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Sønsteby gård, Heggenveien, 3360 Geithus
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Seniorprest Tormod Moviken 
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Utleieansvarlig: Hroar Fossen
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Lederen har ordet

Redaktør /Annonser Inge Rese. Mobil: 913 28 609. 
E-post: modum@menighetsblad.no

Trykk/design Caspersens Trykkeri AS
E-post: post@caspersenstrykkeri.no

Send din gave til bankgirokonto: 2270 03 24366

For 800 år sida, omtrent samtidig med at Heggen kirke 
ble bygd, levde en mann i Nord Italia. Han het Frans. 

Frans kom fra en rik familie, fikk god utdannelse og var en  
ridder og en «levemann». Så fikk han et syn fra Gud. Han skulle 
gjøre i stand kirken i Assisi og han skulle hjelpe de utstøtte og fattige. Det var man-
ge spedalske på den tiden, så han opprettet lasaretter, en slags sykestuer for dem.  
Frans brukte så alle sine midler til beste for fellesskapet og for andre og grunnla en 
munkeorden – Fransiskanerne, som fortsatt i dag går i brune munkekutter og lever 
etter et ideal hvor de deler alt og  selv eier ingen ting. 
 Vi kan ikke alle leve som Frans og bli munker og gi fra oss alt vi eier, men Frans 
kan lære oss noe: Det handler om å se andre. Det handler om å dele og det handler 
om å stole på Guds ledelse. 
 Jeg opplever at mye av det Frans sto for og som har blitt en viktig del av vår 
historie og vestlige kultur, oppsummeres i hans vakre bønn:

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tvilen rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!
Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
Amen

God sommer

Geir
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Kristi himmelfarts dag
Jeg lurer på hvordan det var for Jesu 
venner og familie da han forlot dem 
på Kristi himmelfarts dag. Dette var jo 
ikke lenge etter påske da Jesus da had-
de blitt korsfestet og hans nærmeste 
opplevde stor sorg. Så var det oppstan-
delsen som skapte både forvirring og 
glede, tvil og tro. Bare 40 dager etter 
påske blir Jesus borte fra dem igjen, 
denne gang blir han tatt opp til himme-
len. Løftet opp på en sky. Det må ha 
vært underlig. 
 40 dager etter påske feirer vi Kristi 
himmelfartsdag. I Apostlenes gjerninger 
står det at Jesus gikk rundt på jorda og 
brukte tid med disiplene sine disse da-
gene etter at han stod opp fra de døde. 
Han fortalte dem om Guds rike og gav 
dem mange klare bevis på at han levde.
 Etter de 40 dagene samler Jesus dis-
iplene sine og lover dem at Den hellige 
ånd skal komme og gi dem kraft. Der-
etter blir han løftet opp på en sky og 
tatt opp til himmelen. To menn i hvite 
klær, som vi kan forestille oss var engler, 
forteller disiplene at Jesus vil komme 
tilbake til jorden på samme måte som 
han steg opp til himmelen.
 Jesus viste omsorg for disiplene og 
etterlot dem ikke til seg sjøl. Da Jesus 
ble tatt opp til himmelen gav det plass 
for at Den hellige ånd kunne komme 
til jorden. Samtidig rommer Kristi him-
melfartsdag også det aspektet at Jesus 
nå får del i Guds makt. Han er ikke len-
ger begrenset av tid og rom på samme 
måten som menneskene.  Ved at Jesus 
blir tatt opp til himmelen blir han al-
lestedsnærværende. 

Pinse og Den hellige ånd
Pinsen er den tredje store høytiden i 
den kristne kirken. Da fikk disiplene 
Den Hellige Ånd. Frykten deres for-
svant, og de fikk frimodighet til å for-
telle andre om Jesus. På grunn av dette 

