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Modum sokn

Kjenn duft av friskhet
og morgenrenhet.
En dag står foran deg
hel og ny.
Solen skinner
og himlen blåner.
Det er langt til en uværssky.

Sett pris på dagen 
slik som den kommer,
og takk din Gud
for hver mulighet.
Dagen bringer så mye til deg
som Herren gir deg 
i kjærlighet.

Ikke alle dager
kjennes slik som denne.
Det er tungt å få puste da.
Og mørket senker seg
over dagen
og liksom skjuler
alt det Gud gav.

Men det han gav
er jo ikke borte.
Det er skjult
mellom gåter her. 
Men snart så rinner på ny
den dagen
da jeg får se Gud har meg kjær.

Da lysner dagen,
og duft av renhet
er det jeg kjenner
i kropp og sjel.
Og tanken stiger
til Himlens Herre
fordi han vil meg bare vel.

Fra diktsamlingen 
«Tid for hvile» 

av Helge Gutuen

Morgen
Foto:  Helge Haavik
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De kjempet og de gråt. Slavene på  
bomullsmarkene i Sør-Virginia, men 
de sang. Gospelsanger med et klart 
fremtidshåp. En dag skal rettferdig- 
heten seire. We shall overcome. Ord og  
melodier. Flere av våre sanser i et har-
monisk samspill. Strengene i våre hjer-
ter settes i bevegelse, og vibrasjoner får 
en gjenklang i hele vår kropp.

I den kirkelige sammenheng blir 
musikken det som binder det hele 
sammen. Det er valg av melodier og  
instrumenter som gir oss opplevelsen av  
en helhet.

De mektigste orgel som på fullt 
verk løfter frem både jubel og triumf 
og den sarte og forsiktige barnestem-
me som synger «Kjære Gud jeg har det 
godt».

Våre liv består av forskjellige faser 
og livsstemninger. Det kan være alt fra 
den største glede og begeistring, til den 
dager hvor livet kan synes tomt og me-
ningsløst. Som menighet og kirke skal 
vi ta hele livet på alvor. Ofte løftes nok 
det lyse og glade mest frem, men jam-
men er vi også sammen i de situasjoner 
hvor ordene blir fattige, hvor vi ikke ser 
noen mening.

Forfatteren Victor Hugo, kanskje mest 
kjent for boka Les Miserables, sa dette:

«Musikk uttrykker det som
ikke kan bli sagt om det som det 

er umulig å ikke si noe om».

Som prest kjenner jeg meg godt igjen 
i Victor Hugos sitat. Ord blir fattige, 
men musikken rører ved oss. Tekster 
og melodier som smeltes sammen sånn 
at det bare blir riktig. Heftige låter med 
en groove som gjør at vi bare må digge 
med. Salmer som mange kjenner og  

generasjoner før oss har brukt. Musikk, 
hvert til sitt bruk.

Jeg opplever at en av Guds store  
gaver til oss er nettopp musikken. Hvor 
fattig det hadde vært uten. Vi hadde 
vært et språk fattigere.

Derfor forsøker vi også i våre kirker 
og i menighetens forskjellige sammen- 
henger å bruke forskjellige typer  
musikkgenre. Hver til sin tid. Salmesang, 
liturgi og lovsang eller instrumentet 
som klinger alene. 

Mye av vårt arbeid for barn og unge 
har også musikken som et felles sam-
lingspunkt og arbeidsredskap.

I dag vil jeg få gi honnør til våre flot-
te musikere, Hanna Louise Husøien 
og Helge Nysted. På en flott måte 
«tuner» de seg inn på de forskjellige 
gudstjenester, begravelser, vielser eller  
konserter vi har. De har en utrolig 
evne til å tolke preget og å være med 
på å nettopp si noe om det som ikke 
kan sies. Når disse, enten alene, eller 
sammen med musikere de får med seg, 
spiller, så oppleves det så ekte og nært 
at tårene rett som det er presser på. 
Dere beriker våre liv.

Thank You 
for the music!

Geir, prest 

Musikk – det 
universelle språk

Kantor Hanna Louise Husøien og menighetsmusiker Helge Nysted flankert av ordfører 
Ståle Versland og biskop Per Arne Dahl.
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Jan Otto Myrseth
ny biskop i Tunsberg

På Kirkerådets møte i Tønsberg 6. juni ble domprosten i Bergen, 
Jan Otto Myrseth, tilsatt som ny biskop i Tunsberg bispedømme. 
Han overtar etter Per Arne Dahl som hadde sin avskjedsgudstjeneste 
i Tønsberg domkirke søndag 17. juni.

Myrseth var frem til han ble utnevnt 
til biskop, domprost i Bergen, har vært 
prost i Ringerike, sykehusprest på 
Ringerike og sokneprest i Norderhov. 
Han har også arbeidet som lærer i 
homiletikk ved Menighetsfakultetet og 
som timelærer i det nye testamentet 
ved Bibelskolen i Oslo.

Myrseth er oppvokst på Sunnmøre 
som nummer fire i en søskenflokk på 
fem, med en far som var møbelgründer, 
lokalpolitiker og søndagsskolelærer, 
og en hjemmearbeidende mor. Han 
har imidlertid bodd størstedelen av 
livet sitt på Østlandet. Han er gift med 
Merete fra Åmot og har tre voksne 
barn.

På spørsmål om hva han vil legge vekt 
på i sin tjeneste som biskop, svarer 
Myrseth:

«Jeg ønsker først og fremst å være 
en samlende leder som kan inspirere 
og oppmuntre medarbeidere og 
menigheter til frimodighet, håp og tro, 
og ny innsats. Mitt ideal er en trygg 
biskop som ikke krever urimelig stor 
plass, men raust gir rom for andres 
tjeneste og nådegaver. Derfor vil jeg 
møte medarbeiderne med tillit og 
åpenhet. Jeg ønsker at kirken skal 
kjennetegnes av et godt arbeidsmiljø, 
god lagånd og et oppmuntrende klima. 

En særlig utfordring i årene som 
kommer vil være å rekruttere unge 
mennesker til kirkelig tjeneste. Det 

er avgjørende viktig å satse på kirkens 
ungdomsarbeid og legge til rette for 
at ungdom også i de svært formende 
årene etter konfirmasjonsalder kan 
kjenne seg hjemme i kirken. Jeg vil 
bidra så godt jeg kan til å støtte opp 
om satsingen på gode tiltak for denne 
aldersgruppen. Det er den viktigste 
strategien for å styrke rekrutteringen 
til kirkelig tjeneste, og kirkens framtid 
vil avgjøres i vårt møte med ungdom.»

Den som vil lese hele presentasjonen, 
finner den på https://kirken.no/global 
assets/bispedommer/tunsberg/aktuelt 
-2018/cv_selvpresentasjon_jan_otto_
myrseth.pdf

Jan Otto Myrseth

Biskop Per Arne Dahl sendte før 
sommeren et sommerbrev til alle 
menighetene i Tunsberg. Brevet i sin 
helhet kan dere lese på www.kirken.
no/modum. Her i menighetsbladet tar 
vi med noen linjer fra brevet: 

«I dette sommerbrevet vil jeg også takke 
dere alle rundt i menighetene i Vestfold og 
Buskerud som jeg har fått møte i disse fire 
årene som biskop i Tunsberg. Avgjørelsen 
om å runde av og gi stafettpinnen videre 
ved fylte 68 kjennes riktig. Og ordet 
pensjonist finnes heldigvis ikke i Bibelen. 

Jeg vil fortsette med å formidle verdens 
beste budskap. Det er mulig å ha fred i 
sjela med en god samvittighet. Jesus døde 
for våre synder og tilbyr sjelefred til alle 
som tar imot.»

Vi takker Per Arne Dahl for jobben han 
har gjort som biskop i Tunsberg. Vi vil 
spesielt takke for de gangene han har 
vært med på innsettelser og ordinasjon 
– og for annen deltakelse i vår 
menighet. Vi håper at han vil fortsette 
med det. Vi ønsker Guds velsignelse 
over pensjonisttilværelsen. 

Biskop Per Arne Dahl
gir stafettpinnen videre
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Godhetsfestival   

11.–13. juni 2018.  Vel blåst!

Det har vært rundt 20 oppdrag med 
ulike gjøremål som har foregått rundt 
i bygda. Det kan nevnes rundvask hos 
en eldre dame, fotterapi, raking og  
hagearbeid, dikting, rydding, sengeskift 
og ikke minst mange gode samtaler 
rundt kaffe- og matbordet. Det har også 
vært tilbud om gratis bilvask i vaske- 
hallene til Knive AS.  En gjeng med 9 
klovner besøkte Modumheimen med 
boller. En betagruppe har besøkt en  
familie og satt opp husker, ordnet hage 
og reparert forskjellige ting. En gjeng 
av årets glade konfirmanter har del-
tatt på flere oppdrag.  Vi har også hatt  
malere i arbeid som har malt et hus 
som ikke var blitt ferdig. Et av høyde- 
punktene under festivalen var en 
rundtur i Modum med full hyggebuss 
og med kaffekos & underholdning på  
fiskeforeningens hytte i Søya. 

Mange har bidratt med bollebakst 
til servering for alle som har vært med! 
Vi har vært så heldig at noen bedrif-
ter har sponset oss med trematerialer: 
Takk til Monter, Bygg-Pro og Bygde-
snekkeren! Takk også til Gro Rundbrå-
ten for planter!

25. juni blir det tur til Blaafarveværket 
som sponser  billetter til gruvetur for 
alle guttene på Sevalstunet. Tildelte 
penger fra SpareBank 1 Modum gir oss 
mulighet til å invitere guttene på pizza-
fest etterpå.

Noe av det aller beste med God-
hetsfestivalen er at alle har kommet 
med gode kommentarer i etterkant, 
både de som deltar og de som mottar. 
Noen ganger har det vært umulig å si 
hvem av partene som ble mest glad, de 
som kom for å utføre gjøremål og sam-
taler eller de som tok i mot. Og noen 
overrasket med bløtkake for å belønne 
gode hjelpere!!

Vi som arrangerer har brukt mot-
toet «små ting gjort i kjærlighet vil 
forandre verden». Vårt ønske er at 
godhetsfestivalen skal være med å bi-
dra til et varmere og mer inkluderende 
samfunn hele året, og under årets fes-

tival viser det seg at 
flere har knyttet nye 
bånd. 

Etter disse dagene  
må vi si oss godt 
fornøyd med den 
gode responsen og 
takker fra hjertet 
alle som har deltatt 
og tatt imot! 

Klare til innsats

Klovner på Modumheimen

Ragnar Rosenlund tar i et krafttak Matpause

Så er den første godhetsfestivalen i  Modum, gjennomført! I dagene 11.–13. juni 
2018 har det vært 50 frivillige i sving som har gledet mange med godhet. Festivalen 
ble åpnet med tur langs elva, pølsefest og sang og musikk. 

