertes bitterhet, 
som vår talsmann, å reise en klage og 
stride med Gud.» 

Påskedag ble gravsteinen rullet vekk. 
Livskraften i det mørke gravkammeret 
var for sterk til at den lange fredagen 
skulle bli vår evige skjebne. Døden 
døde og Jesus seiret. Hele graven ble 
dermed fylt av håp slik at vår tros-
bekjennelse ikke skal stanse ved troen 
på syndenes forlatelse, men fortsette 
helt fram til gravkanten: Jeg tror på 
legemets oppstandelse og det evige liv! 
Derfor lyder det ved alle barnedåp og 
begravelser som en hellig og håpefull 
innramming av våre liv: «Lovet være Gud, 
vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike 
miskunn har født oss på ny og gitt oss et 
levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse 
fra de døde». 

Velsignet påske!

Påskebetraktning av Tunsberg biskop, Per Arne Dahl 

La det bli påske!
Hva kan påskens hendelser bety for våre liv?

foto: Ulf Aanonsen
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Siden sist  
Glimt fra menighetens aktiviteter
Takk til alle som har sendt inn foto

 Adventskonsert

   Julegrantenning

 Juleverksted

 Lørdagskafé med
 julemarked

Flott adventskonsert med alle menighetenes kor

Julemarkedet har blitt en hyggelig tradi- 
sjon, og lørdag 2. desember var det 
liv og røre på Menighetssenteret i  
Vikersund. Julebakst og lodd gikk unna, 
og også i år ble det et bra beløp på 
kr 18.500,– å sende til sykehuset i  
Okhaldhunga i Nepal. 

Hjertelig takk!

– Menigheten arrangerte eller var med på å 
arrangere mange julegrantenninger før jul her 
i bygda. 

Bildet her er fra Åmot. 
Hanna Louise Husøien ved pianoet og fire 

sangere fra Åmot barnegospel; Viktoria Moe 
Løken, Elisabeth Liodden, Øyunn Brokhaug 
Røvang og Ingrid Mathea Bjørke Krogh. 

Trine Rosenlund, fra Østre Åmot Vel, var 
konferansier.

Ivrige voksne og barn på juleverkstedet
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Det var ca 100 små og store på festen etter gudstjenesten! 
Stor stemning med dans, leik, piniata, pølser og bordtennis!

 Karneval

Åmot barnegospel

Sunniva og Silje synger solo på «Om jeg er 
liten eller stor»

To glade danseledere! 
Elisabeth og Ingrid Mathea

Jenny solist på «Kom bli med»

Stor stemning på karnevalsfesten etter 
gudstjenesten!

Gratis pølser til store og små! 
Servert av noen av de flotte lederne

Det skjer mye spennen-
de på Vikersund menig-
hetssenter. Her et bilde 
fra Formiddagstreffet i 
februar der Frode Sal-
vesen holdt kåseri om-
kring «Vikersundgata i 
gamle dager». Det var 
over 40 tilstede.

Det er formiddagstreff 
hver 2. tirsdag i måne-
den. Neste er 13. mars, 
og temaet da er:

Et møte med 
Åge Samuelsen 

v/Eystein Norborg.

 Formiddagstreff
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Jødisk påske

Den jødiske kalender, som er en 
månekalender, viser at det er mange 
høytider i løpet av året. Festene har 
forskjellig bakgrunn, ofte en forankring 
i folkets historie som er nedtegnet i 
Bibelen. Mange tradisjoner preger disse 
høytidene. Når vi ser på Påske, Pesach 
på hebraisk, er det vel en av de eldste 
festene i menneskenes lange historie. 

Oversatt betyr ordet Pesach: 
å gå forbi.

Festen feires til minne om israelit-
tenes utgang/eksodus fra slaveriet i 
Egypt for ca. 3200 år siden. Det var en 
stor og dramatisk begivenhet i folkets 
historie som førte til deres frihet ved 
Guds hjelp. Slik er det beskrevet i 2. 
Mosebok.

Mange tradisjoner knyttes til 
denne høytiden som feires om våren. 
Kjært barn har mange navn, og noen 
vil kanskje huske at vi leser om «de 
usyrede brøds høytid» i Nytestamentet. 
Dagen for flukten fra Egypt ga ikke tid 
til vanlig brødbaking, dvs. deigen kunne 
ikke heves. Til minne om dette spises 
derfor bare en type flatbrød, matza, i 
hele 8 dager til ende. Ellers må alt mel 
og alle produkter som inneholder korn 

eller mel fjernes fra butikkene og fra 
kjøkkenet i hjemmene. Det samme 
gjelder også gjær og alle hevingsmiddel.

På en av mine rundreiser i Israel 
hadde jeg gledet meg til deilig ostekake 
på en kafe i byen Katzrin, men vi kom 
akkurat en av dagene før høytiden 
skulle begynne, og alle var opptatt 
med rengjøringen. Det nyttet ikke å 
fortelle at vi kom hele veien fra Norge. 
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punkt og prikke. Huset skal rengjøres, 
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mat kjøpes, det spesielle serviset som 
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til dette spesielle tradisjonsrike fest-
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et annet språk, for eks. engelsk. Ofte er 
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minne om alle begivenhetene før 
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til bords som er dekket til fest.

En ekstra stol blir satt frem til profeten Elia, 
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Lederen sammen med de andre ved 
bordet følger en ordning/seder som 
vanligvis vil ta flere timer. Barnas 
tålmodighet kan settes på prøve, men 
opplegget er slik at barna skal bli 
interessert i forfedrenes spennende 
historie. De skal stille spørsmål og blir 
involvert i fortellingen. Den yngste for 
eksempel skal spørre hvorfor denne 
kvelden er så anderledes enn alle de 
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Bønner, velsignelser, sanger, maten og drikke 
er viktige deler av ritualet.

Tekst:  Wolfgang Müller

Påskemåltidet i 2017 på Vikersund 
menighetssenter

Bordet er dekket til påskemåltidet.
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Martin
Luther

Sokneprest Geir E. Holberg og kantor 
Hanna Louise Husøien med flotte musi-
kalske innslag

Vin eller druesaft fylles i fine glass eller 
beger, første begeret er Livets beger. 

L’chaim! Til livet! 

Det er skål på hebraisk. Sederfatet har 
plass til seks ingredienser, hardkokt 
egg, stekt kjøttbein, for eks. lam, persil- 
le og forskjellige bitre urter. Persille-
kvaster blir dyppet i skåler med salt-
vann som symboliserer tårene fra 
slaveriet i Egypt. En blanding av eplebiter 
med mandler og kanel symboliserer 
mørteldeigen de brukte som slaver i 
Egypt. Tre stykker med matza står på 
bordet. Den midtre platen blir delt i to 
og halvparten blir gjemt et sted. Det 
er en kjærkommen pause når det skal 
letes etter «afikomanen» mot slutten 
av måltidet. Finneren får en premie!

Andre begeret er Frihetens beger og det 
tredje begeret er Velsignelsens beger.

Måltidet avsluttes med det fjerde 
begeret som er Håpets beger. Da har 
festen vart i mange timer, kanskje det 
gryr mot dag.

Både våren 2016 og 2017 feiret 
vi denne festen på menighetssenteret 
i Vikersund med over 20 deltakere 
i en ordning som var en kristen-
jødisk variant. Kristenheten feirer 
Påske til minne om Jesu lidelse, død 
og oppstandelse. Jesus inviterte sine 
disipler kvelden på skjærtorsdag i 
Jerusalem til en slik sederaften. Han 
ga den tradisjonsrike feiringen nytt 
innhold ved å innstifte nattverden. 
Dette kan du lese om i Matt. 26, 17-30, 
hos Markus 14, 12-26 eller hos Lukas 
22, 7-20.

David Gjerp i Heggen kirke

Vi opplevde en trosstyrkende kveld i 
Heggen kirke i forbindelse med marke-
ringen av 500 års jubileet for reforma-
sjonen. 

Grethe og David Gjerp fortalte om 
Katarina og Martin Luthers liv og virke.

Kvelden ble utmerket ledet av Sverre 
Følstad, og Øyunn Brokhaug Røvang og 
Ruth Følstad spilte noen barn fra den 
tida. 

Høydepunktet for kvelden var da 
David Gjerp ikledde seg alpelue og  

kappe og hadde en lang monolog som 
Martin Luther. Han fikk på en fantastisk 
måte fram Luthers kamp og hvordan 
han til slutt måtte si: 

«Her står jeg, og jeg kan ikke annet».

Øyunn Brokhaug Røvang og Ruth Følstad
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Velkommen til 

Godhetsfestival
i Modum 11.–13. juni 2018

«Små ting gjort i kjærlighet 
vil forandre verden!»