kom tre tusen mennesker til tro, og 
den første menigheten ble til, i Jeru-
salem. Derfor kaller vi pinse for den 
kristne kirkens fødselsdag. 
 Jeg leste nylig en spørrespalte i et 
ukeblad der en spurte: Hva eller hvem 
er egentlig Den hellige ånd? Det er et 
godt spørsmål. Treenigheten og Den 
hellige ånd er for meg et mysterium.  
 Da jeg deltok på Alpha-kurs for en 
del år tilbake var en av kurskveldenes 
undervisning om Den hellige ånd. Han 
som underviste brukte halvveis i spøk 
uttrykket «Den hemmelige ånd.» Det 
er noe treffende med dette. Det er på 
en måte noe litt mystisk med Den hel-
lige ånd, noe skjult og ukjent. Gud og 
Jesus er kanskje noe enklere og mer 
konkret å forholde seg til. 
 Jeg liker å få del i hemmeligheter og 
mysterier. En skjult skatt kanskje. Det 
er spennende. Jeg har fått lære mer om 
Den hellige ånd og fått noen gode er-
faringer av hva ånden kan gjøre og gi. 
Det har gjort at jeg ikke synes det er så 
ukjent og skummelt lenger. Jeg tror at 
Den hellige ånd har mange gode gaver 
å gi oss. Gaver jeg gjerne vil ta imot, 
som veiledning, trøst, kraft, kunnskap 
og hjelp. Den hellige ånd kan vise hvem 
Jesus er, og kan skape tillit og tro. Det 
er en stor gave. Samtidig er det fortsatt 
mye jeg ikke forstår. Det gir muligheter 
til å utforske mer. Så må jeg nok slå meg 
til ro med at Den hellige ånd ikke kan 
begripes, den må erfares. 
 Den hellige ånd er en del av den 
treenige Gud. En betegnelse på Den 
hellige ånd på grunnspråket er «parak-
let» som betyr «den som går ved si-
den av.» Vi kan få se på Den hellige ånd 
som en medvandrer, en som veileder 
oss gjennom livet. En som går sammen 
med oss både lette og vanskelige da-
ger. Bibelen betegner Den hellige ånd 
som veilederen. Den kan lede meg og 
vise meg vei i min hverdag. En god vei-

leder møter meg der jeg er i livet og 
tar hensyn til min egenart og mine for-
utsetninger. Den leder skritt for skritt, 
i min takt. Slik tror jeg Den hellige ånd 
er. Samtidig tenker jeg at ånden kan ut-
fordre meg, ikke for å slippe meg og la 
meg møte utfordringer alene, men for 
at jeg skal få vokse og utvikle meg. Når 
det er noe vi gruer oss til eller trenger 
å få større klarhet i, kan vi få lov til å be 
om visdom, om å få styrket vårt mot, 
om hjelp til å klarne tanker og mye mer.
Det er et uttrykk der vi sier «Jeg må 
vente til jeg får ånden over meg.» Det 
kan være å vente med noe så hverdags-
lig som å rydde, jogge eller gjøre noe 
arbeid. Det handler vel om at vi ønsker 
å få inspirasjon og energi til det vi skal 
gjøre. 
 I bibelen står det at Jesus ba disiple-
ne om å gå ut i hele verden og fortelle 
om han, men sa at de måtte vente til 
de fikk Den hellige ånd og kraften som 
de trengte. Kanskje jeg skal be om å få 
ånden over meg litt oftere. Pinse kan bli 
spennende.

God pinse alle sammen!

Torunn  Nateland
diakon

Kilder: 
kirkeaktuelt.no, barnogtro.no, 
 Aalen Leenderts 2005

Frelseshistoriens 
viktigste budskap
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Våre konfirmanter

Heggen kirke 26. mai 
– Ge ithuspartiet  
Carina Myhre Andresen  
Maria Berg Aronsen  
Ingebjørg Flaata Bjaaland  
Fredrik Bjørkevik  
Sara Bottolfs  
Kristiane Sveum Eidesmo  
Vanja Sveum Eidesmo  
Veronika Esperum  
Amalie Reistad Fredriksen  
Sigmunn Günther Schwinge Hagenes  
Kristoffer Fjøslid Heslien  
Martine Holtvedt  
Remy Horsrud Johansen  
Dennis Aasmundrud Kristiansen  
Kristin Øverby Larsen  
Emil Thomasrud Lundgrenn  
Tor René Nilsen  
Håkon Brathovde Olsen  
Kenneth Johnsrud Sjødal  
Lyanne Skar-Lentze  
Hedda Skretteberg  
Jarle Steinsvik  
Helene Tveiten  
Mari Katrine Vikhagen  
Fredrik Jahr Werner  

Snarum kirke  26. mai 
Jim Patrick Berg Bjørnstad  
Ingrid Bråthen  
Preben Fredriksen  
Alexander Valstad Haveråen  
Aleksander Jørgensen  
Daniel Skage Schou  
Lise Hulbakviken Steen  
Runi Sønsteby 
             

Nykirke 9. juni 
Live Bendiksby  
Espen Bjerknes  
Even Grønhovd  
Kristiane Holm  
Silje Johannessen  
Rune Johansen  
Lasse Tveit Kristiansen  
Erik Ramstad  
Jørgen Thorstensen Sande  
Anna Rosenlund Skretteberg  
Sigbjørn Tandberg  
Tor Erling Tveter    

