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Oppstart
Kjære leser da er vi i gang med et nytt skoleår og på mange måter en frisk start 
både i skole og arbeidsliv. Slik er det med mye av det som skjer i kirken også. 
Det har vært sommerferie og det har vært stille på aktivitetsfronten, men nå er 
det full fart igjen. I bladet du holder i hendene nå vil du kunne lese om flere av 
de aktiviteter som menigheten driver, både for unge og gamle. De varierer fra 
formiddagstreff for de godt voksne enten i Åmot, på Holemoen på Vaaraan eller på 
Vikersund menighetsenter. Aktiviteter for de unge med KRIK og Heggen Gospel, 
som to av tilbudene, søndagsskole og barnegospel for de yngre og Modum Soul 
Children for dem fra 5.–7. klasse, eller samtalegrupper om livet. Og dette bare for 
å nevne noe…

Spennende nyheter!!! 
Etter at menigheten overtok driften av Vaaraan blir det nå aktivitet i tiden fremover. 
Nytt er at det blir oppstart av speiding igjen. Familiespeiding den 2. søndag i måneden. 
Vi gleder oss over dette nye tilbudet. 
Og på Vikersund blir det oppstart av et nytt kor. ”Familiekoret”. Det blir samlinger 
en gang i måneden, med mat, sosialt samvær og sang. Kanskje dette er noe for deg, 
for her er alle aldre velkommen.  Vi er alle deler av den store familie!

Og samtidig med alt dette arbeider vi også jevnt og trutt med å formidle det 
gode budskap om Jesus Kristus vår frelser, i gudstjenester, vielser, dåp, gravferd og 
konfirmasjonsforberedelsene.

Håper du opplever at Modum menighet og kirken på stedet der du bor kan være 
en viktig del i din ramme omkring livet. Gjerne ved de store merkedager, men også 
i din ukentlige livsrytme. Vi ønsker å være her for deg, og for alle moinger og å gi 
et godt tilbud og gode møteplasser. Møteplasser hvor vi kan treffe hverandre og 
møteplasser hvor vi kan møte Gud.

Ønsker deg en god høst og velkommen til å delta. Det skjer faktisk mye hyggelig og 
verdifullt i kirken, dag etter dag, uke etter uke.

Vi er her for deg!!

Geir, prest
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«Klar, ferdig, gå!» 
– oppstart i Modum menighet

Mer informasjon? Følg med på  hjemmesiden vår www.modumkirke.no eller ring menighetskontoret på tlf. 32 78 32 30.

•  Hyggestund: mandag 18. august kl.11.00 i Åmot kirke
•  Onsdagskvelder onsdag 20. august kl. 19.00 på Vikersund
  menighetssenter  
•  Heggen Gospel:  fredag 22. august kl. 19.00 på Vikersund  
  menighetssenter
•  Familiekoret:  lørdag 23. august kl. 14.30 på Vikersund  
  menighetssenter
•  Holyrobic:  mandag 25. august kl. 19.00 i Åmot kirke
•  Kveldskurs i 
 kristen tro:  mandag 25. august kl. 20.00 i Åmot kirke
•  Strikkekafé:   tirsdag 26. august kl. 18.00 i Åmot kirke 
•  Småbarnstreff:  onsdag 27. august kl.11.00 i Åmot kirke
•  Åmot barnegospel:  torsdag 28. august kl. 17.30 i Åmot kirke
•  Knøttesang:  torsdag 28. august kl. 17.30 i Åmot kirke 
•  KRIK:  torsdag 28. august kl. 19.30 i hallen på 
  Modum Bad 
•  Tro og Lys:  lørdag 30. august – overnattingstur 
  til Haglebu
•  Søndagsskolen
 i Modum:  søndag 31. august kl. 11.00 i Åmot kirke
•  Menighetskoret: tirsdag 9. september kl. 19.00 i Åmot kirke
•  Hyggetreff på Vaaraan: onsdag 10. september kl. 10.30
•  Åmot speidertropp, 
 NSF: onsdag 10. september kl. 18.00. Utendørs
•  Familiespeider,  søndag 14. september kl. 14.00
 KFUK-KFUM: på Vaaraan 
•  Formiddagstreff:  tirsdag 16.september kl. 11.00 på
  Vikersund menighetssenter 
•  Modum Soul Children: søndag 28. september på Vikersund   
  menighetssenter
•  Eldretreff på Holemoen: tirsdag 30. september kl.11.30
•  Lørdagskafé:  Vikersund menighetssenter – annonse
  kommer seinere



Modum Menighetsblad Nr. 3/2008
4

Sakset fra Eldrerådet

Ruggen «sjøl».

Kaffepause.

Marit og Sigfrid 
var også med.

Alle deltakerne på turen.

Saker eldrerådet har behandlet under første halvår:
• Eldrerådet fraråder at det tas midler fra Modumheimens 

budsjetter. Innsparinger må så langt som mulig tas inn på 
andre områder.

• Situasjon innen pleie- og omsorgstjenesten – beskriver 
en rekke forhold som er problematiske, og det er 
fortsatt udekkede behov på flere viktige områder. 
Eldrerådet har ved gjentatte anledninger påpekt enkelte 
av de forhold som er beskrevet. 

• Pleie og omsorg må få økte ressurser og bemanning. 
Arbeidet med å øke antall sykehjemsplasser eller 
tilsvarende må prioriteres. Hjemmetjenesten må også 
styrkes, slik at de som ønsker å bo hjemme så lenge som 
mulig, føler større trygghet og trivsel. 

• Pasienttransport med drosjer 
 er et problem som enda ikke 
 har blitt løst.
• Pensjonistforeningene i Modum.
• Ønske om mer fyldige 
 protokoller fra møter.
• Oppstart av møtested for datainteresserte eldre.
• Foredrag om eldre og trafikk.
• Etterlysning av engasjement innen aktuelle saker, legevakt, 

drosjetilbud m.v.
• Øke engasjementet blant de eldre, arbeide for å få med 

nye medlemmer i pensjonistforeningene!

Vi skuer bamsen på avstand.

Gevinsten 
som ble gla’-tur til Bjørneparken
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DRYPP FRA DØPEFONTEN
INNSPILL  TIL  OPPFØLGING ETTER DÅPEN

Den fyrste song eg høyra fekk, var mor 
si song ved vogga! 

Det er ikke alle som sier det like 
poetisk som Per Sivle i denne sangen, 
men at det mor og far sier eller 
synger har stor betydning for hva 
barnet hører og tar til seg i starten 
av livet er hevet over tvil. 

Dei mjuke ord til hjarta gjekk, dei kunne 
gråten stogga.

Heldig er den som har hørt slike ord, 
og velsignet er vi når vi gir slike ord 
til barna våre!

Her er det mye å hente i sangskatten 
vår! Noen eksempler: 
•  ”Ingen er så trygg i fare som Guds lille 

barneskare”. 
•  ”Jeg er trygg hos deg, jeg får be til deg, 

jeg får lovsynge ditt navn. 
 Du har tid for meg, når jeg søker deg, 

min Herre, min Gud.”
•  ”Vi tar hverandres hender og setter 

oss i ring. Vi er en masse søsken, oss 
skiller ingenting. For Gud er far til alle, 
og jorden er vårt sted. Og alle verdens 
mennesker, de er vi venner med. Takk 
gode Gud for jorden og menneskene 
der. Gjør en familie av oss den stund vi 
lever her.”

•  ”Jesus elsker alle barna, alle barna på 
vår jord. Rød og gul og hvit og svart er 
det samme har han sagt.”