Dette er festivalen for deg som har 
lyst til å gjøre noe hyggelig for andre, 
og festivalen for deg som trenger litt 
hjelp! Modum menighet arrangerer i år 
for første gang Godhetsfestival etter 
inspirasjon fra IMI-kirken i Stavanger. 
De har arrangert Godhetsfestival siden 
2006 og siden har dette spredt seg 
utover landet. 

 Der hvor Jesus gikk ble mennesker 
møtt av godhet, og møtet med Jesus 
førte ofte til varige forandringer. ”Det 
er nettopp dette Godhet handler om. 
Mennesker og menigheter i Norge 
som bestemmer seg for å gjøre Guds 
godhet tilgjengelig gjennom praktisk 
godhet. Folk som over hele landet 
hjelper mennesker som står utenfor 
menighetene med hverdagslige opp-
gaver. Det dreier seg om å vaske en 
bil, klippe en plen, rydde en garasje, 
henge opp en lampe eller male - 
uten å skulle ha noe tilbake!.” Sitatet 
er hentet fra Godhetsmanualen, en 
informasjonspakke om arrangementet. 
Se også nettsiden www.godhet.no

Godhetsfestivalen vil foregå på etter- 
middagstid (17.00–21.00) og kjenne-
tegnes ved at:

•  alt er gratis for mottaker
• det vil alltid være minimum to 

personer som utfører oppdrag
• alle kan delta
• de som deltar opptrer ikke misjone- 

rende på eget initiativ

Målgruppene for Godhet skal være 
grupper av mennesker som åpenbart 
trenger en håndsrekning. Under God-
het-festivalen i Modum, kan vi blant 
annet hjelpe med følgende: 

• Hagearbeid. 
•  Rydde og vaske hus/leilighet. 
•  Lage et måltid. 
• Komme innom med kaffemat og 

tilby en prat. 
• Gjøre noe hyggelig sosialt – her 

tilpasser vi etter behov. Det kan 
være å arrangere en sammenkomst, 
gå eller kjøre en tur, malekurs, gå på 
museum eller på fotballkamp. 

•  Vaske bil. 
• Hårklipp. 
•  Enklere snekkerarbeider. 

Godhetsfestivalen i Modum skjer i 
regi av menigheten og er et samarbeid 
mellom stab, grupper og utvalg. Det er 
nettverksgruppen i diakonutvalget som 
organiserer arrangementet

(Gruppen består av Stine Buxrud, 
Britt Dahl, Ragnar Rosenlund og Åse-
Berit Hoffart.) 

Vi utfordrer alle til å være med: 
Hvis du ønsker å bidra, trenger 

litt hjelp eller har spørsmål kan du 
kontakte oss på følgende e-post: 

godhet@modumkirke.no

Henvendelser som kommer inn 
vil bli behandlet i løpet av mai, og 
tilbakemeldinger vil bli gitt i løpet av 
uke 22/23. 

Visste du at når du gjør godhet 
påvirker dette kroppen på mange posi-
tive måter? 

Stresshormoner reduseres, det 
virker avslappende på nervesystemet, 
blodtrykk senkes, immunsystemet 
styrkes, man blir glad selv, aldrings-
prosessen senkes og godhet beskytter 
mot depresjon. 

Velkommen til å være med! 

 

Pasken
2018

JESUS STO OPP FRA DE DØDE!
Bli med på feiringen i Modums kirker – hør historien om hvordan døden døde, 
og vår framtid ble ny og levende. Påskens drama dag for dag…

JESUS RIR INN I JERUSALEM PÅ ET ESEL. FOLK SVINGER PALMEGREINER OG JUBLER!

Heggen kirke kl. 11:  Familiegudstjeneste med Arnstein Bleiktvedt, 
 Hanna L. Husøien og Modum Soul Children.
Åmot kirke kl. 11:  Gudstjeneste med Runar J. Liodden, Andrea Skagen og   
 Lars-Ole Gjermundbo. Kirkekafé etter gudstjenesten. 

Søndag 25. mars – Palmesøndag

JESUS SPISER DET SISTE MÅLTID MED SINE DISIPLER. HAN VASKER DISIPLENES  
FØTTER, OG INNSTIFTER NATTVERDEN.

Nykirke kirke kl. 11:  Skjærtorsdagsgudstjeneste med Arnstein Bleiktvedt 
 og Andrea Skagen.
Heggen kirke kl. 19:  Kveldsgudstjeneste med Arnstein Bleiktvedt og Andrea Skagen.

Torsdag 29. mars – Skjærtorsdag 

JESUS GÅR GJENNOM EN LANG RETTSSAK, BLIR DØMT OG KORSFESTET.

Snarum kirke kl. 11: Langfredagsgudstjeneste. Geir E. Holberg og Henriette Skagen. 
Vikersund men.senter kl. 19:  Vi opplever langfredag i lyd og bilder. Geir E. Holberg 
        og Andrea Skagen.

Fredag 30. mars  – Langfredag

JESUS BRYTER DØDENS LENKER OG STÅR OPP FRA DE DØDE. 
NÅ ER DØDEN DØD! OG JESUS LEVER!

Heggen kirke kl. 11:  Høytidsgudstjeneste med Geir E. Holberg og Henriette Skagen. 
Åmot kirke kl. 11:  Høytidsgudstjeneste med Runar J. Liodden og Helge Nysted.  
 Kirkekafé. 

Søndag 1. april – Påskedag 

DEN LEVENDE JESUS MØTER DISIPLENE SINE. DE BLIR FORFERDET OG SKJØNNER IKKE 
NOE! MEN HAN SIER: „DET ER JEG. TA PÅ MEG OG SE!“ 

Nykirke kirke kl. 18:  Påsken i ord og toner. Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 19:  Gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen, Helge Harila og Sysle blandede kor.

Mandag 2. april – 2. Påskedag 

Riv 
meg
ut!
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DÅP I PÅSKEN

Hva heter barnet?
Han heter Ådne.

Dere har valgt 29. mars, altså skjærtorsdag som  
dåpsdag. Hva er grunnen til at dere velger å døpe  
barnet deres i påska?
Tonje: Det passa så fint med tanke på å samle famili-
en, for da har jo mange fri, og det er fint å kunne feire 
sammen. Det er ikke mange som kommer langveis 
fra, men det kommer noen fra Svelvik. Samtidig ønska 
vi oss veldig å få ha dåpen i Nykirke, og da pekte denne 
datoen seg ut. 

Hva betyr Nykirke for dere?
Tonje: Rent praktisk er det jo nærme der vi bor, og vi 
kjenner at det er der vi hører til. Det er også der vi selv 
har hørt til i og med at både jeg og mannen min er døpt 
der. Vi har også gifta oss der og ønsker derfor også å 
døpe barna våre der. Mannen min har også vokst opp 
på gården som du ser fra kirketrappa, Gudmundrud. 

Er det deres første dåpsbarn?
Tonje: Nei, vi har en på 4 år som også er døpt der!

Hva er det viktigste for dere på dåpsdagen? 
Tonje: Det viktigste er at det er Ådne som står i fokus.  
Det er jo fint med seremoni og navnet og slike ting, 
men det som er viktigst for oss, er å feire Ådne og lage 
en fin fest for han. Selv om han kanskje ikke kommer 
til å huske det så godt. 

Er det en spesiell dåpskjole? Har den gått i arv,  
eller er den ny?
Tonje: Den dåpskjolen er gammel, jeg vet ikke helt hvor 
gammel, men både jeg og min far er døpt i den.  
Det er fint at vi har en kjole som går i arv, synes vi.

Hvorfor har dere valgt dere de fadderne dere har?
Tonje: Vi har begge valgt våre søsken, så til sammen tre  
stykker. For oss var det viktig å velge noen som stod 
oss nær og så syntes vi det var en fin tillitserklæring.
 
Har du noe dere liker spesielt godt med påskehistorien 
rundt Jesus?
Tonje: For meg er påska et symbol på håp. Da er det jo  
spesielt det med oppstandelsen som står i fokus. Det 
at oppstandelsen gir oss et håp om et liv etter døden. 

Har du et minne fra når dere har feira påske som dere 
husker godt?
Tonje: Jeg har bursdag i påska, så ofte har påskefeiring 
vært knyttet til bursdagsfeiring for min del. Og det har 
jeg mange gode minner om. Ellers så har det jo vært 
mange fine turer i fjellet med familien opp til camping-
vogna til mamma og pappa på Haglebu. Og så er det jo 
en veldig fin årstid i overgangen mellom vinter og vår. 