Vestre Spone kirke 9. juni 
Lars Jahr Burud  
Sondre Pedersen 
 
 
Rud kirke 9. juni 
Tom Andrè Thorvaldsen Ax  
Martin Bakkerud  
Joachim Skinstad Bjørnsen  
Anne Grøterud  
Jenny Viddal Hellerud  
Amalie Kopland  
Vilde Bjølgerud Svendby  
Eivind Drolsum Tovsrud  
Thora Hermine Tærud Aamodt  

Lørdag 1. juni  kl. 12.00
Stine-Mari T Andersen
Niklas Didriksen Aschim
Ingvild Bekkeseth
Benjamin Engebretsen
Hedda Grambo Flattum
Anna Victoria B Havnsund
Hedda Kristine Myrvik
Adrian Leander P Nes
Kjetil Hellum Nilsen
Synne Jahr Pedersen
Andrea Skagen
Caroline Sundby
Kim Fredrik Winther
Håkon Syvertsen Ørpen
Andreas Nebell

Søndag 2. juni kl. 11.00
Silje Elise Løkka Andersen
Erik Karoliussen Berg
Malin Eline Gjestvang Engen
Solveig Marie Garnås
Tage B Gundhus
Rut Gustafsson
Emma Kristine Olafsen
Guilianna P  Santos
Lise Sønsterud Svarteberg
Ingvild Thon Løver

2. juni kl. 10.30 
Jan Victor Andresen  
Hanna Valø Bjertnes  
Dag Sander Bjørndalen  
Andreas Breivik  
Helene Eriksen  
Henrik Tandberg Formodalen  
Andreas Kristensen  
Hedda Midtskogen Moen  
Erica Nilsen Santana  
Amanda Sire  
Christian Skøien  
Magnus Solheim  
Eivind Solum  
Carina Trollerud 

2. juni kl. 12.30
Kaia Bergsrud
Mina Fidjestøl
Arnt Fjellheim
Marthe Hamstad
Håvard Øvereng Hansen  
Sander Johansen
Emilie Evju Larsson  
Anniken Johannessen Lian  
Erik Evju Løvstad  
Silje Hellandsvik Martinsen  
Susanne Sandsbråten Mathiesen
Kristian Eidesmo Navrud
Karen Rebekka Fjørtoft Synstelien  
Isabelle Toscano
Caroline Wold

Heggen kirke –  Vikersundpartiet

Åmot kirke
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Førsteklasses 
Gudstjeneste!
Har dere 1. klassing til høsten? Da vil vi 
gjerne invitere dere til en «førsteklasses 
gudstjeneste» i Heggen kirke 18. august. 
6-åringene får bok, og vi vil markere at 

skolegangen starter. 
 Modum menighet satser på tros- 
opplæring for barn og unge. Konfirma-
sjon, 4 i kirka (4-årsbok), LysVåken, 
Tårnagenter og Babysang er eksempler 
på tiltak for å hjelpe familiene til å følge 
opp dåpsløftet.
 Og nå er det 6-åringene sin tur til å 
få være med. På nyåret får 1. klassingene 

tilbud om å bli med på «Førsteklasses 
dåpsskole». Gjennom 5 samlinger vil de 
få lære sanger og bibelfortellinger, leike, 
lage, samtale og ha det gøy sammen. 
Brev med invitasjon kommer i posten 
rundt juletider.
 Men først; hjertelig velkommen til 
Førsteklasses Gudstjeneste i Heggen 
kirke 18. august kl.17:00.

Geir prest levendegjør 
bibelfortellingen til en 

lydhør forsamling.

DRyPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen
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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!

SIDE

Tegning: Kari Sortland
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Tegn en strek 
fra 1 til 2 og 
så videre. Hva 
skjuler seg her?
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Fargelegg Maria og disiplene 
som lytter til Jesus!
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Åmot kirke var vertskap med grill - og 
bygdas redaktører sto for «grillingen», 
da Krfs Knut Arild Hareide sto på 
menyen under en temakveld i Åmot 

kirke. Standariserte politikersvar ble 
ikke lett å vri seg unna med når 
garvede pressefolk som Knut Bråthen 
i Bygdeposten og Per Skøien i Laagen-

dalsposten fikk boltre seg med 
intervjuobjektet.

