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Soknepresten har ordet, 
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Vinternatt
Tåka og mørket ligger tett rundt husveggene. Kvikksølvet i gradestokken krymper 
seg sammen. Løvtrærne. Nakne for blader. Og snøens hvite teppe gir en lunhet og 
ro. Det er vinter over Modumbygda.

Orgelet bruser frem med sine toner. Inn skrider konfirmantene med lys. Barna synger 
så vi blir varme om hjertet. Det er adventstid. Vi venter på ham som skal komme.

Så, midt i den kalde og mørke tid, får vi igjen oppleve varmen og gleden over 
budskapet om det lille barnet som skal fødes i en stall. Vi venter, og gjør oss klar til 
igjen å ta imot Ham når han kommer.

I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor,
i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord.
Så umerkelig så stille, byens gater helt forlatt.
Ingen opptog for den lille, lyset kom en vinternatt.
                                             T/M: Bjørn Eidsvåg

I denne adventstiden kan vi la hvert lys vi tenner minne oss på han som ble født inn i 
vår verden. Kanskje han ble født en natt da tåka og mørket lå tett rundt husveggene. 
Kvikksølvet i gradestokken nærmet seg null. Trærne var nakne. Kanskje snø hos 
gjeterne på marken. Det var vinter.

Så kom Han inn i vår verden. Og siden den natt har verden aldri vært den samme. 
Mørket har aldri vært det samme. Han kommer med kjærlighet, varme og lys inn i 
en likegyldig, kald og mørk verden.

Hva morgendagen bringer vet ingen av oss, men ett står fast: Jesus sier: 
«Jeg er verdens lys». Han kom for å gi oss fremtid og håp! Han er her nå!

Ønsker deg en velsignet julehøytid og et godt nytt år.

Geir E. Holberg
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I fjorårets utgave av menighetsbladet 
skrev jeg litt om min barndoms julaf-
ten. I år tenkte jeg å fortsette tråden 
og fortelle litt om 1. juledagsfeiringen. 
Egentlig er det jo førstedagen som er 
jul! Det er da vi markerer Jesus sin fød-
selsdag. I mange andre land er det på 
førstedag de åpner pakkene. 
 Førstedagen var kirkedagen for oss 
som bodde på vessida av elva i Åmot. 
Julaften var det gudstjeneste på kappel-
let (med trykk på p-ene), men det var 
liksom for dem på øssia.
 Men førstedag ved halv elleve-tida 
pakket vi oss inn i kåper og jakker samt 
nye skjerf, luer og votter, ferske fra jule-
pakkene, og bega oss til fots til Nykirke. 
Bilen fikk hvile denne dagen. Overnat-
tede onkler og søskenbarn var med i 
følget, og på veien fikk vi gjerne selskap 
av flere. Noen gikk helt fra øssia også. 
Mamma og tantene måtte være igjen 
hjemme og forberede middagen. 
 I Nykirke var julestemningen upå-
klagelig: Åmot mannskor varmet opp 
bass, baryton og tenorstemmene med 
et unisont –mmmmmm. «Humlens 
flukt» kalte vi det.

Kanskje traff en noen klassekamerater 
i kirkebenkene, men ellers var det stas 
å sitte sammen med eldre søskenbarn 
mens vi sang de kjente og kjære jule-
sangene og hørte Gunnar Nordseths 
førstedagspreken fra prekestolen oppe 
på veggen. Det var liksom noe magisk 
med det at presten forsvant og plutse-
lig dukket opp fra et hull på veggen. 
 Lite ante jeg vel dengangen om at 
jeg selv noenogtredve år senere skulle 
være den som holdt førstedagspreken i 
Nykirke! 
 Vel ute av kirken kom vi alltid i prat 
med kjente. Noen var moinger som var 
hjemme på julebesøk, og siste nytt ble 
utvekslet. 
 Vel hjemme var som regel flere tan-
ter, onkler og søskenbarn ankommet, 
og liflige dufter strømmet ut fra kjøk-
kenet. Etter middagen ble det vasket 
opp, og så var det tid for å vise frem 
julegaver, knekke nøtter og spille «filli-
pine» og for hyggelig småprat. Og som 
minstejenta fikk jeg alltid rikelig med 
oppmerksomhet.
 Mange juler har gått siden den gan-
gen. Tanter og onkler er borte, søsken-

barna mine har sine egne familier og 
egne tradisjoner. Førstedagsgudstjenes-
ten i Nykirke er flyttet til klokka åtte på 
morgenen og er blitt en flott tradisjon. 
Åmot mannskor får tilbringe enda noen 
timer under dyna, og andre sangkrefter 
fyller Nykirke med julesang.
 Hos oss i Nymogata, som er Mo-
dums svar på Skomakergata vinterstid 
har vi våre egne juletradisjoner. Første-
dagen er en rolig dag hvor vi stort sett 
holder oss hjemme. Og det er godt for 
en prest som har jobbet iherdig gjen-
nom hele adventstida og attpåtil stått 
opp i otta for at julebudskapet skal få 
lyde i Nykirke – i dag som det gjorde 
det da jeg vokste opp.
 Jeg vil få ønske hele Modum en rik-
tig god jul – og oppfordre så mange 
som mulig til å krype tidlig ut av dyna 
for å oppleve Juledagsmorgen i Nykirke 
dette året!

Lise W. Kleven

Hva skal vi gjøre 
førstedag jul?
Spør Prøysen i en gammel julevise

Nymogata på Haugfoss.
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En julehilsen
En smilende dame spurte meg om jeg 
kunne fortelle andre om dem – og så gav 
hun meg et ark med informasjon på.
Jeg leste arket.
Har du lyst til å feire julaften i et større 
fellesskap? – stod det.

Jeg kjente jeg ble glad, da jeg leste det.

Selv er jeg heldig, for julaften får jeg besøk 
av far, en bror og barn.
Vi blir et stort fellesskap.

Hva er det vi mennesker trenger mer enn 
noe annet;   fellesskap.
At noen bryr seg om oss.
At noen ser oss.
At vi slipper å være alene.

Det er faktisk for meg julens budskap i et 
nøtteskal;  fellesskap.
Gud bryr seg om oss.
Gud ser oss
Vi slipper å være alene.

Gud er ikke fjernt fra oss, Han ble 
menneske, født i en stall og levde under 
samme kår som vi.
Underlig.

Jeg er så glad hver julekveld
Da synger vi hans pris
Da åpner Han for alle små
Sitt søte paradis.

Det er budskapet – Gud ser oss og vi skal 
se hverandre med Guds øyne.      
Fellesskap.
Menneskeverd
Respekt.

Takk til alle som skaper fellesskap i julen.
Takk til den hyggelige damen – som ønsker 
å være med å skape noe godt for andre.

Jeg holder av vår julekveld
Og av den Herre Krist.
Og at han elsker meg igjen
Det vet jeg ganske visst.

Godt fellesskap.
God jul.

Hilsen  

Arild Løvik

Også i år tok Heggen kirkeutvalg initiativ til å arrangere en 
jubileumsdag for dem som ble konfirmert i Heggen kirke 
høsten 1958. Takket være god detektivinnsats fra flere av
50 års-konfirmantene, så ble det i år mange som takket ja 

til invitasjonen. Markeringen startet med en 
innholdsrik gudstjeneste i Heggen kirke. Det 
var høsttakkefest, hvor Heggvin 4H gjorde 
en flott innsats, og 4 barn ble båret til dåpen. 
Deretter gikk turen til Sevalstunet hvor 
Wermund Skyllingstad og Ole Auen Wiger 
fra kirkeutvalget og kjøkkenpersonalet holdt 
en stø hånd om middagen. Sokneprest Geir E. 
Holberg ledet middagen og Anne Hæhre spilte 
til salmene. Praten gikk livlig og både forrett, 
oksestek og dessert med en kunstnerisk 
sjokoladepynt skapte en fin ramme om måltidet. 

Flere av konfirmantene gav uttrykk for takknemlighet og 
mente dette var en flott tradisjon som bør føres videre.

Geir

50-årskonfirmanter – Heggen 31. oktober 2008
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DRYPP FRA DØPEFONTEN
INNSPILL  TIL  OPPFØLGING ETTER DÅPEN

– Lys i mørke
Denne helga går startskuddet for ad-
ventstida med julegrantenninger ulike 
steder i Modum og adventsserier star-
ter opp i flere TV-kanaler. Vi henger opp 
adventstjerner i vinduene og tenner le-
vende lys. Hvilke tradisjoner har fami-
lien din funnet plass til i disse ukene? 
Hvilke forventninger har barna dine? 
Hvilke forventninger er du innstilt på 
å innfri?