Tekst og foto: Åse-Berit Hoffart
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Kirketjener i Nykirke, tilbake som fast 
ansatt: 

Navn: Jostein Blegeberg
Alder: 58 år

Hva gjør du når du ikke jobber som kirketjener?
Jeg bor på en gård og holder på der.

Hva er grunnen til at du søkte jobben?
Har behov for å komme litt ut fra gården 
og være med i en større sammenheng.

Hva gleder du deg til ved å jobben i kirken?
Jeg har tidligere jobbet som kirketjener 
i Åmot kirke og er kjent med hva 
jobben går ut på. Hyggelig å få møte 
mennesker i forskjellige anledninger.

Ny klokker i Heggen og Vestre Spone:
Navn: Malin Myklebost
Alder: 18 år

Hva gjør du når du ikke jobber som kirketjener/
klokker?
Jeg spiller fotball på Vikersund sitt 
damelag og synger i Heggen Gospel.

Hva er grunnen til at du søkte jobben?
Jeg søkte jobben fordi jeg trives med 
å jobbe frivillig i kirken, og ville derfor 
være med å bidra i gudstjenester.

Hva gleder du deg til ved å skulle jobbe i kirken?
Jeg gleder meg til de nye erfaringene 
som kommer med jobben og til å møte 
nye mennesker! 

Ny klokker i Åmot:
Navn: Karoline Myro
Alder: 17, (blir 18 i desember;) 
 
Hva gjør du når du ikke jobber som klokker?
Jeg synger i Heggen Gospel, driver med 
4H og er med venner! Ellers prøver jeg 
å få tid til å lese, ta bilder, bake og gjøre 
andre kreative ting. 

Hva er grunnen til at du søkte jobben?
Jeg søkte fordi jeg ønsker jobberfaring! 
 
Hva gleder du deg til ved å skulle jobbe i kirken?
Jeg gleder meg til å bidra i gudstjenesten! 

Ny klokker i Snarum og Nykirke:
Navn: Viktoria Skinstad
Alder: 18 år

Hva gjør du når du ikke jobber som klokker?
Jeg går på Rosthaug Videregående Skole 
og synger i Heggen Gospel.

Hva er grunnen til at du søkte jobben?
Jeg søkte jobben fordi jeg ønsket 
arbeidserfaring, samtidig som at jeg var 
kjent med miljøet og trivdes godt med 
frivillig arbeid i kirken.

Hva gleder du deg til ved å skulle jobbe i kirken?
Jeg gleder meg til å kunne bidra i 
menigheten.

Ny klokker i Heggen:
Navn: Sara Torp Christensen
Alder: 15 år

Hva gjør du når du ikke jobber som klokker?
Når jeg ikke jobber som klokker går jeg 
på skole og jeg liker å holde på med 
musikk, bl.a. Heggen Gospel.

Hva er grunnen til at du søkte jobben?
Jeg søkte denne jobben fordi jeg har 
lyst til å møte mennesker og bidra til 
en god gudstjeneste.

Jeg har jobbet som frivillig med 
arrangementer som LysVåken og 
Tårnagentene, og nå gleder jeg meg til å 
være med på mer. 

Hva gleder du deg til ved å skulle jobbe i kirken?
Jeg gleder meg til å lære meg hvordan 
jobben skal gjøres og bli mer kjent med 
de som jobber der og menigheten. Det 
blir spennende å starte i min første 
jobb!

 
Ny kirketjener i Åmot:
Navn: Risam Samuel Semereab
Alder: 17 år

Hva gjør du når du ikke jobber som kirketjener?
Når jeg ikke er kirketjener så har jeg 
et fotball lag som jeg trener opp og jeg 
sitter i styret til Heggen gospel pluss 
at jeg synger der av og til. Jeg er også 
lydmann i Heggen gospel og driver med 
lyd som hobby. Jeg går på Ringerike 
videregående skole på musikklinja hvor 
jeg har bass som hovedinstrument. 

Hva er grunnen til at du søkte jobben?
Jeg var så heldig å bli spurt av Nina 
Brokhaug Røvang rett etter jul om jeg 
ønsket å bli kirketjener i Åmot kirke 
hvor jeg også får holde på med det jeg 

Velkommen til nye kirketjenere og klokkere

Foto:  Privat

I forrige menighetsblad annonserte vi etter nye kirketjenere og klokkere til kirkene våre, og nå er alle stillingene 
besatt!  De presenterer seg i intervjuene under her, og vi ønsker dem velkommen som medarbeidere! Og så 
kommer dere til å møte dem og bli mere kjent med dem på gudstjenester rundt i bygda etter hvert.  
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liker best, nemlig lyd!

Hva gleder du deg til ved å skulle jobbe i 
kirken?
Jeg gleder meg til å se hvordan en 
gudstjeneste foregår «backstage» og så 
klart få erfaringene jeg får med å være 
kirketjener. 

Kirketjener i Rud, ny som kirke-
tjener i Vestre Spone og Gulsrud

Navn:  Martin August Molberg Drolsum
Alder: 19 år 

Du har vært fast kirketjener i Rud noen år, hva 
innebærer jobben? 
Jeg holder øye med at alt er i orden 
i kirken, ringer i klokker under guds-
tjenesten og er med i selskapet når det 
er kirkekaffe. Jeg er veldig opptatt av at 
kirken skal være en samholdsplass for 
bygdefolket, og folket forøvrig. At vi alle 
kan samles rundt gode verdier og et 
hjertegodt samhold. 

Hva er grunnen til at du søkte jobben? 
Jeg fikk tilbud om denne jobben i 
Rud kirke av Arild Løvik etter konfir-
masjonen og syntes det var stor stas 
å kunne få ansvar for dette lokale 
møtestedet. Jeg tok på meg jobben med 
stor glede, og blir lykkelig når jeg kan 
møte bygdefolk og familie til kirkekaffe, 
og føle at jeg har en jobb med mening. 

En jobb med mening for livet, og en 
jobb som opprettholder livsmening for 
bygdefolket og troende forøvrig. Glad 
for å kun ha hatt jobber med mening, 
trivselsassistent for eldre på gamlehjem 
og meningsfull og gledesspredende 
arbeid i Modum Menighet. Derfor 
søkte jeg nå utvidet stilling utover den 
jeg har i Rud.

I tillegg til de nye, fortsetter Linda Røed 
som klokker i Rud og Asbjørn Kleven 
som kirketjener i Snarum. I høytider 
og spesielle gudstjenester vil du kunne 
møte andre som er vikarer eller som 
bidrar inn, sånn som i Vestre Spone 
hvor kirkeutvalget har bidratt i mange 
år! 

Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge

Velkommen til nye kirketjenere og klokkere

Bak fra venstre: Karoline, Viktoria
Foran fra venstre. Malin, Risam og Sara

Foto:  Vidar Husøien

Foto:  Privat
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Jeg har nettopp vært på Gruvetråkka 
og feiret «Skaperverkets dag». Menig-
heten samlet i en flott gudstjeneste. 
Et frodig, grønn- vakkert skue ut over 
bygda vår. Lovsanger i takknemlighet 
til den treenige Gud som «..åpner sin 
hånd...og fornyer jordens overflate»  
(Sal 104 ).

Vel hjemme kommer jeg i tanker 
om en annen vakker skikkelse som vi 
har feiret med flagg og sanger i mai må-
ned: Vår egen Grunnlov. Med rette er vi 
takknemlige og stolte over de rammer 
den setter for vårt folks fellesskap. Men 
hva har den med «Skaperverkets dag» 
å gjøre?

Faktisk ganske mye! Nærmere be-
stemt gjelder det den ennå lite kjente, 
men ualminnelig viktige nye paragraf 
112. Se bare hvor vakkert og utfor-
drende den er formulert:

Enhver har rett til et miljø som sikrer hel-
sen, og til en natur der produksjonsevne og 
mangfold bevares. Naturens ressurser skal 
disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 
betraktning som ivaretar denne rett også 
for etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap om na-
turmiljøets tilstand og om virkningene av 
planlagte og iverksatte inngrep i naturen, 
slik at de kan ivareta den rett de har etter 
foregående ledd. 

Statens myndigheter skal iverksette til-
tak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Altså: Langsiktig og vidsynt forvaltning 
av skaperverkets gaver. Ikke rovdrift og 
bruk som raserer livsmiljøet og forgif-
ter atmosfæren. Klok bruk av ressur-
sene som ivaretar helse og livskvalitet. 
Ikke  nærsynt grådighet som truer livs-
grunnlaget for millioner og for de som 
kommer etter oss. 

En strålende viktig paragraf. Også 
fordi den tenker framover. Og jeg vil 
kunne se barnebarna mine i øynene. 
De skal jo arve jorden. Derfor må  
kursen legges om, og det haster. Men 
det er mulig. Og vi kan alle bidra. Vi er 
avhengige av å stå sammen. Rike må  
lytte til fattige. Makten må bøye seg ned 
til de som lider. Vi har overlevd som art 
fordi vi har vært gode til å samarbeide 
med hverandre. Nå gjelder det mer enn 
noen gang før.

Gudstjenesten på Gruvetråkka ut-
fordret oss til dette. Grunnlovens § 112 
gjør det samme. Å være lovlydig borger 
betyr også å ta miljøutfordringene på 
alvor. Både slik de møter oss helt prak-
tisk i våre hverdager og slik de utfor-
drer oss i politikkens store veivalg.

For Miljøgruppa
Leif Gunnar Engedal

Grunnloven
og gruvetråkka – levende  li

v 
 

Gr
ønn klode

Fast spalte «Grønn klode – levende liv»:

Søndag 27. mai var det gudstjeneste på Gruvetråkka i stekende sol. Mange var med å bidra inn i den flotte guds-
tjenesten. Prest Runar Liodden ledet og Geithus Musikkorps spilte. Familiespeideren tok «kirkemerke» og laget i 
stand i forkant, og Miljøgruppa hadde laget natursti til etter gudstjenesten. Kirsti diakon, Mari fra Miljøgruppa i 
menigheten, Nora Eline og Åshild fra familiespeideren og Hanne fra Tro og Lys var med og leste bønner.

Foto Røvang
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Tips fra høyere makter
I forbindelse med friluftsgudstjenesten på Gruvetråkka ringte jeg RfD (Renovasjonsselskapet For Drammens-
regionen) om hva som opptar dem i forhold til vern av skaperverket. Etter en inspirerende samtale med 
kommunikasjonssjefen, Marianne Holen, utfordret jeg henne til å skrive om hvilke tre ting hun og RFD vil utfordre 
oss som menighet og innbyggere i Modum kommune til å gjøre. Her er Mariannes tips.