Har dere noen påsketradisjoner dere har lyst til å dele?
Tonje: Vi har ikke så mange faste tradisjoner annet enn 
at vi ofte bruker tida til å samles som en familie. Det er 
fint å ha en sånn tid der vi kan sette fokus på å bruke 
tid på hverandre og og kose oss sammen.

              Intervju: Arnstein Bleiktvedt

Dåpsfamilien: Tonje, Ådne, Oskar og Vidar Hartz

PÅSKEQUIZ
1. Hva heter dagen da Jesus red inn i Jerusalem?
2. Hva heter Langfredag i USA og Storbritannia?
3. Hvor mange sølvmynter fikk Judas for å forråde Jesus?

4. Hvem fornektet Jesus tre ganger?
5. Hva betyr ordet «skjær» i Skjærtorsdag?
6. Hva betyr ordet påske?7. Hvem fikk nattverdens brød og vin av Jesus Skjær-  

 torsdag kveld?8. Hva gjorde Jesus som sjokkerte disiplene før de  

 skulle spise sammen?9. Hva sa Jesus mens han hang på korset? 
 (klarer du alle 8?)10.Hva het stedet der Jesus ble korsfestet? 

KORSBØNN

Jesus Kristus, du som ble korsfestet, 
bind sammen ditt folk i hele verden.
Beskytt dem som forfølges,
og vær nær hos dem som lider.
Du som er de rettsløses forsvarer
og som hører de forfulgtes rop:
Gi oss vilje og visdom til å hjelpe,
og gjør oss trofaste i bønnen.
Hold din kirke oppe ved korsets kraft,
og styrk oss alle i den tro som seirer.

Amen

KLAR FOR SKATTEJAKT?
For meg er et av høydepunktene i påsken å lytte til  
skattejegerne i spørreprogrammet Påskelabyrinten på 
NRK P1. Men denne jakten hjelper meg ikke til å opp-
dage den virkelige skatten i påskehøytida. 

For noen hundre år siden ble det vanlig å lage egg av 
mer kostbare materialer. En av de mer kjente kunst-
nerne var den russiske gullsmeden Fabergé. Hans aller 
første egg var en spesialbestilling fra Tsar Alexander III, 
et egg tsaren skulle gi til kona si.

Egget var i hvit emalje, men kunne åpnes. Inne i egget 
lå en eggeplomme av gull. Inne i plomma lå en gull- 
høne med øyne av rubiner. Til og med høna kunne  
åpnes og inne i den var det en bitte liten kongekrone 
med ekte diamanter. 

Egget var altså mye mer enn det vi hadde oppdaget 
kun ved å se på overflata. Det er først når vi åpner  
dette egget, at vi ser hvor verdifullt det egentlig er.  
Det er først når vi kommer til kjernen, at vi forstår  
hvor fantastisk egget er.

Slik er det også med påsken. Det er først når vi kom-
mer til kjernen, at vi oppdager hvilke verdifulle skatter 
påskehøytida har. 

For mange av oss handler påsken om gode fridager, 
appelsiner, skiturer, snowboard, Kvikk-Lunsj, sol og 
kryssord. Men dette er ikke kjernen i påskefeiringen. 
For grunnen til at vi har skoleferie og fridager i det hele 
tatt, er jo på grunn av helligdagene – Skjærtorsdag, 
Langfredag og Påskedagene – dager som tar for seg 
dramatiske hendelser i livet til Jesus. Mange mennes-
ker kjenner til disse hendelsene og vet hvorfor vi feirer 
påske, men har likevel ikke funnet den store skatten. 
 
Jesus har gjennom påskens hendelser gitt oss noe 
som er mer verdifullt enn gull og diamanter. Den store 
påskeskatten er at Jesus kom til verden og gikk igjen-
nom lidelse og død for DIN og MIN skyld. For å frelse 
OSS, for å gi OSS et evig liv. Påsken handler om at DU 
er så høyt elsket av Gud at han ofret Jesus, sin egen 
sønn, for at ikke VI skal gå fortapt, men ha et evig liv. 

Dette er påskens skatt: ”For så høyt har Gud elsket 
(sett inn navnet ditt!) at han gav sin Sønn, den enbårne, 
for at (navnet ditt!) ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” 

God påskeskattejakt!    
      
Runar Liodden

101 Small cards + back.indd   42

16.04.2015   12:59:28
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skattejegerne i spørreprogrammet Påskelabyrinten på 
NRK P1. Men denne jakten hjelper meg ikke til å opp-
dage den virkelige skatten i påskehøytida. 

For noen hundre år siden ble det vanlig å lage egg av 
mer kostbare materialer. En av de mer kjente kunst-
nerne var den russiske gullsmeden Fabergé. Hans aller 
første egg var en spesialbestilling fra Tsar Alexander III, 
et egg tsaren skulle gi til kona si.

Egget var i hvit emalje, men kunne åpnes. Inne i egget 
lå en eggeplomme av gull. Inne i plomma lå en gull- 
høne med øyne av rubiner. Til og med høna kunne  
åpnes og inne i den var det en bitte liten kongekrone 
med ekte diamanter. 

Egget var altså mye mer enn det vi hadde oppdaget 
kun ved å se på overflata. Det er først når vi åpner  
dette egget, at vi ser hvor verdifullt det egentlig er.  
Det er først når vi kommer til kjernen, at vi forstår  
hvor fantastisk egget er.

Slik er det også med påsken. Det er først når vi kom-
mer til kjernen, at vi oppdager hvilke verdifulle skatter 
påskehøytida har. 

For mange av oss handler påsken om gode fridager, 
appelsiner, skiturer, snowboard, Kvikk-Lunsj, sol og 
kryssord. Men dette er ikke kjernen i påskefeiringen. 
For grunnen til at vi har skoleferie og fridager i det hele 
tatt, er jo på grunn av helligdagene – Skjærtorsdag, 
Langfredag og Påskedagene – dager som tar for seg 
dramatiske hendelser i livet til Jesus. Mange mennes-
ker kjenner til disse hendelsene og vet hvorfor vi feirer 
påske, men har likevel ikke funnet den store skatten. 
 
Jesus har gjennom påskens hendelser gitt oss noe 
som er mer verdifullt enn gull og diamanter. Den store 
påskeskatten er at Jesus kom til verden og gikk igjen-
nom lidelse og død for DIN og MIN skyld. For å frelse 
OSS, for å gi OSS et evig liv. Påsken handler om at DU 
er så høyt elsket av Gud at han ofret Jesus, sin egen 
sønn, for at ikke VI skal gå fortapt, men ha et evig liv. 

Dette er påskens skatt: ”For så høyt har Gud elsket 
(sett inn navnet ditt!) at han gav sin Sønn, den enbårne, 
for at (navnet ditt!) ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” 

God påskeskattejakt!    
      
Runar Liodden

101 Small cards + back.indd   42

16.04.2015   12:59:28
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PÅSKESALME - SOM DEN GYLNE SOL FREMBRYTER

Som den gylne sol frembryter / gjennom den kullsorte sky / og sin stråleglans utskyter, / så at natt 
og mulm må fly, / så min Jesus av sin grav / og det dype dødens hav / oppstod ærefull av døde / 
imot påskemorgenrøde.

Takk, du store seierherre / takk, du livets himmelhelt, / som ei døden kunne sperre / i det helved-
mørke telt! / Takk fordi at opp du stod / og fikk døden under fot! / Ingen tunge kan den glede / med 
tilbørlig lovsang kvede.

Du til livet meg skal vekke, / det er din oppreisnings kraft, / la kun jordens støv meg dekke, / ormer 
tære all min saft, / ild og vann oppsluke meg, / dog jeg dør i tro til deg, / at mitt liv, når du befaler / 
reises opp fra dødens daler.

Herre Jesus, gi meg nåde / ved din gode Hellig Ånd, / at jeg så min gang kan råde / og veiledes ved 
din hånd, / at jeg ei skal falle hen / ut i dødens svelg igjen / hvorav du meg engang rykte / da du 
døden undertrykte.

Takk for all din fødsels glede, / takk for alt ditt guddomsord, / takk for dåpens hellig væte, / takk for 
nåden på ditt bord! / Takk for dødens bitre ve, / takk for din oppstandelse, / takk for himlen du har 
inne, / der skal jeg deg se og finne.

«Som den gylne sol frembryter» er en av de mektigste påskesalmene vi har. I den nye 
salmeboka fra 2013 er salmen også kommet med en «ny» melodi, en flott folketone fra Halsa. 

 TA DENNE SALMEN TIL DEG OG SYNG DEG GJENNOM PÅSKEN!   