Dette er gode ord som kan berolige 
både små og store hjerter. Og det er 
uendelig mange flere å øse av! Ordene 
kan være store og uforståelige og ikke 
gi noen mening i seg selv, og det er 
stemmen og stemningen som bringer 
det vi formidler til barnet ved livets 
start. Det er ikke ordene i seg selv, men 
mjukheten barnet hører for å fortsette 
å være i Per Sivles sang. Men etter 
hvert som barnet lærer ordene kan 
de få betydning inn i situasjoner som 
dukker opp. Det er ord å vokse inn i. Et 
eksempel fra en sang jeg husker fra min 
barndom er ”nå lukker seg mitt øye, Gud 
fader i det høye, i varetrekk meg ta”. 
Det ga mening for meg da jeg var liten 
og var så heldig at jeg kjente tryggheten 
i varetrekket rundt dyna mi. Da kunne 
jeg forstå at det jeg også var trygg hos 
Gud. Når jeg etter hvert forsto det 
riktige ordet varetekt, ga det en dypere 
mening av å være omsluttet av en Gud 

som ser og tar vare på. Slik kan 
sangene vi synger for barna våre være 
med og gi niste med videre i livet. I 
tillegg til å underbygge tilhørigheten 
til Gud og Guds omsorg og kjærlighet, 
er det mange verdier som blir videre-
ført når vi for eksempel synger om at 
Jesus elsker alle barna, eller at jorden 
er vårt sted. Det innebærer respekt 
for forskjellighet og ansvar for jorda 
vi bor på. 
Dette er det vi ønsker å være med 
og bidra til når vi inviterer til ting i 
menigheten som småbarnstreff og 

barnegospel og ”knøttesang”. Vi lærer 
sanger som kan gi næring til troen og 
livet. 

”Guds kjærlighet er rundt om meg, den 
er overalt jeg vet. Og hvor jeg snur eller 
vender meg, står jeg midt i Guds kjærlighet. 
Den er over, under foran bak, og den varer 
hver eneste dag.”

Når vi blir større kan vi utvide for-
ståelsen og repertoaret og lære nye 
salmer som for eksempel denne av 
Hans Olav Mørk: 

”Han skapte skogen og han 
skapte vannet. Han skapte 
skyers lek og vindens spill. 
Han legger varsomt hån-
den på din panne og sier: 
Det er godt at du er til.”

Eli Landro

Menighetsbladet tar gjerne imot bilder fra dåpshandlingen i kirken.  Send på e-post til: kirkekontor@modumkirke.no. 

Følg med på nettsiden vår www.modumkirke.no. Der ser du bilder og priser på det som er i skattekisten i høst!

Skattekiste i Modum!
Vi ønsker å motivere dere foreldre til 
å lese for barna deres og skape gode 
vaner hjemme med tid for hverandre. 
Oppdraget etter dåpen handler om
at dere og faddere gir barna kjenn-
skap til Jesus og den kristne tro. I 
tider hvor nå kristendommens plass i 
skolen nedtones og bibelfortellingene 
sidestilles med andre religioner er 
det enda viktigere for oss foreldre å 
gi barna våre kjennskap til hvem de 
er og hvor de hører hjemme. I høst 
lanserer vi en flunkende ny skattekiste 

som dukker opp på alle utdelinger av 
Barnas kirkebok, samt enkelte andre 
familiegudstjenester. 
Oppi Skattekisten finner vi to ulike,
praktfulle barnebibler, en flott DVD-
film som er vist på NRK1 Påskemor-
gen, et par glade cd’r og noen artige 
klistremerkebøker. Alt dette fås 
kjøpt kontant eller med vedlagt giro
etter gudstjenestene. Enkelt og tilgjen-
gelig for flest mulig! 
Her er en kort presentasjon av en av 
bøkene i skattekisten – ”Gled deg 
med meg!” Gjennom enkle tekster, 
fargerike tegninger og spennende akti-

iteter kan barn og voksne sammen bli 
kjent med Bibelen. Boka inneholder 
bibelfortellingene til høytidene og 
andre kjente bibel-
tekster. Boka har og-
så aktivitetssider hvor 
barn og voksne kan 
utfolde seg med spill og 
leker, gåter og sanger, 
med ting en kan lage 
og enkle bønner.
”Den beste barnebibelen 
jeg har vært borti!”

Runar Liodden

David Brekken ble døpt i Rud kirke.
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Årets TV-aksjon
19. oktober 200819. oktober 2008

Det handler om
BARN MED TAPT BARNDOM
på grunn av voksnes atferd,
 
det handler om
BARN MED VOKSENANSVARBARN MED VOKSENANSVAR
på grunn av voksnes rusmisbruk,

det handler om
ÅRETS TV – AKSJON
som går av stabelen søndag 
19.oktober.

I år settes fokus på det viktige arbeid 
som Blå Kors gjør i Norge og i utlandet 
for å hjelpe barn som lider fordi de 
nære voksne i deres liv er rusavhengige. 
Blå Kors har en rekke tiltak som støtter 
mennesker i kampen for å reise seg og 
gjenerobre tapt livskvalitet for seg og 
for de barna som står dem nær. Vi kan 
som kirke gå i Mesterens spor ved å 
være med på å gi hjelp slik at mennesker 
kan gjenvinne sin verdighet. 

Jeg anbefaler TV-aksjonen på det 
sterkeste og håper at mange støtter 
opp, som bøssebærere, som givere, 
og som pådrivere i lokalmiljøene for 
at alkohol og andre rusmidler blir 
vanskeligere tilgjengelig. Jeg oppfordrer 
menighetsrådene til å innvilge 
kirkeoffer til TV-aksjonen 19. oktober. 
Rusavhengighet rammer mange av 
oss, direkte og indirekte. La oss bruke 
innsamlingsformålet i år til å tenke 
gjennom vår egen holdning til og bruk 
av rusmidler. 

Det handler om økt livskvalitet for 
så mange. Ikke minst for dem som er 
prisgitt de valgene vi voksne gjør, nemlig 
barna. Et rusfritt oppvekstmiljø burde 
være en menneskerett.

Laila Riksaasen Dahl

Biskop i Tunsberg  

Familiespeiding i 
Modum
Tilbyr morsomme 
speideraktiviteter for 
hele familien i nærhet 
til naturen

Modum menighet og KFUK-KFUM-
Speiderne starter i høst opp med 
familiespeiding i Modum. Dette vide-
refører et mangeårig speiderarbeid på 
Vaaraan i Geithus. Selv om vi har en 
base på Vaaraan er dette et tilbud til 
hele Modum, og de fleste samlingene 
vil være utendørs på ulike steder i 
kommunen.

Familiespeiding er et tilbud til hele 
familien uten aldersbegrensninger. 
Voksne og barn skal lære, lage og le-
ke sammen. Rammen om det hele
er friluftsliv og et møte med Gud. Fa-
miliespeiding skiller seg fra tradisjonelt 
speiderarbeid ved at opplegget er 
rettet mot hele familien. 
Hovedfokus for samlingene er å være 
ute i naturen sammen, uten et stramt 
program. Men mat/middag som vi lager 
sammen vil være en naturlig del hver 
gang.

I høst møtes vi en søndag i måneden 
ca. kl. 14.00:
14. september  
Ute med grilling på Vaaraan i Geithus
12. oktober  
Kanopadling på Sysletjern
9. november  
Ute ved speiderhytta på Holleia
30. november  
Juleverksted med julegrøt på Vaaraan

Hvor vi møtes og hva vi gjør videre 
planlegger vi utfra ønsker og interesser 
hos de som blir med.
Terminliste med mer info og veibe-
skrivelser kan fåes ved å kontakte 
kirkekontoret eller Odd Røvang: 
odd@rovang.com / 930 66 745.
Vi gleder oss til en flott speiderhøst 
sammen!
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Helt grønn: 

Miljø-valg
Sitter her på 
verandaen opp i 
Engerhagen, ser 
ut over bygda i all 
sin grønne prakt, 
hører bruset fra 
Døvikfoss, det er 
ennå mye vann 
i elva og det 
flommer over lu-
kene.  Nykirke og

Landbrukskolen ligger der på vestsia 
mellom allslags grønne nyanser som 
bare naturen kan gi.