Inge Rese

Knut Arild Hareide bæres til grillen, av grillmestrene Knut Bråthen og Per Skøyen.                                              Foto: Eli Bondlid

Grillfest i 
kjerka

Den 22. mai får vi besøk av Untersont-
heim Tensing. Det er i år 20 år siden 
Heggen Gospel første gang besøkte 
Untersontheim og det er 19 år siden vi 
var med å starte koret.
 Det er lenge siden, men begge kor 
lever fortsatt i beste velgående.
 Untersontheim Tensing skal bo 
privat hos Heggen Gospelmedlemmer. 
De skal ha en konsert på NMU, dersom 
det ikke blir skriftlig eksamen på 
skolen, de skal øve og synge sammen 
med Heggen Gospel og hvem vet;  
kanskje de også dukker opp på en 

konfirmasjonsgudstjeneste. Ellers blir 
det tid til å se seg om i kommunen, 
landskamp i fotball, grilling, etc…
 De reiser tilbake til Tyskland den 27. 
mai.
  Heggen Gospel skal ha sin før-vi-
drar-på-turné-konsert i Kulturhuset 
den 23. juni og den  24. juni drar vi 
sørover til Tyskland og kommer til 
Untersontheim den 26. juni. Der skal vi 
være til den 30.  juni. Da blir det konserter 
i Affalterbach, Würthskolen i Künzelsau, 
i Hermuthausen, Obersontheim og på 
Tannenburg.  Dessuten blir det god tid 

til bading, shopping i Schwäbisch Hall 
og en mulighet til nok en landskamp i 
fotball.
 Vi drar deretter videre til Ulm og til 
Dettingen og er hjemme den 5. juli.
  Et detaljert program vil komme, og 
på ryggen av våre t-skjorter vil turnéruta 
og navnet på våre sponsorer stå. Det er 
bare å møte opp på konserten den 23. 
juni, så skal du få alle de opplysningene 
om turneen som du trenger.

Arild Løvik

Heggen Gospel 
går en spennende vår og sommer i møte
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Årsmeldingen for 2012 gir et godt re-
syme av aktiviteter, regnskapstall og 
statistikk fra siste år. Virksomheten vi-
ser ingen store endringer fra tidligere 
år når det gjelder aktiviteter og arran-
gementer. Derimot viser statistikken at 
besøkstallene i kirkene våre viser en 
klart fallende tendens, dette gjelder i 
særlig grad oppslutningen om sønda-
gens Gudstjenester. Her vil råd og ad-
ministrasjon ha fokus på å snu trenden.
 Selv om årsmeldingen viser stor 
aktivitet og fine resultater har året gitt 
oss noen utfordringer, særlig har dette 
blitt synliggjort med en vanskelig per-
sonalsituasjon. Sykdom og generelt lav 
bemanning på kontorsiden gjør oss sår-

bare, prestesituasonen er også presset 
på Modum.
 Det må være riktig å rette en spe-
siell takk til alle i staben for den innsat-
sen og vilje til å bidra på ulike områder 
som hver og en har bidratt til gjennom 
året – FLOTT!
 Det første året med nytt menig-
hetsråd har vært spennende og utvi-
klende og vårt arbeid bygger på sam-
arbeid med ansatte og frivillige til beste 
for mål og visjon: I Kristus, Nær livet.

Hilser med Joh 3, 11-16: 
Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler 
om det vi vet og vitner om det vi har 
sett, men dere tar ikke i mot vårt vitne-

utsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler 
til dere om det jordiske, hvordan kan 
dere da tro når jeg taler om det him-
melske? Ingen annen er steget opp til 
himmelen enn han som er steget ned 
fra himmelen. Og slik Moses løftet opp 
slangen i ørkenen, slik må Menneske-
sønnen bli løftet opp, for at hver den 
som tror på ham, skal ha evig liv. For så 
høyt har Gud elsket verden at han ga 
sin Sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.

Terje Enger Gulbrandsen
Menighetsrådsleder

Takk

Fra venstre: Birk Gjermundbo, KRIK Modum, Lina Holberg, KRIK Modum, Sondre Gravbråthen, KRIK 
Modum, ukjent, Jagoda Dulinska Krol, KRIK Modum, ukjent, ukjent, Linn Therese Gunnerød, KRIK 
Modum.

Bli med på KRIK!
Bli med på KRIK Modum og 
opplev forskjellige idretter på en 
morsom og sosial måte. KRIK 
er for ungdom og blir styrt av 
ungdom.
Kake etter trening!

For ungdom fra 8. klasse. 
Hver torsdag (utenom skoleferiene) 
på Nordre Modum ungdomsskole 
kl.19:30–21:00.

Hvis du ikke skal være med 
Heggen Gospel på Tysklandsturnè 
i sommer, anbefaler vi KRIK sine 
nasjonale leirer. De er Knallbra! 

Masse forskjellige sportsaktiviteter og 
flotte konserter/samlinger. Action, Bø 
i Telemark (14+) er midt i blinken for 
konfirmanter, og Arena, Kristiansand 
(16+) for de som er litt eldre. 
 
