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Jeg opplever det godt å være del av noe som er større enn meg 
selv. Opplever det meningsfullt å arbeide sammen med andre 
mot felles mål. Det gir glede og motivasjon. «Vi kan klare det 
sammen!»
Så er vi med i forskjellige sammenhenger. Noen eksempler fra 
noen av de sammen-hengene jeg får være med i, som en del av en større helhet.

• I  fotballen, som trener for jente og guttelag, hvor vi hadde et klart mål om å klare 
å spille så gode kamper som mulig, ved at spillerne på laget var så gode som mulig 
for hverandre. 

•  I familieliv, sammen med Anne-Kjersti, å ha et ønske om å skape en atmosfære 
hvor det gis rom for gode oppvekstvilkår, trygghet og kjærlighet. 

•  I menighetslivet, hvor det legges til rette for at mennesker kan få oppleve gode  
møteplasser, mellom både Gud og mennesker. 

• Eller som en av over 1000 frivillige som er med på å arbeide frem et flott 
skiflygingsarrangement i Vikersundbakken, hvor jeg år etter år opplever at alle de 
frivillige har et ønske om at alle publikummere, utøvere og tilreisende skal føle 
seg velkomne og oppleve det godt å være tilstede. Skape noe sammen. Del av noe 
større.

På alle disse forskjellige arenaene lever jeg mitt liv. Jeg er meg i mange forskjellige 
situasjoner. Så har vi alle forskjellige relasjoner og ting som opptar oss, men jeg tror 
det er godt å kunne være del av noe som er større enn oss selv. 

Selv har jeg opplevd både idretten, familie og det å være aktivt med i kristent 
arbeid, som verdifulle byggeklosser i mitt liv. Fellesskap, utfordringer og en himmel 
over livet.

Så er også menighetens omfangsrike arbeid en del av noe større. Her i Modum 
får vi håpe og be om at vi sammen kan ta vare på hverandre. I de gode og lyse 
stunder, men også i de dagene når det ikke er så greit å være menneske. Da kan det 
være godt å få være del av noe større. Å kunne støtte seg på andre, en skulder å 
gråte på eller noen å ha en fortrolig samtale med. 

Ønsker deg god lesning av denne utgaven av menighetsbladet, en del av Modum 
menighet, en del av noe større.

Geir E. Holberg, sokneprest

«Det siste måltid» 
Leonardo Da Vinci.
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Påskebudskapet er selve kjernen 
i den kristne troen. Hva skjedde 
palmesøndag, skjærtorsdag, lang-
fredag og påskemorgen? Her 
kommer en kort og enkel fram-
stilling av de ulike dagene i «Den 
stille uke», og hvordan vi marke-
rer dagene hjemme og i kirken.

De fleste av oss tenker at påsken be-
gynner palmesøndag, men hvis vi skal 
være helt nøyaktige så er det «Den 
stille uke» som starter da. Den er inn-
ledningen til påsketiden som egentlig 
ikke starer før påskemorgen (1. påske-
dag) – når Jesus står opp fra de døde. I 
nyere tradisjon har vi begynt å si «God 
Påske!», allerede på fredag før palme-
søndag – fordi det er da skoleferien 
starter. Noen velger å vente til Påske-
dag med å ønske «God påske!» 

Palmesøndag er i kristen tradisjon 
feiringen av Jesu inntog i Jerusalem. Han 
rir inn i Jerusalem på et esel, og folke-
mengden hyller ham med hosianna-rop 
og legger klær og palmegrener på bak-
ken. Folket ser på ham som jødenes 
konge og tenker at han skal befri dem 
fra romerne som har okkupert landet.

Hvis du går på gudstjeneste Pal-
mesøndag, vil du kanskje oppleve at 
noen går i prosesjon (tog) inn i kirken 
med palmegreiner i hendene og syn-
ger «Hosianna, Davids sønn!  Velsig-
net være Han som kommer i Herrens 
navn». I land hvor palmegreiner ikke er 
lett tilgjengelige, brukes oftest grener 
fra vintergrønne trær; i Norge er tuja-
greiner ofte vanlig.

I kirka er den liturgiske fargen lilla, 
slik også for skjærtorsdag og langfredag. 
Dette kan du se på tekstilene i kirken 
og på klærne til presten.

Skjærtorsdag blir markert til minne 
om Jesu siste måltid med disiplene før 
korsfestelsen. Ordet Skjærtorsdag be-
tyr «renselsestorsdag», og kommer av 
norrønt skíra, «rense» (skjær = ren). 
Før måltidet vasket Jesus disiplenes føt-
ter, noe som egentlig var uhørt – i og 
med at han var lederen deres, og det 
egentlig var en tjeneroppgave å vaske 
skitne, slitne sandalføtter.

Jesus og disiplene var jøder, og de 
feiret dette måltidet til minne om ut-
gangen fra Egypt (Moses førte Israels-
folket gjennom ødemarken til det lan-
det Gud hadde lovet dem). Underveis i 
måltidet bryter Jesus opp et brød, de-
ler det ut til disiplene og sier at det er 
hans kropp. Han sender også rundt et 
beger med vin som de alle drikker av, 
og sier at det er hans blod. Han sier at 
de skal fortsette å gjøre dette til minne 
om han. Her innstifter Jesus nattverden, 

God påske!
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som vi feirer for å minnes han og det 
han gjorde for oss på korset. 

Han tar disiplene med til Getsema-
ne-hagen for å be, og blir der tatt til 
fange av romerske soldater. 

Hvis du går på gudstjeneste Skjær-
torsdag vil du oppleve at nattverdfeirin-
gen får en spesielt framtredende plass i 
tekster og bønner. I mange kirker blir 
all pynt som blomster, lys, duk osv. tatt 
ut av kirkerommet etter gudstjenesten. 
Det blir gjort klart til langfredag.

Langfredag markerer dagen da Jesus 
døde på korset. Navnet kommer av 
at det var Jesu lengste dag. På engelsk 
kalles dagen Good Friday, som egentlig 
betyr «hellig fredag». 

Mange kirker markerer denne da-
gen ved ikke å ha pynt på alteret, for å 
markere sorg.

Påskeaften er lørdagen før påskedag. 
Tradisjonelt er det en dag hvor man 
ikke feirer noen gudstjeneste og som 
det ikke skal lages så mye ut av. Man 
sier gjerne at påskeaften er den dagen 
hvor kirken står samlet i sorg ved Kristi 
grav. 

Mange er på grunn av påskeferien 
samlet med familie eller venner denne 
dagen, og vil synes det er unaturlig for 
ikke å si umulig å ha det helt stille og 
rolig. Noen velger likevel å vente med 
å åpne påskeegg til denne kvelden (evt. 
påskemorgen), for å markere at det er 
nå det virkelig store skjer – det vi kan 
feire med glede; at Jesus står opp fra 
graven.

Påskedag er den dagen som forklarer 
hele kristentroen. «Påskemorgen, sluk-
ker sorgen!» Vi feirer at Jesus vant over 
døden og lever. Dette er den store 
søndagen og grunnen til at vi alltid har 
gudstjeneste på søndag – det var den 

dagen Jesus ble levende. 
De forskjellige evangeliene forteller 

historien litt ulikt, men de er samstem-
te i at det var kvinnene som gikk til 
graven først, og Maria Magdalena møtte 
Jesus i hagen. 

Påskemorgen er festdag, og det er fint 
å ha noe ekstra godt til frokost. Og da 
skal det spises egg, for egg symboliserer 
liv. Noen maler eggene på forhånd, slik 
at de blir ekstra fine. Påskeeggene åp-
nes egentlig også denne dagen, fordi det 
er først da man har noe å feire. Mange 
velger likevel å åpne eggene tidligere i 
uken på grunn av utålmodige barn som 
har påskeferie. Mange leker «tampen 
brenner» for å finne gjemte påskeegg 
for å gjøre litt ekstra ut av det. 

Noen velger å samles for å oppleve 
soloppgangen, siden det var i solopp-
gangen kvinnene kom og fant graven 
tom.

I kirken vil du oppleve at det er 
fest, glede og høytid, og den liturgiske 
fargen er derfor hvit. Alteret har fått 
lys og blomster igjen, ofte påskeliljer. 
Egentlig burde kirkene være overfylte 
denne dagen, men det pleier å være god 
plass – så derfor gir jeg dere utfordrin-
gen; Velkommen til gudstjeneste Påske-
dag (hvor enn du måtte være i verden). 
Dette er jo virkelig noe å feire!

Kristi himmelfartsdag.
Selv om det er lenge mellom «Den stille 
uke» og Kristi himmelfartsdag, så hen-
ger de nøye sammen. Sjette torsdagen 
etter påskedag kommer Kristi himmel-
fartsdag. Denne dagen er til minne om 
Jesu (jordiske) avskjed med disiplene. 
Han drar til sin Far, og de får i oppdrag 
å bringe budskapet videre til alle folke-
slag (Matt 28, 16-20 Misjonsbefalingen/
Dåpsbefalingen). Men påsketiden varer 
faktisk enda lenger – helt til pinse.