Fasit påskequiz:
1. Palmesøndag
2. Good Friday
3. 30 sølvmynter
4. Peter
5. Ren
6. Forbigang
7. Alle disiplene, også Judas som forrådte ham
8. Vasket føttene deres
9. «Jeg tørster.» «Far, i dine hender overgir  
 jeg min Ånd!» «Far, tilgi dem, for de vet  
 ikke hva de gjør.» «Min Gud, min Gud,  
 hvorfor har du forlatt meg.» «Kvinne, dette  
 er din sønn.» «Dette er din mor.» «Det er  
 fullbrakt.» «Sannelig jeg sier deg: I dag  
 skal du være med meg i paradis.»
10.  Golgata eller Hodeskallen

PÅSKEKONKURRANSE

Lego er et tidløst leketøy for barn, ungdommer og voksne.  
Lek er en flott mulighet til å skape fellesskap på tvers av generasjoner. 
Alt for mye av tida på hjemmebane tilbringer vi hver for oss med hvert 
vårt nettbrett, playstation, bærpar pc og TV.  

NÅ LANSERER MODUM MENIGHET EN LEKEN 
KONKURRANSE I PÅSKEN: 

Vi inviterer familier og andre til å lage sin egen versjon av påskens 
drama med legoklosser. Send inn et bilde av det dere lager til 
runar.liodden@modumkirke.no innen 6. april 2018. 

Premier deles ut til 3 av deltagerne!

Legooppsett: Brendan Powell Smith

Lykke til!
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For over 50 år siden bestemte menig-
hetene i Norge seg for å ha en årlig inn-
samlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt 
internasjonale arbeid. Fasteaksjonen 
er i dag den nest største innsamlings-
aksjonen i Norge, – etter TV-aksjonen.  
Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret 
som heter fastetiden. Fasten varer i 40 
dager helt fra askeonsdag, men selve  
Fasteaksjonen arrangeres over hele 
landet søndag til tirsdag før palmesøn-
dag.  

Hva går pengene til?
Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kir-
kens Nødhjelps arbeid med vann og 
sanitær i utsatte områder omkring i 
verden. Aksjonspengene som ble sam-
let inn i fjor har blant annet gått til å gi 
kongolesiske flyktninger vann og latri-
ner i flyktningleirene i Angola.

Hvordan kan jeg bidra?
Vi i Modum menighet håper at mange 
har tid og lyst til å hjelpe til! Kirkeutval-
gene stiller opp, og konfirmantene og 

deres foreldre gjør en uvurderlig inn-
sats som bøssebærere og sjåfører. Men 
vi trenger flere for å dekke opp alle ro-
dene. Så det du kan gjøre, er:

• Gå med bøsse på aksjonsdagen – ta 
kontakt med kirkekontoret, diakon 
eller kateket for å høre hvor du kan 
hente bøsse og rodekart. Møt opp 
litt før kl. 17 den 20. mars på det 
aktuelle stedet.

• Gi et bidrag i bøssene når bøssebæ-
rerne kommer på døren

• Gi en gave ved å Vippse et valg-
fritt beløp til 2426, eller send en  
SMS med kodeordet GAVE til 2426 
(200 kr).

• Vi ønsker oss fortsatt en frivillig 
kontaktperson for Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon, som kan være 
med og planlegge og gjennomføre 
aksjonen kommende år. Er dette 
noe for deg, ta kontakt med oss i 
Modum menighet!

Tirsdag 20. mars kl. 19.30 har vi gle-
den av å invitere til fasteaksjonskonsert 

i Åmot kirke. Medvirkende er Gospel-
koret, Ike og Misty Sturm fra USA,  

Frøydis Grorud, Thomas Hvale og vår 
egen menighetsmusiker Helge Nysted. 
Repertoaret vil bestå av både gospel,  
jazz og salmer, der varme og spilleglede 
står i fokus. 

Denne ettermiddagen vil ungdom-
mer fra bygda vår gå med bøsser til inn-
tekt for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, 
og som en oppmuntring for innsatsen 
får bøssebærerne gratis inngang til kon-
serten. For øvrige koster konserten  
100 kr. Det vil være mulig å gi et bidrag 
til Fasteaksjonen under konserten, og 
et eventuelt overskudd fra konserten 
vil tilfalle det gode formålet. 

Kom og opplev musikk med mening! 

Hva er 
Fasteaksjonen?

Fasteaksjonskonsert

FASTEAKSJONEN 

2018
20. MARS

Tirsdag 20. mars kl. 19.30 
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Trosopplæring

Velkommen 
til dåp!
Fra generasjon til generasjon har vi 
båret barna til dåpen. Den kristne 
troen som foreldrene selv vokste 
opp med og som betydde noe for 
dem, føres videre til egne barn. Så når 
vi bringer barna våre til dåpen i dag, 
stiller vi oss i rekken av mennesker 
som har opplevd det verdifulle ved en 
kristen tradisjon og tro som en basis 
i livet. 

Når et barn blir båret til dåp, blir 
vi minnet om at ingen kan bære seg 
selv. Gjennom dåpen blir vi en del av 
et fellesskap som strekker seg over 
hele verden – og gjennom alle tider. 

Det er en markering der barnet har 
alle sine viktigste støttespillere rundt 
seg, og der Gud lover å følge barnet 
alle dager. 
Dåp i Den norske kirke er ikke av-
hengig av alder, men at den som skal 
bli døpt ønsker å være en del av den 
kristne kirke. Selv om de fleste blir 
døpt som små barn, skjer dåp av ung-
dom og voksne oftere og oftere i vår 
kirke. 

Hva må til for å bli døpt som 
voksen i Den norske kirke?
• At du ønsker å være kristen / tilhøre  

den kristne kirke. 
• At du ikke er døpt fra før. Hvis du 

er døpt i et annet kirkesamfunn, 
som barn eller som voksen, trenger 
du ikke å bli døpt på nytt for å bli 
medlem i Den norske kirke.

• At du vet det viktigste om den 
kristne tro.

Hvorfor døper vi? 
I Dåpsbefalingen gir Jesus et oppdrag 
og et løfte: «Jeg har fått all makt i him-
melen og på jorden. Gå derfor og gjør 
alle folkeslag til disipler: Døp dem til  
Faderens og Sønnens og Den hellige 
ånds navn og lær dem å holde alt det 
jeg har befalt dere. Og se, jeg er med 
dere alle dager inntil verdens ende». 
(Matt 28, 18-20). 

Dåpen er en 2000-årig tradisjon i 
den kristne kirke. Vi tror at Gud sø-
ker menneskene, og at menneskene 
søker Gud. I dåpsritualet møtes Guds 
ja av vårt ja.

  

Åmot kirke annenhver onsdag kl. 12:15. 
Det er lunsj på kirketorget fra kl. 11 for 
de som ønsker det. Ingen påmelding. 
Datoene for våren: 
21/3, 4/4, 18/4, 2/5, 23/5, 6/6

Vikersund menighetssenter 
torsdager kl. 12:30–14:30. 
Vi starter med Babysang-samling, og så er 
det mat og prat etterpå. 
Ny gruppe starter 12.  april. 
Påmelding til Kirkekontoret (32 78 32 30), 
eller til Anne-Kjersti Holberg 
annekh@modumkirke.no    (416 57 059)

Velkommen til Babysang!

Årets Førsteklasses gikk av sta-
belen i februar, og samlet første-
klassinger fra alle barneskolene 
i Modum. 42 barn og en hel haug 
med voksenledere og barneledere 
hadde tre flotte fredagssamlinger 
på Vikersund menighetssenter og i 
Åmot kirke. Vi leika og sang, had-
de hobbyaktiviteter og kirkekino, 
hørte Jesus-fortellinger og spiste 
sammen. Takk til alle som var med, 
dere er helt Førsteklasses!

Eivind og Målfrid ønsket
førsteklassingene velkommen.

Arnstein underviser om dåp!

Dåp i Heggen kirke. Dåpsbarn Markus, 
med søster Christine, mamma Charlotte 
Høy Fossum og pappa Johan Grøterud.
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3. klassing: Er du klar for å bli en ekte

Tårnagent?
Da må du bli med på Tårnagenthelg! 

Foto: M
ona Lindset

Velkommen til 
Tårnagenthelg 
14.–15. april!

Etter over et halvt år uten konfirmant-
undervisning var det igjen tid for fjor-
årskonfirmantene å samles. Og for en 
samling det ble!