Adventstida er jo en koselig tid. Men 
for de aller fleste barnefamilier er også 
adventsukene en travel tid. Det er så 
mye som er hyggelig og fint å få med 
seg – julefrokost i barnehagen, jule-
verksted på skolen, juleavslutninger i 
foreninger og lag, julebord med jobben 
og julekonsert med både kor og korps. 
I tillegg må vi få vasket og ryddet, kjøpt 
gaver, skrevet julekort eller brev, bakt 
pepperkaker og ordnet med hjemme-
lagd sylte eller andre pålegg.

La oss stoppe opp og unne oss litt et-
tertanke! Hva lengter vi egentlig etter 
nå som dagene er på sitt mørkeste? 

Hva er mest verdifullt 
for barna våre? I en 
rastløs og hektisk tid 
er jeg overbevist om at 
voksne og barn trenger 
ro mer enn noe annet. 
Ro. Senkede skuldre. En 
mamma og pappa som 
er til stede, som kan 
lytte oppmerksomt 
til spontane spørsmål, 
som har tid til en yat-
zy-runde ved kjøkken-
bordet eller en lengre 
lesestund i godstolen. 
For det skal merkes at 
vi lever. Det skal merkes at vi har hver-
andre. For det er nå vi lever. I dag! 

Å skape slike stunder kommer ikke av 
seg selv. Vi må gå aktivt inn å velge. Da 
vil vi gå glipp av flere spennende TV-
programmer, en juleavslutning eller to 
og en stemningsfull konsert. Men hva 
så? Hva kan egentlig måle seg med en 
kveldsmat med hvilepuls hvor vi er nær 
hverandre og tenner lyset mens vi syn-
ger: 

«Nå tenner vi det første lys. 
Alene må det stå.
Vi venter på det lille barn, 
som i en krybbe lå.»

Runar

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!

Advent – 
håpets tid
Hva innebærer advent, og er det for-
skjell på advent og jul?
Det er stor forskjell, selv om jul og ad-
vent  er så tett knyttet til hverandre, 
at vi kan si; ingen jul uten advent – og 
ingen advent uten jul – men adventstid 
er ikke juletid.

Håp
Adventstid betyr håp, men også spen-
ning og forventning til julefeiringa. 
Det vet vi fra barna som gleder seg til 
julekveldens juletre og gaver. Den en-
somme, som håper at han kanskje i år 
blir invitert til å feire jul sammen med 
noen. De gamle, som kanskje kun den-
ne ene kvelden i året ser  barna og bar-

nebarna. Eller det unge paret, som skal 
feire julen sammen med sin nyfødte for 
første gang. Ønskene og forventninge-
ne i adventstiden er svært forskjellige, 
men håpet om en gledelig jul deles av 
alle.

Herrens komme
Advent kommer av det latinske adven-
tus domini som betyr Herrens komme. 
Det betyr at vi venter på at Guds sønn 
skal bli født til jorden i form av Jesus-

barnet. Kirkeåret  begynner også 1. 
søndag i advent. Som regel tennes også 
julegrana på denne søndagen – ofte av 
julenissen – som gir startskuddet for 
årets julehandel. Mange tror også at 
juletiden starter nå, men julen starter 
først med Jesubarnets fødsel – og det 
er som bekjent natten mellom den 24. 
og 25. desember. Derfor er det ad-
ventskalenderen vi starter 1. desember, 
ikke julekalenderen!
Inntil da er det ventetid, adventstid. 
Travle dager, populært kalt julestria. Da 
alt skal gjøres klart til den nært fore-
stående julehøytiden.
Det er fire søndager i advent – noe som 
mange markerer med en adventskrans 
eller adventslys. Lucia, adventskalende-
ren og juleforberedelsene er selvfølge-
ligheter i adventstiden.

Inge
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Knøttesang
Knøttesang er en sangsamling for barn i alderen 
0–4 år. Samlingene starter 17.30 i Åmot kirke 
på torsdager og inneholder sang, musikk og lek. 
Vi synger kristne barnesanger fra egen sang-
bank, hvor barna  er med på å bestemme ut-
taket av sanger vi skal synge. Det aller viktigste 
er at vi skal ha det fint og gøy sammen. Knøtte-
sang er etterhvert blitt et populært tilbud. Det 
er i gjennomsnitt 20 barn på hver samling. Og 
før vi går til kveldsmat sammen med de store i 
barnegospelen, har vi en stille stund med aften-
bønn. Klokka 19:00  regner vi med at de fleste 
er på vei hjem.
 Ledere er Kari Bjørke Krogh og Eli Landro.

Allehelgensfest 
i Åmot kirke!
Det var allehelgensfest i Åmot 
kirke fredag 31. oktober. Her var 
det høy stemning med glade og 
fornøyde barn. Lite knep, men til 
gjengjeld mye knask!

De senere årene har halloween feirin-
gen grepet om seg – også på Modum. 
Halloween, en sammentrekning av 
dets orginale navn, all hallow’s evening, 
altså  dagen før All Hallows day – el-
ler alle helhelgensdag. Det var slik at 
kvelden før dagen, så ville formodentlig 
de onde åndene gjøre et forsøk på å 
få en tjuvstart på de kristne helgenene. 
Dessverre opplever mange at «de onde 
åndene» har tatt over regien, spesielt i 
byene. «Knask eller knep»  blir til  dår-
lig skjulte trusler om godteriene ikke 

svarer til forventningene, med påføl-
gende tilgrising av vinduer og dører. 
Barn opplever å bli fratvunget slikke-
rier av pøbelen. 
 Mange reagerer på dette og har et-
terlyst et alternativ til denne importer-
te skikken, eller uskikken om du vil. På 
Modum ble Kirken forespurt og Kari 
Elise Liodden, leder i arrangementkom-

miteen, er meget godt fornøyd med re-
sponsen. 
 – Veldig gøy at at så mange tok tu-
ren, sier hun, og legger til at de derfor 
vil jobbe for at Allehelgensfest for bar-
nefamilier skal bli en tradisjon i Åmot 
kirke.

Inge

Mari Linnea Killingdalen Høg-
foss var blant de yngre deltager-
ne på Allehelgensfesten.

Kreative jenter viser fram kortene de skal glede andre 
med.

Familiekoret
Familiekoret har drevet noen måneder nå - og 
blir visst mer og mer populære! Vi har snart 
30 medlemmer - store og små. Vi møtes på Vi-
kersund Menighetssenter hvor vi har samling – 
mat,øvelse og lek –  og sammenkomsten star-
ter med et middagsmåltid. Musikken spenner 
fra Kaptein sabeltann til gospel og pop, og som 
navnet tilsier, så er koret åpent for familier. - Det 
er fint å ha et tilbud hvor hele familien er med, et 
treffpunkt, hvor både det sosiale og musikalske 
møtes i skjønn forening, sier leder Gry Roness.
Inge
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Vi er blitt spurt og har sagt ja til å være 
medlemmer i Vaaraan husstyre. Vi har 
alle hatt et forhold til Vaaraan. Noen 
har døpt barna sine der, andre har 
gått på Søndagsskole der og vi husker 
Gunda Magnussen som ledet denne. 
Og i mange år har Aslaug Jaren lagt ned 
en stor innsats på Vaaraan, som det står 
stor respekt av. 
 Husstyre består nå av Mariann Tand-
berg, Marit Johansen, Ragnhild Tand-
berg og Odd Heiland. Det er meningen 
at husstyret skal bestå av 5 medlemmer, 
så vi mangler fremdeles ett medlem. 
Bjørg Reiersøl er vaktmester og rett-
leder oss i hva som bør gjøres admi-
nistrativt. Vi er glade for å få råd og 
hjelp fra Bjørg.

 

Det er hyggelig å kunne gjøre noe for 
Vaaraan. Vi ønsker å gjøre Vaaraan til et 
levende hus i bygda, og det skal vi få 
til. Vi har i første omgang slått gress og 
ryddet rundt Vaaraan slik at vi til våren 
vil få en fin grønn plen rundt bygningen. 
Det er avsatt midler til å kjøpe inn 
benker til å sitte på ute. Disse skal være 
på plass til våren. 
 Vi arrangerer juletrefest 11. januar 
2009. Vi ønsker at så mange barn som 
mulig kommer til denne. Vi sender  
innbydelse til barnehager i nærområdet 
og håper på positiv respons fra så mange 
som mulig. Det vil bli sang og gange 
rundt juletreet. Det blir  arrangert en 
«Vaaraan dag» til våren hvor Stalsberg 
Musikkkorps vil være tilstede. Vi håper 
så mange som mulig slutter opp om 
denne tilstelningen.
 Vi ønsker at noen yngre også kunne 
tenke seg å være med. Vi er alle over 
den første ungdommen, så er det noen 
der ute som kan tenke seg å bidra, vær 
snill og ring til Bjørg. Vi kan love kaffe, 
brus og kaker på møter og dugnader. 
Det gode humøret blant medlemmene 
gir mye moro på dugnadene. 