  
Anne-Kjersti Holberg

Kilder: Kirkeaktuelt.no 

og Barnogtro.no

http://www.barnogtro.no/paaskespillet

Morsomme og sosiale samlinger for 
barn 0-1 år sammen med en voksen.

•  I Åmot kirke annenhver onsdag 
kl.11:00–13:00. Ingen påmelding. 
Neste samling er 20. mars

•  På Vikersund menighetssenter 
torsdager kl.12:30. Her er det faste 
grupper med påmelding. Oppstart 
nye grupper 4. april.

Påmelding til kirkekontoret 
tlf.: 32 78 32 30, eller til 
Anne-Kjersti Holberg tlf.: 416 57 059, 
annekh@modumkirke.no

For mer informasjon, se 
www.modumkirke.no

Velkommen til Babysang!

Påsketradisjoner 
Mange har tradisjoner med fargerikt 
fastelavnsris på bordet, påskeegg, 
karsefrø på bomull i vinduskarmen 
og påskelam på menyen. Kanskje vi 
ikke tenker så nøye over hvorfor? 
Påskebudskapet er fortellingen om 
at Jesus vinner over døden – for oss 
alle. Symbolikken med egg, knopper 
som springer ut og frø som spirer 
spiller på dette budskapet. Nytt liv! 
Jesus blir kalt ”Guds lam”. Han ble 
ofret for våre synder. Derfor har vi 
tradisjonen med å spise påskelam.
     Hvis du har lyst til å friske opp 
gamle tradisjoner, eller kanskje star-
te noen nye hjemme hos deg, anbe-
faler jeg nettstedet ”Barnogtro.no”. 
Her finner du forslag til påskepynt 
og måltider. 

Barn i familien?
For dere som har barn i familien, vil 
jeg anbefale Påskespillet, på nett-
stedet ”Barnogtro.no”. Her får du 
hjelp til å utforske påskehistorien 
sammen med barna. Påskespillet er 
et fint nettsted for barn, med pås-
kens fortellinger og mange interak-
tive spill. Lærerikt og morsomt!

Vil du lese mer?
Du finner påskefortellingen i alle de 
fire evangeliene i Det nye testamen-
tet: Matteus 24-28, Markus 14-16,  
Lukas 22-24,  Johannes 11, v 45-21

Babysang 
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Prikk 
til 
prikk

Fargelegg

Finn 
fem 
feil

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 189,- pr barn 15. april • 2012

Dagens ord:
Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

nr.7

Oppdrag: Umulig?

Jesus og Tomas, 
bibelserien side 4-5

Paradisbukta 
side 2

SØNDAGSSKOLEN NORGES0112 © 2012

Jakten på den 

stille stemmen

LUKAS

MARTIN

LINNEA
SUKAI

Den godeJakten på den 
stille stemmen

02 Himmel over livet
Ålesund Soul Children
Solister : Astrid Myren og Kristian 

WalderhaugT/M: Runar BangMusikkproduksjon/arr./miks: Dag 

Henning Kalvøy, 1/0 Studios, Oslo

Vokalproduksjon: Runar Bang
Trommer: Børre Flyen
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2011

04 Herren er min hyrde
Vetle Kleveland og Hanna Muren

T: Asle Bjorvatn (Salme 23)
M: PhatBackFra CD-en Propell   Sanden Media 201106 Kom til megJentegruppa Seven

Solist: Mathea Celine Løver
T: Britt-Venke Oldebråten
M: Melinda E. LøverFra CD-en Det er gull

   Seven Song Productions 201108 SkatteskrinTore ThomassenT/M: Tore Thomassen
Fra CD-en Skatteskrin
   Lynor as 2005

10 God tidAnita N. Gjerlaug, Rebecca 

Stangeland Kaufman, Mathias 

Fjalsett, Karin K. Manvik
T: Karin K. Manvik og Merete F. Arnevåg

M: Karin K. ManvikO: Hildegunn Garnes Reigstad
Gitarer, produksjon og arr. av komp: 

Kristian Kvalvaag, Basement Studio

Bratsj: Tarjei NystedMiks: Espen Gjelstad Gundersen, 

Audiopol StudioTekniker (vokal): Vegard Schow, 

Make Music AS   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012
12 Aria (utdrag)Liv-Benedicte Bjørneboe

Fiolin: Hallvard Bjørneboe Sæbø

M: Liv-Benedicte Bjørneboe
fra CD-en Aria   Liv-Benedicte Bjørneboe 200914 Tomas sangElias Songe og barn fra Tromøya

T/M: Hans Inge Fagervik
Programmering/tekniker : 
Rasmus SolemBass/keyboard: Rasmus Solem

Gitar : Hans Inge Fagervik
   SØNDAGSSKOLEN NORGE 2012

Tekniker voice: Håvard Gressum 

Antonsen, Studio Staffeldts
Postproduksjon/ferdigstilling: 

Vegard Schow, Make Music AS

Illustratør: Kanako & Yuzuru

Grafisk design: Camilla Hoholm

CD trykk: Dicentia
Produsent: Odd Ketil Sæbø© og    SØNDAGSSKOLEN 

NORGE 2012www.sondagsskolen.no

Bli en ekte tårnagent på 
www.tarnagentene.no
Få agentbevis og hemmelige oppdrag!

Manus: Odd Ketil Sæbø   Forteller: Harald Stoltenberg

En                         -CD 
Bestill barnebladet BARNAS 

med tårnagentenes klubbavis 

på www.sondagsskolen.no

Jakten på den 
stille stemmen

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

14 blader + DVD + CD 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 
eller på telefon 22 08 71 00

SPRELLnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer
– Tegnefilmer
– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 
      eget nettsted!
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Tegning: Kari Sortland
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fra 1 til 2 og 
så videre. Hva 
skjuler seg her?

Fargelegg kvinnene ved 
den tomme graven!

De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet til høyre?

1

2
3 4

5

6
78

9
10

11
12

13
14

15

16
17

18 19

20

21

22

23
24

25
26

27

28
29

30

31

32

33

34

353637

38

3940

41

42

43
44

45

46

47

49

50

51

52

53

5455

56 57

58 59

60

61

62

6364

65

66

67
68 69

70

71

72

73

7475

76

77

78

48



Modum Menighetsblad Nr. 1/2013
6

Torunn Nateland er ekte kristi-
ansander. Hun vokste opp i en 
kristen familie og ble tidlig med 
i menigheten og det kristne fel-
lesskapet der. Torunn er utdannet 
barnevernspedagog. Etter noen år 
søkte hun forandring og fullførte 
masterstudiet i diakoni ved me-
nighetsfakultetet. 

Hva fikk deg til å søke til Modum?

Jeg fikk en god følelse. Tankene, visjo-
nene og ikke minst samarbeidet på 
arbeidsplassen tiltalte meg. I tillegg har 
dere en aktiv menighet, et engasjert 
menighetsråd og frivillige med en dug-
nadsånd det står respekt av.
 
Så hvordan trives du så langt, spør vi?

- Jeg synes det er flott her på Modum. 
For meg som liker å ferdes i skog og 
mark er stedet ideelt. I jobben føler jeg 
meg godt mottatt. En god menighet og 
fine folk – så dette ser bra ut. 
 
Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp 
du fikk denne jobben?

Jeg tror vi møttes på felles tanke og 
holdninger. Mellom-menneskelige for-
hold og bønn var nok også avgjørende. 
 
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for 
deg?

Den er ulik og variert. Noe kontor-tid, 
møte med enkeltmennesker, grupper 
og aktiviteter. Og så blir det nok en del 
kvelds- og helgearbeid.
 
Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Fellesskapet med Gud og menneskene 
rundt. Lever du nær Jesus, blir dagene 
fylt med små hverdagsundere. Frivillige 
utgjør også en betydelig innsats i den 
gleden det er å få hjelpe mennesker 
som er i en vanskelig situasjon. 
 
Hva ser du som den største utfordringen 
til Kirken idag?

Å være tydelig nok, vise raushet og 
romslighet, vise nåde og sannhet, være 

klar på det vi tror på, samt møte folk 
der de er. Skape møterom med lav ter-
skel, også utenfor selve kirkebygget. Vi 
må være tydelige på Guds ord. 
 
Hva synes du er det beste med jobben i 
ditt yrke?

Den tar med hele meg- også troen- i 
større grad enn hva jeg kunne ha gjort 
i et annet yrke. Så er det fellesskapet 
med stab og frivillige. Det å være dia-
kon gir variasjon. Jeg er glad i å møte 
enkeltmennesker. Så dette summerer 
vel opp en viktig del av hva jeg setter 
pris på i jobben min. 
 
Hva gjør du på fritiden, har du noen ek-
sentriske hobbyer, samle på servietter, 
sommerfugler?

Jeg er glad i friluftsliv. Sykling, kajakk og 
natur er mine lidenskaper. Jeg er glad i 
å reise - ikke bare utenlands, men også 
her hjemme. Tilbringe tid med venner 
er viktig for meg.
 
Kan du fortelle om din vei mot Gud?