Hvert år, i januar, samler vi fjorårets 
konfirmantkull både for å minne dem 
på at vi fremdeles er der for dem og 
for å få et godt gjensyn med hveran-
dre. Det er fint å kunne møtes og høre 
hvordan det går, og spesielt med alle 
de valgene de står overfor når de skal 
velge hvordan veien går videre etter 
ungdomsskole.  Vi har derfor inter-
vjuet elever fra videregående skole 
for å gi forårets konfirmanter et lite 
innblikk i hvordan deres nye hverdag 
vil bli. Det er også fint å gi dem mulig-
hetene som de har i kirken videre og  

at vi stiller opp selv om de ikke er kon- 
firmanter lenger. Vi vil gjerne at de skal 
føle at de hører hjemme her hos oss.

Reunion ble avholdt både i Åmot 
kirke og på Vikersund menighetssenter. 
Totalt 59 fjorårskonfirmanter deltok.

Vi koste oss sammen med både 
bilder fra konfirmantleir, morsomme 
leker og god pizza. Det var et gledelig 
gjensyn og praten gikk lett. Som dere 
ser på bildene, så vet vi hvordan vi skal 
ha en hyggelig stund sammen. 

Ønsker dere alle riktig så lykke til 
med valgene videre og vit at vi er der 
om dere trenger oss.

Med vennlig hilsen 
lederteamet på Reunion!

Konfirmant Reunion med stil!

Påmelding
Noen uker før Tårnagenthelgen sender vi 
ut invitasjon i posten til 3. klassinger i Mo-
dum. Der vil det komme mer informasjon, 
og påmeldingsslipp. Vi bruker medlems- 
registeret vårt når vi sender ut invitasjo-
ner. 

Andre 3. klassinger er også selvfølgelig 
velkomne til å delta, og da er det fint om 
foreldre/foresatte kan ta kontakt med kir-
kekontoret, slik at vi kan sende invitasjon. 

Bli med på spennende oppdrag 
i kirka, hvor vi løser mysterier 
nede i kirkerommet og høyt 
oppe i kirketårnet.
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Naar du er plaget av nervegikt, 
reis til Modum, 

for hjertesygdom og saa bronkit,  
 reis «til Modum». 

Naar hver en nerve oprevet er 
af influensa og meget mer, 

reis til Modum. 
 

Og er du pint av kardialgi, 
reis til Modum, 

her kan det hænde, du den blir fri 
reis til Modum. 

For hovedpine og øresus 
og saa katahrer og nyregrus, 

reis til Modum. 

Vel har vi bade i øst og vest, 
reis til Modum. 

Her virker badene allerbedst, 
reis til Modum! 

Aa, tænk her har vi så deilig luft 
og fuglekvidder og blomsterduft, 

reis til Modum! 
 

Og gran og furu de staar paa rad, 
her paa Modum, 

og birken skjælver med grønne blad 
her paa Modum, 

og «Verdens ende», «Det sorte hav», 
«Kjærlighedsstien» adspredels gav, 

her paa Modum. 

Om du blir tungsindt og saa lidt sur, 
 her paa Modum, 

kom, hør vor herlige fossedur, 
her paa Modum. 

Se, vandet danser med liv og lyst, 
og modet vaagner paany i bryst, 

her paa Modum. 
 

Og læger har vi – tænk vi har to - 
her paa Modum, 

og de er dyktig, kan du tro, 
her paa Modum. 

Om det blir krævet, de tager fat 
ved morgen, middag, ved kveld ved nat, 

her paa Modum. 

Husmannsplasser
under Heggen prestegård 1893

«Historiespalten»

Vidar Brekke
Medlem av 

Modum menighets 
historieutvalg

Anton Pettersen Wahl f. i 1864 var hus-
mann på «Præstebjerget» fra 1893. Det-
te framgår av husmannskontrakt inngått 
med sogneprest Bernt Olaus Christian 
Grønvold – datert 8. mars 1893. Anton 
Pettersen Wahl var gift med Helene In-
gebretsdatter f. i 1868. Husmannsplas-
sen lå mellom hovedveien og Bergsjø 
– ikke langt fra Granstad gamle skole.  
  Den årlige festeavgiften ut-
gjorde kr 40. Anton Pettersen Wahl 
hadde arbeidsplikt på prestegården, og 
lønna var 1 krone og 20 øre per dag i 
sommerhalvåret, det vil si fra og med 
15. april til og med 14. oktober. Lønna 
var noe lavere i vinterhalvåret fra og 

med 15. oktober til og med 14. april, da 
den utgjorde 1 krone per dag. Petter-
sen Wahl måtte holde kosten selv. Hus-
manns-kontrakten inneholdt bestem-
melse om at husene måtte behandles 
forsiktig. Jordveien måtte dyrkes på 
riktig måte. Det var presisert i kontrak-
ten at høy, halm og gjødsel ikke måtte 
bortføres fra plassen. Husmannen had-
de rettigheter til prestegårdens seter, 
skog og utmark, samt havnehage til 
4 kreaturer. Kontrakten ble tinglyst ved 
ekstrating i Modum tinglag 25. mars 
1893.
 

Kilde:  Statsarkivet på Kongsberg 

1912

Reis til Modum
Forleden aften holdtes en festlig tilstelning paa Modums bad. Følgende av en badets gjester forfattet sang blev avsunget: 

Heggen prestegård var i sin tid en av de største gårdene i Modum. Gården trengte arbeidsfolk, og det ble opprettet mange 
husmannsplasser i området nord og vest for selve prestegården. De fleste av husmannsplassene hadde større jordarealer 
enn det husmannsplasser flest hadde andre steder.      

«Præstebjerget» 
 
Bildet er hentet fra boka til Thure Lund og Arnt 
Berget, «Stedsnavn i Modum» 2004.
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Vor overlæge saa kos’lig er, 
her paa Modum. 

Jeg tror, vi alle har faat ham kjær 
her paa Modum. 

Vi sent vil glemme hr. dr. Frich, 
til alle har han et venlig blik, 

her paa Modum. 
 

Reservelægen er ung av aar, 
han varmer alle, som gik og frøs, 

her paa Modum. 
Stans hos Karine en liden stund, 

her paa Modum, 
saa faar du Emser for næse, mund 

her paa Modum.
 

Naar «furunaalen» da haver tat, 
saa kom, prøv «Gøbel» og «Sølvni-

trat», 
her paa Modum. 

 Vi har massage og gymnastik, 
her paa Modum. 

Skal tro, vi ordnt`lig behandling fik; 
 her paa Modum.

 
Massagedame’ne gjør, hvad de kan, 
og vor massør er en dygtig mand, 

 her paa Modum. 
Jernvandet sprudler saa friskt og rent, 

 her paa Modum. 
Kom, drik og du vil faa «ti pet», 

her paa Modum, 
saa blodet bliver saa friskt og rødt, 

og du vil føle dig som nyfødt, 
her paa Modum. 

 
Vor kildepige er snild og god, 

her paa Modum; 
thi hun saa trolig ved «springet» stod, 

her paa Modum. 
I paviljongen en butik staar,  

en venlig frøken bag disken gaar, 
her paa Modum. 

En tak fru Andersen og bør ha, 
 her paa Modum, 

hos hende kjøber vi mangt extra, 
her paa Modum, 

konfekt og kager og «nytteting», 
og bitte smaa, rosenrøde svin, 

her paa Modum. 
 

Vi skriver hjem, og det gaar saa fort, 
her paa Modum, 

hun har frimerker og prospektkort, 
her paa Modum, 

aviser, bøger af alle slags, 
som folket læser mest nutildags, 

her paa Modum. 
 

Vor inspectrise er expedit, 
her paa Modum, 

og hun arbeider med megen flid, 
her paa Modum. 

Oldfruen, Mosgaard, ret æres bør, 
for, hvad hun gjorde, for hvad hun gjør, 

 her paa Modum. 
 

Og altid faar vi saa deilig mad, 
 her paa Modum, 

af rene kopper og rene fat, 
 her paa Modum. 

Er maven svækket og ber om fred, 
blir sedlen merket med «Diæt», 

Sankt Olavs fane og «lur» hver dag, 
 her paa Modum. 

 
Og vil du have en alvorsstund, 

 her paa Modum, 
kom sæt dig stilt i den skjønne lund 

 her paa Modum, 
hvor Thaulow hviler og fruen med - 

fra livets larmen – i stille fred, 
her paa Modum. 

 
For graven taler og alvorsord, 

 her paa Modum, 
langt mer end kanskje fra først du tror, 

 her paa Modum. 
Læs inskriptionen paa fruens grav, 

og gjem de tanker, som den dig gav, 
 her paa Modum. 

 
Om der er nogen, som jeg har glemt, 

saa vil jeg synes, at det var slemt,  
 her paa Modum, 

er alle snille. – Mit ønske er 
«Maa Gud velsigne enhver især 

 her paa Modum». 
 