Noe av det beste vi kan gjøre for klo-
den vår og for miljøet, er å ta vare på 
ressursene våre. Her er tre enkle tips 
til hva hver og en av oss kan gjøre i 
hverdagen:

1) Spis opp maten du kjøper
Visste du at hver innbygger i Dram-
mensregionen i gjennomsnitt kaster 
hele 39 kilo spisbar mat i året? Dette 
er mye mat som burde vært spist. Det 
kan for eksempel være en tomat som 
er blitt for bløt til salaten, eller brødet 
fra i går. Problemet er blitt så stort at 
en tredel av all mat som produseres 
i verden blir kastet. Omtrent 30 pro-
sent av verdens klimagassutslipp kom-
mer fra produksjon av mat, i tillegg til 
at det kreves enorme jord- og vann-
ressurser, og fraktes langt til oss. FNs 
matvareprogram har anslått at det pro-
duseres nok mat i verden til å mette 
12 milliarder mennesker. Per i dag be-
står verdens befolkning av «bare» 7,2 
milliarder mennesker. Statistisk er det 
derfor mer enn nok mat til alle. Likevel 
kastes så mye som en tredel av maten 
som produseres – samtidig som om 
lag 1 av 8 mennesker, 868 millioner, i 
verden sulter, ifølge tall fra FN.  Det er 

heldigvis ikke vanskelig å kaste mindre 
mat. Her er tre enkle grep: 

–  Planlegg innkjøp. 
–  Spis opp maten du har kjøpt inn før 

du kjøper nytt. 
–  Bruk rester: Lag minst én restemid-

dag i uka eller putt restene fra mid-
dagen i lunsjboksen til dagen etter.

2) Reduser forbruket
. Vi omgir oss i dag med mange ting, for-
di vi lever i et forbrukersamfunn. Det 
beste vi kan gjøre for miljøet når det 
gjelder avfall, er å lage mindre av det. 
Alle tingene vi omgir oss med krever 
ressurser og materialer å lage. Det kre-
ver råmaterialer fra naturen, det krever 
energi og vannressurser, og produktene 
skal gjerne fraktes fra andre siden av 
jordkloden. Har du noe du absolutt ikke 
vil bruke lenger, for eksempel en jakke 
eller en sofa, så gi det bort til noen som 
trenger det, istedenfor å kaste det. Da 
får noen andre glede av det, og vi slip-
per at brukbare ting blir til avfall.

3) Kildesortér
Heldigvis blir avfallet vi kildesorterer til 
råstoff til nye produkter. Da sparer vi 

naturen for nye uttak av råstoffer, for 
eksempel ved å smelte om aluminium 
til «ny» aluminium istedenfor å ta  
råstoffet bauxitt ut av naturen, vi sparer 
energi (vi bruker bare 5–10 % energi 
å gjenvinne metall, sammenlignet med å 
lage nytt), og det er mer miljøvennlig 
(mindre klimabelastende).

Runar Liodden

Marianne Holen, kommunikasjonssjef i 
Renovasjonsselskapet for Drammensre-
gionen (RfD)

Oslo Soul Children og Modum Soul Children sang sammen 
på festivalen. Det er Tryggve Følstad og Julian Baardseth 
fra Modum som danser med gutta fra Oslo-koret.

Festival på Gulsrud Leirsted 16. juni
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Bygdeposten er midtfylkets ubestridte 
og enerådende formidler av lokale ny-
heter i papirformat og som nettavis, og 
dekker Modum, Sigdal, Krødsherad og 
Øvre Eiker. Den ble grunnlagt i 1954 av 
Jørgen Bergo og hadde i starten èn ut-
gave i uka. Siden 1979 har den utkom-
met tre ganger i uka, og har pr. i dag 
7 ansatte pluss to freelance-årsverk. 
Opplaget var på 6178 i 2017, hvorav 
papirandelen utgjør 5245. Det faktiske 
antall lesere beregnes til å være 21000. 
Mange kan ikke tenke seg en tirsdag, 
torsdag eller lørdag uten lokalavisa.

Min første og mest skjellsettende 
erfaring med Bygdeposten, var da 
jeg som barn på 70-tallet sendte en  
spøkelseshistorie og en tegning til avisa.  
Jammen tok de det inn! En journalist 
fra Bygdeposten var også hjemme hos 
oss og gjorde et lite intervju. På den 
tida drømte jeg nok om å bli forfatter. 

Når jeg nå sitter her med ansvarlig re-
daktør og daglig leder av Bygdeposten 
siden 2012, må jeg spørre:

Hva drømte du om å bli når du ble stor?
Om det ikke var en bestemt yrkes-
drøm, har jeg alltid hatt en fascinasjon 
for sjø og drømte om å seile på de sju 
hav… Slik gikk det ikke, men under 
cruise med kone og barn har jeg i hvert 
fall fått en ørliten saltsmak i munnen. 
Veien til avisbransjen var et slumpetreff. 
Etter videregående var jeg skoletrøtt 
og ville heller trekke i arbeidsklær. Det 
ble noen måneder i industrien, deretter 
et års lærervikariat. Men så; en fredag 
stakk jeg innom Drammen Tidendes 
(Busken) lokaler i Vikersund, og samme 
søndag hadde jeg min første jobb for 
avisa. Selveste mister «Busken», Nils 
Drolsum, tok meg under sine vinger og 
ga meg en grundig innføring i journa-
listikkens mange avkroker. Det var en 
krevende «skole». Nils visste hva som 
måtte til og hvor lista måtte ligge.  
Etter fire år i DT gikk jeg over til avisa 
Fremtiden som journalist og vaktsjef, så 
tilbake til DT, før jeg tok roret i Bygde-
posten i august 2012.

Hva gleder du deg over i arbeidet med 
Bygdeposten?
Man kan prege hverdagen selv, sette 
dagsorden og sette sitt «fingeravtrykk» 
i spaltene. Det er ingen fasit for hvor-
dan man skal fylle rollen som lokal-
avisredaktør. Arbeidsdagen er ekstremt 
variert uten noen egentlig start og slutt. 
Redaktørrollen er som en «ryggsekk» 
man bærer med seg hele døgnet. Men 
det er en privilegert jobb å ha i et lokal-
samfunn. Noen mener sågar det er en 
viktig rolle.

Hvilke utfordringer ser du for deg i avisa 
nå og i fremtiden?
I en brytningstid som denne med en  
digital revolusjon som pågår, er det 
nødvendig å: 
– Få leserne til å forstå og akseptere at 
fremtiden i hovedsak handler om digi-
tal nyhetsformidling. Over tid vil det bli 
mindre papir, men det betyr ikke at det 
vil bli mindre lokalavis. Ser vi ti år fram 
i tid vil jeg bli overrasket om Bygdepos-
ten har mer enn én papirutgave i uka. 
– Å fremstå som aktuell, sette dags-
orden i saker som engasjerer og som 
blir lest. 

Leser du menighetsbladet? I så fall, hva 
setter du pris på å få med deg?
Det gjør jeg! Historier om mennesker 
er gjerne interessant. Dessuten, spalten 
«slekters gang» minner om at man er 
på jorda en kort periode. Det er verdt 
å reflektere over hva vi bruker den til-
målte tida vår her på jorda til.

Hvilken av kirkene i Modum føler du mest 
tilhørighet til?
Som moing og redaktør for lokalavisa 
burde jeg vel svare alle kirkene, hehe. 
Men det må bli Snarum; der er jeg døpt 
og konfirmert, og det er også døtrene 
våre. Det er også i Snarum jeg går på 
gudstjeneste to ganger i året, på 17. mai 
og julaften.

Menighetsbladet presenterer bedrifter i Modum

Bygdeposten  

og Knut Bråthen
Tekst og foto: Kirsti Hole
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På en av de aller varmeste dagene 
i slutten av mai, hadde vi besøk av  
informasjonsleder i HimalPartner, Line 
Konstali. Ett år han hun rukket å være 
i stillingen som hun overtok etter Terje 
Holmedahl. Å besøke og følge opp  
menigheter som har HimalPartner som 
sitt misjonsprosjekt, er en viktig del 
av hennes arbeid. Hun har selv vært i  
Nepal, og for oss i staben var det inspi- 
rerende og nyttig å høre om hennes  
og andres erfaringer med landet og  
arbeidet HP støtter. 

HimalPartner har jubileum i år, og 
på hjemmesiden deres leser vi: 

«HimalPartner, tidl. Tibetmisjonen, 
feirer i 2018 sitt 80 årsjubileum. Drøm-
men om Tibet var drivkraften, men 
landet ble raskt utilgjengelig for omver-
denen. Innsatsen ble isteden satt inn i 
nabolandet Nepal, med mange tibe- 
tanske folkegrupper innenfor sine  
grenser. Vi fikk være med og gi folk 
i Nepal vannkraft, teknisk utvikling, 
helsetjenester, utdanning og hjelp til 

selvhjelp. Senere kom vi også inn med 
utviklingsprosjekter på det tibetanske 
platå.»

Line, hvordan vil du beskrive denne 
«80-åringen» som du arbeider for?
– I alle disse årene har det vært en  
nøktern, nær og nyskapende organisa-
sjon. Vi har jobbet tett med lokalbefolk-
ningen og knytter også kontakter med 
nepalere som ønsker å gjøre det beste 
for landet sitt. I alle disse årene har vi 
samarbeidet med lokale myndigheter 
og på den måten sørget for at kompe-
tansen blir i landet når vi drar. Måten vi 
har gått fram på, ved å være forsiktige 
og ikke for pågående, gjør også at vi ikke 
motarbeides. Vi kan nå se at hjelpen har 
nådd nye generasjoner. En jente som en 
gang var på bibelgruppen til Asbjørn og 
Mia Voreland (misjonærer fra Vennesla) 
ble f.eks. en av de første til å kjempe 
mot trafficking i Nepal. Vi ser at flere 
kristne starter NGOer (*) og jobber 
aktivt for at Nepal skal få økonomisk 

vekst og en bedre fordeling mellom 
fattige og rike. (*non-governmental  
organization, samlebetegnelse på frivil-
lige organisasjoner).

Har du et tips til hvordan vi i Modum  
menighet kan være med på å feire jubi-
lanten? 
– Tenk på at: Tro kan flytte fjell! Vi 
ønsker å invitere dere på fjelltur!  
Arranger gjerne en tur etter gudstje-
neste i kirkekaffetiden. Få flest mulig 
folk til å være med og gå tur. Dere lager 
en innsamlingsplattform på bidra.no/ 
himalpartner og oppfordrer folk til å gi. 
Dersom dere i tillegg lager litt «show» 
er det ekstra moro. F.eks. trappeløp, 
misjonsløp etc. En perfekt mulighet til 
å engasjere ungdom i menigheten, også 
småbarnsfamilier som likevel drar på 
søndagsturer. Bli med på årets vakreste 
dugnad – gå tur i fjellet – for nettopp 
fjellfolket!

Besøk av 
Line Konstali 

i Himalpartner
Gave til HimalPartner: 

3000.15.47107

Tekst og foto: Kirsti Hole

Ved graven til David Westborg på Åmot kirkegård. Han var en av 
to grunnleggere av Tibetmisjonen i 1938.
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Etter min egen erfaring er det mange 
i Modum som har enkle dåpsfester. 
Og det som kan være en tendens i 
Hemsedal trenger ikke være en tendens 
her. Men er det allikevel en mulighet 
for at det kan bli slik her? Er det sånn 
allerede? I så fall hva er det som gjør at 
forventningene i lokalsamfunnet bygges 
opp? Kanskje er det sosiale medier og 
flotte bilder på facebook som gjør at 
man syns at festen skal være stor og 
flott?