Gå inn på www.KRIK.no 
for informasjon og påmelding. 

Her er et bilde fra 
KRIKs store nyttårsleir 
på Lillehammer. 
Over 1200 ungdommer 
tilstede. En god gjeng  
fra Modum deltok,  
noen blant annet på 
kampsport.
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Ski- og akedag 
i Vikersundbakken

Familiespeidertur til Hvaler
Årets familiespeidertur går til Hvaler helga 8.–9. juni. 
Vi overnatter i teltleir nær sjøen og har et variert 
program tilpasset både små og store. Alle som vil 
være med ut på tur er velkomne til å delta!

For mer informasjon om turen kontakt  
Odd Røvang (930 66 745 / odd@rovang.com)

Ingrid Mathea Bjørke Krogh og Åshild Brokhaug Røvang.

Aleksandra Stenmo.

Lina Holberg, Ingrid Mathea Bjørke Krogh, Målfrid Brokhaug Røvang, 
Åshild Brokhaug Røvang.

Caroline Myrmel og Øyunn Brokhaug Røvang

• Foto: Nina Brokhaug Røvang
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Modum menighet består av 8 
gudstjenestesteder. Noen av disse 
stedene er det ofte gudstjenester, 
som i Åmot og Heggen, mens det 
er sjeldnere gudstjenester i for ek-
sempel Vestre Spone og Gulsrud.

Det var med skuffelse vi måtte opp-
summere året 2012 hva kirkesøkningen 
i menigheten vår angikk. Mange gode 
krefter har iherdig arbeidet for å for-
søke å opprettholde det nivået som har 
vært på gudstjenestefremmøte i våre 
kirker. Menighetsrådet har til og med 
en målsetting om å øke antall guds- 
tjenestedeltakere, men vi ser at vi ikke 
har klart å opprettholde økningen 
vi hadde i fra 2010 til 2011. Jeg opp- 
lever tallene som dramatiske. Mange 
grunner kan nevnes, og statistikk er  
statistikk, men det er et faktum at 

gudstjenesteoppmøtet (det er kun det 
vi måler helt nøyaktig) sank med over 
10 %. Dette er svært dramatisk, og vi 
som til daglig forsøker å legge til rette 
for menighetens liv og virke påvirkes av 
dette og beklager at vi ikke evner å inn-
fri menighetsrådets forventninger.
 En liten refleksjon fra meg: Det kan 
synes som om det blir vanskeligere og 
vanskeligere å få både unge og voksne 
til å delta og til å komme seg ut, og at 
det stadig må være noe ekstra og spe-
sielt for at folk skal samles. Opplever 
vel i grunnen at dette er en generell 
trend som ikke bare angår kirken, men 
også er en utfordring i mange andre 
sammenhenger.
 Nå skal det sies at det var godt over 
15.000 gudstjenstedeltakere på vanlige 
gudstjenester i 2012, og at våre bereg-
ninger viser at vi i samme år hadde akti-

viteter eller arrangementer som gjorde 
til at vi var i kontakt med i størrelses-
orden 45–48.000 mennesker. Hjemme-
besøk over 200 familier, omfangsrikt 
arbeid for barn, unge, voksne og gamle. 
Trosopplæring og institusjonsbesøk, 
konfirmanter og skole/barnehage-sam-
arbeid, brylluper og begravelser, for å 
nevne noe. 
 Vi skal heller ikke glemme det som 
ikke gir store tall, men som likevel kan 
oppleves som svært viktig for den en-
kelte. De mellommenneskelige én til én 
relasjoner. For som kirke er det også 
viktig for oss å ikke bare se på store tall, 
men også ha tid, evne og mulighet til å 
være der for den enkelte.
 Så får tallene stå der for 2012. Dem 
får ingen gjort noe med. Vi retter blik-
ket fremover og kan ikke mye annet 
gjøre enn å si: Velkommen til gudstje-
neste.
 PS: Er du interessert i å se hvordan 
det står til i den kirken du sokner til, 
så kan du gå inn på: www.modumkirke.
no. På forsiden der finner du en link 
til Årsmelding 2012. Der kan du finne 
nøyaktige tall for de siste 3 år for den 
kirken du føler mest nærhet til. 

Sokneprest Geir E. Holberg

Tallenes tale:

Færre til gudstjenester 
i Modum menighet

Åmot barnegospel synger i Heggen kirke.
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De fleste foreldre i Modum bær-
er barna sine til dåpen i en av 
kirkene i Modum. Med dåpen føl-
ger et oppdrag – å hjelpe barnet 
til å bli kjent med Jesus og den 
kristne tro. Hva skal til for at vi 
lykkes med oppdraget? Har vi det 
som skal til? 