Husk! Alvor trænger vi alle saart, 
 her paa Modum. 

Een ting jeg savner, vi sjelden faar, 
 her paa Modum, 

at kunne samles om livets ord, 
naar kirkeklokkerne søndag slaar, 

 her paa Modum. 

Modum bad, 22-8-1912 

«Oplandske Tidende», tirsdag 27. august 1912

1945
Den «illegale» innsamling til 
prestene i Modum

Innsamlingen har gått ualminnelig 
fint, så det har vært en fornøyelse 
å være kasserer. Innsamlingen er 
nå slutt, og prestene blir fra 9. mai 
lønnet av staten. Komiteen som har 
forestått innsamlingen vil derfor 
bringe hver enkelt giver og samler 
en hjertelig takk for hjelpen. Det har 
vært betraktet som en ære å få være 
med, og skulle noen føle seg kren-
ket ved å være forbigått, så vil det 
visstnok bli anledning til å gjøre en 
innsats for en annen stor sak som er 
under oppseiling, og som vil komme 
hele bygda til gode. Mere herom sei-
nere.
Alle prestene har hele tiden fått 
utbetalt grunnlønn uten dyrtids- 
tillegg. Etter den siste utbetaling viste 
kassen et underskudd som ble dekket 
utenom den alminnelige innsamling. 
Regnskapet er revidert av lærer 
Gjerløw og kontorsjef Diesen.

Modum, 23. juni 1945

R.Gjerløw                                    
A.L.Therkelsen         Alf Diesen                
kasserer                          revisore

På vegne av alle prestene i Modum 
vil jeg herved få rette en hjertelig 
takk til innsamlingskomiteen, og da 
særskilt til dens formann kjøpmann  
Therkelsen og alle medhjelpere 
og givere for all den uegennyttige 
og trofaste, men også resikable og 
farefulle innsats den har gjort for 
oss prester. 
 
E.P.
(Sogneprest Eystein Poulsen)

Kilde:  Modum menighetsblad, juli 1945

1940·
 Annonse i 
Modum menighetsblad

Kilde:  Modum menighetsblad 

– april 1940
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 

 
 Dette skjer i 

Åmot kirke
Tirsdag 13. mars kl. 18.00: 
 Strikkekafé
Torsdag 15. mars kl. 19.30: 
 Gospelkoret øver
Mandag 19. mars kl. 11.00: 
 Hyggestund
Tirsdag 20. mars kl. 17.00: 
 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 
 Vi sendes ut fra Åmot kirke med 

bøsser. Bli med!
Tirsdag 20. mars kl. 19.30: 
 Fasteaksjonskonsert med jazz-
 musiker Ike Sturm fra USA, 
 Gospelkoret m.fl.
Søndag 8. april kl. 19.00: 
 Temakveld. Tro og vitenskap –  

må vi velge? Ved nonne og fysiker  
Katarina Pajchel.

Mandag 16. april kl. 11.00: 
 Hyggestund
Søndag 6. mai kl. 18.00: 
 Gospel Night
Lørdag 26. mai kl. 19.30: 
 Champions League-
 finalen på  

monster-skjerm. 
 Pølsekiosk og tipping
 med fine premier.
Mandag 28. mai kl. 11.00: 
 Hyggestund

Vikersund
menighetssenter

Formiddagstreff:

Tirsdag 13. mars kl. 11.00:
 Et møte med Åge Samuelsen
 v/Eystein Norborg
Tirsdag 10. april kl. 11.00:
 Vikersund Kurbad 100 år
 v/Helge Haavik
Tirsdag 8. mai kl. 11.00:
 Vi blir med til Madagaskar
 v/Reidun Andersen Weberg

Andre arrangement

Onsdag 21. mars kl. 19.00:
 Temakveld: «Hvorfor måtte   

Jesus dø?»
 v/Notto Thelle
Fredag 30. mars kl. 19.00:
 Langfredag i lyd og bilder
 v/Geir E. Holberg
Onsdag 4. april kl. 17.00:
 Middag og fellesskap
Onsdag 25. april kl. 19.00:
 Møte i Misjonssambandet
 v/Gunnar Oseng
Onsdag 2. mai kl. 19.00:
 Felles møte på Institutt for   

Sjelesorg
Onsdag 9. mai kl. 19.00:
 «Hjelp fattige barn i Jerusalem»
 Rabbiner Yitschak Naki driver 
 hjelpearbeid der og bygger bro 
 mellom jøder og kristne.
Torsdag 17. mai kl. 18.00: 
 17. mai fest

Lørdagkafé

Det er lørdagskafé hver lørdag fra 
kl. 11.00. Salg av kaffe og valfer.
Kaféen stenger etter loppemarkedet.

Velkommen til 

Menighetens 
årsmøte
Søndag 8. april er du velkommen 
til menighetens årsmøte i Åmot 
kirke!

Kl. 11 er du velkommen til guds-
tjeneste hvor blant annet Gnist bidrar 
med flott sang!

Rett etter gudstjenesten er det 
kirkekaffe med kake og så begynner 
årsmøtet inne i Storstua kl. 12.45.

I tillegg til ordinære årsmøte-
saker som årsmelding og regnskap, 

vil det være andre spennende tema 
for samtale og diskusjon. Følg med 
på hjemmesiden til menigheten for 
oppdateringer. 

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Ledige stillinger 
som klokkere 
og kirketjenere 
Flere av våre kirketjenere og klok-
kere er russ til våren og flytter ut av 
bygda etter sommeren. Dermed får 
vi ledige stillinger som klokkere og 
kirketjenere i flere av kirkene våre. 

Dette er deltids-stillinger i for-
bindelse med gudstjenester, bryllup 
og konserter, i all hovedsak i hel-
gene. 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 kom-
mer!

Søknadsfrist: 11. april

For mere informasjon om stillin-
gene, se hjemmesiden vår: 

www.kirken.no/modumkirke 
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

Jesus sa til sine disipler:

«Kom med meg til et øde  
sted hvor vi kan være alene,  
og hvil dere litt!» (Markus 6, 31)

KVELDSRETREAT på Institutt for sjelesorg
mandag 14. mai kl. 17.00–20.00

Stillhetskomiteen i Modum menighet 
inviterer til kveldsretreat på Institutt 
for sjelesorg ved Modum Bad man-
dag 14. mai. kl. 17–20. 

Retreat er det engelske ordet for 
å trekke seg tilbake. Iblant trenger vi 
avstand fra hverdagens mange inn-
trykk for å søke dypere. 

På en kveldsretreat lever vi i en en-
kel rytme med tidebønner, Jesusme-
ditasjon og stillhet. I denne retrea-ten 
er også personlig forbønn et tilbud. 

Det blir servert et enkelt kveldsmål-
tid (knekkebrød, frukt o.l., kaffe/te). 

Påmeldingsfrist torsdag 10. mai til 
diakon Kirsti Hole, tlf. 951 47 345, 
kirsti@modumkirke.no eller kirke-
kontoret, 32 78 32 30. 
Pris kr. 100,- betales ved fremmøte. 

Retreaten ledes av Leif Gunnar Enge-
dal, professor emeritus i religions-
psykologi/sjelesorg med lang erfaring 
enfor retreatbevegelsen.

Gospel Night
Klart for en stor happening i Åmot kirke! 

Søndag 6. mai kl. 18.00 inviterer Heggen Gos-
pel, sammen med Dynamis og Sarepta, inn til 
Gospel Night! OG DET HELT GRATIS!

Heggen Gospel ble kontaktet av gospel-
koret Dynamis med en forespørsel om å gjen-
nomføre en Gospel Night sammen. Dynamis 
er gospelkoret til Sagavoll folkehøgskole og har 
ca. 80 medlemmer. Med slike tall kunne vi ikke 
la muligheten gå ifra oss! I tillegg inviterer vi 
Sarepta som er et gospelkor i Oslo. Det blir 
flotte nummer fra hvert av korene og noen 
fantastiske fellesnummer. Tenk bare på hele 
Heggen Gospel, hele Dynamis og hele Sarepta 
sammen! Dette er en opplevelse dere ikke kan 
la gå fra dere! Velkommen til dere alle søndag 6. mai kl. 18.00 i Åmot kirke!

Loppemarked
Det tradisjonelle loppemarkedet 
på Vikersund menighetssenter blir 
lørdag 21. april kl. 9.30–13.00.

•  Det blir auksjon kl. 10.30. 
• Salg av vafler og kaffe. Lynlotteri.
•  Lopper kan leveres inn torsdag/ 

fredag fra kl. 10.00.

Alle ønskes velkommen til en  
hyggelig handel.