Om det er slik i Modum nå eller om 
det kan bli sånn vet ikke jeg. Men jeg 
tror det er noe vi kan gjøre for å skape 
gode holdninger som gjør at mange 
ikke kjenner på et press til feire større 
enn det man har råd til. 

For det første tenker jeg verdigheten 
i det man feirer ligger i det som skjer 
i kirken. Det er der hendelsen skjer og 
blir virkeliggjort, i full offentlighet. Og 
det som skjer i kirken er likt for alle. I 
dåpen så er også slik at det er barnet 
som står i sentrum. Det bør ikke være 
hvor fint lokalet er og flott maten er. 
Det samme i bryllup. Festen etterpå 
er selvfølgelig hyggelig og skaper et 
minne for livet, men det som står som 
sentralt er at man feirer kjærligheten 
til hverandre og det løfte som gis til 
troskap livet ut. 

Det er også mange ting som 
kan man kan gjøre for å lage en fest 
som er billigere, men like koselig. Til 
bryllup kan man droppe alkoholen til 
middagen. Kanskje heller servere den 
litt sent etter at barna har takket for 
seg. Ikke alle er like glad i alkohol, og 
det fins mange gode alternativer som 
man kan spare mye penger på. Man kan 
også droppe dessert om man ikke er 
spesielt glad i søtsaker. Det er jo ofte 

kaker etterpå som det ofte blir igjen 
altfor mye av. Grillfest i partytelt er 
også et godt alternativ i bryllup etter 
min erfaring. 

Dåpsfest kan fint gjøres hjemme. 
Det trengs heller ikke leies inn catering. 
Maten kan gjøres enkel med en god 
suppe eller ved tapas (at gjestene har 
med en mindre rett). Man kan også 
spørre noen om å bake, noe mange 
gjerne gjør. Et ypperlig og billig lokale, 
om man er en stor familie, er Åmot 
kirke eller Vikersund menighetssenter. 
Her har vi både kjøkken og rom nok til 
enhver tilstelning.

Det er selvfølgelig lov til ha en stor 
fest med både brask og bram, men det 
kan være like fint, og gi like fine selfier, å 
ha en enklere fest. Og om det ikke bare 
er penger spart kan det også være tid 
og tankekraft spart som kan brukes til 
hverandre og familien sin.  

Arnstein Bleiktvedt

Er det blitt for dyrt å gifte 
seg eller å døpe barnet sitt?

I Hemsedal har de opplevd kraftig nedgang i dåpstall. Etter undersøkelser viser det seg at en del mener at de 
ikke har råd til å døpe barna sine. Festen etterpå koster simpelthen for mye. Vi ser også tendenser til dette når 
det kommer til bryllup. Er det blitt for dyrt å døpe barna sine og gifte seg?

Dåp i Åmot kirke av Nicoline-Victoria 
Syverstuen Nilsen.

Foto Robert Koziarski

Festdekket bord på Vikersund 
menighetssenter
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Aleksandra Stenmo valgte å arbeide 
i Åmot kirke i forbindelse med 
arbeidsuka si, og her forteller hun litt 
om hvordan det opplevdes.

Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg heter Aleksandra Stenmo, er 14 
år gammel og går på Søndre Modum                  
ungdomsskole. Jeg er for tiden aktiv 
i Heggen gospel,  og tidligere har jeg 
vært med i Modum Soul Children, 
Barnegospelen og Familiespeideren. Jeg 
har også vært kirketjener i Åmot kirke 
– i gudstjenesten den 18.03.2018. Jeg 
svømmer aktivt i Modum svømmeklubb 
og trener flere ganger i uken i tillegg til 
svømmestevner. Dette er noe jeg liker 
veldig godt, i tillegg til at jeg får trent 
mye.

Hva har du lyst til å gjøre i fremtiden?
Jeg kunne tenke meg å bli forsvars-
advokat, da jeg liker å kunne hjelpe 
folk som er i vanskelige situasjoner. Jeg 
interesserer meg veldig for samfunns-
vitenskapelige fag, og da føles dette 
som et riktig valg for meg. Veien videre 
for meg blir da å gå på universitetet i 
Tromsø. 

Hvorfor valgte du å ha arbeidsuka di 
akkurat i Åmot kirke?
Jeg valgte denne kirka fordi jeg vil lære 

mer om hva som skjer i kirka og bak 
kulissene i forkant av alt som foregår 
der. Jeg er konfirmant i år, og dette er 
en fin mulighet for meg til å bli kjent 
med kirka og de som jobber der. 

Hva har du vært med på i kirken?
Jeg har vært med på følgende:
Organist Helge Nysted og jeg har 
gjennomgått og merket kabler til 
lydutstyr.

Var med på babysang to ganger 
sammen med trosopplærer Anne-
Kjersti Holberg, og det var fint å se 
forholdet mellom barn og mor. 

Jeg har fått sett hvordan timeplanen 
i hverdagen fungerer som f.eks når det 
planlegges gudstjenester, møter, ferier 
osv. 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang 
viste meg hvordan hun jobber på kon- 
toret og jeg var også med på et møte 
mellom henne og organist Hanna 
Louise Husøien. Har også vært med 
på et møte angående neste utgivelse 
av Menighetsbladet sammen med hele 
staben.

Jeg leste igjennom Modum menig-
hets handlingsplan for 2018 og årsmel-
dingen for 2017, for å sette meg inn i 
ting som har skjedd og skal skje. 

I resepsjonen har jeg fått se hvordan 
hverdagen er for menighetssekretærene 

Rine Brekke og Siv Anita Skatvedt, som 
f.eks. tar imot telefoner og besøkende.
Jeg har også hjulpet prest Runar J. 
Liodden med å plukke ut bønner 
som skal leses av presten til hver av 
konfirmantene. 

Hva overrasket deg mest?
Det som har overrasket meg mest er alt 
arbeidet som ligger bak det som skjer 
i kirka, f.eks gudstjenester, begravelser, 
regnskap, planlegging etc. Det er også 
mange som jobber her som jeg aldri 
har møtt før.

Hva likte du best?
Jeg likte best å være med på å finne 
bønner til hver enkelt konfirmant 
sammen med Runar. Jeg kjenner mange 
av konfirmantene, og da føler jeg at jeg 
kan finne riktige bønner for hver enkelt 
av dem. Jeg føler også at jeg har blitt 
kjent med alle som jobber i Åmot kirke 
og syntes at de har tatt godt imot meg. 

Kunne du tenke deg å bli prest? Evt. jobbe 
med noe annet i kirken?
Jeg tror ikke det, for jeg er ikke så glad i 
begravelser. Hvis jeg skulle valgt å jobbe 
innenfor kirken så ville jeg valgt å være 
kirkeverge. 

Intervju med

Aleksandra Stenmo 
Intervjuet av Siv Anita Skatvedt, vikar som menighetssekretær

Foto: Nina Brokhaug Røvang
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27.05. – 3.06. gikk turen av «Jugendk-
reis Grimmelfingen» til Norge, til Viker-
sund. 
Vi har vært veldig forventningsfulle, 
bare ei jente som er biatlet (skiskytter) 
har vært i Norge før (og selvfølgelig 
Anne og Alfred – utallige ganger). Men 
alle visste om Heggen Gospel, mange 
av dem har tatt imot dem under årets 
turne.

Vi kom med tre biler og det gikk 
veldig bra. Men dessverre røyk Alfreds 
bil på hjemreise og ble stående i Dram-
men Opelverksted. Noen av oss måtte 
pga det reise tilbake med toget. Men vi 
fikk se en elg!

Tema for denne turen har vært: 
begeistringen beveger deg og andre.

Og det var stor begeistring alle dagene.
Begeistring var også tema i andak-

tene om morgenen i menighetshuset. 
Takk for at vi kunne bruke dette huset!

Det var ikke lov å bruke et ord i 
disse dager som ødelegger: «kjedelig». 
Vi har lært det i Heggen Gospel for 
mange år siden: ingenting er kjedelig, 
bare en sjøl kan være kjedelig.

Og det var langt ifra at noen ville 
bruke dette ordet.

Programmet har vært veldig vari-
ert. Og været har vært «aldeles helt 
konge». Enda varmere enn i Tyskland 
i denne tiden. Det kom helt uventet. 
Men det var ingen som klaget over det. 
Tvert imot.

Vi ble fantastisk godt tatt imot av 
alle gjestegivere. Så engasjert dere har 
vært! Tusen takk skal dere ha!

Turen besto nesten bare av høyde-
punkter. Jeg sa til ungdommene våre at 
det er en stor ære å få høre Johan Sol-
berg, en av de siste levende tidsvitner 
av fangeleirer under andre verdenskrig. 

De hørte med tårer i øynene, særlig 
da han sa: dere er alle mine venner. Det 
de hørte om dødsmarsjen har de aldri 
hørt før. Det står ikke i skolebøker. Det 
må høres for å bli trodd.

– «Kan du tilgi disse mennesker?» spurte 
ei jente. 
– «Mennesker kan jeg tilgi», svarte Johan, 
«men ikke systemet. Derfor hold deg unna 
nynazistene, de vil ha revansj». Det var 
et av Johans gode råd. Det er vi veldig 
takknemlig for å høre.

Vi besøkte Rosthaug  gymnas og har 
vært med i flere tysktimer. Spennende. 

Haugfossen var med i program,  
Blaafarveverket og særlig gruvene skap-
te litt nedkjøling. Det var godt å høre 
på tysktalende Rainer Hille.

Oslo var verdt en tur til Slottet, 
Karl Johan, Domkirken og Akershus 
festning. Operaen har vi heller ikke 
glemt å se på.

Alle syntes Norge er et meget vak-
kert land. Overbegeistret gikk de opp 
Dokkaløypa og badet med stor glede i 
sjøen. En sjø til oss helt alene. Det var 
en opplevelse av de sjeldne.  

Vidar hadde laget til en fest på Drol-
sum med fotball, grilling og andre leker 
sammen med KRIK og Heggen Gospel 
og gjestegivere. Tusen takk, Vidar.

En tur med Arild og båten hans på 
Tyrifjord var overveldende.

Det var stor forundring at det fin-
nes mennesker som tør å hoppe ned 
hoppbakken. Det er det rene galskap, 
syntes noen. 

Stor glede skapte en felles øvelse 
med Heggen Gospel for våre ungdom-
mer. Det har gitt mersmak og vi gleder 
oss til å synge to felles sanger under 
hovedkonserten i Ulm.

Alt vi har opplevd sammen gikk 
dypt, og vi reiste med stor takknemlig-
het tilbake til Tyskland.

Begeistringen beveger. Forhåpent-
ligvis også i fremtiden.