Men jeg sitter nå altså her og ”tygger” 
litt på denne forespørselen fra Menig-
hetsbladet og dette med ”Helt grønt”. 
Litt ironisk tenker jeg på at jeg i 
grunn bare kunne ta et bilde her fra 
verandaen og sende inn til redaksjonen. 
Det hadde vel sagt alt som kan sies
i argumentasjonen i den store miljø-
debatten. Summer for meg selv i alt 
fra oljeutvinning, forsøpling, regnskog, 
rovdrift av naturen, resirkulering og 
hvor fint jeg syns det er at sønnen 
min på 6 år kommer hjem fra skolen 
og forteller om hva de har lært om 
resirkulering og gjenbruk.

Hverdagen byr på mange små og store 
miljøvalg, og det er ikke så lett å se 
at mine valg skulle påvirke de store 
miljøutfordringene vi står midt oppe i, 
både nasjonalt og internasjonalt. 
Jeg er opptatt av enkeltindividets på-
virkningskraft. Ikke bare ved de store 
nasjonale og internasjonale miljøvalg 
man kan påvirke og delta i, men i de 
valgene vi tar hver dag.

Som når jeg står ved kjøkkenbenken 
og har valget mellom å kaste melkekar-
tongen eller hermetikkboksen i søpla i 
stedet for å vaske, tørke, oppbevare og 
levere på egnede steder.
Når jeg da står der med mitt ”valg”, er 
den  enkleste løsningen å kaste melke-
kartongen i søpla, håpe på at ingen ser
meg og at barna mine ikke ser den 
senere i søpleposen. Samvittigheten 

sniker seg på og jeg må 
innrømme at det er ikke 
lett å se hvordan  man
skulle ”redde verden” ak-
kurat der og da. Men som
regel seirer samvittigheten 
og fornuften. Kartongene 
blir vasket, tørket og godt 
oppbevart i kjellerboden, 
inntil Åmot gutte- og jente-
korps kommer og henter den.

Innkjøp til hus og hjem øker, forbruket 
og kjøpekraften går sammen oppover 
for de fleste av oss. Vi reiser mer, 
verden har blitt ”liten” og transport-
mulighetene større og billigere, Kles-
skapene er blitt større, innholdet billi-
gere og er gjerne produsert i fjerne 
land, langt herfra. 

En annen utfordring jeg møter ganske 
søvnig hver morgen, er å gå eller kjøre 
til jobben. For de som kjenner meg og 
vet hvor jeg jobber, er det nesten like 
flaut hver gang jeg parkerer der. Bruker 
som regel å ha en god forklaring på 
lager, men innerst inne må jeg erkjenne 
at samvittigheten ikke er god. Det at 
fly, transport og olje-utvinning utgjør 
en mye større miljøtrussel, enn den jeg 
påfører naturen de kilometerne jeg kjø-
rer til jobben, er ikke et godt argument 
for meg.

De små og store valgene vi gjør i 
hverdagen kan sikkert virke uviktige 
og ha liten påvirkningskraft i den store 
sammenhengen, men hvis vi ikke skal 
ta de riktige valgene på individnivå, 
hvordan skal vi da klare å løse de store 
utfordringene som vi allerede står over-
for?
Vi har en forpliktelse for de som kom-
mer etter oss i å ta vare på og pleie 
naturen i sin helhet, en helhet som vi 
er avhengig av for å overleve. Stedet 
å begynne er i hverdagen, være ærlige 
og tvinge bevisstheten inn slik at man 
klarer å se sammenhengen mellom 
utslipp, forsøpling, rovdrift på naturen 
og livsstil.

Ønsker dere alle en fin høst, med man-
ge gode miljø-valg.

May-Helen Nilsen
Miljøkontakt i Søndre Modum 
arbeiderlag

Familiekoret 

vil ha tre samlinger i høst. Vi møtes 
på Vikersund menighetssenter fra 
kl. 1430–1700.
•  Lørdag 23.08 Oppstart. 
 Første samling.
•  Lørdag 11.10 Samling – mat,   
 øvelse og lek – vi synger i Heg-
 gen på søndag formiddag. 
 (kl. 1100)
•  Lørdag 15.11 Samling – mat, 
 øvelse og lek – vi synger på me-
 nighetssenteret på søndag for-
 middag.  (kl. 11.00)

Her er det bare å møte opp, for 
store og små.  Velkommen!

Spørsmål?? 
Ring Gry Roness på 98 22 27 33
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Helga Utne er aktuell som aktiv 
støttespiller i menigheten og 
sitt engasjement blant forfulgte 
kristne.

Helga kom til verden samtidig med ”The 
Empirestate Building”. Menstadslaget 
preget også nyhetsbildet dette året. 
Om Helgas yrkesvalg ble farget av 
tildragelser i samfunnet på denne tiden, 
vites ikke. Men etter landsgymnaset på 
Voss og et år blant ”the upper ten” og 
engelsk nobilitet, gikk turen til Bergen 
og Diakonissehjemmet, hvor hun klat-
ret helt til topps som Forstanderinne. 
Noen år seinere fikk Modum Bad, og 
ikke minst Modum menighet nytte av 
Helgas kvalifikasjoner. På Badet, som 
ressurs i psykiatrien, i menigheten som
klokker, sjelesørger og aktiv i menig-
hetsarbeidet. Interessen for misjon 
brakte henne til Butan på -80 tallet. Bu-
tan, dette lille kongedømme, med selv-
pålagt isolasjon, ble tvunget til å åpne
grensene, da de ikke maktet å knek-
ke lepraepidemien på egenhånd.
Her administrerte hun vedlikeholds-
arbeidere, tilrettela vaksinasjonspro-
gram og  helseundervisning om rens-
lighet, kosthold, ernæring, samt ele-
mentær førstehjelp. Hun har i ettertid 
besøkt landet og konstaterer at fra å 
være et hermetisk lukket land, har det 
gradvis blitt et åpnere samfunn med 
bedre  kår for befolkningen. Helga kan 
også notere seg for et opphold i Mali 
på cvèn. 
     
Som kristen og omsorgsmenneske, 
har hun alltid hatt medfølelse og 

lidenskap for de svake og forfulgte. 
Norsk Misjon i Øst  er en misjons- og 
menneskerettighetsorganisasjon Helga 
har fulgt siden starten i 1967. Under 
mottoet ”Sammen for de forfulgte” 
formidler de støtte, omsorg og praktisk 
hjelp til mennesker og kirker verden 
over, som forfølges eller undertrykkes 
på grunn av sin kristne tro. 

Den 9. november 2008 markeres «Søn-
dag for de forfulgte» i menigheter over 
hele verden. Og Helga har selvfølgelig 
bidratt til at vi i Modum menighet 
også markerer denne dagen. Helga er 
drøy, hun står for mer enn du venter 
av henne, konstaterer en av hennes 
venninner. 

Beskriv deg selv med tre ord?
Ansvarsbevisst, pliktoppfyllende, om-
sorgsmenneske.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Salme 37, vers 5; Legg din veg i Herrens 
hand, lit på han, så skal han gripa inn.

Hva frykter du mest?
Krig og forfølgelse.

Hva gjør deg sint?
Urettferdighet.

Hva gjør deg glad?
Jeg blir glad når jeg ser og opplever at 
Gud er nærværende, og er en del av 
det daglige liv.

Hvilke synder kan forlates?
Alle synder som du bekjenner kan 
forlates.

Hva slags arbeid synes du det er morsomt 
å drive med, og hva liker du minst?
Hagearbeid er en lidenskap. Rengjøring 
er nok ingen lidenskap.

Hva er din beste egenskap – og last?
Utholdenhet, det å følge opp saker 
over lengre tid. Til tider uforståelig sta, 
hevder enkelte.

Din yndlingsartist?
Arve Tellefsen. Klassisk -og folkemusikk 
lytter jeg mye til. 