Barnetroen ble til et bevisst forhold til 
tro som voksen. Hørt og lært fra hodet 
ned til hjertet. Troen ble mer personlig 
og betydningsfull, i den forstand at jeg 
ønsket å formidle Jesus og troen min. 
En periode som backpacker og tiden 
med Misjonsalliansen ble således skjell-
settende for trosutviklingen og veien til 
diakonien. Påvirkning fra familie og ven-
ner var nok også essensiell.  
 
Hva nå?

Nå bruker jeg tiden på å bli bedre kjent 
med menighet og bygd. Forme stillingen 
på bakgrunn av hva jeg tar over fra min 
forgjenger, finne min egen vei bygget 
på egne erfaringer, samt ønsker og be-
hov fra menighetråd, utvalg og fra folk 
i bygda. 

Vi ønsker Guds velsignelse over det 
diakonale arbeid Torunn skal gjøre for 
mennesker som bor i Modum.
 
Inge Rese

Tett på Torunn

   Torunn Nateland.

Historisk vigsling 
av Modums nye diakon 
Torunn Nateland 
Det skjedde under gudstjenesten i 
Heggen kirke 17. februar. Dette var 
den første vigslingen av en diakon i 
Modum sokn.

Biskop Laila Riksåsen Dahl, Prost 
Helge Norrud og varaordfører In-
gunn Dalaker Øderud var med for å 
kaste glans over festdagen, sammen 
med staben og andre inviterte gjester. 

Åmot Horn med sin fyldige bass-
rekke sto for preludiet. Inngangs-
prosesjonen beveget seg med fullt 
musikalsk «trøkk» inn kirkeskipet. 
Biskopen hadde i hvertfall aldri gått i 
prosesjon til marsjtakter, sa hun. Kan-
skje «Military escort» ble valgt fordi 
biskopens mann, general-advokaten, 
var tilstede? 

«A whiter shade of pale» skapte 
en åndelig atmosfære i kirken.  Gunn-
laug Himle bidro med vakker sang, 
ledsaget av Tore Tollnes på piano.  
Dirigent Knut Johnsen og hans horn, 
avsluttet det hele med et anderledes 
postludium – marsjen King Size. 

Etter gudstjenesten inviterte 
Heggen kirkeutvalg og fagutvalget 
for diakoni til festmiddag på menig-
hetssenteret. Her ble Modums nye 
diakon, Torunn Nateland, feiret med 
masse glede og lykkønskninger. Vi er 
glade for at Torunn har blitt vigslet til  
tjeneste hos oss i Modum menighet.  

Inge Rese   
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Du skal gå å gjøre vel
Jesus sier: «Den som tar imot en av mine 
minste, tar imot meg.»

Med biskop Laila Riksaasen Dahl 
tilstede, ble Torunn Nateland vigs-
let til tjeneste som diakon i Mo-
dum menighet. 

– Det er din dag, Torunn – vigslings-
dagen – gratulerer med den, sa biskop 
Laila Riksaasen Dahl til den vordende 
diakon, Torunn Nateland. 

– Du har på din vei fram mot dia-
kontjenesten fått god ballast og innsikt 
i det å være menneske. Og har lenge 
hatt et ønske om en tjeneste med mer 
fokus på åndelige og eksistensielle be-
hov. Det vokste fram i deg et kall til å 
bli diakon – jeg gleder meg veldig over 
det altså, smilte biskopen.

– Evangeliet må forkynnes med ord, 

men vi kan ikke bare snakke om kjær-
lighet, vi må gjøre det også – i tjeneste 
for mennesker, sa biskopen. 

– I apostelgjerningene står det 
som en oppsummering av Jesu liv – at 
Han gikk omkring og gjorde vel. – Et 
fantastisk vitnesbyrd å få. En fantastisk 
ledestjerne og forbilde, sa en engasjert 
biskop. 

– Du skal gå omkring å gjøre vel. 
Du skal også utruste, motivere og in-
spirere andre til å gå rundt å gjøre vel. 
For omsorg er en måte å forkynne på, 
understreket hun.

– Jeg hilser deg med et bibelvers 
som gir slitestyrke inn i tjenesten, fra 
Jesaja 41. 

”Frykt ikke, for jeg er med deg, 
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
 Jeg gjør deg sterk og hjelper deg 

og holder deg oppe 
med min rettferds høyre hånd.”

Min rettferds høyre hand, vår Frelser, 
Han som med sin tjeneste er all tjenes-
tes grunnlag og forbilde. 

Torunn, Guds signing over din tje-
neste, avsluttet biskop Laila Riksaasen 
Dahl vigslingstalen.  

Inge Rese

Prost Helge Norrud, Diakon Torunn Nateland, Biskop Laila Riksaasen Dahl, Varaordfører 
Ingunn Dalaker Øderud, Leder i fagutvalg for diakoni,  Wolfgang Müller,  Trosopplærer 
Anne-Kjersti Holberg,  Sokneprest Geir E. Holberg, Mari Thoresen, Diakonirådgiver Terje 
Lund, Menighetsrådsleder Terje Enger Gulbrandsen, Seniorprest Tormod Moviken, Kate-
ket Arild Løvik, Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang, Kapellan Runar J. Liodden.

Foreldrene Finn og Inger Nateland kom 
helt fra Kristiansand for å feire datterens 
store dag.
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Tirsdag 12. februar var det duket for 
årets frivillighetsfest i Modum menig-
het. En hyllest til alle frivillige medarbei-
dere. Over 90 frivillige kom på festen 
og synliggjorde at kirka på Modum har 
mange hender og føtter i aksjon. 

Kveldens program var rikholdig og va-
riert med alt fra quiz-konkurranse og 
musikalske innslag til marsipankake og 
andakt. Notto Thelle kåserte engasjert 
over temaet Tro og biografi – Rapport 
fra yrkeslivets sluttfase, med spennende 
perspektiver på livets viktige korsveier. 
Som et musikalsk apropos, spilte og 
sang Hanna Louise Husøien en vak-
ker tolkning av «Autumn leaves». Gode  

eksempler på hvordan vi alle kan bruke 
våre gaver og anlegg til glede for felles-
skapet i menighet og lokalsamfunn.
- For uten frivilligheten stopper Norge, 
sa prisutdeler og menighetsrådsle-
der Terje Enger Gulbrandsen. Alle kan  
gjøre noe for noen, ble forsamlingen 
minnet om. Og at det å være et med-
menneske gir livet mening – vi er kan-
skje rike i Norge, men ikke nødvendig-
vis lykkelige. - Det trengs frivillige som 
gjør noe for andre, sa Gulbrandsen.
Med disse ordene ble frivillighetspri-
sen delt ut til Kjellfrid og Kristoffer 
Trondsen. Årets jury vektla mangeårig 
trofasthet og lojal innsats. I en men-
neskealder har menigheten nytt godt 

av deres dugnadsinnsats og stå-på vilje. 
Enger misjonsforening, hyggestund, Tro 
og Lys, Åmot mannskor, kirketorget, 
vaktmester, vaskehjelp, elektriker, lyse-
stakepusser, sjåfør og medansvar for 
veteran-speiderne på Åmot og husfel-
lesskap – dugnader av alle slag, hvor 
Kjellfrid og Kristoffer mer enn gjerne 
stilte opp. Gode smil, humoristiske re-
plikker og en egen evne til å se folk 
rundt seg karakteriserer ekteparet fra 
Åmot, heter det i juryens begrunnelse. 

Vi gratulerer!

Inge Rese

Frivillighetsfest

Hanna Louise Husøien synger «Autumn Leaves», med Lina Holberg på tromme.
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Kristoffer og Kjellfrid Trondsen tar i mot hyllest fra publikum.

Noen som kjenner seg igjen? 

• Tekst og foto: Inge Rese

Notto Thelle betrakter livets faser.

Uten frivilligheten stopper Norge, sa menighetsrådsleder 
Terje Enger Gulbrandsen.

Frivillighetsprisen 2012
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Jostein Andreassen er forfatter av boka 
«Likkledet i Torino – Et tegn for vår 
tid», utkommet på Luther forlag i 2011. 
I denne tankevekkende artikkelen deler 
han av sin 30-årige interesse for likkle-
det.   Våren 2010 ble Likkledet i Torino 
stilt ut i domkirken der i byen, lengst 
nordvest i Italia. I løpet av en drøy må-
ned kom det to millioner mennesker 
fra hele verden for å se, deriblant un-
dertegnede. Det ble en sterk opplevel-
se. Under framvisningen i 1978 kom det 
100.000 hver dag i 35 dager!   Dette 
likkledet er i særklasse det objekt i ver-
denshistorien som vitenskapelig sett er 
grundigst undersøkt. Kledet er et vevd 
tøystykke av lin på drøye 4 x 1 meter, 
og det bærer avtrykket av en korsfestet 
og tornekronet mann. Mange er over-
bevist om at dette er Jesu likklede. Har 
de rett?

Blomsterstøvets hemmelighet 
Den sveitsiske professoren Max Frei-
Sulzer er en av mange som har deltatt i 
forsøket på å løse gåtene omkring Likk-
ledet i Torino. Han hadde doktorgrad 
på blomsterstøv og visste utmerket 
godt at hver enkelt blomsterart har et 
svært egenartet utseende på sitt pollen. 
I blomstringstiden fyker dette rundt 
overalt i vinden.    