Velkommen til Tyskland.                                                                        

Alfred Büchler 

Alfred Büchler og Johan Solberg

Tysklandsbesøk
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Sommerens 
høydepunkt «by far»
Da er vi endelig fremme, Heggen gospel 
på turne til Tyskland. Etter tjueen og en 
halv time i buss, var det deilig å endelig 
kunne strekke på beina. Vi hadde i år 
prøvd ut å ta første natt på ferje, noe 
vi også skal gjøre på vei hjem. Å slippe 
å sove på bussen var fantastisk, og selv 
om Grimnesbussene for meg nå føles 
som et andre hjem, må jeg innrømme 
at det var deilig å for en gangs skyld få 
en uthvilt dag på bussen.

Vårt første stopp var i år, som de 
siste årene, Affalterbach. Her fikk vi 
komme tidlig og få en rolig start på  

turnéen. Vi fikk utstyret på plass før 
ungdommene fikk mulighetene til å 
slappe av ved menighetssenteret eller 
reise til en dyrehage. Senere fikk vi med 
oss et begredelig tap for Tyskland før 
turen gikk tilbake til kirken. Der hadde 
vi en konsert for en nesten full kirke. 
Veldig morsomt å få være med på et så 
godt gjennomført opplegg fra tyskernes 
side.

Det ble lange, harde, varme, svette 
og fantastiske dager i Tyskland der sterk 
innsats og god stemning går hånd i hånd 
for å lage en så god turné som mulig. 

Bare se på konsertprogrammet videre:

• Ilshofen
• Hermuthausen
• Bühlertann
• Tannenburg
• Erbach
• Böfingen
• Grimmelfingen

Vi håper dere alle har hatt en flott  
sommerferie!

Jan Erik Ingesen
Untersontheim

Foto:  Vegard Berget

Heggen gospel
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Håvard Svendsrud med trekkspillet

I 2008 ble Rullatormila® arrangert 
for aller første gang etter at idéen ble  
klekket ut på Kirketorget i Åmot kirke.  
I år var detakerantallet rekordhøyt. 
159 deltakere ble loset rundt i den 
kilometerlange traséen av ansatte på 
Modumheimen, elever fra Helse- og 
Oppvekstlinja på Rosthaug videre-
gående skole og familiemedlemmer.  
Håvard Svendsrud sørget for levende 
musikk både ved start og mål. Barn fra  
Melumenga barnehage og Enger skole 
heiet de eldre fram underveis med høye 

rop, flagg og plakater. Biskop Per Arne 
Dahl og Eldre- og folkehelseminister Åse  
Michaelsen overvar jubileumsløpet og 
hilste alle med hver sin appell. Ordfører 
Ståle Versland delte ut medaljer til alle 
som kommer i mål etter brattbakken 
opp fra kirken. Til slutt ble det servert 
grillmat og bløtkake før Runar Liodden  
sang velsignelsen. En av de eldre delta-
kerne omtalte arrangementet til NRK 
slik: 

Rullatormila er reine 17. mai 
– en folkefest! 

Rullatormila
Onsdag 13. juni var det tid for 10 årsjubileum for 
det utradisjonelle trimløpet for eldre

Tekst: Runar J. Liodden
Foto:  Vigdis H. Buhagen



Modum Menighetsblad Nr. 3/2018
17

    

100-åring i mål.
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På Babysang gir vi gode musikkopplevelser til de minste. 
Vi bruker sang, regler, instrumenter og leker for å skaper en trygg, trivelig 
og morsom samling for små og store. Her kan du få oppleve hvor mye 
sang og musikk betyr for barnet, og du får møte andre småbarnsforeldre 
til sosiale samvær.
Er du redd for å synge sammen med andre? Frykt ikke! Den absolutt 
vakreste stemmen barnet ditt kjenner er stemmen din. Og DET er det 
viktigste. Babysang er god stemning!

Vi har Babysang på Vikersund menighetssenter og i Åmot kirke
I Åmot er det Babysang annenhver onsdag (ingen påmelding). Det er 
lunsj på kirketorget fra kl.11:00 for de som ønsker det. Så fortsetter 
vi med Babysang kl.12:15-13:00. 
I Vikersund er første samling åpen for alle som vil komme og se, og 

etter det er det påmelding til faste grupper med opptil 15 
babyer m/følge. Her er det torsdag som er Babysangdagen. Vi 
starter med Babysangsamling 13:00 og fortsetter med mat og 
prat etterpå.

Oppstart for høstens Babysang:
Åmot kirke: onsdag 29. august 
Vikersund menighetssenter: torsdag 30. august

Vil du vite mer om Babysang, datoer for høsten o.l., 
gå inn på menighetens hjemmeside: kirken.no/modum  

Gå inn på knappen Barn og unge så finner du Babysang.
Kontaktperson: 
Anne-Kjersti Holberg annekh@modumkirke.no  (416 57 059)

Musikk til de minste! 

Isak og Amund i heftig samspill

Alexander og mamma Ann Kristin

Trosopplæring
I høst 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 kirke-rommet. En flott samling 
med leik, fortelling og skattejakt.  Vi 
skal også synge og lage fin musikk 
sammen. 

Kom og få 4-årsboka!
4-årsboka blir delt ut i en gudstjeneste 
i den kirka barnet sokner til. Av 
praktiske årsaker må vi ha de andre 4 
i kirka-samlingene felles i Åmot kirke 
og Heggen kirke.
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.

Til foreldre/foresatte:
Invitasjoner blir sendt i posten til alle 
4-åringer som er medlemmer av Den 
norske kirke (døpt).  Andre 4-åringer 
er også selvfølgelig velkomne til å 
være med. 
Ta da kontakt med kirkekontoret 
tlf.: 3278 3230, eller på e-post til 
trosopplærer annekh@modumkirke.
no, slik at vi kan sende invitasjon til 
deres 4-åring også.

Hilsen fra Nina Hagen og 
Anne-Kjersti Holberg

4 i kirka-samlinger:
I Åmot kirke, for 4-åringer som 
sokner til Nykirke, Åmot og Vestre 
Spone kirke.

Lørdag 8. september 
kl.11:00-12:30

 
I Heggen kirke, for 4-åringer som 
sokner til Rud, Snarum, Heggen og 
evt. Vestre Spone kirke.

Lørdag 13. oktober 
kl.11:00-12:30

 
Utdeling av 4-årsbok:
Åmot kirke      16/09 kl 11
Nykirke kirke        23/09 kl 11
Rud kirke           14/10 kl 11
Vestre Spone kirke  14/10 kl 13:30
Heggen kirke          21/10 kl 11
Snarum kirke         21/10 kl 11

Bli med på 4 i kirka!

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



Modum Menighetsblad Nr. 3/2018
19

    

Førsteklassing 
i høst? 
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 kommer får 6-årsboka «Tre 
i et tre». Mye sang og musikk, 
fortelling og intervju med noen 
som begynte i første klasse i fjor.

Ingen påmelding, det er bare 
å komme!

ARR: LYS VÅKEN (OVERNATTING I KIRKA) 
DATO:  
STED: HEGGEN KIRKE OG ÅMOT KIRKE 
ALDER: 6. TRINN 

Spennende og morsom
adventsnatt i kirka!

Hvis du ikke har meldt deg
på enda, ta kontakt med

Anne-Kjersti Holberg;
tlf 41657059

Les mer om LysVåken på
www.kirken.no/modum

1.-2. desember

HOLD AV DATOEN!!

Tirsdag 21. august etter skoletid er det 
konfirmant-kickoff for 9. klassingene fra 
SMU i Åmot kirke, mens NMU-elevene 
samles på Vikersund menighetssenter 
onsdag 22. august. 

Det er ikke for seint å melde seg 
på. Påmeldingskjemaet kan lastes ned 
på www.kirken.no/modum under 
Konfirmasjon. Eller man kan bare møte 
opp ved oppstarten 21. og 22. august! 

Kateket Vidar Husøien og prest 

Runar Liodden gleder seg stort til å 
møte nye tenåringer og sammen skape  
et spennende og meningsfull konfir-
manttid. Alle er velkommen til å delta! 

Er det du lurer på?: 
Ring eller send en epost til 
kateket Vidar Husøien – 922 29 302 – 
vidar.husoien@modumkirke.no eller 
prest Runar Liodden på 47 97 49 89 – 
runar.liodden@modumkirke.no.      

Velkommen 
som konfirmant i Modum menighet!

Foto: Mona Lindseth
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Siden sist  
Glimt fra menighetens aktiviteter
Takk til alle som har sendt inn bidrag

I Snarum kirke kom kongen på besøk  
17. mai.

Modum KFUK-KFUM speidere ved familiespeideren med flaggborg i Åmot kirke

Modum Speidergruppe NSF dannet flagg-
borg da folk gikk inn i Heggen kirke.

Klesbyttedag

 Syng med oss

«Syng med oss» i Åmot kirke 15. mai, 
dagens gjest Wilfred Liljeroos

 17. mai

 Championsleague finalen

 Nykirke kirke

Lørdag 9. juni hadde vi klesbyttedag/gratis 
klesbutikk på Vikersund menighetssenter, 
og mange var innom. Vi satser på nytt til 
neste år – følg med på menighetens hjem-
meside for tid og sted!

Etterlengtete nye puter i alle benkene i 
Nykirke! 
Takk til Rypaas legat for støtte!
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 2. pinsedag i Gulsrud kirke

 Go-Kart i Sigdal

Med teksten «STOLTE FORELDRE» reiste plutselig 
og helt overraskende en gjeng rosakledde mødre seg 
opp under introsangen i gudstjenesten og danset til 
«Kom bli med». Trampeklapp og stor jubel!

Ole Henrik Bottolfs ble takket 
av etter 15.5 år i barnegospelen, 
mer enn 10 av de som trommis! 
To CD innspillinger, utallige kon-
serter, opptredener og øvelser 
samt opplæring av nye aspiran-
ter. Vi er utrolig takknemlige for 
det du ar bidratt med og den du 
har vært i barnegospelen!

 Åmot barnegospel

Tradisjonen tro ble det avholdt kveldsguds-
tjeneste i Gulsrud kirke 2. pinsedag. Kapellan  
Runar Liodden ledet gudstjenesten og menig-
hetsmusiker Helge Nysted trakterte pianoet. 

I år hadde vi gleden av å ha med oss menig-
hetens Gospelkor på gudstjenesten, de deltok 
både med solosanger og som forsangere på  
salmene. 

Gulsrud viste seg fra sin beste side, og den 
sagnomsuste, årlige kirkekaffen var prikken over 
i’en ute i den flotte sommerkvelden.

På fire hjul i svingene!
En glad gjeng fra KRIK Modum fikk virkelig svidd av 
litt gummi på Go-Kart banen i Sigdal den 19.mai i år.
KRIK Modum prøver mange forskjellige idretter og 
nå var turen altså kommet til Go-Kart.

Sigdal er en perfekt bane med hyggelig betjening 
og gode Karter. Dette gav mersmak, så kanskje det 
blir en fast vårlig begivenhet.
  