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var din?
Det var dagen jeg fikk greie på at 
hudkreften hadde spredt seg, mot alle 
odds.

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Javisst, skal våren komme.

Som leder har du mange plikter. Hvilke 
kunne du gjerne være foruten?
Konfliktløsning.

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Samfunns- og helsefaglige spørsmål.

Stat uten kirke?
Så lenge man kan virke fritt i spredningen 
av evangeliet, så spiller det ingen rolle 
om vi har statskirke i den forstand.

Din livsfilosofi?
Legg din veg i herrens hand, lit på han, 
så skal han gripa inn.

For eller i mot kristen formålsparagraf i  
skole og barnehage?
For.

12 lette:
Leser daglig:  Vårt land
Favorittduppeditt: Radioen
Redd for: Hester
Kjører: Toyota Corolla
Favorittbok: Kristin Lavransdatter
Ser på: Maleriutstillinger
Hører på: Lydbøker
Tror på: Gud
God til: Jobbe med jorda
Dårlig til: Er vel sånn midt på treet
Skulle bli som tiåring: Budeie
Kan ikke fordra: Dunkemusikk!

Inge

Menighetsprofi len:

Helga Utne

Fødselsdag: 30.05.1931

Fødested: Ytre Ålvik  

Bosted:  Åmot 

Utdanning: Diakonisse, psykiatrisk sykepleier
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Herre, vi bed deg for dei som lyt lida,
som bur der forfølging og gudløyse rår.
Lær oss i bøna sin verkstad å strida
med dei som i nærkamp mot vondskapen går.
 
Ver deira hjelpar i freisting og fåre,
la ingen få riva dei ut av di hand.
Ta dei på fanget og tørk deira tåre,
for ingen kan trøysta som du, Jesus, kan.
 

Takk at du ber dei på hendene dine.
Ja, takk at du alltid vil vera dei nær.
Takk at du kjenner all angst og all pine,
at aldri åleine i mørkret dei er.
 
Fyll oss med kjærleik, ta hjarta til fange, 
så vi med di lidande kyrkje held lag.
Hjelp oss med truskap å be for dei mange 
som møter forfølging og trengsle i dag.
 

Haldis Reigstad

Bøn for dei forfølgde

Mange har oppdaget det allerede. Jeg 
syns likevel det er moro å fortelle om 
Digitalarkivet. Gjennom noen år har 
dette blitt bygd opp til en enestående, 
åpen og tilgjengelig kilde for alle 
historisk interesserte mennesker. Det 
er bare å gå inn på www.digitalarkivet.
no. Det kreves ikke noe passord, arkivet 
er helt åpent.

Der finner vi tre folketellinger fra 1801, 
1865 og 1900. De er søkbare over 
hele landet. Noen få huller finnes, som 
det er gjort rede for. I hovedsak viser 
disse hvem som bodde på hver enkelt 
boplass på det tidspunkt tellingen 
skjedde. Det er digitaliserte avskrifter 
av folketellingene som er lagt ut.

Videre finnes en lang rekke avfotogra-
ferte kirkebøker. Der må brukeren 
selv gå inn i rett bok og søke på døpte, 
konfirmerte, vigde eller døde. Det fins 
også andre typer registreringer. Fra 
Modum er 47 protokoller avfotografert 
og lagt ut. Det er et ganske stort an-
tall. Av personvernhensyn er det en 

grense for hvor langt opp i tid disse 
er tilgjengelige. De fleste er ikke til-
gjengelige lenger enn ca 1930. Men lys-
ningsprotokollene er åpne helt til om 
lag 1970. 
Fortsatt er det protokoller som er le-
vert, men ikke avfotografert og lagt ut. 
Det kommer nok mer. 
Videre har arkivverkets nettsider over-
sikt over alt som er levert inn til
Statsarkivet fra Modum sokneprest-
kontor, og som ikke er avfotografert. 
Det er kallsbøker, kopibøker og brev-
journaler, det er dokumenter om 
prestegårdene, det er protokoller for 
kirketilsyn og menighetsrådsråd. Det 
er også en del protokoller for fattig- og 
skolevesen.
En kategori for seg er kommuni-
kantprotokoller.  Klokkeren førte pro-
tokoll over hver eneste nattverdgjest. 
Fra Modum har vi bevart slike pro-
tokoller for Heggen og Snarum fra ca 
1830. Fra Nykirke er det en protokoll 
fra om lag 1790 og litt ut på 1800-tallet. 
Fram til på 1870-tallet gikk de fleste 
mennesker til alters to ganger om året. 

Disse protokollene kan da vise om 
en person har vært bosatt i bygda og 
vært altergjest. En må til Statsarkivet 
på Kongsberg for å få tilgang til dette 
materialet.
Mange mennesker er interessert i 
slektshistorie og forsker i sin egen slekt. 
Disse har mye å finne på Digitalarkivet. 
Jeg syns at også de som er interessert i 
bygdehistorie bør kjenne til hva som er 
å finne av innlevert arkivmateriale fra 
sokneprestkontoret. 

Jon Mamen

Kirkebøker på nettet –
Digitalarkivet
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Langt inne i skauen mellom Butjern 
og Komperudstøa ligger Vestre Spone 
kirke. En flott maikveld tok jeg turen  dit 
for å møte kirkeutvalget der. Kommer 
en fra krysset ved Gimle og skal til 
Vestre Spone kirke, er det lett å kjøre 
forbi kirken. Mens mange kirker er 
plassert godt synlig på en høyde, ligger 
Vestre Spone kirke midt inne i skauen på 
nedsiden av veien. Vel nede ved kirken 
er imidlertid utsynet fint nordøstover. 
Her  er også naturen tett på  med røys-
katt i kirkemuren,  flaggermus og hak-
kespett i tårnet og ellers det meste i
norsk fauna  vandrende i kirkens nær-
het.

Kirkedøra står åpen og det er lett å 
høre hvor kirkeutvalget holder møte 
for latteren sitter løst i utvalget. 
Praten mellom Berit Aslaksby, Solveig 
Formo Eriksen, Audun Eriksen og 
Arild Løvik går lett over en kopp kaf-
fe og et kringlestykke. (Synnøve Ander-
sen hadde forfall til dette møtet).
Jeg skjønner raskt at kirkeutvalget på 
Vestre Spone kan kunsten å glede seg 
over det gode i stedet for å ergre seg 
over  det  som går mindre bra. Det 
gjelder ikke minst det å ha et realistisk 
syn på bruken av kirkehuset. Sakslista 
utvalget har til kveldens utvalgsmøte 
er ikke lang, men viktig nok. Dessuten 
er  saksforberedelsen upåklagelig fra 
sekretær Solveig og skriftelig referat 
fra forrige møte i utvalget foreligger. 
Det er flott for meg som skal skrive 
om Vestre Spone kirke at utvalget har 
drøftet: Tanker om bruken av kirken på 
Vestre Spone i sitt marsmøte!
Nå i kveld er gudstjenesteplan for som-
mer og høst  første post på programmet. 
Konfirmasjonsgudstjenesten 8. juni.
En ungdom skal konfirmeres. Utvalget 
planlegger pynting av kirken for å lage 
en god og høytidelig ramme rundt 
konfirmasjonen.
Her er det ikke snakk om å ta det bare

 

på sparket siden det er bare en kon-
firmant! Det virker som om utval-
get har en glede av å gjøre ting verdig 
og rett uansett .”Vi er alle i utvalget 
opptatt av å ivareta kirken på en god
måte”, sier Audun. ”De kirkelige hand-
linger er de bærende elementer i bru-
ken av Vestre Spone kirke.” Utvalget 
har allerede også begynt å glede seg
til konfirmasjonspresentasjonen 14. 
september kl.1700 hvor det nyrestau-
rerte orgelet skal tas i bruk. Arild 
foretok en liten prøvespilling på or-
gelet, og utvalget var svært fornøyd 
med det arbeidet orgelfirma Venheim 
har utført.  Organist Knut Johnsen får 
muligheten til å demonstrere orgelet 
fullt ut 14. september!