I 1973 tok Frei-Sulzer pollenprøver 
fra kledet, og han brukte de neste to 
årene på å analysere dem. I mikroskop 
fant han ca 50 forskjellige slags pollen, 
og disse blomsterartene kunne han et-
ter hvert fastslå stammet fra Torino-
området, fra Sør-Frankrike, fra Istanbul-
området, fra Urfa-området i Sør-Tyrkia 
og fra Jerusalem. Dette er helt i tråd 
med Likkledets tradisjonelle og skrev-
ne historie. De siste 40 årene har en 
mengde vitenskapsmenn og -kvinner 
fra femti ulike forskningsgrener forsket 
på kledet.  I 1988 ble det tatt en C-
14-datering av kledet, og konklusjonen 
ble at Likkledet var laget en gang mel-
lom år 1260 og 1390. Senere viste det 
seg imidlertid at denne prøven ble tatt 

på et hjørne av kledet som var blitt 
reparert etter en brannskade i 1532. 
Det var med andre ord den innvev-
de lappen som ble tidfestet.  Svindel 
eller sannhet? Men la oss tenke oss 
at en svindler laget kledet rundt år 
1300. Da må denne svindleren ha 
vært utrolig dyktig:

•  Han må ha oppfunnet fotografe-
ringskunsten 530 år før oppda-
gelsen egentlig ble gjort. Personen 
på kledet er nemlig gjengitt som 
et fotografisk negativ, uten spor av 
maling eller andre stoffer.

•  Svindleren må ha oppdaget blod-
omløpet 330 år før William Har-
vey. Rester av vene- og arterieblod 
befinner seg på helt riktige steder 
på kledet.

•  Svindleren må ha utstyrt kledet med 
ulike typer pollen fra flere steder 
rundt Middelhavet. Dette var 300 år 
før mikroskopet ble oppfunnet. Hvor-
dan kunne en person på 1300-tallet 
vite at hver enkelt plantearts pollen 
har sitt spesielle utseende? Man må 
nemlig mikroskopere dette 100-1000 
ganger for å kunne se det.

• Han framskaffet romerske mynter, 
«leptoner», fra år 29 og 30 og la dem 
over øynene på den døde personen. 
Myntavtrykkene på kledet har inn-
skriften TIBERIOU KAISAROS («til-
hørende keiser Tiberius», som var 
keiser på Jesu tid).

•  Svindleren må på en genial måte ha 
greid å plassere ca 120 slagmerker av 
en romersk pisk på kledet. Det er så 
nøyaktig utført at en kan se av møn-
steret at den ene som slo, har vært 
litt høyere av vekst enn den andre.

• Han skapte et bilde ved en metode 
som også i vår tid er helt ukjent: Bil-
det er retningsløst og oppfattes best 
på fem meters avstand. Det har tredi-
mensjonale proporsjoner når det be-
traktes gjennom moderne apparater. 
Hvem kunne skape et slikt bilde for 
700 år siden?

•  Det vrimler av store og små blodflek-
ker på kledet, både fra piskeslagene 
og fra tornekronen. Disse har størk-
net og klistret seg til hud og hår på 
mannen. Men alle flekkene viser seg 
ved omhyggelig mikroskopering å 
være «urørte». Det finnes ingen tegn 
til at kledet er blitt «revet av» for å 
befri ham fra det. Den korsfestede 
mannen har simpelthen «forsvunnet» 
ut av kledet og etterlatt et fotografisk 
avtrykk på stoffet.

•  Vi kjenner bare én eneste person 
gjennom historien som både er kors-
festet på romersk vis og som ble tor-
nekronet: Jesus fra Nasaret. 

Vi kunne ha forlenget listen med en lang 
rekke detaljer som viser at kledet etter 
all sannsynlighet er Jesu eget likklede. 
Stadig flere personer interesserer seg 
for kledet, og det finnes masse stoff om 
det på internett. Et godt sted å starte 
er www.shroud.com.   

Fordi vitenskapelige undersøkelser 
blir sannhetsvitner om Jesu oppstan-
delse, er Likkledet i Torino blitt et tegn 
for vår tid.  Vitenskap og tro ser faktisk 
ut til å gi samme svar. Det pirrer i hvert 
fall min nysgjerrighet!   

Jostein Andreassen

Er det Jesu likklede?
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Trenger vi å be?

Trenger vi å be? Bønn og arbeid har 
gått hånd i hånd gjennom hele kirkens 
historie. Bønn er av flere blitt kalt for 
«troens åndedrett» Når det er for-
middagsgudstjeneste i Åmot kirke 
samles medarbeidere i gudstjenesten 
og andre som ønsker å være med til 
en samling på forhånd for å be og 
synge sammen. 

Vi starter kl. 9.45 søndag morgen 
og holder på til kl.10.30 i biblioteket. 
Det er også mulig å bli med på en kort 
«team»-bønn de siste fem minuttene. 

Sagt av folk som har vært med på 
flere av samlingene så langt: «Herlig 

fornyelse!» «En viktig oppgave for 
meg!» «En oase, så meningsfullt!» «Et 
sted å legge av seg den travle hver-
dagen!”

Da jeg ble ordinert til prestetjenes-
te gav biskopen meg dette bibelverset. 
«For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 
motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, 
kjærlighet og visdom.» (2.Tim 1,7)  
En ting er å høre det, en annen ting er 
å erfare det! 

Velkommen! 

Runar Liodden

Ingrid Mathea får speiderskjerfet. 

Øyunn, Aleksandra og 
Ingrid Mathea i farta. 

Det er familiespeiderens ski- og akedag 
på Eikvang på Simostranda.

Aleksandra,  Anna, Ingrid Mathea og Tatsiana blir tatt opp som 
nye familiespeidere. Det er Odd, som gruppeleder, som står for 
opptagelsen.

Familiespeideidern
• Tekst og foto: Nina Brokhaug Røvang
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Karneval i
menigheten

Fastelavn er barnas fest med piñata, 
kostymer og fastelavnsboller. 
David Hovde slår på piñataen.

Gla’jenta Sunniva Gundersen-Holm.

Hva er det i skattekista mon tro?

Fargerike kostymer i Ungdomsstua.

Barnegospelbandet med Hanna, 
Henriette og Ole-Henrik.

 Petter Moe Løken er Spiderman og 
mor Elin er klovn.

Åmot barnegospel

• Alle foto: Kari Elise Liodden



Modum Menighetsblad Nr. 1/2013
13

Det tradisjonelle hyggetreffet på Hole-
moen krever forhåndsplanlegging. Vi ble 
med på forberedelsene. I stua til Elsa 
Moen på Snarum er stemningen god, 
og bordet er dekket med deilig mat og 
kaffe fra Elsa sitt kjøkken. 

Praten går livlig, og gode forslag til 
underholdning og andakt-holdere ut-
veksles. Kanskje skulle vi prøve quiz 
denne gangen? Nå må vi ikke glemme 
«syng med oss» bøkene, kanskje To-
runn tar de med? 

De ringer til Hans Werp, Øystein 
Frivold og Runar Otto Eriksen blant 
andre. Har de anledning til å komme? 
Her skal det bli kultur for enhver smak. 
Hvem tar seg av brosjyrer og presse-

melding? Utlodninga og gevinstene? 
Nå er kjøkkengjengen organisert, men 
noen trenger skyss, det er ikke alle som 
kjører. 

Dugnadsånden – kanskje med god 
hjelp av Den Hellige Ånd, har gode 
vekstvilkår i denne trofaste flokken. For 
de har jo drevet på noen år.  Vi spør hva 
det er som driver dem? 

Veldig trivelige folk å væra sammen 
med, sier Gunnar. Ja, vi har det så fint 
sosialt, veit du, sier Gerd. Elsa og Åse 
nikker. Selv om det krever litt arbeid og 
tid, så oppleves det meningsfylt å være 
med, synes Gunbjørg. 
Diakon Torunn er godt tilfreds. Dette 
er et viktig arbeid i menigheten. 

”Vi trenger disse møteplassene.” 

Og ikke bare ved sorg og katastrofer 
– for like viktig er det å kunne dele gle-
dene med hverandre. Hyggetreffene er 
et flott bidrag, mener hun.

Gunnar og damene levner intet til 
tilfeldighetene – kabalen må gå opp før 
de forlater Kleiva i ettermiddag. 

Tilslutt gjenstår bare tidspunktet, 
som tradisjonelt er siste tirsdag i må-
neden. Så da er det bare å ønske hjer-
telig velkommen til alle pensjonister og 
andre som måtte ha lyst og anledning! 

Inge Rese

Hyggetreff 
før hyggetreffet

Elsa Moen, Gunnar Hellerud, Gerd Honerud, Gunbjørg Saastad, Åse Weum og Torunn Nateland. Aase Saastad og Gerd Marit Ingvold-
stad var ikke tilstede.
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Husker du Tårnagentene fra bar-
ne-tv? Lørdag og søndag 20. og 21. 
april 2013 inviteres 3. klassinger til 
å være tårnagenter i to av kirkene 
våre i Modum. 