Disse var med:
Foran fra venstre: Erik Berg, Felix Albrigtsen, Andre 
Boucher, Stener Frognes, Trygve Ingvoldstad, Espen  
Andreas Bottolfs, Kjartan Albrigtsen. Bak fra venstre Geir 
E. Holberg, Simen Asbjørnhus Berg.        Foto: K. Albrigtsen.

Overnattingstur med Åmot barnegospel 22.-23. april i Åmot kirke. 

Ylva, 
Frida Marie og 
Silje solister

Ivrige deltagere på natursti
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 Familiespeideren

 Delinga

Familiespeideren var på tur i Finne-
marka. Vi gikk tur til Breili og sov under 
åpen himmel ved Breilivannet.  Vi badet, 
lagde grønnsakssuppe og koste oss. På 
lørdagen lærte vi kart og kompass før vi 
prøvde oss på kompassorientering. Alle 
klarte å finne kompasskurs og riktig vei. 
Vi lærte også om Breili og hvorfor det 
er vernet. En spennende tur med flott 
vær og mye knott!

Tekst og foto: Baardseth

Søndag 3. juni var det friluftsgudstjeneste på De-
linga i strålende vær. Som vanlig ledet Jon Mamen 
gudstjenesten, og Geithus Musikkorps spilte. Etter 
gudstjenesten var det kirkekaffe med et rikholdig 
kakebord forberedt av Delingas venner, og Otto 
Myrvold fortalte om livet på Delinga.

Foto: Einar Strand
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Tirsdag 13. november kl. 18.00 starter vi opp 
sorggruppe i Åmot kirke. En sorggruppe vil bestå 
av personer som har opplevd å miste en av sine 
kjære. Vi legger opp til 6-8 samlinger, hvorav de 
fleste vil være etter nyttår. Datoene for disse vil 
bli satt opp etter at gruppa har vært samlet første 
gang.

Vi har en enkel samtaleform over en kopp kaffe/ 
te, med utgangspunkt i noen oppsatte temaer 
som er aktuelle når en opplever sorg i forbin-
delse med et dødsfall, og selvfølgelig temaer som 
medlemmene i gruppa ønsker å ta opp. Alle vil få 
muligheten til å snakke om sine opplevelser, og få 
noen å dele smerten og sorgen sin med.

Gruppa vil bli ledet av diakon Kirsti Hole og 
frivillig medarbeider Brit Bjørke.

Påmelding innen fre. 9. nov. til:  
Kirsti Hole, tlf. 951 47 345 eller 
kirsti@modumkirke.no

Velkommen til sorggruppe!

Jan Egil Hovland som er ansatt i Kir-
kens Bymisjon Drammen-Kongsberg 
kommer og vil informere om arbeidet 
de driver.

Kirkens Bymisjon startet sitt arbeid  
i Drammen 1. desember 1997. 
Møtestedet var det første arbeidet 

vi startet i byen, et sted som fortsatt 
er i daglig drift. Møtestedet er et 
lavterskeltilbud for rusavhengige 
mennesker og andre marginaliserte 
grupper i samfunnet. I flere år 
var kafeen ryggraden i vårt til- 
bud i Drammen. Den ble startet opp 
med en ansatt og 30 frivillige. Siden har 
vært arbeid og vårt tilbud blitt stadig 
større og bredere.

Vi startet opp vårt arbeide på 
Kongsberg i 2009. Virksomheten ligger  
formelt under Stiftelsen Kirkens By-
misjon Drammen og dens styre. Vi 
ønsker å avdekke nødens årsaker, lindre  
smerte og arbeide for en bedre og 
mer rettferdig fordeling i Kongsberg-
området.

TV-Aksjonen 2018
–  Vi gleder oss til å invitere alle i Norge 
til en stor dugnad for at flere får delta i 
en meningsfull hverdag, gode fellesskap 
og får ly for natten, sier generalsekretær 
i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing 
Hvambsal.

Aksjonen har fått navnet «Kom 
inn!», og vil bli en dugnad for å skape 
møtesteder rundt om i Norge som  
skal motvirke utenforskap.

Med midlene fra TV-aksjonen skal 
Kirkens Bymisjon åpne dører til mange 
nye møtesteder som kafeer, arbeids- 
og fritidstilbud, overnattingssteder og 
sosiale nettverk.

Sett av søndag 21. oktober og 
bli med som bøssebærer!

«Kom inn!»
MINDRE 
ALENE 
SAMMEN

Jan Egil Hovland

Kirkens Bymisjon er tildelt TV-aksjonen 2018. I den forbindelse blir det 
et møte på Vikersund menighetssenter onsdag 26. september kl 19.00. 

Foto: Rine Brekke
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Heggeneie
Husmenn og andre under Heggeneie som var kirketjenere, ringere, kirkesangere, 
klokkere, gravere, organister, skoleholdere/lærere eller drev med stell av graver

«Historiespalten»

Vidar Brekke
Medlem av 

Modum menighets 
historieutvalg

Kirketjenere 
Peder Hansen Dalen – husmann – Dalen Nordre: 1891 
Simen Simensen Gråten – tidligere husmann – Gråten: 1900–1937 
Sigvart Johansen – bosatt Gråten: 1928 

Ringere 
Even Sørensen Dalen– husmann –  
Dalen Søndre: Siste halvdel av 1800? 
Ole Andersen – husmann – Berget: Siste halvdel av 1800? 
Simen Simensen Gråten –  
tidligere husmann Simen Kristiansen – Gråten: 1900–937

Gravere 
Gulbrand Mikkelsen Briskerud – husmann Briskerud: 1876–1892 
Andreas Gulbrandsen Briskerud – husmann Briskerud: 1892–916

Underklokkere 
Peder Pedersen Moen – husmann Moen: 1801  
Hovedklokkere 
Erik Olsen Brekke – Haugerud og Spone gårder (kirkens eiendommer): 

Antatt 1800–1822 
Hans Eriksen Brekke – Granstad: 1822–1874 
Jens Hansen Brekke – Granstad: 1874–1900 
Ole Olsen – Granstad: 1900–1910 
Olav Samuelsen – Granstad: 1910–1918

Kirkesangere 
Peder Pedersen Moen – husmann Moen: 1858  
Hans Eriksen Brekke – Granstad: 1840 
Jens Hansen Brekke – Granstad: 1876–1900

Organister 
Jens Hansen Brekke – Granstad: 1854–1876 

Skoleholdere/lærere  
Peder Pedersen Moen – husmann Moen: Skoleholder 1801–1858? 
Erik Olsen Brekke – omgående skoleholder Haugerud/Spone gårder 
(kirkens eiend.) 17??–1822  
Hans Eriksen Brekke – Granstad: Antatt 1846–1874 ved Granstad 
Jens Hansen Brekke – Granstad: Antatt 1874–1891 ved Granstad 
Ole Olsen – Granstad: 1900–1910 ved Granstad  
Olav Samuelsen – Granstad: Antatt 1910–1918 ved Granstad

Stell av graver 
Berte Briskerud f. Lagesdatter gift med Gulbrand Mikkelsen  
Briskerud: 1876–1894 
Inger Gurine Briskerud f. Olsdatter gift med Andreas Gulbrandsen Briskerud: 
1894–1933

1963

«En liten legende»

Det var en liten solstråle som hadde 
hørt tale om noe som het mørke. 
Og den lurte spent på hvordan det 
så ut.

Så dro den av sted for å lete etter 
mørket.

Den lette i trange kroker, inn gjen-
nom små vindusruter, oppe og nede 
og over alt. Men mørket kunne den 
ikke finne, for hvor den kom, ble det 
lyst.

(Røyken menighetsblad)

Kilde: Modum menighetsblad – desember 1963

At jobber som gravere, kirketjenere mv. 
føltes som en byrde for husmennene, er 
det lite som tyder på. I en husmannskon-
trakt for husmannsplassen «Briskerud» 
datert 10. april 1895 – undertegnet av 
sogneprest Grønvold og Andreas Gul-
brandsen Briskerud, kan en lese at den nye 
husmannen kunne få overta jobben som 
graver, dersom forholdene rundt den for-
rige tilsa det.

I tillegg til pliktarbeidet på Heggen pre-
stegård, hadde de jobb ved siden av. Mange 
var skomakere, tømrere, slaktere eller 
skogsarbeidere. Etter at papirfabrikkene i 
Geithus ble etablert, fikk mange jobb der. 
Nedenfor har jeg laget en oversikt over 
husmenn og andre som bodde i området 
rundt Heggen og som hadde funksjoner 
knyttet til Heggen kirke. Plassen de bodde 
på er tatt med, likeledes kjente år eller 
perioder de hadde funksjonene. Oversik-
ten er ikke uttømmende.
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1960

«Våre nye hjem»

Harald Kind og Paula Myrvang, begge Vikersund – 
Arne Hjermund Hov, Snarum og Gudny 
Synnøve Lybeck, Vikersund – Magne Edquist og 
Inger Grete Nilsen, begge Geithus – John Einar 
Tandberg, Rakkestad og Åshild Hanna Moe 
Tandberg, Gulsrud – Henry Kjølstad, Gustadhøgda 
og Marit Synnøve Andersen, Geithus – Arne 
Reidar Pedersen, Kongsberg og Astrid Martinsen, 
Vikersund – Rolf Oddvar Bentzen og Live Birgitte 
Toeneiet, begge Vikersund – Svend Roland 
Karlsen og Elsa Marie Hegna, begge Vikersund 
– Aage Kopperud og Synnøve Disen, begge 
Geithus – Elling Nikolaisen og Randi Margareth 
Hansen, begge Geithus – Kjell Normann Persson, 
Vestfossen og Eva Hansen, Åmot – Olav Olavsen 
Slattum, Lunde i Telemark og Anna Engebretsen, 
Åmot – Kjell Dyrhovd, Krøderen og Helle Karine 
Berg, Østmodum – Anders Bottolfs, Sønsteby og 
Anne Marie Berget, Geithus – Per Clarholm, Asker 
og Anne-Helen Sundhaugen, Vikersund – Åge 
Bjørndalen og Elsa Karin Wickmann, begge Geithus 
– Kåre Mathis Moløkken, Tyristrand og Ruth 
Elisa Borgen, Vikersund – Harry Erland Hellum 
og Solveig Margareth Nævra, begge Vikersund – 
Thore Martin Bjerknes, Geithus og Laila Sandberg, 
Åmot – Oddmund Krogstad, Hokksund og Grethe 
Christine Krohn Hansen, Åmot – Roar Henning 
Bråthen, Østmodum og Bjørg Moen, Snarum 
– Halvor Sønsterud, Uvdal (p.t. Kløftefoss) og 
Synnøve Korsbøen, Kløftefoss.   

Kilde:  Modum menighetsblad – desember 1960

Kartet viser hvor de fleste tidligere husmannsplassene under  
Heggen Prestegård,mblant annet «Disenbråten», «Gråten»,  
«Jonsrud», «Nordre Dalen», «Bakken», «Dalen», «Briskerud» og 
«Prestberget» lå.
         