 
Det er mulig å leie Vaaraan til forskjellige 
aktiviteter. Bygningen består av den 
store salen med tilhørende kjøkken, 
som passer best til større samlinger, 
samt ett mindre møterom med te-
kjøkken. Gå inn på internett www.
modumkirke.no og klikk på Vaaraan. 
Her finner du all informasjon. Eller ta 
kontakt med Bjørg om du ønsker å leie 
lokaler.
   Vårt mål er at Vaaraan skal nyttes 
til barnedåp, konfirmasjon, minnestund, 
selskap, møtelokale etc. Vi er nå godt i 
gang, og håper Moingene benytter seg 
av tilbudet. På vår side skal vi gjøre hva 
vi kan for å skape en fin ramme rundt 
Vaaraan. 

Velkommen til Vaaraan.   

Med vennlig hilsen

Husstyret på Vaaraan

Husstyret på Vaaraan

Møtesalen på Vaaraan.

Aslaug Jahren og Odd Røvang hilser til alle 
fremmøtte: Speidere:  Vær beredt!

Familiespeiding Vaaraan 2008.

Frivillighetsprisen
2008
Hvem synes DU fortjener Frivillig-
hetsprisen 2008? Du kan foreslå 
kandidater ved å ringe 
Modum kirkekontor 32 78 32 30 
eller sende en mail til 
kirkekontor@modumkirke.no.
Frist: 31. desember 2008.

Husk frivillighetsfesten for alle fri-
villige medarbeidere i soknet tirsdag 
27. januar kl. 19–21.30 i Åmot kirke.
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Var det noen som snakket om tomme 
kirkebenker i Rud kirke? Geir E. Hol-
berg ønsket  en fullsatt kirke velkom-
men til barnas misjonsdag og utdeling 
av 4-års bok.  Modum soulchildren sang 
velkommen-sangen. Reidun Andersen 
Weberg fra Det  norske misjonsselskap 
snakket om viktigheten av trafikkregler.  

Gud har gitt oss regler til livet vårt også, 
slik at vi kan manøvrere trygt. Dette 
ble synliggjort på steintavler som ble 
båret inn i kirken. Deretter orienterte 
hun  om menighetens misjonsprosjekt i 
Antisirabe. Så langt i år har det kommet 
inn over 15000 kroner fra menigheten. 

Inge

Barnas misjonsdag og 4-årsbok i Rud kirke

Var det noen som snakket om tomme kir-
kebenker i Rud kirke?

Jaja, jeg  fikk i hvertfall kake. Kanskje er 
jeg heldig og får bok neste år, jeg også? 
Stian observerer 4-åringene.

Modum Soulchildren synger velkommen-sangen.

Hva er Kristuskransen?
Den ser ut som et armbånd med perler 
som er litt usymmetrisk satt sammen. 
Den svenske biskop Martin Lönnebo 
har laget den som metode for å 
strukturere bønne- og meditasjonslivet. 
Hver av perlene har et navn som 
minner oss på en side av livet vi lever 
her i verden sammen med Gud. Når vi 
for eksempel holder på den perlen som 
heter Gudsperlen, blir vi minnet på 
Guds eksistens og forundring og tillit 
som to sider av troen på ham. Jegper-
len er hvit som perlemor. Den minner 
meg om at jeg er et helt spesielt men-
neske. Gud har skapt meg i sitt bilde. 
Jeg er verdifull og elsket i hans øyne. 

Om installasjonen
Kunstnerne Torill Glimsdal og Anthony 
Wootton har latt seg inspirere av 
mulighetene som ligger i Kristuskran-
sen og utformet den som 18 medita-
sjonsstasjoner med malerier, tekster 
og «perleskåler.» Denne kunstinstalla-
sjonen er det som nå er på vandring 
rundt i hele bispedømmet vårt, og i 
to uker i februar er det vår tur her i 
Modum til å bli kjent med den.
 Den første uka blir den stående på 
Vikersund menighetssenter og i den 
andre uka blir den i Åmot kirke. Det 
blir temakvelder og gudstjenester og 
andre arrangement som vil bli annon-
sert nærmere i aviser og oppslag. Og 

det vil være mulighet til å bare komme 
innom og se den og oppleve den i still-
het. 

Eli Landro

Kunstinnstallasjonen Kristuskransen 
til Modum 10.–24. februar 2009
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Snarum kirke har en flott altertavle 
med motiv «Kristus i Getsemane».  
Den er malt av kunstneren Eilif Peters-
sen i 1898, og den er et av hans stor-
verk. Men hva er historien bak denne 
altertavla? Hvordan kunne en så flott 
altertavle havne i Snarum kirke? 
 I 1869 ble den nye kirken på Sna-
rum innviet. Den er bygget i nygotisk 
stil. Inventaret er nok bygget samtidig 
med kirken. Rundt altertavlen er en 
ramme i den samme nygotiske stilen. 
Men i nesten 30 år var det ikke noe bil-
de innafor ramma, bare et enkelt kors. 
Det vet vi, fordi vi har en nedtegnelse 
med det innhold fra presten Steenstrup 
skrevet omlag 1890.
 Så, på sjølveste julaften 1898, var 
den nye altertavla satt inn i ramma. En-
delig var alt inventar på plass i den nye 
kirka. «Indsættelse av alterbilde i Sna-
rums kirke» står det i sokneprestens 
dagsregister på 24 desember 1898.
 Her må det være en historie, har jeg 
tenkt. Her må det være en som har gitt 
penger, og det må være en som har tatt 
initiativ og handlet kunst. Men denne 
historien er glemt. Den er ikke fortalt 
noe sted, så vidt jeg vet.
 Giveren viser seg å være Truls An-
dersen Ruud. Det er notert i kallsbok 
for kallskapellanen i Modum. Denne 
Truls Ruud var født på Rud i 1819 som 
sønn til Anders Trulsen Ruud og hans 
kone Mari Christiansdatter Viger. Truls 
Ruud gifta seg i 1855 med Marie Ols-

datter Uhlen, datter til Ole Christop-
hersen Uhlen og hans kone Christine 
Christiansdatter Aamodt.
 Disse to bodde først en del år i ne-
dre Eggedal hvor Truls Ruud drev han-
del og poståpneri. I 1873 kom de til Ula 
på Snarum. Der døde Marie 13/4 1888. 
Truls flytta så til Kristiania og han døde 
der 19/11 1897. Begge er gravlagt på 
Snarum.
 Truls og Marie Ruud var barnløse. 
Trolig har de testamentert et beløp til 
Snarum kirke.
 Men hvem har formidlet kontakt 
mellom Snarum kirke og kunstneren Ei-
lif Peterssen? Det vet jeg ikke. Det kan 
være at Truls A. Ruud selv har kontaktet 
denne kunstmaleren. Jeg vil likevel peke 
på sokneprest Amlund som en mulig 
kontakt. Amlund kom til Modum som 
konstituert sokneprest i 1897. I 1903 
ble han fast ansatt. Han var i embetet 
til sin død i 1929. Amlund kan godt ha 
kjent Eilif Peterssen. Peterssen hadde 
den gang nylig kjøpt hus på Lysaker i 
Bærum. Han ble en del av den kjente 
«Lysakerkretsen» i norsk kunsthistorie. 
Men på Lysaker bodde Amlunds gamle 
far. Han var fabrikkbestyrer for Mus-
tads fabrikker på Lysaker. Amlund selv 
bodde der som  student.
 Amlund var altså nylig ankommet 
Modum. Han hadde rukket å bli kjent 
med det ufullførte alterpartiet i Snarum 
kirke. Nå kom det penger til å skaffe 
altertavle. Amlund var handlekraftig og 

jeg tenker meg at han har stått for kon-
takten mellom soknestyret for Snarum 
og kunstneren.

Eilif Peterssen har laget i alt fem alter-
tavler med det samme motiv, Jesus i 
Getsemane. 
Vang kirke, Hedmark 1879
Korskirken, Bergen 1884
Snarum kirke 1898
Metodistkirken  Stavanger 1924
Narvik kirke 1925

Jon Mamen

Snarum kirkes altertavle

Takk for bidrag 
til menighetens arbeid
I forbindelse med konfirmantjubileet i Heggen, så påtok 
menigheten seg å ordne med foto og utsendelse. 
Vi takker for sjenerøse gaver i forbindelse med gjennom-
føringen av dette. Midlene vil bli brukt til beste for 
menighetens arbeid.  Takk. 