Vi har det som skal til! I kraft av å være 
foreldre ligger alle muligheter åpne for 
å gjøre oppdraget. I forrige nummer pe-
kte jeg på fire nøkler som åpner opp 
for den kristne tro på hjemmebane og 
i menigheten – omsorgsfulle samtaler, 
ulike former for andaktsliv (kveldsbønn, 
bibelfortellinger, bordvers…) , tjenester 
for andre og tradisjoner. Disse nøklene 
fungerer utmerket når de brukes av en 
person som er Troverdig, Tilgjengelig og 
Tillitsfull. 

Troverdig
Da jeg troppet opp i kirka som fersk 
konfirmant uten å tro på Gud og med 
klare fordommer mot kristne men-
nesker, var det spesielt en mann som 
gjorde inntrykk på meg. Han var skilt, 
røyka rullings og var nok ikke var den 
som hadde det mest på stell. Men 
hjemme hos ham ble jeg og andre 
gutter tatt hjertelig i mot og hadde 
bandøvelser sammen. Han la ikke 
skjul på sine svake sider og nederlag, 
men hadde samtidig en brennende og 
humørfylt tro på Jesus og hadde op-
plevd sterke ting med ham. Det gjorde 
inntrykk på en skeptisk tenåringsgutt.  
 Det er slik vi er ment til å være – 
ekte  og ærlige mennesker som også 
har en relasjon til Gud og Jesus som vi 
ikke legger skjul på.  Gjør vi feil og sårer, 
så innrømmer vi det vi har gjort og ber 
om unnskyldning. Som pappa og vok-
senperson i kontakt med andre barn 
og unge ønsker jeg at de opplever meg 

som troverdig. Hvis de aner at jeg er 
uærlig, falsk eller tilgjort, vil de merke 
seg det kjapt og slette meg fra sin tro-
verdigshetsliste. Da er det ikke lett å nå 
inn…

Tilgjengelig
Et annet kjennetegn som er avgjørende 
for oppdraget vårt er å være tilgjen-
gelig for våre egne og andres barn og 
tenåringer. Dette synes jeg mange gang-
er er utfordrende. Jeg har ikke tid til alt 
og alle. Mange ganger har jeg kjent  meg 
dratt mellom å gyve løs på den store 
oppvasken på kjøkkenbenken og det å 
sette av tid til en lesestund fra barnebi-
belen. Når vi spiser middag sammen går 
tankene fort til oppgaver jeg ikke ble 
ferdig med. Det er ikke alltid lett å være 
fullt til stede med oppmerksomheten 
på de andre rundt bordet. 
 Alle gode ønsker og hensikter er 
det lite mening i hvis jeg ikke lever 
det ut. Det er jo så godt å roe ned  og 
synge Kjære Gud, jeg har det godt og 
Velsignelsen mens jeg stryker dem på 
ryggen eller over kinnet. Når jeg møter 
blikket deres og vi smiler til hverandre 
kjenner jeg meg utrolig rik og  glad. Så 
vil de gjerne fortelle meg noe fra dagen 
sin som de ikke har rukket å dele eller 
kommer med noen spørsmål til bibel-
fortellingen vi nettopp har lest. 

Tillitsfull
Å være tillitsfull handler om å vise andre 
tillit og gi dem en personlig bekreftelse. 
Jeg har gode erfaringer med å la barna 
lese bibelfortellinger for meg. Etterpå 
roser jeg dem for måten de leste på. 
Takket være dem hadde jeg lagt merke 
til noen nye ting i bibelfortellingen. Når 
vi feirer bursdager og dåpsdager har 
vi flere ganger utfordret hverandre på 
å si en eller flere positive ting til den 
som har bursdag eller dåpsdag. Å høre 

«Du har fint hår!» 
eller «Du er flink 
til å spille fotball» 
fra en storesøster 
eller lillebror gjør 
godt.  
 Å gjøre noe hyggelig sammen 
 for naboene formidler kristen neste-
kjærlighet i praksis og viser de unge til-
lit til at de også har det som trengs for 
å leve den kristne tro i hverdagen. 
 Troverdige, Tilgjengelige og TIllits-
fulle mennesker.  Familien vår trenger 
slike mennesker. Menigheten vår 
trenger slike folk. Verden trenger slike 
mennesker. Det er ikke alltid vi får det 
til. Men det er ikke det viktigste. Viktigst 
er at vi ikke gir opp. For det handler 
ikke om å prøve, men om å øve. Gud 
gir oss en stor tabbekvote. Han har tillit 
til at vi har det som trengs!