Så er det den etter hvert så tradisjonel-

le friluftsgudstjenesten på vollen ved 
Butjern som planlegges i møtet.
Kirkeutvalget på Vestre Spone tenker 
at kirkelig arbeid består av mer enn 
det som foregår i kirkehuset på Vest-
re Spone. I fjor arrangerte de en 
vandring fra Butjern til  Komperudstøa 
og videre til Heggen kirke langs det 
som en gang var vanlig kirkevei. 
Det er 5–6 år siden første frilufts-
gudstjeneste ble holdt ved Berganstua 
på Butjern. Foruten gudstjeneste har 
gjerne programmet omfattet grilling, 
trekkspillmusikk og opptreden av kor. 
Det varierer litt fra år til år. I år skal 
Arild undersøke muligheten for å få 
med et gospelkor fra Tyskland som er 
på besøk i Modum på den tiden. Da blir 
det et internasjonalt arrangement!
- I Modum har for øvrig flere av 

Fra Butjern til 
Komperudstøa

En åpen dør i Vestre Spone kirke hvor kirkeutvalget ønsker velkommen:
Arild Løvik, Berit Aslaksby, Solveig Formo Eriksen og Audun Eriksen. I bakgrunnen 
Amundrud gård hvor  den første altertavlen i  Vestre Spone kirke ble funnet. 
Kirkeutvalget har montert altertavlen i våpenhuset.
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kirkeutvalgene planlagt friluftsguds-
tjenester denne sommeren. 
Kirkeutvalget er også en naturlig sam-
arbeidspartner for andre arrangement 
som skjer på Vestre Spone i løpet av 
året som for eksempel julegranten-
ningen på Gimle. Det er ikke noe skille 
mellom bygdemiljø og kirkemiljø.

Hvis kirken på Vestre Spone ikke 
fantes? Tanken er utenkelig for utvalget. 
Det er ikke antall gudstjenester pr. år 
som alene er avgjørende for å rotfeste 
kirken i miljøet på Vestre Spone!
PS. Kirkeutvalget vil gjerne ta ut et 
par benker foran i kirken. Det skulle 
ikke være noen som har plass til å 

oppbevare et par kirkebenker i en låve 
eller et uthus?

H. Kvaase

1.  Kirketjener og klokker i Vestre 
Spone kirke. Stillingene er knyttet 
til gudstjenestene i  Vestre Spone 
kirke.  Stillingene er ledig fra 31.  
august.

2.  Klokkerstillingen i Rud kirke er le-
dig omgående. Stillingen er knyt-
tet til gudstjenestene i Rud. 

Menighetsrådsmøter
På grunn av budsjettbehandlin-
gen blir det noen endringer på 
datoene for høstens menighets-
rådsmøter. Møtene blir onsdag:
• 27. august kl. 19.00
• 8. oktober kl. 19.00 (møte 22. 

oktober utgår)
• 12. november kl. 19.00
• 10. desember kl. 19.00 på Vaaraan 

sammen med staben. Eventuelt 
møte i forkant for menighetsrådet. 

Ledige stillinger i Modum sokn

For alle stillingene kreves medlemsskap i Den norske kirke. 
Nærmere opplysninger ved henvendelse til Nina Brokhaug Rødvang, 
Modum kirkekontor tlf. 32 78 32 30.

Temakveld:

Å velge livetAllehelgen 

Den første søndagen i november er Allehelgensdag. Det er 
dagen for å minnes de som har gått før oss inn i døden og 
for å løfte fram det himmelske håp. I kirkene i Modum og alle 
andre steder inviteres det til fellesskap. Gjennom det som 
skjer i kirkene kommer Gud oss i møte og vi kan komme 
med takk og sorg og savn og det som måtte være på våre 
hjerter. 

Navnet på de døde blir lest ved første gudstjeneste etter 
begravelsen gjennom hele året i kirkene i Modum. Derfor 
leses ikke navnene til Allehelgen, men det vil være et 
minnebord i kirkene der navnene står skrevet. (I Heggen 
kirke for dem som er gravlagt på Heggen, Rud og Gulsrud; i 
Snarum kirke for dem på Snarum og Vestre Spone; i Nykirke 
for dem på Åmot og Nykirke kirkegård. I Åmot kirke lørdag 
er alle navnene med). 

Kirkene vil være pyntet med hvite roser til Allehelgen. 
Blomster, blad og torner symboliserer glede, kjærlighet og 
smerte. Hvit-fargen symboliserer seier og oppstandelse. Og 
rosen er også et symbol på Kristus selv slik vi synger i en 
julesang: Det hev ei rose sprunge. 

I tillegg til de annonserte gudstjenestene er det temasamling 
søndag ettermiddag på Vikersund menighetssenter. De som 
har mistet en av sine nærmeste det siste året får en spesiell 
invitasjon til middag med tema ”Sorgens mange ansikter”. 

Frivillighetssentralen og kirken fikk en minnegave til 
sorgarbeidet i Modum etter en begravelse der avdøde tok 
sitt eget liv. Det ga oss tanker om å lage en temakveld som 
kan være med på å forebygge flere selvmord. Vi ønsker ikke 
så mye fokus på selvmord, men det er likevel dette mørke 
bakteppet som har gitt oss tittelen på kvelden: ”å velge 
livet”. Hvordan kan vi som fellesskap lære noe om og stå for 
noe som kan være med å avlære at det går an å gi opp det 
å leve? Har vi formidlet så urealistiske forventninger til livet, 
at vi har mistet gleden over å bare være til når vi ikke lever 
opp til krav om å være vellykket eller kul? Eller hvordan kan 
vi lære noe om å takle press fra omgivelsene når de vil ha 
oss til å være noe annet enn det vi er? 

Ingunn Amble, psykolog og leder av poliklinikken, Modum 
bad vil holde et foredrag om det å mestre livet slik det er 
på godt og vondt. Etter foredraget blir det en samtale der et 
sammensatt panel vil reflektere og belyse temaet ut fra sine 
ulike innfallsvinkler. 

Konfirmantforeldre og deres ungdommer blir spesielt 
invitert til denne kvelden, men alle er velkommen til Åmot 
kirke tirsdag 11. november kl.19 –21.30.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Høsten på 
Menighetssenteret
Det blir en aktiv høst.  Alt det faste 
kommer i gang igjen og det blir også litt 
nytt.  Normisjon fortsetter med sine 
temakvelder, og her følger en omtale 
av onsdagssamlingene som begynner kl. 
19.00.
Vi starter alltid semesteret med en 
forbønnsgudstjeneste, og i år er det 
onsdag 20. august v/Jørgen Korsvik.
•  Onsdag 3. september  er det også 

Jørgen Korsvik som skal ha.
 Temaet da er: Velsignelse – hva 

innebærer det?  Vi hører svært ofte 
om velsignelse, og i hver gudstjeneste 
mottar vi Herrens velsignelse. At 
velsignelse er noe bra forstår vi, men 
hva innebærer det?

 Så fortsetter onsdagskveldene slik:
• Den 10. september kommer Leif 

Gunnar Engedal med sitt tema:
 ”Når livet setter spor i troen.” Om 

trosutvikling. Gjennom et langt liv 
utvikler vi oss på alle områder, ikke 
bare fysisk og psykisk. Også når 
det gjelder tro utvikler vi oss. En 
religionspsykolog som heter Fowler 
har beskrevet troens utvikling i sju 
stadier. Trosutvikling er et stort emne, 
og det blir spennende å se hvordan 
Leif Gunnar vil gripe dette an. Leif 
Gunnar er professor.