Kilder: Kirkebøker «Se eiendom», Kartverket

1937

Seniorspeidere i Viker-
sund 
speidertropp i 1937

Bak fra venstre: Birgit Wike 
Larsen, Gunvor Skretteberg, 
Nora Svendsrud (senere gift 
Bottegård), Tora Sunde, Bjørg 
Hansen, Karen Klingenberg 

Foran fra venstre stående:  
Margit Hovde, sittende: 
Margrete Kristensen, Mary 
Hovde, Else Krona Hansen. 
    
  
Kilde: 
Modum biblioteks bildearkiv
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 Vikersund

menighetssenter
Onsdag 29. august kl. 19.00 
 Vandregudstjeneste  

v/Jørgen Korsvik og Kirsti Hole
Onsdag 5. september kl. 17.00 
 Middag og fellesskap
Onsdag 19. september kl. 19.00  

Kathrine Breivik med vitnesbyrd 
og musikk

Onsdag 26. september kl. 19.00
 Besøk av Jan Egil Hovland fra 

Kirkens Bymisjon i forbindelse 
med TV-Aksjonen 2018

Onsdag 3. oktober kl. 19.00
 Peiskveld 
Onsdag 17. oktober kl 17.00
 Middag og fellesskap
Onsdag 7. november kl 19.00
 Når jeg er svak, da er jeg sterk.  

v/Per Arne Dahl
Onsdag 21. november kl 17.00 
 Middag og fellesskap
Onsdag 28. november kl 19.00  
 Møte i Misjonssambandet  

v/Gunnar Oseng

Minikurs: 
Onsdag 24. og onsdag 31. oktober
Gamle ord i ny tid – hva betyr de 
for oss?
Vi leser Kolosserbrevet sammen 
med Leif Gunnar Engedal. Ta med 
bibel.

1. kveld: Alt livs kilde – og 
menneskets sanne bilde. Kol 1

2. kveld: Døpt til nytt liv – når fri-
heten møter forpliktelsen. Kol 2-4 
 

Formiddagstreff

Tirsdag 11. september kl 11.00  
Sang og andakt v/Øystein Frivold

Tirsdag 9. oktober kl 11.00 
 Hvordan kan vi trygge våre 

boliger? Rolf Krona fra Gjensidige 
forsikring

Tirsdag 13. november kl 11.00  
Tor Kornstad viser bilder. Sang av 
Ranveig og Henry Kristoffersen

Dette skjer i 
Åmot kirke
Søndag 16. september kl. 19.00 
 Temakveld. Mer info kommer.
Mandag 17. september kl. 11.00  

Hyggestund
Søndag 14. oktober kl. 19.00: 

Konsert med Sølvi Hopland, Tarjei 
og Helge Nysted og Gospelkoret.

Mandag 15. oktober kl. 11.00: 
Hyggestund

Torsdag 18. oktober kl. 17.30 
 Kirkerotteteater

Onsdag 31. oktober kl. 16.30: 
Allehelgensfest for hele familien. 

Søndag 11. november kl. 19.00 
Temakveld med Per Anders 
Nordengen. Mer info kommer.

Mandag 19. november kl. 11.00  
Hyggestund

Lørdag 24. november kl. 17.00 
Konsert med Modum kammerkor.

Søndag 25. november kl. 12.30 
Familiespeideren inviterer til  
juleverksted og julegrøt

Torsdag 29. november kl. 18.00 
Adventskonsert med Åmot  
barnegospel

Lørdag 1. – søndag 2. desember   
Lys Våken – overnatting i kirken 
for 6. klassinger

Pilegrimstur 
til Mjøndalsskauen 25. august

Lørdag 25. august inviterer diakonene 
i Eiker prosti til pilegrimstur. Denne 
gangen går turen til Tabor som lig-
ger i Mjøndalsskauen. For de som vil 
samkjøre, blir det felles avreise fra 
Mjøndalen kirke kl 9.30. Vi beregner å 
starte kl. 10 fra Tabor. Det legges opp 
til vandring i vakker og variert natur, 
med stopp underveis med ord til  
ettertanke. Ved et stille vann nyter vi 
medbrakt niste. 

Vandringen avsluttes med natt-
verdgudstjeneste på Tabor ca. kl. 14.00.
Ta med godt fottøy og klær etter vær, 
samt mat, drikke og sitteunderlag.  
Mye av turen vil foregå i stillhet. 

For spørsmål ta kontakt med  
Kirsti Hole, tlf. 951 47 345 eller  
kirsti@modumkirke.no. 
Ingen påmelding. 

Velkommen til både nye 
og gamle pilegrimer!

Tabor er 
Norges 
eldste bede-
huskapell.

Søndag 14. oktober 2018 kl. 19.00 
har vi gleden av å ønske velkommen 
til konsert med Sølvi Hopland i 
Åmot kirke. Sølvi har lenge vært 
aktiv som sanger og låtskriver. 
Uttrykket hennes kjennetegnes av 
ærlighet og stor bredde, der både 

gleden og sorgen har sin naturlige plass. Sanger som «Herre, gje meg dine 
auge» og «Barn, ikkje tenar» har allerede fått sin plass i den kristne sangskatten. 

Med seg på konserten har Sølvi musikerne Tarjei og Helge Nysted, som 
også har produsert flere av hennes innspillinger. I tillegg bidrar Gospelkoret fra 
Modum menighet.

Velkommen til en kveld med sangbare melodier, 
kloke tekster og mye kreativitet og livsglede!

Konsert med Sølvi Hopland
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

Oppstart av aktiviteter

• Babysang: onsdag  29. august  kl. 11.00  i Åmot kirke 
• Babysangkurs: torsdag  30. august  kl. 13.00  på Vikersund menighetssenter
• Barseltrim: onsdag  29. august  kl. 10.00  i Åmot kirke 
• Bønn for Modum: torsdag  30. august  kl. 19.30  på Betlehem i Geithus
• Familiespeideren KFUK-KFUM:   søndag  16. september  kl. 14.00   på Sysletjern
• Formiddagstreff: tirsdag  11. september  kl. 11.00  på Vikersund menighetssenter
• Gospelkoret:  torsdag  20. september  kl 19.30  i Åmot kirke
• Heggen gospel:  fredag  24. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter 
• HolyRobic senior: torsdag 30. august  kl. 11.00  i Åmot kirke
• Hyggestund: mandag  17. september  kl. 11.00  i Åmot kirke
• Hyggetreff:  tirsdag  25. september  kl. 11.00  på Holemoen 
• Knøttesang: torsdag  30. august  kl. 17.30  i Åmot kirke
• KRIK:  torsdag    6. september  kl. 19.30  på NMU
• Lørdagskafé: lørdag  25. august  kl. 11.00  på Vikersund menighetssenter
• Modum Soul Children:  lørdag    1. september  kl. 13.00  på Vikersund menighetssenter
• Strikkekafé: tirsdag  21. august  kl. 18.00  i Åmot kirke  
• Vandregudstjeneste: onsdag  29. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter
• Åmot barnegospel: torsdag  30. august  kl. 17.30  i Åmot kirke

Klar, ferdig, gå! Høsten 2018

 
 Internasjonal 
lørdag 20. oktober

Hold av lørdag 20. oktober fra kl. 15 
– bli med på Modums årlige fest 
for å fremme integrering og feire 
kommunens kulturelle mangfold! 
Stedet er Skiflyvningshallen i Viker- 
sund, som vi håper på å fylle til randen 
med både nye og etablerte moinger. 
Det vil bli underholdningsinnslag og 
smaksprøver på mat fra mange land. 

Frivillige utgangspenger. Interna-
sjonal lørdag arrangeres av en komité 
fra Flyktningetjenesten, Frivilligsent-
ralen og Den norske kirke i Modum, 
med hjelp av mange bidragsytere 
som lager mat og stiller opp på 
andre fronter. Kunne du tenke deg 
å hjelpe til med noe, f.eks. ta et  
sjåføroppdrag, er det veldig kjær-
komment. Velkommen til å ta 
kontakt i så fall!

Kirsti Hole

Feil i navnet på konfirmant
i blad nr. 2/2018

Celine Aas Larsen heter 
Celine Aasen Larsen
Vi beklager feilen!

Kveldsretreat
på Institutt for sjelesorg
i oktober

Stillhetskomiteen i Modum menighet inviterer til kveldsretreat på 
Institutt for sjelesorg ved Modum Bad mandag 29. okt kl. 17–20. Retreat 
er det engelske ordet for å trekke seg tilbake. Iblant trenger vi avstand 
fra hverdagens mange inntrykk for å søke dypere. Vi følger en enkel 
rytme med Jesusmeditasjon, stillhet, mulighet til å være inne og ute, en 
avsluttende tidebønn med nattverd. Tilbud om personlig forbønn i egne 
rom. Enkel kveldsmat (knekkebrød, frukt m.m., kaffe/te). 

Påmeldingsfrist torsdag 25. okt. til diakon Kirsti Hole, tlf. 951 47 345, 
kirsti@modumkirke.no eller kirkekontoret, 32 78 32 30. 
Pris kr. 100,-, betales ved fremmøte. 

Retreaten ledes av Leif Gunnar Engedal, professor emeritus i religions-
psykologi/sjelesorg med lang erfaring innenfor retreatbevegelsen.

Jesus sa til sine disipler:
«Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»

(Markus 6, 31).
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Du har kanskje kjent på følelsen, 
klokkeren sier at «nå har du mulighet 
til å gi din gave i kollekten», og du 
kjenner på lommene dine. Helt tomme 
for kontanter. Ikke så mye som et 
kronestykke. Også du som hadde så 
lyst til å gi i dag. Det virket så utrolig 
bra det gaven skulle gå til!

Eller du sitter på 
Kirketorget. Kjenner 
den deilige vaffel-lukta 
og skulle så gjerne 
smakt på en sammen 
med en rykende fersk 
kopp kaffe. Men, igjen 
er lommene tomme. 

Har du en telefon med en Vipps app, er 
løsningen nær! Logg deg inn på denne. 
Velg «Betal» ikonet på øverste linje. I 
neste bilde kan du søke opp «Modum 
sokn»  eller skrive inn «123702». 
Da skal du se det samme som på 
«Skjermbilde 1» her. 

Derfra kan du enten: 

• Skrive inn beløp OG skrive inn hva 
beløpet gjelder! Det siste er viktig 
for at vi skal få registrert hva du har 
betalt eller gitt til. 

eller

•  Trykke på «Meny» på «Skjermbilde 1». 
Da kommer du videre til «Skjermbilde 
2». Der kan du velge hva du vil gi til 
eller betale for og kommer da videre 
til «Skjermbilde 3». Der kan du velge 
nedover på siden.

Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge

www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.

Gi din gave eller betal med

Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3
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Flagging ved Snarum kirke bekostes i  
dag av Snarum bygdekvinnelag og  
Snarum grendelag.