Geir E. Holberg
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Det er møte i Snarum kirkeutvalg i Sna-
rum kirke 1. oktober, og utvalget har 
startet planleggingen av hva som skal 
skje på «kirkefronten» i området fram-
over mot jul. Høstfargene er ennå fine 
ute, men den første rapporten om snø 
i fjellet har kommet. Det siste kan gi en 
smule advents- og julestemning selv om 
det ennå er to måneder fram i tid.
 Møtet holdes i det nyoppussede 
rommet i sakristiet hvor det var en 
brann tidligere i år. Det serveres kaffe 
og julekake; kanskje for å minne om te-
maet for planleggingen framover? Klok-
ken 18 presis er hele utvalget på plass 
og de tar fatt på sakslista med Asbjørn 
Kleven som møteleder. Øvrige med-
lemmer i Snarum kirkeutvalg er Åse 
Lien,  Aina Svendsby, Britt Tuft,  Anne Tu-
rid Gudbrandsen og Jon Mamen. Det er 
lett å merke den iver og glød utvalget 

har for å legge alt best mulig til rette 
for menighetsarbeidet i denne delen av 
soknet. 
 «Så dere savner ikke tida da Snarum 
var eget sokn med eget menighetsråd?» 
 To av kirkeutvalgets medlemmer 
var tidligere med i Snarum menighets-
råd. De er samstemte i at modellen 
med ett sokn og 6 kirkeutvalg er be-
dre enn da det var tre sokn i Modum. 
Nå kan de konsentrere seg om lokale 
praktiske oppgaver uten å bruke mye 
tid på administrativt papirarbeid. De 
har god påvirkningsmulighet i planar-
beidet for soknet og kan vise til nytt 
tekket tårn og nytt tak på kirken som 
et resultat av samarbeidet med Modum 
menighetsråd. Gjennom Modum menig-
hetsråd er de også blitt hørt i Modum 
kommune. Det viser de  bevilgninger 
Snarum kirken har fått i de senere år. 

Kirkegårdskontoret i kommunen har  
også medvirket til ny parkeringsplass 
og nytt velferdsbygg  utenfor kirken. 
Alt blir ikke mye verre; det er grunn til 
understreke at mye bra har skjedd for 
Snarum kirke og kirkegård! Takk til alle 
som har bidratt!
 
Kirkeutvalget gjør først unna saker som 
gjelder oktoberaktiviteter i kirken.  De 
behandler innkjøp av et  skap i sakristi-
et, ansvar for liste over 80-åringer som 
skal huskes, eventuell flaggstang utenfor 
kirken, og de tenker stadig på  hvordan 
de skal få plassert et lite kjøkken i til-
knytning til sakristiet. Åse referer fra et 
vellykket arrangement for 50-årskonfir-
manter hvor 17 av 28 inviterte møtte.
 Nå får jeg komme fram med mitt 
spørsmål: 
 «Hvilke tradisjoner har kirkeutvalget 
på Snarum  ansvaret for å videreføre i for-
bindelse med advent og jul?»
 «Vi er ikke alene om å ivareta tradi-
sjonene her på Snarum,» sier utvalget. 
«På ulike måter stiller mange i lokal-
samfunnet opp.» Tradisjonen tro blir 
det julegrøt og julegrantenning på Sna-
rum stasjon 1. søndag i advent. I år skjer 
det søndag 30. november kl. 1700 med 
Snarum Ompaorkester. Krøderbanen 
ved O. Ingvoldstad i spissen er en god 
samarbeidspartner. Kl. 1800 er det jule-
grøt og julesanger i Snarum ungdoms-
lokale.  Arild Løvik vil lese og synge for 
de minste. Utvalget håper på like god 
oppslutning som i fjor da nærmere 70 
stk. møtte.
 Pynting av juletreet i kirken vil utval-
get få gjort uka før jul. De må kanskje få 
hjelp av kirketjener Gunnar Stenbro til 
å skaffe et tre i år?
 Julaftengudstjenesten er også godt 
besøkt. Forhåpentligvis vil en gruppe 
fra Modum janitsjar   stille opp også i år 
for å spille i tilknytning til gudstjenes-
ten.

Mot advent og jul i
Snarum kirkeutvalg

Snarum kirke oktober 2008.
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Snarum kirkeutvalg i møte i sakristiet. Fra venstre møt høyre:  Aina Svendsby, Jon Mamen, 
Anne Turid Gudbrandsen, Britt Tuft, Åse Lien og Asbjørn Kleven.

Kirkeutvalget foran katekismustavlen og altertavlen i kirken.

 2. juledag er det høytidsgudstje-
neste i kirken. Kanskje kommer Sysle 
blanda kor? Utvalget vil arbeide med 
saken som det heter.
 Hva med juletrefester? 
 På Snarum er det tradisjon at Byg-
dekvinnelaget arrangerer juletrefest på 
nyåret. Kirkeutvalget vil gjerne få takke 
Bygdekvinnelaget for denne festen og 
dessuten for at de pynter med bloms-
ter til hver gudstjeneste i Snarum kirke 
gjennom året. De har lovet å stille opp 
også i 2009.
 «Når det gjelder 2009, så husk at 
vi på Snarum også har tradisjon for 

Påsken i ord og toner 2. påskedag og 
Olsokarrangementet med rømmegrøt 
attåt!» sier et entusiastisk utvalg. Var 
det flere saker da? Neste møte avtales 
og takk for i dag!

 På vegne av Modum menighetsblad 
ønskes alle kirkeutvalgene lykke til med ar-
beidet i advents- og juletid og også videre i 
2009!

H. Kvaase  

«Viktoria slår 
tilbake»
Anna Maria Have Holm debuterer 
med boka «Viktoria slår tilbake». 
En rystende ungdomsroman om 
mobbing, misbruk og straff.

«Jeg vil så gjerne gi en 
stemme til dem det 
skjærer seg for.»

 Viktoria er 16 år og 
mobbe-offer. Hun har 
blitt mobbet i årevis av 
skolevenninnene og til
slutt sprekker det. Men 
når hun i desperasjon slår tilbake, er 
det hun som straffes, og ikke mobber-
ne. Boken er en skildring av hvordan 
offeret opplever overgrep, og konse-
kvensene det kan ha for de involverte. 
Vi følger Viktoria gjennom politiavhør, 
rettssak og fengsel, før hun gjennom 
rehabilitering og støttespillere til slutt 
klarer å tro på en lysere fremtid. 
 Selv bodde og arbeidet Anna Ma-
ria på Åmot i ett års tid. Foreldrene 
har bodd her siden -88, så hun reiser 
ofte tilbake på besøk.Til daglig er hun 
å finne i Oslo og jobber ved Botanisk 
museum.
 – Mitt ønske er at boka blir en del 
av anti-mobbing kampanjer på skoler 
og at fagpersoner som jobber med 
barn og unge kan bruke den. 
 – Jeg valgte å skrive om emnet for-
di jeg ønsker å gi en stemme til dem 
det skjærer seg for. Hun understreker 
imidlertid at boka ikke er en selvbio-
grafi, til tross for at hun har en bak-
grunn som kan minne om Viktorias. 
 – Jeg mener for eksempel at enkel-
te lærere ikke egner seg, da de ikke tar 
tak i problemet. Det skriver jeg også 
om. 
 – Boka har 
et viktig bud-
skap. Den skal 
være til støtte 
og hjelp, og 
ikke minst gi 
håp, det er vik-
tig å få med, 
sier den sosialt 
engasjerte for-
fatteren. 

Inge
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Slik er visjonen for Den norske kirkes Slik er visjonen for Den norske kirkes 
diakonale tjeneste uttrykt i den nye diakonale tjeneste uttrykt i den nye 
planen for diakoni. Den ble vedtatt på planen for diakoni. Den ble vedtatt på 
kirkemøtet høsten 2007. Har vi merket kirkemøtet høsten 2007. Har vi merket 
noe til den her hos oss? Hva innebærer noe til den her hos oss? Hva innebærer 
det? Er det noe revolusjonerende nytt det? Er det noe revolusjonerende nytt 
som kommer til å skje? Hva er forresten som kommer til å skje? Hva er forresten 
egentlig diakoni?egentlig diakoni?  

Ordet diakoneo er gresk og betyr å Ordet diakoneo er gresk og betyr å «være til «være til 
tjeneste» og «ha omsorg for». tjeneste» og «ha omsorg for». 

Diakonien er like gammel som kirken selv, og Diakonien er like gammel som kirken selv, og 
har alltid vært et kjennetegn ved en levende har alltid vært et kjennetegn ved en levende 
kirke. Det var Jesus som viste gjennom sitt kirke. Det var Jesus som viste gjennom sitt 
liv hvordan vi skal tjene hverandre og vise liv hvordan vi skal tjene hverandre og vise 
omsorg og nestekjærlighet, så kirkemøtet har omsorg og nestekjærlighet, så kirkemøtet har 
ikke funnet på noe nytt, men de har vedtatt ikke funnet på noe nytt, men de har vedtatt 
noen nye ord for å beskrive hva det er. noen nye ord for å beskrive hva det er. 