Runar Liodden
Pappa og prest 
– fortsatt under 
opplæring…

Jesus sier: 
«Dere har ikke utvalgt meg, 

men jeg har utvalgt dere og satt 
dere til å gå ut og bære frukt, 

en frukt som varer.» 
(Joh 15,16) )

Har du det 
som skal til?
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Jesus ble fengslet, for at du kunne slippes fri 
Jesus ble bundet, for at du kunne bli løst

Jesus ble ført bort, for at du kunne føres hjem
Jesus ble overgitt, for at du kunne bli tatt imot

Jesus ble anklaget, for at du kunne bli renvasket 
Jesus ble pisket, for at du kunne slippe straffen
Jesus ble tornekronet, for at du kunne få kronen 

Jesus ble gjort narr av, for at du kunne bli akseptert

Jesus ble slått, for at du kunne bli elsket 
Jesus ble spyttet på, for at du kunne bli renset

Jesus ble spottet, for at du kunne bli æret
Jesus ble avkledd, for at du kunne bli ikledd 

Jesus bar Sitt Eget kors, for at du kunne slippe skyld og skam
Jesus ble korsfestet, for å kunne lide sammen med deg 
Jesus ble forlatt, for at du aldri skal trenge å være alene

Jesus utåndet og døde, for å seire over døden 

Jesus ble begravet, for at du kunne bli født på ny
Jesus stod opp fra de døde, for å gi deg evig liv 

Jesus satte Seg ved Guds høyre hånd, for å gi deg et evig hjem

Trine Kvalnes
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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

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

MAI: 
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 fra Vikersund stasjon:  
Formiddagstreff på tur til Åsgårdstrand

I juni hvert år reiser Formiddagstreffet på Vikersund 
Menighetssenter på tur. Hyggetreffet på Holemoen 
blir også med. Deltakere på de andre hyggetreffene er 
velkommen så langt plassen rekker.
 I år går turen til Åsgårdstrand tirsdag 11. juni. Vi 
starter fra Vikersund stasjon kl. 09.00. Liens turistbusser 
vil sørge for trygg transport.
 Vi kjører til Vestfossen og videre langs Eikeren 
til Eidsfoss der vi skal spise formiddagsmat på Gamle 
Eidsfoss Kro.
 Vel framme i Åsgårdstrand skal vi få omvisning i 
Munchs hus. Vi skal også se bl.a stedet der han malte 
«Pikene på broen».
 Vi tar også en tur innom Midgard historiske senter 
med Borreparken.
 Middagen skal vi innta på Marché Holmestrand, som 
er bygd over motorveien. Etter middagen går turen 
rett hjem, og vi regner med å være tilbake i Modum ca. 
kl.18.00
 Turen koster bare kr. 350,-
 Påmelding innen 29. mai til
 Helge Gutuen tlf. 32 78 82 26 / 906 68 615
 Gunnar Hellerud tlf. 32 78 82 95 / 415 59 051
 Velkommen på tur!

Høstens program
Høstens program på Vikersund Menighetssenter er 
snart klart, og det blir flere spennende temakvelder.
 Kristin Saxegaard, som er prost på Ringerike, 
kommer for å snakke om kirkens rolle og erfaring med 
krisen 22. juli.  Videre har Notto Thelle «Tro og biografi» 
som tema der han tar opp spennende perspektiver 
fra livets viktige korsveier. Dag Arne Roum, som er 
sokneprest i Strømsgodset i Drammen, vil ta oss med 
på en pilegrimsreise til et hulekloster i Syria, og Kjell 
Hovde deltar på et møte der temaet er bønn.
 Detaljert program kommer i neste nummer av 
menighetsbladet.
 Det blir kurs også denne høsten. Temaet er HÅP 
og vil ta for seg hva håpet betyr i mennesker liv og vår 
hverdag. Det blir laget en egen folder for kurset, men 
sett allerede nå av kurskveldene som er 30. okt., 6. nov., 
13. nov. og 20 nov. 

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
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Åmot kirke

Onsdag  12. juni 2013

Rullatormila® 
– et helt overkommelig trimløp 
for eldre 

For femte gang arrangerer Modum-
heimen og Kirken i Modum det helt 
overkommelige trimløpet for eldre 
– Rullatormila®. Modum toraderlag 
skaper god stemning ved start og målgang, 
mens barnehagebarn heier underveis. 
Løypa går gjennom kirketorget i 
Åmot kirke med drikkestasjon, quiz og 
taffelmusikk. Ordfører Terje Bråthen 
deler ut medalje til alle som kommer 
mål etter brattbakken opp fra kirken. 
Det blir servert grillmat og bløtkake 
etterpå med en velsignet avslutning! 