Og det er en innleid person som 
foretar flaggingen. De siste par årene 
er det blitt flagget følgende dager: 1. 
nyttårsdag, 1. påskedag, på kongeparets 
bursdager, 17. mai, 1. pinsedag Olsok, 1. 
juledag + på Stortingsvalgdagen.

Vi  beklager at 1. og 8. mai ikke har 
vært med på denne lista! Det burde de 
vært! 

Det er nå laget en ny liste, med like 
mange flagg-dager, men vi har utelatt 
flagging på kongeparets bursdager og 
tatt inn 1. og 8. mai isteden. Det er 
dette antall dager vi har økonomi til å 
foreta flagging for.

Flaggstangen står på kommunens 
grunn, og kirken har derfor ikke noen 
myndighet til å bestemme over hvordan 
denne brukes. Kirken har heller ikke 
økonomi til å bekoste flagging.

Men kirken benytter allikevel flagg-
stangen ved enkelte kirkelige handlinger. 
Det er da kirkens ansatte, eventuelt 
frivillige (ved f.eks. bryllup) som foretar 
flagging.

Flagging ved Snarum kirke foretas på 
disse dagene:

1. 1. nyttårsdag
2. 1. påskedag (varierer fra år til år)
3.  1. pinsedag (varierer fra år til år)
4.  1. mai – off. høytidsdag

5.  8. mai – Frigjøringsdagen
6.  17. mai - Grunnlovsdagen
7.  29. juli – Olsok
8.  1. juledag
9.  Når det er Stortingsvalg

Vennlig hilsen
Ola Ingvoldstad
Ansvarlig for flagging ved Snarum kirke

Flagging 
ved Snarum kirke

Foto: Gerd Astrid Honerud

Varme kirker i mai
I mai opplevde vi rekordvarme inne i kirkene og da spesielt Åmot. 
Takk til Midtkraft og Krøderen Elektro for at dere hev dere rundt og hjalp oss 
med å finne løsninger og monterte opp på kun timers varsel! Det er godt å bo 
i ei bygd hvor en kjenner at en jobber på lag til det beste for innbyggerne! 

I Heggen kirke fant kusinene Frida Marie og Andrea sin egen gode løsning for 
å kjøle ned presten, konfirmasjonspresten Geir!

Foto: Røvang og Mariann Grønli Åsheim

Midtkraft og kirketjener Ole Reidar Nærland på befaring på kirketaket.
Trond Lindseth og Ole Kristian Hagen fra 
Midtkraft jobber med løsning for Åmot kirke.
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SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

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

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Midtfylket Begravelsesbyrå
Yngvar Bjørnsrud og Nina Lobben

Tlf 32 78 69 00 post@modumbygg.no

Fa
gkunnskap i nærmiljøet

Kontor: Vikersundgt. 14 · Avd. Sigdal: Prestfoss Hagesenter

Tlf. 32 77 94 00 
(hele døgnet)

www.byraa.com

Min erfaring kan være din 
trygghet når sorgen rammer

Ole Martin Kristiansen, daglig lederwww.byraa.com

Døgntelefon:  32 14 92 95 
45 06 45 06

Krødsherad, Modum og Ringerike begravelsesbyrå

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

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

32 78 84 41 – 95 22 86 25

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

www.mobildatamodum.no

Din lokale Data- og
Telecomleverandør!

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

Tlf. 45 90 63 00

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

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Silje Leversby 15.04.2018 Heggen kirke
Oliver Strandbråten 22.04.2018 Åmot kirke
Lucas Hansen 29.04.2018 Heggen kirke
Annika Lien Rustung 29.04.2018 Heggen kirke
Malin Bjølgerud Eriksen 01.05.2018 Heggen kirke
Jenny Alexandra Haga-Yndesdal 06.05.2018 Nykirke kirke
Nicoline-Victoria Syverstuen Nilsen 10.05.2018 Åmot kirke

Navn Dåpsdato Sted

Felix Breche Hansen 20.05.2018 Åmot kirke
Marius Desserud 21.05.2018 Nykirke kirke
Millea Hovengen 21.05.2018 Olavskirken
Filip Fahre Dahl 26.05.2018 Olavskirken
Arian Kværnsletten-Strand 17.06.2018 Nykirke kirke
Sam Ljønes 17.06.2018 Nykirke kirke
Petra Sandberg 17.06.2018 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Leif Palme Flaglien 1932 26.02.2018  Modumheimen kapell 
Ole Ingvald Skretteberg 1922 03.05.2018 Snarum kirke
Solveig Berget 1925 08.05.2018 Heggen kirke
Astrid Aspelien 1918 09.05.2018 Åmot kirke
Anna Henriette 
Augusta Kristiansen 1926 11.05.2018 Modumheimen kapell

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Elbjørg Andersen 1922 16.05.2018 Heggen kirke
Hans Gustav Tveiten 1921 29.05.2018 Heggen kirke
Thordis Bottegård 1929 15.06.2018 Heggen kirke
Gunvor Jenny Ødegård 1938 15.06.2018 Rud kirke 
Nils Aabye 1952 21.06.2018 Heggen kirke

«Jazz Mass» i Åmot kirke mars 2019
Våren 2019 planlegger Modum 
menighet å sette opp «Jazz Mass» 
av Ike Sturm i Åmot kirke! Verket 
er skrevet for kor og et utvidet 
jazzensemble med strykere. Koret er 
tenkt som et prosjektkor med dyktige 
sangere fra Modum og omegn, under 
ledelse av kantor Hanna Louise 
Husøien. 

Jazzensemblet og strykergruppen 
vil bestå av profesjonelle musikere 
fra Østlandsområdet, med Ike Sturm 
selv som bassist og kapellmester, og 
Misty Ann Sturm som sopransolist. 
Det er planlagt ukentlige øvelser for 
koret på torsdager utover høsten og 
vinteren. 

Er du interessert i å være 
med som sanger i koret og lurer 
på om dette er noe for deg, er du 
hjertelig velkommen til å komme 
på infosamling i Åmot kirke torsdag 

6. september kl 19.30. Her vil vi 
informere om prosjektet og begynne 
å øve litt på noe av repertoaret, slik 
at alle kan få et best mulig grunnlag til 
å vurdere om dette er noe de har lyst 
til å være med på. Og vil du allerede 
nå gjøre deg kjent med musikken kan 
du søke på «Jazz Mass Ike Sturm» på 
Spotify, Tidal eller iTunes.

Vi tror dette er et prosjekt som vil 
kunne engasjere og inspirere mange, 
både som deltakere og tilhørere! 

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Anneline Mauseth og Anders Hansen 26.05.2018 Nykirke kirke

Konfirmasjon 2018
I vår var det 105 konfirmanter som 
ble konfirmert på 10 gudstjenester i 
Heggen, Nykirke, Åmot, Snarum, Rud 
og Vestre Spone kirker. Under et lite 
glimt fra Heggen kirke.



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

August
Søndag 12. august – 12. søn i treenighetst. – Luk 8, 1-3
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 

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

Søn 26. august – 14. søn i treenighetst. – Luk 17, 7-10
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
presentasjon av Geithus-konfirmantene. 
Arnstein Bleiktvedt, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien. 
Rud kirke kl. 13.30: Gudstjeneste med 
presentasjon av Rud konfirmantene. 
Arnstein Bleiktvedt, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien.  
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys.

Onsdag 29. august 
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Vandregudstjeneste. Jørgen Korsvik, 
Kirsti Hole og Helge Nysted. 

September
Søndag 2. september – 15. søndag i treenighetstiden 
– Luk 10, 38-42
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmantene. Geir E. Holberg, 
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmantene. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Vestre Spone kirke kl. 15: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmantene. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. 

Søndag 9. sept. – 16. søn i treenighetst. – 1 Pet 4, 12-19
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
presentasjon av Vikersund-konfirmantene. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmantene. Konfirmant-
jubileum. Runar J. Liodden. 

Søndag 16. sept. – 17. søn i treenighetst. – Luk 7, 11-17
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste med utdeling 
av 4-års bok. 
Arnstein Bleiktvedt, Helge Nysted og
Åmot barnegospel.
Rud kirke kl. 19: Bygdas kirkekveld. 
Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted. 

Søndag 23. september – 18. søndag i treenighetstiden 
– Matt 8, 5-13
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Konfirmantleir. 
Vidar Husøien, Hanna L. Husøien og 
Modum Soul Children.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok. Geir E. Holberg og 
Helge Nysted. 
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Arnstein Bleiktvedt. 
Kirkekaffe.

Søndag 30. september – 19. søndag i treenighetstiden 
– Joh 7,14-17
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste og 
konfirmantjubileum. Geir E. Holberg, 
Helge Nysted og generalsekretær 
Heidi Westborg Steel i HimalPartner.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt.

Oktober
Søndag 7. oktober – 20. søndag i treenighetstiden – 
Mark 10,2-9
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Høsttakkefest. Arnstein Bleiktvedt, 
Kirsti Hole og Hanna L. Husøien. 

Søndag 14. oktober – 21. søndag i treenighetstiden – 
Luk 16,19-31
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Utdeling av 
4-års bok. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden. 
Vestre Spone kirke kl. 13.30: Gudstjeneste 
med utdeling av 4-års bok. Geir E. Holberg 
og Hanna L. Husøien. 

Søndag 21. oktober – 22. søndag i treenighetstiden – 
Ordsp 6,20-23 a
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
utdeling av 4-års bok. Geir E. Holberg, 
Helge Nysted og Åmot barnegospel. 
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
utdeling av 4-års bok. Konfirmantjubileum. 
Arnstein Bleiktvedt og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien. 

Søndag 28. oktober – Bots og bønnedag – Luk 18,9-14
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Runar J. Liodden. Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste med Tro & Lys.

November
Søndag 4. november – Allehelgensdag – Matt 5,13-16
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Kirsti Hole.
Snarum kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og Helge Nysted. 
Nykirke kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.  

Søndag 11. november – 25. søndag i treenighetstiden 
– Matt 14, 22-34
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Søndag for de forfulgte. Geir E. Holberg, 
Kirsti Hole og Helge Nysted.  
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt, Hanna L. Husøien og 
Modum Soul Children. Kirkekaffe.

Søndag 18. november – 26. søndag i treenighetstiden 
– Joh 9,1-7.35b-38
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Arnstein Bleiktvedt og vikarorganist.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. 

Søndag 25. november – Kristi Kongedag – Matt 25,1-13
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted, 
Åmot barnegospel og Familiespeideren. 
Kirkekaffe. 

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

Her er gudstjenester som kan holdes 
dersom det er ønske om dåp. Ønsket må 
meldes inn seinest én måned før. Kun én 
gudstjeneste pr. dato; først til mølla …

Søndag 16. september 
Snarum, Gulsrud eller Vestre Spone kl. 11

Søndag 28. oktober 
Snarum, Rud, Gulsrud eller Vestre Spone 
kl. 13

Gudstjeneste St. Hans aften på Vike kirkeruin. 
Arnstein Bleiktvedt var kveldens prest, og 
Modum Janitsjar spilte. 