De har vedtatt følgende definisjon som enDe har vedtatt følgende definisjon som en
ønsket retning for diakonien i årene fram-ønsket retning for diakonien i årene fram-
over: over: 

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. 
Den er evangeliet i handling Den er evangeliet i handling 
og uttrykkes gjennom og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, inkluderende fellesskap, 
vern om skaperverket og vern om skaperverket og 
kamp for rettferdighet.kamp for rettferdighet.»»  

Jesus sa om seg selv at han kom for å tjene Jesus sa om seg selv at han kom for å tjene 
menneskene, ikke for å herske over dem.menneskene, ikke for å herske over dem.

  (Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for (Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for 
å la seg tjene, men for selv å tjene, Matt. 20.28). å la seg tjene, men for selv å tjene, Matt. 20.28). 

Han ga oss et eksempel da han vasket Han ga oss et eksempel da han vasket 
disiplenes føtter den gangen de skulle spise disiplenes føtter den gangen de skulle spise 
påskemåltidet. Dette var en tjeners oppgave påskemåltidet. Dette var en tjeners oppgave 
når folk kom inn i et hus, og helt sjokkerende når folk kom inn i et hus, og helt sjokkerende 
at en som ikke var tjener skulle nedlate seg til at en som ikke var tjener skulle nedlate seg til 
å gjøre dette. å gjøre dette. (Joh. 13.4-17)(Joh. 13.4-17)  

Men Jesus gjorde det, og snur opp ned på Men Jesus gjorde det, og snur opp ned på 
menneskers forestilling om hvordan vi skal menneskers forestilling om hvordan vi skal 
forholde oss til hverandre. forholde oss til hverandre. 

I vår tid forstår vi ikke helt hvor radikalt dette I vår tid forstår vi ikke helt hvor radikalt dette 
var da de kristne tok ordet diakoni fra de var da de kristne tok ordet diakoni fra de 
hellenistiske omgivelsene i bruk. Det å tjene hellenistiske omgivelsene i bruk. Det å tjene 
var nedverdigende, en av datidens tenkere har var nedverdigende, en av datidens tenkere har 
uttrykt det slik: «Hvordan kan et menneske uttrykt det slik: «Hvordan kan et menneske 
være lykkelig hvis det må tjene noen?»være lykkelig hvis det må tjene noen?»

Diakoni handler om å dele. Dele tro, dele liv, Diakoni handler om å dele. Dele tro, dele liv, 
dele glede, dele sorg og smerte. Det handler dele glede, dele sorg og smerte. Det handler 
også om å bygge fellesskap og særlig være også om å bygge fellesskap og særlig være 
oppmerksom på å inkludere og se mennesker oppmerksom på å inkludere og se mennesker 
som faller utenfor. som faller utenfor. 

Og i vår tid hvor verden er blitt så liten at vi Og i vår tid hvor verden er blitt så liten at vi 
hører om alt som skjer mens det skjer, er det hører om alt som skjer mens det skjer, er det 
nødvendig å være tydelig på at diakoni også nødvendig å være tydelig på at diakoni også 
handler om å verne skaperverket og kjempe handler om å verne skaperverket og kjempe 
for rettferdighet. for rettferdighet. 

Diakoniens herre utfordrer oss til å arbeide for Diakoniens herre utfordrer oss til å arbeide for 

«Guds kjærlighet 
til alle mennesker og alt det skapte, 
virkeliggjort gjennom liv og tjeneste»
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en mer rettferdig fordeling av denne jordens en mer rettferdig fordeling av denne jordens 
ressurser og til å ta vare på skaperverket vi ressurser og til å ta vare på skaperverket vi 
er en del av.  Vi kan ikke si at det ikke angår er en del av.  Vi kan ikke si at det ikke angår 
oss. Jesus identifiserte seg i så stor grad med oss. Jesus identifiserte seg i så stor grad med 
sultne, tørste, fremmede, nakne, syke og sultne, tørste, fremmede, nakne, syke og 
fengslede at han sa at det dere gjør mot en av fengslede at han sa at det dere gjør mot en av 
disse mine minste brødre, det gjør dere mot disse mine minste brødre, det gjør dere mot 
meg. meg. (Matt. 25. 35-45) (Matt. 25. 35-45) 
Derfor trenger vi både spesialisert diakoni Derfor trenger vi både spesialisert diakoni 
og internasjonal diakoni som på vegne av og internasjonal diakoni som på vegne av 
fellesskapet kan være med og ta del i store fellesskapet kan være med og ta del i store 
utfordringer som blir for krevende for utfordringer som blir for krevende for 
enkeltpersoner. enkeltpersoner. 

Og vi trenger den organiserte diakonien som Og vi trenger den organiserte diakonien som 
kan legge til rette for tiltak som fellesskapet kan legge til rette for tiltak som fellesskapet 
trenger lokalt. Men aller mest trenger vi at trenger lokalt. Men aller mest trenger vi at 
den allmenne diakonien fungerer. Det er den allmenne diakonien fungerer. Det er 
når vi ser hverandre at godhet og omsorg når vi ser hverandre at godhet og omsorg 
er i omløp. Så kaldt og hardt det ville være er i omløp. Så kaldt og hardt det ville være 
mellom oss om vi ikke kunne ta imot og gi til mellom oss om vi ikke kunne ta imot og gi til 
hverandre! hverandre! 

Når Jesus sa: elsk hverandre, betyr det at vi Når Jesus sa: elsk hverandre, betyr det at vi 
skal sette i gang en rekke av handlinger som skal sette i gang en rekke av handlinger som 
smitter til å gi godheten videre, og som gir smitter til å gi godheten videre, og som gir 
frihet til å ta imot hjelpen når den kommer frihet til å ta imot hjelpen når den kommer 
til oss. til oss. 

Det er flott å ville og kunne klare seg selv, Det er flott å ville og kunne klare seg selv, 
og samtidig er det godt å erkjenne at vi og samtidig er det godt å erkjenne at vi 
trenger hverandre vi mennesker. I en diakonal trenger hverandre vi mennesker. I en diakonal 
menighet har alle noe å gi, og alle trenger menighet har alle noe å gi, og alle trenger 
noe. Det er Guds kjærlighet som setter oss noe. Det er Guds kjærlighet som setter oss 
i bevegelse. i bevegelse. 

Eli Landro
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Paulus sine brev til menigheten 
i Korint er vel kjent fra Bibelen. 
I medio oktober fikk prestene i 
Eiker prosti mulighet til reise på 
studetur i Paulus sine fotspor; til 
Korint – og her kommer et Kor-
interbrev:

Tidlig en kald tirsdagsmorgen i oktober 
møttes en gjeng morgentrette prester 
samt noen ektefeller på Gardermoen 
lufthavn. Etter noen timers flytur med 
mellomlanding i Wien så vi endelig Hel-
las under oss, og snart kunne vi gå ut i 
sommervarmen i Athen. 
 Her ble vi møtt av guiden Erikos, 
som snakket svensk og skulle være vår 
faste guide hele uka, samt Nils Aksel 
Røsæg fra Menighetsfakultetet, som 
skulle være vår reiseleder.
 Sent på ettermiddagen ankom vi 
den lille byen Loutraki ved Korintbukta, 
der vi skulle bo. Hotellet hadde egen 
strand og vi var ikke sene om å komme 
oss til vanns! Vannet holdt 23 grader og 
det var helt nydelig.
 De neste dagene ble innholdsrike: 
Hver dag dro vi på turer til ulike his-
toriske steder i Korint-området. Vi be-
søkte et kloster høyt oppe i åsene med 

en utrolig vakker liten klosterkirke, vi 
var på det gamle torget i Korint, hvor 
store deler av området er gravd ut slik 
at vi kunne danne oss et bilde av hvor-
dan det så ut der på Paulus’ tid. 
 Vi var i Epidavrosteateret; et fantas-
tisk godt bevart teater på stedet der 
templet for Asklepios, legekunstens 
gud, hadde ligget. Teateret hadde fantas-
tiske lydforhold: Dersom man sto på et 
bestemt punkt nede i teateret kunne 
til og med et pust høres helt øverst på 
tribunene! 
 Jeg tror kanskje det var turens høy-
depunkt for kollega Runar, da han sto i 
teateret og sang velsignelsen – hvis ikke 
det var den dagen han fikk badet i to hav 
på en dag, da. Ved Korint er nemlig det 
greske fastlandet så smalt at det ikke 
er lange biten mellom disse havene. Og 
Korintkanalen forbinder dem slik at bå-
tene slipper å reise rundt. Ved kanalen 
var det alltid mye trafikk, og her gjaldt 
det å holde godt på lommeboka. Lom-
metyvene var særs aktive her. 
 Vi var også ved ruinene av en kjem-
pestor basilika som ligger i Lekhaion,  
tidligere en av de store havnebyene ved 
Korint. Nå var havna grodd igjen, og kir-
ken, som nesten hadde like stor grunn-
flate som Nidarosdomen, hadde for 