Modum menighet inviterer denne hel-
gen 3. klassinger til å være med og løse 
oppdrag og mysterier. Både kirken, tår-
net og klokkene skal utforskes. Barna 
bor hjemme, men vil være sammen 
lørdag og søndag. Vi avslutter tårn-
agenthelgen med en gudstjeneste søn-
dag formiddag, der alle er invitert til å 
komme og oppleve hva tårnagentene 
har funnet ut. Tårnagenthelgen arran-
geres i mange kirker i hele landet sam-
tidig, og det kan bli så mange som 10 
000 Tårnagenter.

Kirketårn og andre hemmelige 
steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for man-
ge barn. Det har vi lyst å gjøre noe med. 

Der hvor det er mulig, vil barn over 
hele landet klatre opp i kirketårn denne 
helgen. Mange vil også utforske om det 
finnes andre hemmelige steder i kirken, 
som en kjeller eller et annet skjult rom. 
Her i Modum vil vi utforske den eldste 
og den yngste kirken vår, Heggen kirke 
som er over 800 år og Åmot kirke som 
er 17 år. 

Bibelens fortellinger
I Bibelen finner agentene både agenttips 
og fortellinger som hjelper dem å løse 
oppdragene. Kanskje får fortellingene 
ringvirkninger for både agentene og for 
andre... 

Englevakter
Vi trenger Englevakter til Tårnagenthel-
gen. En Englevakt er en som er med og 
passer på barna noen timer i løpet av 
helgen, en som kan være sammen med 
gruppene på oppdrag eller stå på post, 
hjelpe til med maten e.a. 

Englevakter bes melde seg til trosopp-
lærer Anne-Kjersti Holberg, 
tlf.: 3278 3230 / 416 57 059
e-post: annekh@modumkirke.no

Påmelding
Noen uker før Tårnagenthelgen kom-
mer vi til å sende ut invitasjon i posten 
til 3.klassingene i Modum. Der vil det 
komme mer informasjon, og påmel-
dingsslipp. 
Vi bruker medlemsregisteret vårt 
(døpte) når vi sender ut invitasjoner. 
Andre 3. klassinger er også selvfølgelig 
velkomne til å delta, men da er det fint 
om foreldre/foresatte kan ta kontakt 
med kirkekontoret, slik at vi kan sende 
invitasjon. 

Les mer på www.modumkirke.no

Hilsen (i all hemmelighet) 
fra oss i Modum menighet

Spennede helg 
for 3. klassinger
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Det er dagen etter Langfredag. Dagen etter kors-
festelsen. Det sies ikke et ord om hva Israel 
tenker  eller føler denne dagen etter Golgatas 

triumf.  Men de vet ikke at det er en triumf enda. For 
dagen etter er en vond dag, der alle stemmer har 
stilnet. For han som lot de stumme få tale, han ble 
hånet, torturert og hengt på et kors.

Dagen etter – er en sorgens dag, preget av sjokk og 
ettertanke. Den grusomme korsfestelsen ser ut til å 
være sann, og ikke bare en vond drøm. Fortvilelse 
er i disiplenes hjerter. Ilden er slukket og savnet for 
stort. Lengslene om et fritt Israel har runnet bort 
med kvelden i forveien. Han de har satt sin lit til er 
død.

Alle minner om hans liv, ord og gjerninger svinner 
hen og ser så ubetydelig ut nå - i en matt glans. 
Hjertene er i ferd med å briste, sprenges i stykker. 
Smerten herjer vilt - i både hode, hjerte, marg og 
bein, tar alle krefter, alt liv. De vandrer hvileløst 
omkring. Synker stille og stumme ned på en benk, 
en stol, en seng. De er motløse, tomme, i sjokk. Den 
stumme sorgen, den mørke stumhet. Disiplenes 
stumme lørdag. 

Alt er forandret. Ingenting vil noensinne bli det 
samme. Forandringen er for vond til å ville leve 
i, og makte å leve i. De mistet kongen sin, herren 
sin, mesteren sin, læreren sin, og vennen sin. På én 
eneste dag. De hadde blitt knyttet til ham. Han som 
elsket dem og visste sannheten om hvem de er, og 

STUMME LØRDAG
som likevel elsket dem fullkomment, er borte. Nå 
ville de aldri få se han mer. Det kjennes uvirkelig, 
men de vet det er sant. De glemmer hva Jesus sa - i 
den store sorgen som utspiller seg. 

Til og med Jerusalem kjenner det. Det er en dempet 
lørdag. Alle har fått med seg at dagen etter er preget 
av fredagens hendelser. At korsfestelsen av denne 
Jesus, denne Jødenes Konge, som han ble kalt, har 
lagt et stumt og dempet preg over byen. Det er som 
om noe dypt har hendt, men de vet det ikke ennå.

Dagen etter. Denne stumhetens lørdag er snart 
forbi. Sorgens ansikter ser ikke søndag. De vet ikke 
enda. Men de trenger denne lørdagen. De trenger 
denne “dagen etter”. For søndagen vil bli så mye 
større. Det som venter disiplene søndag morgen vil 
fylle liv inn i livet, hjerte inn i hjertene, glede inn i 
gleden. Det kommer en søndag, der den stumme 
lørdag vil være forbi. Igjen vil glede, latter og sang 
høres i Israel. Dagen etter dagen etter. 

Når ting ser mørkest ut, når det føles håpløst ut, 
og når fortvilelsen overtar, så får vi tro og håpe på 
oppstandelsens kraft, at det kommer en søndag, en 
dag etter dagen etter, hvor at alt vendes til det gode, 
for dem som er elsket av Gud. Dagen etter er dagen 
hvor vi får skatter i mørket, og rikdommer skjult på 
hemmelige steder. 

 
Tekst og foto: Trine Kvalnes
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Hvordan praktiserer 
vi troen?
«Hvordan har du det?» «Jo takk, 
de siste to ukene har livet vært 
bra! Jeg har ikke hatt vondt i ho-
det og jeg har sovet bedre om 
natta! Ja, bank i bordet!», sier hun 
mens hun dunker pekefingerkno-
ken i bordflata. 

Vi kan ha ulike meninger om det hjel-
per å banke i bordplata, men dette 
er et eksempel på hvor naturlig det 
er å uttrykke troen vår i handling. 
Hvis vi skal unngå at troen blir en 
nedstøvet og taus museumsgjen-
stand trenger vi å praktisere den.  
Her er fire nøkler som åpner opp for 
en levende tro på Gud i hverdagen. 

Omsorgsfulle samtaler
«Hvem skapte Gud?» spurte 
en 5. klassing meg da jeg be-
søkte klassen. Hvor kan vi pra-
te om slike spørsmål? Mange 
bærer på en enkel barnetro 
som ikke lenger passer like 
godt med virkeligheten. Barn 

er ofte ikke redd for å spørre om livets 
store og små spørsmål. Tenåringer og 
voksne lurer også på mange ting, men 
det sitter ofte lengre inne å stille spørs-
målene. Hvem vil lytte til oss? Hvor er 
vi trygge nok til å dele hjertets tanker 
med andre? Å dele ærlige spørsmål, 
opplevelser og tanker med andre som 
lytter til oss er noe som gjør godt for 
barn, tenåringer og voksne. Men slike 
samtaler kan ikke planlegges med barn, 
så da er det verdifullt å gi rom for det 
når spørsmål dukker opp. Omsorgsfulle 

samtaler er noe av det som gjør livet 
som kristen spennende. Det er alltid 
noe å utforske sammen og lære mer om! 

Andaktsliv
Denne nøkkelen rommer alt 
fra gudstjeneste og søndags-
skole i menighetssammenheng 
til bordvers, bibelfortelling, sang 
og kveldsbønn på hjemme-
bane. Jeg møtte en eldre dame 
i Modum som fortalte meg at 

moren hennes lærte henne og søskena 
Fader vår da de skulle legge seg om 
kvelden. Moren gikk fra seng til seng 
og ba Fader vår med dem. Denne bøn-
nen har fulgt henne videre i livet og 
gitt henne trøst og styrke. Hvem kan 
du lære Fader vår til? Hjemme har også 
vi tent lys for mennesker som har det 
vanskelig og bedt en bønn. Det er godt 
å ha et synlig uttrykk for bønnen. Her 
er det bare å tenke kreativt…

Tjeneste
Når foreldre og barn er 
sammen om tjenester for an-
dre, ser barna foreldrenes ev-
ner, tro og verdier i praksis. 
Dette vil ofte ha en livslang 
virkning på barna og utgjøre 
en del av familiens historie-

bok – ”Husker du da vi...” Når vi baker 
noe for å glede naboen eller stiller på 
en vårdugnad i lokalsamfunnet er det 
verdifullt å knytte slike tjenester til Jesu 
ord om å tjene hverandre i kjærlighet. 
Jesus stilte spørsmålet som vi kan stille 
på nytt til hverandre: ”Hva vil du at jeg 

skal gjøre for deg?” For av og til kan en 
liten ting gjøre stor forskjell.