•  Den 17. september kommer enda en 
professor, nemlig Notto Thelle. Hans 
tema er: ”Når tro møter tro. Utfordring 
og inspirasjon”.  Verden er blitt både 
”større og mindre”. Mange fra andre 
land og kulturer kommer til vårt land, 
og vi reiser stadig mer og mer til 
fremmede land. På denne måten mø-
tes mange religioner og forskjellige 
former for tro. Da utfordres vår egen 
tro. Hvordan skal vi møte mennesker 
med en annen tro enn vår?  Notto 
Thelle nevner både utfordring og 
inspirasjon.

• Neste temakveld er 1. oktober. 
”På samme arena”.  Kan kirke og id-
rett spille på samme lag? Det er Geir
Holberg vi har spurt om å snakke

om dette. Geir er jo vår sokneprest,
 og samtidig er han svært sportsinte-

ressert. Han har også vært OL-prest 
to ganger. Har en prest noe i OL å 
gjøre?  Store idrettsarrangementer 
står nærmest i kø her i Modum. Hva 
med kirke og idrett på det lokale plan?

•  Onsdag 8. oktober blir det ”Mann-
folksang” på Menighetssenteret. Da 
får vi sang av Åmot mannskor og 
andre menn, bl.a. Rein Olav Berntzen. 
Kvinner er også hjertelig velkommen. 
Denne kvelden skal vi også få høre 
litt om Radio Modum, og inntekten 
skal gå til den.

•  Den 15. oktober blir det ”Misjons-
selskap”.   Et selskap der misjon selvføl-
gelig står i fokus. Misjonskonsulenten 
i  bispedømmet, Knut E. Larsen kom-
mer på besøk da. Dette arrangemen-
tet er i samarbeid med Fagutvalg for 
misjon i Modum menighet.

•  Så blir det kurs 29. okt. og 5., 12. 
og 19. nov. Se eget program for kur-
set som handler om følelser, tro, 
kommunikasjon.

•  Onsdag 3. desember har vi det år-
visse arrangementet ”Vi synger julen 
inn” med bl.a. Sysle bl. kor.

•  Normisjon fortsetter også med for-
middagstreff og lørdagskafé.

• Misjonssambandet har misjons-
møte en onsdag pr. måned.

KURS:
Sjelesørgeriske tanker
”Jeg føler meg så…”
om følelser, tro, kommunikasjon.
Kursarrangør: Fagutvalg for diakoni i
Modum og Vikersund Normisjon.
Sted:  Vikersund Menighetssenter.
Kurset går over 4 onsdagskvelder 
Kl. 19.00–21.00.
•  Onsdag 29.  oktober:  
 Kommunikasjon og følelser v/Terje 

Landro, psykolog på Modum Bad.
• Onsdag 05. november:  
 Affektbevissthet v/Terje Landro                  
•  Onsdag 12.  november: 
 Følelser og trosliv v/Klara Myhre, 

prest og sjelesørger.
•  Onsdag 19. november: Å være 

den jeg er. Identitetsutvikling 
og identitetsbevissthet i lys av 

gudsbildet. v/Øystein Bakkevig, 
psykiater på Modum Bad. 

 Kursavgift: kr. 100,-
 Påmelding innen 20. oktober til: 
 Helge Gutuen, tlf. 32788226  
 mobil: 90668615   
 e-post: helge.gutuen@modumktv.no  
 eller Eli Landro tlf. 32783236 (arb) 

e-post: eli.landro@modumkirke.no                                         

Dette skjer også på Menighetssenteret:
• Heggen gospel øver hver fredag 

kl. 19.00–22.00. Åpent for alle fra 8. 
klasse og oppover.

• Modum Soul Children, 
 kor for 5.–7. kl. 
•  Familiekoret (nytt) 
 Kontakt Gry Roness.
• Søndagsskole  enkelte søndager 

under gudstjenesten.
• Ledertrening for ungdom:  
 Henv. Arild Løvik
• Konfirmantundervisning   
 v/Arild Løvik
•  Sangkoret O2 
 øver hver torsdag kl. 19.00–21.30
•  Utleie: Hroar Fossen tlf. 32787570                                                                                 
                                                                             
Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
Gruppelederne i tilbudet som 
frivillighetssentralen og menigheten 
samarbeider om, er klare for å invitere 
til nye samvær også denne høsten. 
 
Vårt samlede gruppetilbud er for 
personer som har opplevd:

• å miste ektefelle / samboer 
• samlivsbrudd (”Sorgen det ikke 

sendes blomster til”)
• å miste foreldre (gruppe for voksne)
• å miste barn
• å være incest-utsatt
• å være pårørende til demente

Flere opplysninger kan fåes ved å ta 
kontakt med Frivillighetssentralens leder  
Tanja Tyberg Grøtterud, tlf 32 78 58 40 
eller Kirkekontoret i Modum 
diakon Eli Landro, tlf 32 78 32 30
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Program 2. halvår 
Åmot kirke
•  Søndag 31. august
 11.00. Gudstjeneste. 

Konfirmantpresentasjon. Runar J. 
Liodden og Stian Tveit. Søndagsskole

• Mandag 15. september 
 10.30. Hyggestund
•  Søndag 21. september
 18.00. Kaffe og te
 19.00. Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Kurt Myrvik
• Tirsdag 23. september
 19.30. Karsten Isachsen 

presenterer sin nye bok 
 Jeg tror på gledens Gud. 

Modum menighetskor synger. 
Gratis entré. Kollekt

• Mandag 29. september
 20.00-21.00. Et helt overkommelig 

kveldskurs i kristen tro.
 Sigrid Undset’s Kristin Lavransdatter 

v/ prest Anne Grethe Listrøm
• Søndag 12. oktober
 18.00. Kaffe og te i Åmot kirke
 19.00. Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Kurt Myrvik
• Onsdag 15. oktober
 18.00. Sjømannsmisjonens 

pakkefest og 100-årsjubileum. 
Tale ved Ann Kristin Frivoll. Åmot 
mannskor synger

• Søndag 19. oktober
 19.00. Jazz for Gud og hvermann. 

Konsert med Modum kammerkor og 
Royal Garden jazzband

•  Mandag 20. oktober
 10.30. Hyggestund
• Mandag 27. oktober
 20.00-21.00. Et helt overkommelig 

kveldskurs i kristen tro
 Henrik Ibsen’s Peer Gynt v/ teolog 

Anne Dahl
• Lørdag 1. november. 

Allehelgensaften
 Håpskveld. Lise W. Kleven, Eli Landro 

m.fl.
• Tirsdag 11. november
 19.00. Temakveld: Å velge livet. v/

Ingunn Amble, overlege på Modum 
Bad

• Søndag 16. november
 19.00. Kveldsgudstjeneste med Tro 

og lys
• Mandag 17. november
 10.30. Hyggestund
• Mandag 24. november
 20.00-21.00. Et helt overkommelig 

kveldskurs i kristen tro. Om livet og 
lidelsen i Gabriel Scotts diktning. 

 v/ prest Per Arne Dahl 
• Lørdag 29. november
 16.00. Julegrantenning ved 

Åmotsenteret
• Søndag 7. desember. 2.s.i advent
 18.00. Kaffe og te i Åmot kirke.
 19.00. Kveldsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Kurt Myrvik
• Søndag 14. des. 3.s.i advent
 17.00. Julekonsert med Sysle 

Blandede kor
• Mandag 15. desember
 10.30. Hyggestund
• Søndag 21. des. 4.s.i advent

11.00. Gudstjeneste på Eikvang.  
Arild Løvik og Stian Tveit 

• Onsdag 24. desember – julaften
 15.00. Gudstjeneste i Åmot kirke. 