lenge siden blitt ødelagt av jordskjelv. 
 En dag var vi på Agamemnons borg,
og en annen dag ved templet på Elevsis
-sletten, et av de mest fruktbare områ-
dene i Hellas. Dette hadde vært sent-
rum for en jordbrukskult der de inn-
viede feiret høsten med et hemmelig 
rituale. 
 Lørdag tok badelivet slutt, da vi 
pakket sakene våre og flyttet inn til 
Athen. Hotellet lå sentralt til i byen, 
og hadde en fantastisk utsikt fra tak-
terassen til Akropolis. Handlegatene lå 
tett, og her skulle det shoppes! Søndag 
startet vi dagen med å gå til ortodoks 
gudstjeneste i domkirken like ved ho-
tellet. Siden vi skulle opp på Akropolis 
fikk vi ikke med oss det hele, men det 
var spennende å se hvordan man feirer 
gudstjeneste andre steder. 
 På Areopagos, der Paulus holdt sin 
berømte tale til Atenerne, hadde vi vår 
søndagssamling, ledet av Geir Holberg 
– som straks fikk tilnavnet Paulus. Det 
var hyggelig å kunne ringe og sende 
SMS fra Areopagos hjem til Modum for 
å ønske de som var hjemme en god 
gudstjeneste!
 Så bega vi oss opp på selve Akro-
polis. Det var en fantastisk opplevelse å 
komme opp dit, selv om stillaser og hei-
sekraner på grunn av restaureringsar-
beid nok tar bort noe av «magien». Her 
lå det kjempestore Parthenon-templet 
viet gudinnen Atene, samt flere mindre 

Brev fra «Korinterne»

Samling på Areopagos-høyden hvor Geir leser fra Apostlenes gjerninger kap 17.

Jeg tror kanskje det var turens høydepunkt 
for kollega Runar, da han sto i teateret og 
sang velsignelsen.
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templer. Og utsikten var upåklagelig.
 Dagen etter gikk turen hjem til 
Norge igjen. Denne gangen mellomlan-
det vi så lenge i Wien at noen av oss 
tok tog og T-bane inn til byen og så den 
store Stefansdomen før vi reiste hjem 
til høstkalde Norge. 
 Turen har vært en god inspirasjon 
for oss; vi har lært mye og sett mye, og 
ikke minst: Vi er blitt bedre kjent med 
kollegaer og ektefeller og har fått felles 
opplevelser. En stor takk til prosten i 
Eiker som bidro til å gjøre denne turen 
mulig!

Lise W. Kleven

Klosterkirke.

Gud bor i et lys, dit ingen kan gå,
Gud kan vi ei se og ikke forstå.
Men Gud kommer nær, han vil være her.
Så blir han et barn, som Maria bær!
 
Denne teksten er opprinnelig svensk 
og skrevet av Margareta Melin, med 
ukjent oversetter, og står som nr. 40 
blant de nye salmene i forslaget til ny 
norsk salmebok.
 
«Et barn, som Maria bær.» Julens evan-
gelium viser oss at Guds vei gikk og 
går gjennom svakhet. Gud gjorde seg 
sårbar i Kristus. Gud ble en av jordens 
små, og tok bolig midt iblant oss!

«Kristus iblant oss!» er Tunsberg bispe-
dømmes parole. Det er julens budskap. 
Vi feirer at han kom!

 Vi feirer hvem han er, han som kom. Han 
som ble født som Jesusbarnet. Han fikk 
etter sin livsgjerning tilnavnet Kristus. 
Det innebærer at han er den salvede, 
han som kommer for å redde sitt folk. 
Han er Guds inngrep i en verden som 
har mistet fellesskapet med ham. Jesus 
Kristus kom fordi Gud vil ha fellesskap 
med sin skapning; med deg og meg.
 
Vi feirer at han kom, og at han ble!
For han er også i dag midt iblant oss. 
Troen på hans oppstandelse skapte 
kirken. Der er han. Han taler gjennom 
sitt ord, han møter oss i nattverden, vi 
får fellesskap med ham i vår dåp. Han er 
her, også nå! Han er med oss all dager, 
inntil verdens ende. Midt iblant oss, ved 
sin Ånd.
 
Han virker, midt iblant oss. Han skaper 
tro og han reiser mennesker opp. Ved 
sin død skapte han grunnlaget for 

forsoning både mellom mennesker og 
Gud, og mennesker imellom. Han gjør 
det også mulig for oss å forsone oss 
med oss selv, fordi han viser oss at vi er 
elsket og verdifulle.

Dette er verdt å feire.
Dette er verdt å takke Gud for. 
Dette er verdt å gi Gud ære for, 
slik Margareta Melin gjør i annet vers:
 
Ære være deg, o Gud, som er stor,
du som kommer hit som vår lille bror.
Ja, du kommer nær, du vil være her.
Så blir du et barn, som Maria bær.
 

 
 
Laila Riksaasen Dahl

biskop

Julehilsen fra biskopen

Velsignet jul, med Kristus iblant oss!



Modum Menighetsblad Nr. 4/2008
16

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Julaften i Åmot kirke

De siste årene har det vært 2 gudstje-
nester i Åmot kirke julaften; en spesielt 
beregnet for barnefamilier og en med 
et mer voksent preg. I år blir det en 
gudstjeneste for hele familien. Alle får 
plass, og vi ønsker velkommen til en 
familievennlig festgudstjeneste. Sysle 

Juleprogram Åmot
Lørdag 29. november
 16:00 Julegrantenning 
 ved Åmotsenteret.
Søndag 30. november, 1. s. i advent
 11:00 Gudstjeneste. Runar J. Liodden  
 og Stian Tveit. Åmot barnegospel og  
 Åmot speidertropp.

Julekonserter i 
Heggen kirke
Søndag 7. desember 
 Kl.16.00: Konsertkameratane 
Tirsdag 9. desember
 Kl. 19.00: Lysmesse i Heggen kirke
Tirsdag 16. desember
 Kl. 19.00:Konsert med Hanne 
 Krogh, Modum Soulchildren og
 Celebration
Lørdag 20. desember
 Konsert med Geithus Musikkorps

Ønsker du å oppleve en 
stemningsfull, vakker 
og nær musikalsk 
førjulskonsert?

Hanne Krogh med 
musikerne Torstein 
Sødal,Tarjei Nysted

 og Stein Austrud 
inviterer til julekon-
sert i Heggen kirke 
tirsdag 16.  desem-
ber kl. 19.00.

 Hanne har, som tidligere år, invitert 
med seg lokale kor, og denne gangen 
vil Modum Soul Children med dirigent 
Liv Anna Furnes og gospelkoret Cele-
bration med musikalsk leder Sven 
Jøran Michelsen være med å bidra til 
en begivenhetsrik kveld.
  Det vil i løpet av kort tid bli lagt ut
billetter for salg på lokale utsalgsste-
der, dette vil bli annonsert i pressen 
samt på plakater. Ønsker du allerede 
nå å sikre deg billetter – kan disse 
bestilles på : 41 45 16 49  eller på
mette@celebrationgospel.org

HANNE KROGH

Fredag 5. desember 
 Åmot jente og guttekorps julekonsert
Lørdag 6. desember
 Konsert med Åmot Barnegospel på  
 Åmotsenteret
Søndag 7. desember, 2. s. i advent
 11:00 Gudstjeneste i Nykirke. Geir  
 Holberg og Stian Tveit
 18:00 Kaffe og te i Åmot kirke.
 19:00Kveldsgudstjeneste. Runar J.   
 Liodden og Kurt Myrvik.
Torsdag 11. desember
 Konsert med kor O2
Søndag 14. desember, 3. s. i advent
 11:00 Gudstjeneste. Lise W. Kleven  
 og Tro og Lys-gruppa. Søndagsskole.
 17:00 Julekonsert med Sysle Bl. kor.
Mandag 15. desember
 10:30 Hyggestund
Søndag 21. desember, 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.
 17.00 Julefeiring for alle som vil i   
 Åmot kirke. Påmelding. 
 Se egen annonse
Torsdag 25. desember - 1. Juledag
 08:00 Juledagsmorgen i Nykirke. 
 Lise W. Kleven, Runar J. Liodden og 
 Stian Tveit. Buss fra Geithus 
 YX (tidl. Texaco) kl. 07:30
Søndag 28. desember
 11:00 Romjulsgudstjeneste 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.