Når våren nærmer seg, er det igjen 
tid for å tenke på «Syng med oss!». 
I år som tidligere inviterer vi til 
hyggelig stemning i Åmot kirke hvor 
vi i fellesskap skal synge vårsanger og 
få høre flere soloinnslag. Vi kan glede 
oss til å synge «Kom mai, du skjønne 
milde», «Fagert er landet» og «Så 
grønn en drakt» sammen. 

Diakon Kirsti Hole, sokneprest Geir 
Holberg og kantor Hanna Louise 
Husøien deltar. Alle er hjertelige 
velkomne og beboere på kommunens 
institusjoner får alle invitasjon. Etter 
samlingen er det salg av kaffe og 
vafler på kirketorget. 

Velkommen til Åmot kirke 
15. mai kl.11.00!

Bli med og syng med oss!
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Tirsdag 27. februar var flere frivillige 
musikere og sangere invitert til Åmot 
kirke for et slags musikkverksted med 
tittelen «Snakk om musikk!». Formålet 
var å gi våre frivillige et forum hvor de 
kunne komme med innspill, ideer, ros 
og ris til musikkarbeidet i menigheten. 
Kvelden ble innledet med koselig prat 
rundt bordene – og ikke minst is. 

Menighetsmusiker Helge og jeg inn- 
ledet så til en samtale hvor vi fikk flere 
gode tanker om hva vi kan gjøre mer 
av og forslag til nye ting vi kan få i 
stand. Av forslagene kan vi nevne jazz- 

gudtjeneste, syngespill og konsert i  
amfiet i bakgården til Åmot kirke. 

Så i tiden fremover blir det nok å gjø-
re på musikkfronten! Kvelden ble run- 
det av med en minikonsert i kirkerom-
met. Flere av de fremmøtte tok opp-
fordringen om å bidra med en sang. 
Både gitar, cajon og trompet fikk gitt 
lyd fra seg. I tillegg ble det god allsang.

Av tingene vi jobber kontinuerlig med  
å få til, kan forsangertjeneste nevnes.  
Vi har et ønske om å bruke forsangere 
på flere gudstjenester. Å være forsan-
ger innebærer i prinsippet å møte opp 

til gudstjenesten halv ti, synge gjennom 
dagens salmer og liturgi med organis-
ten, og så synge godt ut på gudstje-
nesten. Vi opplever at når vi har folk 
som synger på denne måten, løfter det  
menighetens sang betraktelig. Derfor  
oppfordrer vi folk til å melde seg som 
forsangere! Ta gjerne kontakt med  
Helge eller Hanna på mail eller telefon 
for å melde deg. 

Så syng ut og syng med!

Hanna Louise Husøien

Snakk om musikk!

Over: Lars-Ole Gjermundbo frem-
førte «Shalala» av Bjørn Eidsvåg.
Til venstre: Hyggelig mingling på 
kirketorget

Jarle Oseth og Hanna Louise Husøien 
i samspill
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– verdens eldste 
miljøorganisasjon

Din jubileumsgave!
2018: Israel 70 år

Gi et tre eller to à kr. 100,-
Jødisk Nasjonalfond Norge
Kontonr. 7877 08 76817, jnf.no

Superfinalen i hoppkonseptet RAW 
AIR er søndag 18. mars. Da har hop-
perne hoppet de 9 foregående dagene 
og nå skal det avgjøres. Denne festsøn-
dagen er det også sportsgudstjeneste 
i Heggen kirke kl. 11.00. «Jeg gleder 
meg virkelig», sier sokneprest Geir E. 
Holberg. «Som vanlig har både Ole 
Gunnar Fidjestøl og flere fra Organi-
sasjonskomiteen allerede påtatt seg 
oppgaver i gudstjenesten, og kultur- og 
seremonigruppa stiller med kirkekaffe 
og kake. Spesielt spenstige blir de mu-

sikalske innslag i år. Vi har nemlig fått 
med oss et superlag med internasjo-
nal forsterkning. Ike Sturm, på bass er 
Music Director in the Jazz Church on 
Manhatten, New York, men det er jam-
men flotte andre musikere også. Våre 
egne musikere Hanna Louise Husøien 
og Helge Nysted, trommis Thomas 
Hvale og på saksofon har vi vært så 
heldige å få med oss Frøydis Grorud. 
Dette bare må bli bra», avslutter den 
sportsinteresserte soknepresten.

Gudstjenesten begynner altså  

kl. 11.00 og va-
rer i omtrent  
45 minutter. Så 
dette vil være 
en super start  
på en flott 
festdag i Vikersund. Alle er hjertelig 
velkommen til gudstjenesten og det er 
faktisk helt gratis, enten du har billett 
til rennet eller ikke.

Kan også minne om at Heggen kir-
ke vil være åpen både på fredag, lørdag 
og søndag under RAW-Air.

RAW AIR – Skiflyvingsgudstjeneste
Gudstjeneste med løft og luft under vingene

Ledig oppgave i Modum menighet

Vil du hjelpe til med å følge beboere 
til andakter på Modumheimen?

Annenhver uke er det andakter på tre institusjoner i Modum. To av prestene 
og diakonen bytter på å holde andaktene. Vi er så heldige at vi har frivillige 
som hjelper til på Modumheimen ved å hente de som trenger hjelp til å 
komme seg fra avdelingen sin og til der andakten holdes, og følge dem tilbake.  
Vi kunne trenge minst én person til. 

Det gjelder tirsdager i ulik uke kl. 10–10.30. 

Er dette noe for deg, blir vi veldige glade for å høre fra deg! Ta kontakt med 
diakon Kirsti Hole tlf. 95147345 eller epost kirsti@modumkirke.no. Du kan 
også høre med Jorunn Akselsen (frivillig), tlf. 415 67 370 hvis du har spørsmål. 

Da spørsmålet om frivillighets-koordinator kom opp i 
menighetsrådet, rakk jeg opp hånda.  Jeg har lyst til å bidra!
Frivillige i menigheten gjør veldig mye godt og viktig 
arbeid. Noe av dette er lett å se, mens andre oppgaver er 
litt mer usynlige – men like viktige.  Et av hovedmålene i 
langtidsplanen til Modum menighet er at alle frivillige skal 
bli sett, hørt, anerkjent og gis utviklingsmuligheter. Og et av 
tiltakene er å inkludere frivillige i medarbeiderutviklingen. 
Mye bra skjer på disse områdene, men en felles standard 
og koordinering av arbeidet har vært etterspurt.  Noe av 
det frivillighetskoordinatoren skal gjøre er å få på plass et 
«frivillighetsbibliotek» som gir en oversikt over alle oppgaver 
vi ønsker hjelp til. Alle frivillige skal ha en kontaktperson 
som følger opp med en årlig enkel samtale hvor den 

frivillige kan fortelle om hva som  
fungerer bra og hva han eller hun 
eventuelt ønsker annerledes. Vi 
har også laget utkast til frivillig-
hetsavtaler. Avtalene er enkle, men 
de tydeliggjør forventninger og hva 
oppgavene går ut på. En ny pro-
sedyre for frivillighet vil inneholde 
disse punktene og litt til. Hensikten 
er å gjøre det trivelig, forutsigbart 
og meningsfylt å være frivillig i 
Modum menighet. 

Trine Gjermundbo

Jeg vil være frivillighetskoordinator!
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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

Melissa Dalen Evensen 29.10.2017 Rud kirke
Selma Helmine Thorsby Fjeldheim 19.11.2017 Heggen kirke
Alma Louise Aas Fosnæs 19.11.2017 Heggen kirke
Håkon Green 19.11.2017 Nykirke kirke
William Ludvigsen Halvorsen 19.11.2017 Heggen kirke
Henry Indresæter Halvorsen 19.11.2017 Heggen kirke
Signe Marie Pedrezuela Sand 19.11.2017 Heggen kirke
Hedda Grimnes Ødegård 19.11.2017 Heggen kirke
Ingeborg Oline Kommedal Wigdal 26.11.2017 Rud kirke
Amund Thorsby Aalton 26.11.2017 Rud kirke