Lise W. Kleven og Stian Tveit. 
Overføres i Radio R35 og på TV-
Modum

 16.15. Gudstjeneste i Nykirke. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen
• Torsdag 25. des. – 1. juledag

08.00. Juledagsmorgen i Nykirke. 
Lise W. Kleven, Runar J. Liodden 
og Stian Tveit. Buss fra Geithus YX 
kl.07.30

• Søndag 28. desember
11.00 Gudstjeneste med gang rundt 
juletreet. Lise W. Kleven og Stian 
Tveit

 19.00. Juletoner i mørketid. 
 Konsert med Modum kammerkor
• Onsdag 31. des. – nyttårsaften
 23.15. Gudstjeneste i Olavskirken
 

Høstens godbiter: 
Tirsdag 23. september
19.30. Karsten Isachsen presenterer 
sin nye bok Jeg tror på gledens Gud. 
Modum menighetskor synger. Det 
blir mulighet for å kjøpe Isachsens 
bøker denne kvelden

Søndag 19. oktober
19.00. Jazz for Gud og hvermann. 
Konsert med Modum kammerkor og 
Royal Garden jazzband

Søndag 16. november 
Cafe live. Lokale artister trår til med
 sang og musikk av høy kvalitet, café-
gjengen varter opp med deilige små-
retter, kaffe-latte og trendy kaker. 
Dato vil bli annonsert.
 
Vi tar forbehold om endringer i program-
met. Se forøvrig vår annonsering i lokal-
avisene, Radio R-35, Radio Modum, Åmot 
kirkes hjemmeside og på Info-kanalen på 
TV-Modum.

Om å ta vare på seg selv 
når mennesker rundt meg har det 
vanskelig 

Det er krevende og slitsomt å ha syke 
familiemedlemmer. Det er vondt å se
at den en er glad i ikke blir bedre sam-
me hvor mye en prøver å hjelpe og ta 
hensyn. Det kan fort bli en fjern tanke 
at en kan ha lov til å ta vare på seg selv 
også, og hvordan gjør man nå egentlig 
det? 
Frivillighetssentralen og menigheten 
har gått sammen om å invitere Kirsti 
Solheim til å komme og si noe om
dette en kveld i høst. Hun er psykiat-
risk sykepleier og noen vil huske at
hun har besøkt oss tidligere og hatt
temakveld med spesiell fokus på det
å være pårørende til demente. 
Denne gangen utvider hun fokus og
vil si noe om det å ivareta seg selv
som pårørende til omsorgskrevende 
brukere, pasienter og familiemedlem-
mer. 
Velkommen til frivillighetssentralens lo-
kaler i Vikersund stasjon mandag 29. 
september kl. 18–21. 
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• Stort utvalg i gravmonumenter 
• Skrifttilføyelser og oppussing av gamle monumenter 

HØNEFOSS STENHUGGERI AS 
Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss 
Tlf. 32 12 16 50 www.honefoss-stenhuggeri.com 
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Siv Edle Melve Caspersen 12.04.2008 Heggen kirke 
Petra Hovde Grønlund 13.04.2008 Snarum kirke
Eivind Haviken 13.04.2008 Snarum kirke
Erland Monsen 13.04.2008 Snarum kirke 
Roxana Hami Ajeni 20.04.2008 Åmot kirke 
Martine Ludvigsen 20.04.2008 Heggen kirke 
Kaja Christiansen Wang 20.04.2008 Heggen kirke 
David Brekken 27.04.2008 Rud kirke 
Madeleine Bretvik Evensen 27.04.2008 Heggen kirke 
Selma Rishovd Aasmundrud 04.05.2008 Snarum kirke 
Ariell Natalia Jensen Paulsen 11.05.2008 Heggen kirke 
Inger Margrethe Larsen Skogheim 11.05.2008 Åmot kirke 
Liam Sukkestad-Sanden 11.05.2008 Åmot kirke 
Mie Smedsrud 12.05.2008 Gulsrud kirke 
Frida Hope 08.06.2008 Rud kirke 
Thea Regine Grøterud Lehmann 08.06.2008 Rud kirke 
Isak Hildershavn Standnes 08.06.2008 Olavskirken 
Emil Norli Harstad 15.06.2008 Heggen kirke 
Daniel Skistad Helsing 15.06.2008 Heggen kirke 
Jenny Trøseng Hoff 15.06.2008 Heggen kirke
Christoffer Pedersen Kind 15.06.2008 Heggen kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Martine Dahl Lund 15.06.2008 Heggen kirke 
Petter Moe Løken 15.06.2008 Åmot kirke 
Birk Laupet Martinsen 15.06.2008 Heggen kirke
Thomas Roness 15.06.2008 Heggen kirke 
Mathea Grip Sagløkken 15.06.2008 Åmot kirke 
Hannah Grip Sagløkken 15.06.2008 Åmot kirke 
Mathias Kristiansen Sem 15.06.2008 Heggen kirke 
Chrisander Dalen 22.06.2008 Åmot kirke 
Kasper André Løkken Engmark 22.06.2008 Heggen kirke 
Alexandra Thon Fjellstad 22.06.2008 Åmot kirke 
Tim Lystad-Stabæk 22.06.2008 Åmot kirke 
Aleksander Hansen Grøstad 29.06.2008 Snarum kirke 
Anniken Lobben 29.06.2008 Snarum kirke 
Jonathan Hæhre Marberg 29.06.2008 Snarum kirke 
Bendik Johannessen 06.07.2008 Heggen kirke 
Vilde Olsen 06.07.2008 Heggen kirke 
Mira Mariell Flata Sletten 06.07.2008 Heggen kirke 
Knut Ole Varlo Kårmo 13.07.2008 Nykirke kirke 
Rebekka Sofie Knudsen Neill 13.07.2008 Nykirke kirke 
Isolde Velle 13.07.2008 Nykirke kirke 

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Jorunn Enger og Terje Alstad Johansen 26.04.2008 Åmot kirke 
Berit Christensen og Odd Arne Solli 03.05.2008 Heggen kirke 
Hege Skjelbred Trondsen og Lars Gøran Eriksen10.05.2008 Heggen kirke 
Gerd Mathilde Kittilsen og Ingar Ekholdt 24.05.2008 Åmot kirke 
Vivian Prestegården Tveten og Bjørn Bakke 07.06.2008 Åmot kirke 
Hege Nitter og Tor Odin Kristoffersen 21.06.2008 Heggen kirke 