Blandede kor vil, tradisjonen tro, synge 
under gudstjenesten.

Julaften i Åmot kirke
Har du lyst til å feire julaften i et 
større fellesskap?
Velkommen til julefeiring i Åmot kirke 
julaften kl. 17.00! Det blir julemiddag 
med ribbe, surkål og julepølse. Til des-
sert serveres det riskrem.
 Vi skal også gå rundt juletreet og ha 
leker. Alle får julegave og vi koser oss 
med julekaker og julegodter.
 Pris: kr. 150,- pr. pers. 
 Familier maks kr. 300,-.
 Alle er velkommen til å feire jul 
sammen med oss! Påmelding til Mo-
dum kirkekontor 32 78 32 30 innen 12. 
desember.
 Gudstjeneste i Åmot kirke begyn-
ner kl. 15.00, og de som vil komme på 
den, kan gjerne bli igjen i kirken til fes-
ten begynner.
 (Dere som ikke  har bil, eller har 
store vansker med å komme seg ut, 
kan ringe oss for skyss (32 78 32 30) 
mot en godtgjørelse). 

Hilsen Anne Thygesen, Britt Dahl, Liv Ther-
kelsen og Maren og Ole A. Wiger

Apropos julaften 
i Åmot kirke
Om du ikke skal være med og feire jul-
aften i Åmot kirke, har du kanskje like-
vel lyst til å bidra med noe? I skrivende 
stund vet vi ikke så mye om hvem el-
ler hvor mange som kommer, men vi 
ønsker at de som kommer skal få en 
julegave hver. Derfor spør vi nå gjen-
nom menighetsbladet om noen kunne 
tenke seg å gi en liten gave? Hvis du 
har lyst til det, kan du pakke den inn 
og merke den med om den passer til 
ham eller henne som er omtrent på 
den eller den alderen. Så vil vi utstyre 
den med til-fra-lapp når vi vet mer om 
hvem som kunne passe til å få akkurat 
din gave. 
 Gaven kan leveres på kirkekontoret 
innen fredag 19. desember.  
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Gudstjeneste før 
julefrokosten?
Gudstjeneste før julefrokosten? Mens 
de fleste moinger ligger under dyna og 
sover har i overkant av 100 mennesker 
stått opp og tatt veien til Nykirke tidlig 
1. juledag de siste seks årene. Det har 
vært en spesiell opplevelse å gå eller 
kjøre opp den siste veistubben med 
lysende fakkelbokser på hver side i 
mørket. I kirken har vi fått servert 
pepperkaker og gløgg og fått med oss 
den tidligste av alle årets gudstjenester 
i Modum med start klokka 8.  Det blir 
ikke satt opp kameler, men også i år 
kjører en buss fra Hydro/Texaco på 
Geithus kl. 7.30 som tar opp folk langs 
veien til Nykirke. Bussen kjører samme 
vei tilbake etter gudstjenesten. Turen 
er gratis! Velkommen til en annerledes 
julefeiring i Nykirke!  

Enger 
misjonsforening  

har sin tradisjonelle julefest tirsdag 
13. januar kl. 18.00 i Åmot kirke. Vi 
får besøk av misjonærparet Torbjørg 
og Bjørn Eddy Andersen. Sysle blanda 
kor deltar med sang. Det blir gang 
rundt juletreet og god bevertning. Det 
blir også anledning til å gi en gave til 
misjonen.  
 Alle er hjertelig velkommen!
  

Familiejuletrefest
på Snarum ungdomslokale

Søndag 4.  januar kl. 17.00. Juletregang 
og poser til barna Entre kr. 20.-. 
Ta med matfat. 

Alle er hjertelig velkommen!

Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
Det er plass til nye 
medlemmer i sorg 
og delegruppene 
som frivillighetssen-
tralen og menig-
heten samarbeider 
om. 
 
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

Vikersund
menighetssenter

•  Olav Jakob Tveit 
Onsdag 4. februar 2009 kommer Olav 
Jakob Tveit til Vikersund Menighets-
senter. Mange vil huske den tidligere 
«Snarumspresten». «Fotopresten» er 
han også blitt kalt.  Alle som gjerne vil 
treffe Olav Jakob igjen har nå en fin 
anledning. Det blir både «ljosbilete» og 
annet. Avsett datoen allerede nå.  Det-
te går inn i rekken av onsdagssamlinger 
på Menighetssenteret. Olav Jakob, som 
sist var sokneprest i Meløy, har nå flyt-
tet tilbake til sin barndoms bygd Tre-
ungen. Egentlig har han pensjonert seg, 
men fungerer p.t. som sokneprest i na-
bobygda Fyresdal.

•  Terje Forsberg
Onsdag 4. mars kommer Terje Fors-
berg til Menighetssenteret. Noen har 
nok sett ham på TV, andre har lest 
boken «Aldri for sent å bli et lykkelig 
barn» som han har skrevet. I 2003 fikk 
Terje Forsberg billighetsserstatning av 
staten som oppreisning for tapt barn-
dom. Han hadde en vanskelig oppvekst  
og ble trakassert på skolen. Det top-
pet seg da han fikk diagnosen evne-
veik.
 Som 20-åring fikk Terje Forsberg 
et sterkt møte med Gud. Dette ble et 
vendepunkt for ham. I «Aldri for sent å 
bli et lykkelig barn» deler han sin opp-
siktsvekkende historie. Boka har vært 
en bestselger fra den kom ut i 2007, 
og Forsberg er en etterspurt  fore-
dragsholder. Han vil også ha med seg 
signerte bøker for salg.
 Da dette skrives er ikke hele vår-
programmet på Menighetssenteret 
klart, men det blir et godt og allsidig 
program.  

H.G.

Juletrefest 

for små og store på Vikersund Menig-
hetssenter søndag 28. desember  kl. 
17.00.
Velkommen!

Vi synger julen inn
med Sysle bl. kor på Menighetssen-
teret onsdag 3. desember kl. 19.00
Alle velkommen.

Juletrefest Vaaraan
Vi arrangerer juletrefest 11. januar 
2009. Vi ønsker at så mange barn som 
mulig kommer til denne. Vi sender  
innbydelse til barnehager i nærområdet 
og håper på positiv respons fra så 
mange som mulig. Det vil bli sang og 
gange rundt juletreet.
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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

Sander Andreassen Mikalsen 26.07.2008  Heggen kirke 
Hailey Michelle Jahr 27.07.2008  Vestre Spone kirke 
Iris Vilje Gustavsen 03.08.2008  Heggen kirke 
Iver Øvereng Hovde 03.08.2008  Heggen kirke 
Andrea Brastad Nygård 03.08.2008  Heggen kirke 
Mina Sandum 03.08.2008  Heggen kirke 
Tina Ramampiaro 24.08.2008  Olavskirken 
Emma Natalie Gulliksen 31.08.2008  Åmot kirke 
Thea Øen Mortensen 31.08.2008  Heggen kirke 
Mathias Nærland 31.08.2008  Heggen kirke 
Emil Bæra Rekdal 31.08.2008  Åmot kirke 
Didrik Andresen 07.09.2008  Nykirke kirke 
Marie Hansen 07.09.2008  Snarum kirke 
Linus Mattias Dybdal Mathisen 07.09.2008  Snarum kirke 
Aurora Bjølgerud 14.09.2008  Heggen kirke 
Håkon Brunes Hammernes 14.09.2008  Heggen kirke 
Elise Dihle Holm 14.09.2008  Heggen kirke 
Theodor Maximus Ringstad Jenshagen 14.09.2008  Åmot kirke 
Marie Lovise Leikanger 14.09.2008  Åmot kirke 
Jørgen Mogen Pedersen 14.09.2008  Heggen kirke 
Adrian Skålien 14.09.2008  Heggen kirke 
Ingrid Strand 14.09.2008  Heggen kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Helene Lien Ødeverp 14.09.2008  Heggen kirke 
Sondre Sprakehaug Østland 21.09.2008  Rud kirke 
Daniel Rønning 28.09.2008  Gulsrud kirke 
Sandra Madelen Aasmundrud 28.09.2008  Snarum kirke 
Marcus Tyberg Magnussen 05.10.2008  Heggen kirke 
Isabell Reipen 05.10.2008  Heggen kirke 
Didrik Fjulsrud Sjøberg 05.10.2008  Heggen kirke 
Christina Emilie Prokop Walvatne 05.10.2008  Heggen kirke 
Linn Alexandra Skaalien Bjørnerud 12.10.2008  Heggen kirke 
Vetle Nyhus Brenna 12.10.2008  Nykirke kirke 
Amilia Ingebo Johansen 12.10.2008  Heggen kirke 
Linnea Mogen Mathisen 12.10.2008  Nykirke kirke 
Kaisa Reed-Rolfstad 12.10.2008  Heggen kirke 
Oskar Myrmel Skinstad 12.10.2008  Heggen kirke 
Anna Kopland Terum 12.10.2008  Nykirke kirke 
Hannah Mæhlum Varlo 12.10.2008  Nykirke kirke 
Eirik Møller Johnsen 19.10.2008  Vikersund menighetss. 
Linda Bui Torgersen 19.10.2008  Åmot kirke 
Tobias Lønning Formodalen 26.10.2008  Heggen kirke 
Lilje Isabell Gabrielli 26.10.2008  Heggen kirke 
Hilmar Moen Kalager 26.10.2008  Snarum kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Linn Grøstad og Audun Thon 26.07.2008 Heggen kirke 
Heidi Hvidsten og Tormund Hafnor 26.07.2008 Heggen kirke 
Siri Skollerud og Audun Blegen 26.07.2008 Heggen kirke 
Trude Iren Andreassen og Anders Mikalsen 26.07.2008 Heggen kirke 
Mariann Reiersøl og Terje Eidal 02.08.2008 Nykirke krk.
Nancy Cathrine Brecke og 
Andréas George Fjellhede  08.08.2008 Heggen kirke 
Laila Kristine Rygh og Jan Kårmo 08.08.2008 Nykirke krk. 
Janne Andersson Esperum og Kai Axel Hals 09.08.2008 Heggen kirke 
Bente Kristine Mortensen og Roar Pandur 16.08.2008 Heggen kirke 
Marita Borgersen og 
Lars-Adrian Christiansen 16.08.2008 Nykirke kirke 