Navn Dåpsdato Sted

Rikke Eriksen 03.12.2017 Åmot kirke
Magne Slåtten Lundgreen 16.12.2017 Snarum kirke
Ebba Løvstad-Pettersen 01.01.2018 Heggen kirke
Isak Skibrek Hverven 21.01.2018 Heggen kirke
Ellie Aviana Pedersen-Mikkelsen 21.01.2018 Heggen kirke
Markus Høy-Sundbolien 11.02.2018 Heggen kirke
Alexander Wigdal Kristoffersen 11.02.2018 Heggen kirke
Sanna Maria Kartevold Skakstad 11.02.2018 Heggen kirke
Emil Midtskogen Trondsen 11.02.2018 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Laila Hansen 1953 28.09.2017 Åmot kirke
Grethe Laila Hunstad 1942 02.11.2017 Nykirke kirke
Eva-Carola Wolf 1931 03.11.2017 Åmot kirke
Hanne Voss Andersen 1963 03.11.2017 Åmot kirke
Per Lyder Hagen 1931 07.11.2017 Nykirke kirke
Svanhild Elstrøm 1928 10.11.2017 Åmot kirke
Ester Litlere Rydgren 1933 14.11.2017 Heggen kirke
Ruth Inger Ingebo 1930 14.11.2017 Heggen kirke
Agnes Kristine Nordhagen 1922 16.11.2017 Heggen kirke
Anders Nicolaysen 1926 17.11.2017 Heggen kirke
Olav Magne Skalstad 1927 22.11.2017 Åmot kirke
Gerd Johanne Midtun Bakken 1945 24.11.2017 Heggen kirke
Leif Magne Berg 1947 06.12.2017 Heggen kirke
Ole Kristian Wexal 1943 08.12.2017 Heggen kirke
Øyvind Arntsen 1977 11.12.2017 Åmot kirke, kapellet
Gerd Olaug Jahr 1928 12.12.2017 Vestre Spone kirke
Einar Eriksen 1947 15.12.2017 Heggen kirke
Reidun Sylvia Røsåsen 1935 21.12.2017 Heggen kirke
Ragnhild Høgåsen 1925 02.01.2018 Nykirke kirke
Gro Miriam Skjærstad Eilertsen 1921 04.01.2017 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Eva Haavik 1933 04.01.2018 Modumheimen kapell
Annie Margreta Indsetviken 1939 05.01.2018 Heggen kirke
Odine Rønvik 1928 09.01.20187 Åmot kirke
Harald Tandberg 1935 10.01.2018 Nykirke kirke
Marit Kristine Fjeld 1924 11.01.2018 Heggen kirke
Arne Kolbjørn Kristoffersen 1922 12.01.2018 Åmot kirke
Aasta Ellen Marie Mordal Ruud 1920 16.01.2018 Heggen kirke
Karl Tandberg 1925 18.01.2018 Nykirke kirke
Kristi Hovde 1933 19.01.2018 Snarum kirke
Tore Ivar Honerud 1932 23.01.2018 Modumheimen kapell
Knut Marius Tingelstad 1925 24.01.2018 Nykirke kirke
Narve Bjerke 1936 25.01.2018 Åmot kirke
Åse Rigmor Høibakk 1923 30.01.2018 Nykirke kirke
Bjarne Næss 1925 31.01.2018 Rud kirke
Gerd Heiland 1952 06.02.2018 Åmot kirke
Randi Halvorsen 1930 07.02.2018 Modumheimen kapell
Marie Kristine Sonja 
(Tullik) Ødegård 1930 08.02.2018 Åmot kirke
Gunhild Flage Walle 1920 09.02.2018 Gulsrud kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Marianne Slåtten Ørjansen og Glenn Lundgreen 16.12.2017 Snarum kirke
Anette Hagen og Pål Voldnes Lohne 10.02.2018 Åmot kirke
Trine Landmark Støkket og Øystein Bjertnes 17.02.2018 Snarum kirke
Therese Hovland og Espen Jahr 24.02.2018 Heggen kirke 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.  I 2017 kom det 
inn 111.659,-. 

Takk for den gaven 
du har gitt!

– Menigheten har lånt ut katekisme 
tavlen fra Snarum til utstillingen Sola 
Gratia som har vært en del av Luther 
jubileet i 2017. Utstillingen har vært i 
Drammen og på Notodden. Bildet her 
er fra Notodden. Tavlen er nå tilbake 
på plassen sin i Snarum kirke og kan 
sees der!

Sola Gratia



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

Mars
Søndag 11. mars – 4. søn. i fastet. – Joh 3,11-16
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
aktive konfirmanter. Runar J. Liodden og 
Hanna L. Husøien. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Ingrid B. Kunzendorf og Ellen K. Jepsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt, 
Anne-Kjersti Holberg, Helge Nysted og 
Åmot barnegospel. Kirkekaffe. 

Søndag 18. mars – Maria budskapsd. – Luk 1,46-55
Heggen kirke kl. 11: Skiflyvningsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien, Helge
Nysted, Ike og Misty Sturm, Thomas Hvale, 
Frøydis Grorud.  
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Henriette Brevig og Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste med aktive 
konfirmanter. Runar J. Liodden og 
Kristian Liodden. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Søndag 25. mars – Palmesøndag – Matt 26,6-13 
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt, Hanna L. Husøien og 
Modum Soul Children. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Andrea Skagen og 
Lars-Ole Gjermundbo. Kirkekafé. 

Torsdag 29. mars – Skjærtorsdag – Luk 22,14-23
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Andrea Skagen.
Heggen kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Andrea Skagen. 

Fredag 30. mars – Langfredag – Joh 18,1 – 19,42
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Henriette Skagen. 
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Langfredag i lyd og bilder. Geir E. Holberg og 
Andrea Skagen.

April
Søndag 1. april – Påskedag – Matt 28,1-10
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Henriette Skagen. 
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og  
Nicolay Grøtterud. Kirkekafé. 

Mandag 2. april – 2. påskedag – Luk 24,36-45
Nykirke kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Olavskirken kl. 19: Gudstjeneste. Jon-Erik 
Bråthen, Helge Harila og Sysle blandede kor.

Søndag 8. april – 2. søn. i påsket. – Joh 21,15-19
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen, Eli Landro.

Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Menighetens 
årsmøte. Geir E. Holberg, Arnstein Bleiktvedt, 
Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien,  Helge 
Nysted og Gnist. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Søndag 15. april – 3. søn. i påsket. – Joh 10,1-10
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Tårnagenter. Geir E. Holberg,  
Anne-Kjersti Holberg, Hanna L. Husøien og 
Modum Soul Children.  
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Ingrid B. Kunzendorf og Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og organistvikar. 
Søndagsskole. Kirkekafé. 
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys. 

Søndag 22. april – 4. søn. i påsket. – Joh 13,30-35
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Rune Stray og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og Åmot 
barnegospel. Kirkekafé. 
Snarum kirke kl. 18: Kirkelig Kulturkveld. 
Geir E. Holberg, Helge Nysted, 
Sysle blandede kor, Arne Kristian Skagen og 
Thomas Hvale. 

Søndag 29. april – 5. søn. i påsket.n – Luk 13,18-21
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Ellen Jepsen. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen og Eli Landro.
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19:  Treffpunkt. 
Runar J. Liodden m.fl. 

Mai
Tirsdag 1. mai  – Luk 14,12-14
Heggen kirke kl. 12: 1. mai gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 

Søndag 6. mai – 6. søndag i påsket. – Matt 7,7-12
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Rune Stray og Ellen K. Jepsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Runar J. Liodden, 
Hanna L. Husøien og Modum Soul Children. 
Kirkekaffe.

Torsdag 10. mai – Kristi Himmelfarts dag – 
Luk 24,46-53
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted. 

Søndag 13. mai – Søndag før pinse – Joh 3,16-21
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted.

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. 
Salg av kaffe, kaker, pølser og is.

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
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: Konfirmasjons-
gudstjeneste (Geithus) Arnstein Bleiktvedt, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien.
Nykirke kirke kl. 12: Friluftsgudstjeneste. 
Gruvetråkka. Runar J. Liodden, Kirsti Hole, 
Tro & Lys, Miljøgruppa, Familiespeidern og
Geithus musikkorps.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Henriette Brevig og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 12.30: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 

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

Her er gudstjenester som kan holdes 
dersom det er ønske om dåp. Kun én 
gudstjeneste pr. dato; først til mølla …

Torsdag 10. mai – Kr. Himmelfartsdag 
– Luk 24,46-53
Snarum, Rud, Gulsrud eller Vestre Spone kl. 13.00

Søndag 13. mai – Søndag før pinse 
– Joh 3,16-21
Snarum, Rud, Gulsrud eller Vestre Spone kl. 11

Mandag 21. mai – 2. pinsedag – Joh 6,44-47
Snarum, Nykirke, Rud eller Vestre Spone kl. 11

Søndag 17. juni – 4. søn i treenighetstiden 
– Matt 16,24-27
Snarum, Nykirke, Rud, Gulsrud eller
 Vestre Spone kl. 11

Søndag 24. juni – 5. søn. i treenighetstiden
– Matt 7,21-29
Snarum, Rud, Gulsrud eller Vestre Spone kl. 11