Brudeparet Dato Kirke

Anne-Elisabeth Schrøter og Espen Semmerud 21.06.2008 Heggen kirke 
Aina Johannessen og Glenn Inge Ekholdt 21.06.2008 Nykirke kirke 
Sonja Larsen og Per Åge Eidesmo 28.06.2008 Nykirke kirke 
Nanett Didriksen og Anders Kvaase 28.06.2008 Heggen kirke 
Hilde Svendsrud Midtun og Espen André Thalerud  28.06.2008 Snarum kirke 
Elly Christine Volsdal og Geir Inge Slettvoll 05.07.2008 Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Hjørdis  Constanse Olsen 1911 01.04.2002 Heggen kirke 
Eva Spone Andersen 1940 15.04.2008 Heggen kirke 
Tore Oddvar Bråthen 1935 22.04.2008 Heggen kirke 
Borghild Formodalen 1921 23.04.2008 Vestre Spone kirke 
Karin Myhren 1926 30.04.2008 Heggen kirke 
Anker Kornelius Skalstad 1926 02.05.2008 Åmot kirke  
Aud Kamilla Fure 1933 02.05.2008 Heggen kirke 
Gunvor Austad 1911 06.05.2008 Modumheimen 
Mads Tandberg 1921 09.05.2008 Gulsrud kirke 
Birger Gundhus 1931 06.05.2008 Snarum kirke 
Randi Hilsen 1921 08.05.2008 Snarum kirke 
Rakel Kristoffersen 1923 09.05.2008 Heggen kirke 
Ruth Myrvold 1930 13.05.2008 Modumheimen 
Trine Sigrid Gundersen 1916 13.05.2008 Åmot kirke  
Trygve Anders Sandum 1927 14.05.2008 Åmot kirke 
Lars Christian Myrvang Langegård 1987 15.05.2008 Rud kirke  
Karen Margrethe Leren 1919 19.05.2008 Heggen kirke 
Dagny Askim 1920 20.05.2008 Heggen kirke 
Margareth Konstanse Nilsen 1925 22.05.2008 Åmot kirke  
Ingeborg Kirstine Saastad 1920 23.05.2008 Snarum kirke 
Geir Åge Holmen 1975 27.05.2008 Nykirke kirke 
Solveig Rønning 1917 29.05.2008 Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Gudbrand Dokkehaug 1919 03.06.2008 Heggen kirke 
Gunvor Hagen 1923 04.06.2008 Åmot kirke 
Christer Dalen 1977 06.06.2008 Rud kirke  
Per Oluv Baarud 1934 11.06.2008 Åmot kirke  
Karen Andrine Andersen 1918 13.06.2008 Heggen kirke
Asmund Svikebøl Hovde 1915 17.06.2008 Heggen kirke
Jan Andersen 1933 18.06.2008 Heggen kirke 
Gudolf Henry Skuterud 1930 19.06.2008 Vestre Spone
Marie Helgerud 1908 24.06.2008 Heggen kirke 
Astrid Gulsvik 1913 27.06.2008 Heggen kirke
Kristen Runnekaas 1938 03.07.2008 Åmot kirke 
Sigrun Elise Kolsrud 1916 04.07.2008 Nykirke kirke 
Åse Rigmor Hovde 1928 08.07.2008 Heggen kirke 
Odd Even Kristiansen 1942 09.07.2008 Gulsrud kirke
Åsne Rønning 1928 10.07.2008 Åmot kirke 
Nils Hermann Hansen 1935 10.07.2008 Heggen kirke 
Ragnhild Evelyn Stenbro 1920 11.07.2008 Åmot kirke 
Lisbeth Hovde 1917 11.07.2008 Gulsrud kirke 
Svein Hellum 1938 15.07.2008 Rud kirke 
Hedvig Aasta Bjerknes 1921 16.07.2008 Snarum kirke 
Else Pettersen 1919 17.07.2008 Modumheimen kapell 
Ragnar Andersen 1920 18.07.2008 Heggen kirke 
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Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - www.modumkirke.no

September
Søn 7. sept - 17. søn. e. pinse - Luk 7,11-17
Gulsrud kirke kl 10: Høymesse ved Nesodden 

menighet.
Snarum kirke kl 11: Høymesse. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen. 
 Presentasjon av Snarumkonfirmantene.
Nykirke kirke kl 11: Høymesse. Runar J. Liodden 

og Stian Tveit. 
 Presentasjon av Nykirkekonfirmantene.
Vikersund menighetssenter kl 11: Høymesse. 

Jon Mamen og Anne Hæhre. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Dan Kofoed 

Månsson og Helge Harila.

Søn 14. sept - 18. søn. e. pinse - Joh 8,31-36
Heggen kirke kl 11: Høymesse. Geir Holberg, 

Arild Løvik og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl 11: Familiegudstjeneste. Runar 

J. Liodden og Stian Tveit. Åmot barnegospel 
deltar. Utdeling av 4-årsbok.

Olavskirken kl. 11: Høymesse. Jon-Erik Bråthen 
og Helge Harila.

Vestre Spone kl 17.00: Gudstjeneste. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen. Presentasjon av 

Vestre Spone-konfirmantene.

Søn 21. sept - 19. søndag e. pinse - 
2.Mos 20,1-8.12-17
Rud kirke kl 11: Familiegudstjeneste. 
 Geir Holberg, Arild Løvik og Stian Tveit. 

Barnas misjonsdag. Utdeling av 4-årsbok.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Inger Ma Bjønnes 

og Aage N. Eilertsen.
Åmot kirke kl 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W Kleven og Anne Hæhre.

Søn 28. sept - 20. søndag e. pinse - 
Joh 9,1-7.35b-38
Åmot kirke kl 11: Høymesse. 
 Lise W Kleven og Stian Tveit.
Snarum kirke kl 11: Høymesse. Jon Mamen og 

Anne Hæhre. Konfirmantjubileum, 
 50-års konfirmanter.
 
Oktober
Søn 5. okt - 21. søn e. pinse - Mark 10,13-16
Heggen kirke kl 11: Høymesse. Geir Holberg 
 og Knut Johnsen. Konfirmantjubileum.
Åmot kirke kl 11: Høymesse. Lise W Kleven 
 og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Rune Stray 
 og Helge Harila.

Vikersund menighetssenter kl 19: 
Kveldsgudstjeneste ved Tro og lys.

Søn 12. okt - 22. søndag e. pinse - 
Salme 19,2-7
Heggen kirke kl 11: Familiegudstjeneste. 
 Geir Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen. 

Utdeling av 4-års kirkebok.
Nykirke kirke kl 11: Familiegudstjeneste. 
 Runar Liodden og Stian Tveit. Åmot 

barnegospel, utdeling av 4-års kirkebok.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Kjell Olav Bø og 

organistvikar.
Vestre Spone kirke kl 17: Familiegudstjeneste. 

Arild Løvik og Knut Johnsen. 
 Utdeling av 4-års kirkebok.
Åmot kirke kl 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W Kleven og Kurt Myrvik.

Søn 19. okt - 23. søn e. pinse - Matt 18,15-20
Vikersund menighetssenter kl 11: 

Familiegudstjeneste. Arild Løvik og 
 Anne Hæhre. Utdeling av 4-års kirkebok.
Åmot kirke kl 11: Høymesse. Per Arne Dahl 
 og Stian Tveit. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Notto Thelle 
 og Helge Harila.

Søn 26. okt - Bots og bededag - 
Luk 13,23-30
Heggen kirke kl 11: Høymesse. Jon Mamen, 
 Leif Gunnar Engedal og Knut Johnsen. 
Snarum kirke kl 11: Familiegudstjeneste. 
 Arild Løvik og Stian Tveit.
Åmot kirke kl 17: Ungdomsgudstjeneste.  

Runar Liodden og Stian Tveit.

November
Lør 1. nov :
Åmot kirke kl 18:  Håpskveld. Lise W. Kleven, 
 Eli Landro og Knut Johnsen

Søn 2. nov - Allehelgensdag – Åp 21. 1-7
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir Holberg 
 og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Runar Liodden 

og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Per Arne Dahl 
 og Helge Harila.
Snarum kirke kl 18: Kveldsgudstjeneste. Jon 

Mamen og Knut Johnsen.

Søn 9. nov - 26. søndag etter pinse – 
 Luk 17, 20-30
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Lise W. Kleven 

og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar Liodden 
 og Stian Tveit. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Dan Kofoed 

Månsson og Aage N. Eilertsen.
Rud kirke kl. 17: Bygdas kirkekveld. Jon Mamen 

og Knut Johnsen.

Søn 16. nov – 27. søndag etter pinse - 
Joh 14,15-21
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Lise W. Kleven 

og Stian Tveit.
Vikersund menighetssenter kl 11: Gudstjeneste. 

Geir Holberg og Anne Hæhre. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Jon-Erik Bråthen 

og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste med 
 Tro og lys.

Søn 23. nov – Siste søndag i kirkeåret –
Matt 25, 1-13
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Runar Liodden 

og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl 11: Høymesse. Geir Holberg 
 og Stian Tveit. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Gunnar Fagerli 
 og Aage N. Eilertsen.

Søn 30. nov – 1. søndag i advent – 
Jes 62,10-12
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg 

og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar 

Liodden og Stian Tveit. Åmot barnegospel og 
Åmot speidertropp deltar.

 

Desember
Søn 7. des - 2. søn i advent - Luk 21,25-33
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir Holberg og Stian Tveit.
Vikersund  menighetssenter  kl. 11: Høymesse. 

Jon Mamen og Knut Johnsen. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Kurt Myrvik.

Tir 9. des - adventskveld - Jes 9,2-6
Heggen kirke kl. 19: Lysmesse. 
 Geir Holberg og Knut Johnsen.
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