Brudeparet Dato Kirke

Tone Endresen og Helge Hestenes 16.08.2008 V. Spone kirke 
Elisabeth Sørumshagen og 
Simeona Fanomezana Ramampiaro 23.08.2008 Heggen kirke 
Rine Larsen og Torstein Hoem 30.08.2008 Heggen kirke 
Helle Mikkelsen og Helge Saastadhagen 06.09.2008 Åmot kirke 
Siv Holtvedt og Ronny Håre 06.09.2008 Nykirke kirke 
Linda Andersen og Stian Moen Fjellstad 20.09.2008 Heggen kirke 
Birgitte Svensrud og Nils-Vegard Smetbak 10.10.2008 Snarum kirke 
    
    

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Aslaug Elstrøm Hansen 1917 29.07.2008 Modumheimen kapell
Anne O Skredsvik 1923 30.07.2008 Åmot kirke
Ragne Svendsen 1946 01.08.2008 Åmot kirke  
Per Olai Pedersen 1925 06.08.2008 Modumheimen kapell 
Lasse Sveaas Høgmoen 1968 07.08.2008 Nykirke kirke 
Jorun Nilsen 1939 12.08.2008 Heggen kirke
Ingrid Sonja Zahl Nilsen 1925 13.08.2008 Åmot kirke
Osvald Weum 1918 14.08.2008 Vestre Spone kirke
Olav Haraldsen 1928 15.08.2008 Heggen kirke
Berit Margareth Hovde 1928 15.08.2008 Heggen
Kirsten Kvale 1936 19.08.2008 Nykirke kirke
Steinar Flattum 1927 22.08.2008 Heggen kirke
Signe Marie Johnsen 1925 26.08.2008 Heggen kirke
Ragnhild Elisabeth Gaarud 1917 27.08.2008 Heggen kirke
Anna Strand 1916 28.08.2008 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Ruth Skretteberg 1912 29.08.2008 Åmot kirke
Per Stave 1925 02.09.2008 Snarum kirke 
Erna Marie Kjemperud 1928 16.09.2008 Heggen kirke
Thea Arnesen 1971 17.09.2008 Heggen kirke
Hjørdis Karoline Roald 1921 19.09.2008 Åmot kirke
Svein Andersen 1948 26.09.2008 Heggen kirke
Turid Åbye Rasmussen 1946 30.09.2008 Åmot kirke
Arild Finnerud 1955 02.10.2008 Snarum kirke
Jorunn Ulland 1945 07.10.2008 Snarum kirke
Jacob Stabell 1922 10.10.2008 Heggen kirke
Gunvor Moen 1933 14.10.2008 Åmot kirke
Gretha Lillian Løvli 1940 15.10.2008 Heggen kirke
Ingrid Helene Øhren 1917 22.10.2008 Heggen kirke
Per Sverre Isachsen 1944 24.10.2008 Gulsrud kirke
Ingrid Bottegård 1920 28.10.2008 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

November
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 E. Holberg og 

Stian Tveit. Åmot mannskor deltar. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Gunnar Fagerli og Aage N. Eilertsen.

Søn 30. nov – 1. sønd. 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 2008:
Søn 7. des - 2. søndag i advent - Luk 21,25-33
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg, 

Stian Tveit og Modum Soul Children.
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 E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn 14. des - 3. sønd. i advent - Matt 11,2-10
Åmot kirke kl. 11: Høymesse med Tro og Lys. 

Lise W. Kleven, Eli Landro og Stian Tveit. 
Søndagsskole.

Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Rune Stray og Aage N. Eilertsen.

Søn 21. des – 4. sønd. i advent – Joh 1,19-27
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Anne Hæhre.
Eikvang kl. 11: Gudstjeneste. 
 Arild Løvik og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Kjell Olav Bø og Helge Harila.

24. des - Julaften - Luk 2,1-14 
Heggen kirke kl 14.45: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Kristian Johnsen.

Rud kirke kl 14.45: Familiegudstjeneste. 
 Arild Løvik og Drolsum Musikkorps.
Gulsrud kirke kl 14.45: Familiegudstjeneste. 
 Jon Mamen
Vestre Spone kl 14.45: Familiegudstjeneste.  

Runar Liodden og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl 15.00: Familiegudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 15.00: Gudstjeneste. 
 Jon-Erik Bråthen.
Heggen kirke kl 16.15: Familiegudstjeneste.  

Geir E. Holberg og Kristian Johnsen.
Snarum kirke kl 16.15: Familiegudstjeneste. 
 Arild Løvik og Stian Tveit.
Nykirke kirke kl 16.15: Familiegudstjeneste. 
 Runar Liodden og Knut Johnsen.

25. des – 1. juledag – Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl 08: Høytidsgudstjeneste. 
 Runar Liodden, Lise W. Kleven og Stian Tveit
Heggen kirke kl 11: Høytidsgudstjeneste.  
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen

26. des – 2. juledag – Matt 10,17-22
Snarum kirke kl 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen

28. des – Søn etter jul – Gal 4,4-7
Åmot kirke kl 11: Romjulsmesse. Lise W. Kleven 
 og Stian Tveit. Gang rundt juletreet.

31. des. Nyttårsaften – Luk 13,6-9
Olavskirken kl 23.15: Midnattsmesse. 
Inger Ma Bjønnes.

Januar 2009:
1. januar – 1. nyttårsdag – Luk 2,21
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.

4. januar - Kristi åpenb.dag – Matt 2,1-12
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Stian Tveit.

11. jan. - 1. søn etter Kr.åp.dag - Matt 3,13-17
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.

18. januar - 2. søn etter Kr.åp.dag - Joh 2,1-11
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og organistvikar.
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste med 
 Tro og Lys

25. jan. - 3. søn etter Kr.åp.dag - Matt 8,5-13
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg, Arild Løvik, Stian Tveit og

Modum Soul Children. 
 Skidag etter gudstjenesten.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Lise W. Kleven og Knut Johnsen.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.

Februar 2009:
Søn 1. feb - Vingårdssøndagen - Matt 20,1-16
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen og 

Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. Arild 

Løvik og Knut Johnsen.

Søn 8. feb - Såmannssøndagen - Luk 8,4-15
Åmot kirke kl. 11: Økumenisk gudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.

Søn 15. feb - Kr. forklarelsesdag - Matt 17,1-9
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Stian Tveit.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden,  Arild Løvik, Stian Tveit 
 og Heggen Gospel.

Søn 22. feb - Søndag før faste - 1.Kor 13,1-13
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og organistvikar.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste med 
 Tro og Lys.

Ons 25. feb - Askeonsdag - Matt 6,16-18
Vikersund menighetssenter kl. 19: Fasteguds-

tjeneste. Jon Mamen og Knut Johnsen.

Mars 2009:
Søn 1. mars - 1.søn i faste - Matt 4,1-11
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden, 

Stian Tveit og Modum Soul Children.
Vestre Spone kirke kl. 17: Høymesse.  
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
 

Modum Menighetsblad ønsker alle sine lesere en fredelig advent og en velsignet julehøytid!
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