Ritualer og tradisjoner
Hva gjorde Usain Bolt da han 
gjorde seg klar på startstreken 
på 100 meter-finalen i OL i 
sommer? Han tegnet korsets 
tegn, et ritual han sikkert har 
med seg fra oppveksten sin på 
Jamaica. Korsets tegn minner 

oss på at vi hører Jesus til. Ritualer og 
tradisjoner er noe som holder oss fast 
til noe gjennom flere år og uavhengig av 
sinnstemning og helse. Vi lar ikke være 
å pynte juletreet fordi vi er frustrerte. 
Vi dropper ikke gaver fordi bursdags-
barnet har feber. Å skape gode vaner 
og tradisjoner styrker fellesskapet i en 
familie, vennegjeng og lokalsamfunn i 
gode og onder dager. Hvilke tradisjoner 
er du tro mot? Å feire dåpsdagen, lese 
juleevangeliet på julaften, be en bønn 
for ferien når vi drar av gårde med  
pakket bil og å tegne korsets tegn er 
eksempler på tradisjoner som vever 
Gud inn i livet vårt. 

Jesus sier: 
”Jeg er kommet for at dere 

skal ha liv og overflod.” 

Hva har vi å tape på å bruke disse  
nøklene og involvere han i livet vårt? 
Just do it!

Runar J. Liodden
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www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.

n  JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned

Modum menighet 2270.03.24366 Kr. .................................

Jeg ønsker å gi: n den 10. i hver måned n den 20. i hver måned (kryss av for ønsket dato)

Jeg ønsker å gi:  n kr 100,-     n kr 200,-     n kr 500,-     n Annet beløp kr ..........................

Belast mitt konto  nr.  n n n n n n n n n n n
KID-nr.  n n n n n n n n n n n 
(KID-nummeret fylles ut av kirkekontoret)

Ønsker du at gaven skal registreres og gi skattefradrag, trenger vi i tillegg personnummeret ditt:

n n n n n n n n n n n

Navn: .....................................................................................................

Adresse: ................................................................................................

Post.nr./sted: ........................................................................................

Sted/dato: .................................................................     Underskrift: ...............................................................

Blir du med? Riv ut siden og send til: Modum kirkekontor, Kapellveien 1, 3340 Åmot

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 5000 ,- per trekkmåned

Jeg ønsker ikke å motta varsel
 i forkant av betalingen

Avtale Giro FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE

Jeg ønsker at min gave skal gå til (sett 
i kryss):

n Menighetsarbeidet og at det blir  
 fordelt der behovene er størst

n Åmot kirke

n Menighetens barne- og ungdoms- 
 arbeid (eks. søndagsskole, Åmot  
 barnegospel, Soul Children, familie- 
 speider, KRIK, Heggen gospel)

n Trosopplæring (eks. babysang, 
 4-årsbok,  tårnagent, LysVåken)

n Menighetens arbeid for voksne og 
 seniorer (eks. Tro og Lys, menig-  
 hetskoret, hyggetreff)

n Menighetsbladet

n Drift av Vaaraan
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Vikersund menighetssenter

MARS: 
Fredag   01.03.  kl. 11.00:  Kvinnenes internasjonale 

bønnedag 
Onsdag  06.03. kl. 19.00:  Konsert med Henriette Skagen    
Onsdag  13.03. kl. 19.00:  Kirkens nødhjelp. 

Opplysningsforum. 
Tirsdag  19.03. kl. 11.00:  Formiddagstreff
Onsdag  20.03. kl. 19.00:  Evangeliets hånd og ånd hos 

tilsidesatte folkegrupper i Nepal v/Rolf Berling 
Fredag  29.03. kl. 19.00:  Langfredag i lyd og bilder v/Geir 

Holberg  

APRIL: 
Onsdag  03.04. kl. 19.00:  Peiskveld 
Onsdag  10.04. kl. 19.00:  Ikonenes språk v/Sidsel Mamen 
Tirsdag  16.04. kl. 11.00:  Formiddagstreff 
Onsdag  17.04. kl. 19.00:  Tros- og livsveien i ord og toner 

v/Eli og Terje Landro 
Onsdag  24.04. kl. 19.00:  Møte i Misjonssambandet 
 v/Olav Straume 
Lørdag   27.04. kl. 09.30:  Loppemarked  
Søndag  28.04. kl. 11.00:  Familiegudstjeneste 
 v/Tormod Moviken  

MAI: 
Onsdag  01.05. kl. 19.00:  Kristent brorskap -  Kristne 

arbeidere v/Marianne Kaldestad 
Søndag  12.05. kl. 11.00:  Gudstjeneste v/Tormod Moviken 
Tirsdag  14.05. kl. 11.00:  Formiddagstreff

Fredag   17.05. kl. 18.00: 17. mai-fest
Mandag  20.05. kl. 17.00:  Sammen i lovsang. 
 Fellesmøte på Betlehem 
Onsdag  22.05. kl. 19.00:  Møte i Israelsmisjonen 
 v/Morten Kravik 
Onsdag  29.05. kl. 19.00:  Møte i Misjonssambandet 
 v/Bjørn Moldekleiv 

JUNI: 
Onsdag  05.06. kl. 17.00:  Grillfest 
Tirsdag  11.06. kl. 09.00:  Formiddagstreff. På tur 

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. 
 Kontakt Laila Halås tlf. 90972498   
•  Babysang. Kontakt Anne-Kjersti Holberg, 32 78 32 38  
•  Ledertrening for ungdom: 
 Henv.  Arild Løvik, 32 78 32 35  
•  Søndagsskole enkelte søndager under gudstjenesten  
•  Modum kammerkor øver hver tirsdag kl. 19.00  
•  Lørdagskafé. De fleste lørdager fra kl 11.00.  
•  Bokkafé.  Lørdager. Kontakt Jorunn Krogh, 32 78 20 78   
•  KRIK (Kristen idrettskontakt) holder til på Nordre 

Modum  ungdomsskole.  
 Kontakt Jagoda Dulinska-Krol, 462 33 025  
•  Evt. sorggrupper og samtaler 
 henv. diakonen tlf. 32 78 32 36  
•  Ansvarlig for utleie av Vikersund menighetssenter: 

Hroar Fossen tlf. 32 78 75 70, mobil 950 42 798   
•  Styreleder for Menighetssenteret: 
 Jan Marcussen tlf. 32 78 70 04 
•  Styreleder for Vikersund Normisjon: Jan Marcussen 
•  Programkomite: Torill Korsvik, Kjell Christiansen, 
 Åse Rognlien,  Jan Marcussen og Geir Holberg

 
 

  

PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Sørger du?
Ønsker du å dele dette 
i gruppe med andre i 
liknende situasjon? Dersom 
minst tre  personer er 
interessert, så starter vi 
en samtalegruppe. Kontakt 
diakon Torunn Nateland på 
telefon 32 78 32 36.

Har du behov for en 
samtale? 
Er livet tungt? Trenger du 
et medmenneske å snakke 
med om noe tøft du har 
opplevd, om en vanskelig 
livssituasjon, om tro og tvil, 
om selvmordstanker …? 
Vi har ansatte og frivillige 
samtalepartnere som kan 
gjøre en avtale med deg. 

Ring kirkekontoret på 
32 78 32 30 eller diakon på 
32 78 32 36.

Gi ikke opp når livet 
trues: 
Kirkens SOS har krise-
telefon tjeneste hele 
døgnet.  Tlf. 815 333 00
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Dette skjer i tillegg til 
gudstjenestelista: 
• Mandag 18. mars kl. 10.30: 
 Hyggestund
• Tirsdag 19. mars: Kirkens 
 Nødhjelps fasteaksjon. 
 Start fra Åmot kirke kl. 16.30
• Mandag 15. april kl. 10.30: 
 Hyggestund
• Tirsdag 16. april kl. 19.00: 
 Håpskveld med Per Arne Dahl 
 og Stian Tveit.

Åmot kirke

Stillig ledig
i Åmot kirke!

Utadvendte og positive personer søkes 
til frivillig innsats på kirketorget.

 Arbeidstid: 
 - 4 timer pr. vakt 
   (dagtid på hverdager)

 Arbeidsoppgaver:
 - Lage lunsj til stab og besøkende 
 - Rydde og vaske opp

 Lønn: 
 - Sosialt fellesskap i trivelig miljø
 - Frivillighetsfest i februar 
 - Tur en dag i juni

Vi trenger også flere frivillige til 
å ordne kirkekaffe i forbindelse med 

gudstjenestene.

Interessert? Ta kontakt med  
kirkekontoret på telefon 32 78 32 30

Modum 
Soulchildren
•  Øvelse lørdag 18. mai, 
 gudstjeneste 1. pinsedag i 
 Heggen kirke

Svar på Påskequiz:
1. Forbigang, 
2.  Mel Gibson, 
3.  Fruktbarhet, 
4.  Påskedag, 
5.  Fordi Jesus vasket disiplenes føtter 

skjære=rene, 
6.  Som en konge, 
7.  De spilte om den, 
8.  Judas 
9.  Hill deg, frelser og forsoner 
10.  Oblater

 
Påskequiz
1.  Hva betyr «påske»? Det er full-

brakt, Forbigang, Oppstandelse 
2.  Hvem regisserte filmen The Passion 

of  The Christ, fra 2004? 
 Kevin Costner,  Anthony Hopkins, 

Mel Gibson 
3.  Symbolikk. Til påske er det en 

gammel tradisjon å spise egg, kylling 
og lam. Lammet symboliserer offer-
lammet og dermed en uskyldig som 
dør. Hva symboliserer egget? 

 Evighet, Fruktbarhet, Sårbarhet 
4.  Helligdag. På hvilken av påskens 

helligdager feirer de kristne 
 Jesu oppstandelse? Påskedag, 
 2. Påskedag, Palmesøndag 
5.  Skjærtorsdag. Hvorfor heter 
 torsdagen før langfredag, 
 skjærtorsdag?  Fordi Jesus vasket 

disiplenes føtter skjære = rene 
 Fordi Jesus ble forrådt den dagen 

og dagen blev skjær = skjev 
 Fordi de spiste usyret brød; 
 usyret brød = skjært brød 
6.  Palmesøndag. Palmesøndag rir 

Jesus inn i Jerusalem på et esel. 
Hvordan mottas han?

 Som en alminnelig mand, Som en 
konge, Som en uvelkommen 

7.  Jesu kledning. Hva gjør soldatene 
med Jesu kledning etter korsfestel-
sen? De ødelegger den og deler 
den i fire deler, De trekker lodd 
om den, De gir den til Jesu mor 

8.  Disippel. Hvem forrådte Jesus?
 Peter,  Thomas, Judas 
9.  Salme. Hvilken av salmene synges 

ofte til påske? Hill deg, frelser og 
forsoner, Den signede dag med 
fryd vi ser, Hjerte, løft din gledes 
vinger 

10.  Alterbrød. Skjærtorsdag kveld 
innviet Jesus nattverden, som kristne 
feirer i dag til minne om Ham. 

 Hva kaller man de runde og flate 
alterbrødene som mange kirker 

 benytter til nattverd?
 Poletter, Oblater, Bønnebrød

Har du noe på hjertet?
Noe du vil formidle? En mening eller et innlegg? 
Ris eller ros. Et flott bilde du vil dele? 
Et dikt eller en sangstrofe? Send det til oss! 
modum@menighetsblad.no.

”Så gjør dere ingen 
bekymringer for morgendagen; 

morgendagen skal 
bekymre seg for seg selv. 

Hver dag har nok 
med sin egen plage.” 

Matt 6,34
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Jeg møter stadig folk som 
imponerer meg. Det kan være 
noe de står for, gjør eller måten 
de er på. Listen ville blitt lang om 
jeg begynte å skrive ned navn her 
i Modum. Rundt om i hele verden 
er det mange mennesker som er 
gode forbilder i sine lokalsamfunn. 
De vil Kirkens Nødhjelp fokusere 
på i årets fasteaksjon. 

Martha Gezahegn (28) er et av mange 
forbilder. Hun solgte kroppen sin 
til fremmede menn. Nå er hun gift, 
mamma og lærer for andre tidligere 
sexarbeidere i Etiopia. Med sitt liv viser 
hun at det er håp for forandring.

Det er vondt å se kvinner som må 
forhandle med fremmede menn 
om prisen på sin egen kropp. Vi ser 
det i byer over hele verden. Martha 
Gezahegn forteller om en gang det 
kom en «engel»: 

– En natt kom det noen mennesker bort 
til meg på gaten, og en av dem ga meg 
en liten papirlapp. Det var en invitasjon til 
lunsj på et senter som het Nytt liv. Det 
hadde aldri falt meg inn at det kunne 
finnes noe nytt liv for meg. De fortalte 
meg at Gud fremdeles elsket meg, men 
jeg trodde ikke det kunne finnes en slik 
kjærlighet, forteller Martha Gezahegn.

Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom 
senteret som drives av Mekane Yesus, 
den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens 
diakonale organisasjon er en av Kirkens 
Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 
60 nye jenter inn i et toårig program 
som gir dem et underholdsbidrag, 
yrkesopplæring, helsehjelp og terapi. 

Takker norske menigheter
– Det er en stor inspirasjon å vite 
at menigheter i Norge er med oss i 
dette arbeidet på sin måte. Gjennom 
Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk 
forbindelse med våre brødre og søstre 
i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle 
som deltar i prosjektet vårt gjennom 

Hvem er dine forbilder?
Kirkens Nødhjelps-aksjon 2013

Martha Gezahegn (28) traff mannen Esubaleu i kirken, giftet seg og ble mamma til lille Nathnael. 
Han får være med mamma på jobb på Nytt liv-senteret, og jentene liker å skjemme ham bort.

Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr)

eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 

benytt kontonummer 1594 22 87493

Støtt Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon 2013

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

17.-19. mars 2013

SAMMEN 
FORANDRE

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

2013-2014

SAMMEN 
FORANDRE

Støtt Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon 2013
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Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon 17.–19. mars

• Dette er historien til et av mange 
forbilder. Kirkens Nødhjelps arbeid 
bygger på deres kunnskap og 
engasjement. De sikrer bærekraftige 
løsninger som er forankret i 
lokalsamfunnet. De får det til! 
Støtten fra norske menigheter 
gir forbildene mulighet til å skape 
virkelig og varig forandring. For seg 
selv, for andre og for hverandre.

• Det er menigheter landet rundt 
som står for gjennomføringen av 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 
Modum menighet arrangerer aksjon 
19. mars og trenger bøssebærere. 

 Ta kontakt med kirkekontoret eller 
send sms til 91113289 dersom du 
vil være med.

• Pengene som samles inn går til 
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden. 

• Støtt aksjonen direkte ved å:
  -  benytte kontonummer 
   1594 22 87493
  -  sende GAVE på sms til 2468   

  (200 kroner)
  -  ringe givertelefon 820 44 088   

  (200 kroner)

• Ta godt i mot bøssebærerne 
tirsdag 19. mars!

å arrangere Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon! Dette forteller en av Nytt liv 
sine frivillige medarbeidere.

Sammen forandre
Over alt hvor det lever mennesker, 
finnes det en kirke, en moské, en 
synagoge eller et tempel. Det gir Kir-
kens Nødhjelp innpass der få andre 
har tilgang. Det gir oss mulighet til 
å utfordre religiøse ledere om tradi-
sjonelle praksiser som kvinnelig om- 
skjæring. Sammen med lokale part-
nere kan vi skape virkelig og varig 
forandring. Og sammen med nesten 
40 000 konfirmanter og en mengde 
frivillige i 2000 norske menigheter gjør 
vi fasteaksjonen til en av våre største 
nasjonale dugnader. Det gjør oss 
utrolig stolte og veldig ydmyke!

Med hilsen 
Maren Wiger

Det er den draumen
Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje – 
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,
at me ein morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

  Olav H. Hauge 
  Dråpar i austavind, 1966

STØTT
Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2013

Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring.
Sammen med andre. For andre. 

For hverandre.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller 
benytt kontonummer 1594 22 87493

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

17.-19. mars 2013

SAMMEN 
FORANDRE

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

2013-2014

SAMMEN 
FORANDRE
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Hovdeveien 9, 3370 Vikersund
Tlf: 32 78 69 30
www.ey.no

Åmotsenteret  · Tlf. 32 77 87 70 · Fax 32 78 87 71

www.rev i sorko l leg iet .no

       
• Revisjon • Årsoppgjør 

• Skatte- og avgifts rådgivning • Konsulentbistand

Åmotsenteret · 3340 Åmot · Tlf. 32 78 50 52

SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

Tlf. 32 78 48 80 / 458 82 079

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

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

Vikersund · Tlf. 32 78 72 70 

Vår erfaring kan være din trygghet
når sorgen rammer

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

Modum menighet har egen internett-
side? Der finner du opplysninger om 
gudstjenester, aktiviteter og annet 
som skal skje i kirka. Litt historikk er 
det også, samt presentasjon av stab og 
menighetsråd. Her finner du nye og 

eldre utgaver av menighetsbladet. Du 
har også anledning til å bidra med ditt. 
Skulle du ønske forandringer eller har 
du ideer til nytt stoff som bør være 
med, så er du hjertelig velkommen. 
Klikk innom da vel.

Adressen er
www.modumkirke.no

Visste du at...
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Frida Isabelle Skalstad 28.10.2012  Heggen kirke 
Isac Isdal Bentsen 11.11.2012  Heggen kirke 
Hedda Louise Dybendal 11.11.2012  Åmot kirke 
Myra Emilie Holmin 11.11.2012  Åmot kirke 
Anea Mariel Bøyeie Johannessen 11.11.2012  Heggen kirke 
Fredrik Jokstad 11.11.2012  Heggen kirke 
Fredrik Lindvåg Kråkemo 11.11.2012  Heggen kirke 
Sondre Bratsberg Skretteberg 25.11.2012  Nykirke kirke 
Leon Sønju 25.11.2012  Rud kirke 
Nora Bakken 02.12.2012  Heggen kirke 
Svenn Andreas Lenard Finnanger 02.12.2012  Heggen kirke 
Jakob David Kvaase 02.12.2012  Heggen kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Tobias Teigen Letmolie 09.12.2012  Flesberg kirke 
Even Zhu Hamstad 16.12.2012  Åmot kirke 
Karen Rebekka Fjørtoft Synstelien 16.12.2012  Åmot kirke 
Andreas Sønju 16.12.2012  Åmot kirke 
Seline Stene Sletten 26.12.2012  Snarum kirke 
Magnus Hellerud 06.01.2013  Heggen kirke 
Marthe Trøseng Hoff 06.01.2013  Heggen kirke 
Christelle Amelie Prinz Kolberg 13.01.2013  Nykirke kirke 
Hanna Tandberg Müller 13.01.2013  Nykirke kirke 
Nora Sofie Berg 20.01.2013  Heggen kirke 
Arya Gundersen Bottegård 20.01.2013  Heggen kirke 
Alexander Djupvik Hansen 20.01.2013  Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke
  
Hans Andreas Korsbøen 1918 26.10.2012 Snarum kirke
Inger Sabel Hoff Johansen 1936 31.10.2012 Åmot kirke
Grethe Olsen 1933 01.11.2012 Nykirke kirke
Eva Hammerstein 1945 02.11.2012 Åmot kirke
Jan Olav Nesttun 1924 02.11.2012 Heggen kirke
Terje Bratvold 1963 06.11.2012 Heggen kirke
Gunnar Tyberg 1931 22.11.2012 Modumheimen kapell
Alf Einar Skaalien 1957 27.11.2012 Vestre Spone
Guri Tangerud Velstad 1944 30.11.2012 Heggen kirke
Kjell Thon 1930 04.12.2012 Heggen kirke
Kåre Stærkebye 1925 05.12.2012 Heggen kirke 
Kjell Sletten 1944 06.12.2012 Nykirke kirke
Arne Olav Aasmundrud 1937 07.12.2012 Snarum kirke
Odd Sander Olsen 1920 12.12.2012 Heggen kirke
Gerd Hansine Øvereng 1924 18.12.2012 Snarum kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke
  
Betzy Agnete Tøien 1930 20.12.2012 Heggen kirke
Harald Leversby 1943 21.12.2012 Åmot kirke
Inger Marie Nyseter 1921 21.12.2012 Åmot kirke
Inger-Lise Stenbro 1949 27.12.2012 Åmot kirke 
Ola Magne Husmoen 1941 28.12.2012 Åmot kirke
Anders Solberg 1949 03.01.2013 Heggen kirke
Lise Natland 1946 04.01.2013 Åmot kirke
Ingrid Evelyn Løken 1911 08.01.2013 Modumheimen kapell
Oddbjørg Kvisterøy 1919 09.01.2013 Heggen kirke
Knut Jørgen Åmotsbakken 1956 10.01.2013 Heggen kirke
Karoline Øverby 1923 11.01.2013 Nykirke kirke
Ingrid Ovnan 1930 11.01.2013 Heggen kirke
Aslaug Danielsen 1933 15.01.2013 Modumheimen kapell 
Solveig Margrethe Danielsen 1922 22.01.2013 Modumheimen kapell
Reidar Grønlund 1948 24.01.2013 Åmot kirke

Vigde

Vi trenger din støtte

Brudeparet  Dato Kirke

Liv Astrid Kårmo og Tom Erik Dahl Varlo 10.11.2012 Nykirke kirke 
Camilla Deisrée Larsen og 
Svend Magne Skogheim Gundersen 01.12.2012 Vestre Spone

Brudeparet  Dato Kirke

Ye Zhu og Konrad Hamstad  16.12.2012 Åmot kirke
Linn Anett Olsen og Christian Bergan 19.01.2013 Heggen kirke
Marthe Andersen og
Thomas Aasmundrud Snekkerhaugen 19.01.2013 Heggen kirke

- for å holde Modum menighetsblad 
gående. Bladet drives på non-profit 
basis, og utgis for å holde folk i Mo-
dum orientert om kirke – og menig-
hetsliv i bygda vår. De siste årene har 
vi drevet med underskudd. 

Vær med å snu trenden og gi en støt-
tegave til Modum menighetsblad på 

kontonr. 2270 03 24366. Bruk gjerne 
giro vedlagt i bladet. 

Vi har stor tro på at du fortsatt setter 
pris på bladet vårt og at du vil sikre at 
vi kan gi ut dette informasjonsbladet 
også i framtida!

En stor TAKK til alle som bidrar!
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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

Mars
Søndag 17. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,39-45
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Åmot Barnegospel. Skidag. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste.  Tormod Moviken 
og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Tro og Lys-gudstjeneste. 
Søn 24. mars - Palmesøndag - Joh 12,1-13
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. 
Liodden og Hanna L. Husøien. Per Anders Øien. 
Torsdag 28. mars - Skjærtorsdag - Joh 13,1-17
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen. 
Fredag 29. mars - Langfredag - Luk 22,39-23,46
Vestre Spone kirke kl. 11: Langfredagsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 19: Langfredag 
i lyd og bilder. Geir E. Holberg og Knut Johnsen. 
Søndag 31. mars - 1. påskedag - Joh 20,1-10
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Knut Johnsen og Maria 
Korneliussen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
 April
Mandag 1. april - 2. påskedag - Joh 20,11-18
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. 
Runar J. Liodden, Knut Johnsen og 
Jan Morten Helgestad 
Søndag 7. april - 2. søn i påsketiden - Joh 20,24-31
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken, Knut Johnsen, Lena Grøtterud. 
Menighetens årsmøte.
Søndag 14. april - 3. søn i påsketiden - Mark 6,30-44
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Ellen K. Jepsen.

Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 
og Hanna L. Husøien. Søndagsskole.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Geir E. Holberg,  Anne-Kjersti Holberg og 
Hanna Louise Husøien.
 
Søndag 21. april - 4. søn i påsketiden - Apg 8,26-39
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Tårnagenter. Geir E. Holberg, Anne-Kjersti 
Holberg og Hanna Louise Husøien. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Helge Hansen og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 20: 
Treffpunkt - et pusterom i en hektisk hverdag.
 
Søndag 28. april - 5. søn i påsketiden - Joh 17,6-11
Nykirke kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste
med konfirmanter. Runar J. Liodden og 
Hanna L. Husøien. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Rune Stray og Ellen Jepsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Tormod Moviken og 
Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste ved Tro og Lys.

 Mai
Onsdag 1. mai - Matt 20,25-28
Nykirke kirke kl. 12: Gudstjeneste - 
og Hanna L. Husøien.
 
Søndag 5. mai - 6. søn i påsketiden - Matt 6,7-13
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden, 
Knut Johnsen, John Ole Morken og 
Lajla Renate Buer Storli. Søndagsskole.
Rud kirke kl. 17: Kveldgudstjeneste. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
 
Torsdag 9. mai - Kristi Himmelfartsdag - Joh 17,1-5
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
 
Søndag 12. mai - Søn før pinse - Joh 16,12-15
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Tormod Moviken og 
Ellinor Grimnes.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. 
Liodden og Hanna L. Husøien. Søndagsskole.
 
Fredag 17. mai - Grunnlovsdagen - Luk 17,11-19
Nykirke kirke kl. 10.15: 17. maigudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Heggen kirke kl. 10.30: 17. maigudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Olavskirken kl. 10: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen og Ellen Jepsen.
Snarum kirke kl. 10.45: 17.maigudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11.30: 17.maigudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
 
Søndag 19. mai - 1. pinsedag - Joh 14,23-29
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Modum Soul Children.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
 
Mandag 20. mai - 2.pinsedag - Joh 7,37-39
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
Tormod Moviken, Knut Johnsen og Malle Eken 
Tandberg med flere.
 
Søndag 26. mai - Treenighetssøndag - Luk 24,45-48
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstj. 
Geithuskonfirmanter. Arild Løvik, 
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 12.15: Konfirmasjonsgudstj.
Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Gruvetråkka kl. 11: Friluftsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Geithus musikkorps.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Rune Stray og Ellen Jepsen.
 Juni 
Lørdag 1. juni - Konfirmasjon:
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste, 
Vikersundkonfirmanter 1.  Arild Løvik, Geir E. 
Holberg og Knut Johnsen.
 
Sønd. 2. juni - 2. søn i treenighetstiden - Joh 3,1-13
Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste, 
Vikersundkonfirmanter 2.  Arild Løvik, 
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjenester. 
Runar J. Liodden og Per Anders Øien.
Delinga kl. 11: Friluftsgudstjeneste. 
Jon Mamen og Geithus musikkorps.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Notto Thelle og Helge Harila.
 
Søn 9. juni - 3. søn i treenighetstiden. Mark 10,13-16
Nykirke kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Rud kirke kl. 12.15: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Arild Løvik, Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Vestre Spone kirke kl. 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Arild Løvik, 
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.

Modum Menighetsblad ønsker alle en velsignet påskehøytid!