Hilsen 
Runar J. Liodden 

 
Åmot kirke

Lørdag 25. mai 
Vi åpner dørene kl. 19.30

Vil Hernandez og Nani sørge for 
nye mål?

Eller vil Messi og co senke 
United igjen?

Barcelona – Manchester United
Salg av pølser og brus!

Stor stemning!
Loddtrekning med fine premier!! 

Arr: Modum menighet, Åmot IF og 
Haugfoss IF

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.

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

Dette skjer i Åmot kirke:
Tirsdag 14.mai kl. 11.00: Syng med oss! 
Lørdag 25. mai kl. 19.30: Visning av Champions  League-finalen på 

monsterskjerm. Pølsekiosk og tipping med fine premier.
Mandag 27. mai kl. 10.30: Hyggestund
Onsdag 12. juni: Rullatormila. Mosjonsløp for alle – med eller uten 

rullator. Start og ankomst ved Modumheimen.

Trimtilbud i Åmot kirke: 
Holyrobic mandager kl. 19.00: Kondisjon/styrkemix
Holyrobic torsdager kl. 19.00. Step/styrkemix.
Holyrobic senior torsdager kl. 11.00.
Holy Robic senior
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6. januar 2008 overtok Modum me-
nighet Vaaraan fra Vaaraan Kristelige 
Ungdomsforening. Ungdomsforeningen 
hadde da drevet stedet i mange år, 
men så at det ble for krevende å drifte 
stedet videre. Foreningen ble lagt ned 
samtidig som Vaaraan ble overdratt til 
menigheten, og 100.000,- ble gitt i gave 
fra foreningen til drift av Vaaraan frem-
over. 
 Menighetsrådet hadde mange tan-
ker rundt bruken av stedet. I overtagel-
sesavtalen lå det at eldres hyggestund, 
allerede eksisterende menighetsarbeid 
og faste leietagere skulle få fortsette 
sin aktivitet på stedet når menigheten 
overtok. Menigheten startet så opp 
«Bønn for Modum» en torsdag i måne-
den og familiespeider, som har samling 
der en til to ganger i året. I tillegg flyttet 
menigheten noen av sine arrangemen-
ter til Vaaraan. 
 Ved overtagelsen ble det opprettet 
et husstyre med ansvar for aktiviteter 

og drift av stedet. De har gjort en flott 
jobb og har blant annet arrangert lop-
pemarked, julemesse, juletrefest, kar-
neval og konserter. På tross av iherdig 
innsats fra husstyret og aktiv markeds-
føring har det vært liten oppslutning 
om en del av arrangementene. Eksem-
pelvis var det 4 barn og 2 voksne på 
siste karneval. 
 Det å drive et sted som Vaaraan er 
kostnadskrevende. Inntektene kommer 
fra gaver, støtte, det husstyret har fått 
inn på sine arrangementer og utleie av 
stedet. Husstyret har hatt flere dugna-
der hvor de har ryddet, vasket og gjort 
stedet i stand. I tillegg har vi hatt ar-
beidskraft fra Kriminalomsorg i frihet 
til å male. Det har og vært søkt og fått 
støtte til innkjøp av nødvendige hvite-
varer. På søknader om støtte til vedli-
kehold har det kun kommet avslag. 
 De siste årene har det dukket opp 
flere store vedlikeholdsbehov. Befarin-
ger har vist at: 

• leiligheten har fortsatt behov for om-
fattende oppgradering

• kloakkanlegget er det jevnlig utfor-
dringer med 

• vannrørene fryser stadig
• det er behov for en del nye vinduer
• huset er ikke ferdig malt utvendig
• det er pålagt el-oppgradering på huset 

til 150.000,-
• det er behov for jevnlig vedlikehold 

som ikke har vært gjennomført de 
siste årene pga økonomi. 

Midlene som fulgte med stedet ved 
overtagelse er brukt opp og drifts-
kostnadene gjennom året har vært 
gjennomgående større enn driftsinn-
tektene. Dette sammen med de store 
investeringene fremover gjør at menig-
heten dessverre må si at de ikke lenger 
har økonomi til å drive Vaaraan.  
 Menigheten har et sterkt ønske om 
å kunne drive det historiske stedet vi-
dere. Mangel på midler og sviktende 
bruk av stedet gjør likevel at menig-
hetsrådet har sett seg nødt til å starte 
den tunge prosessen med å selge Vaa-
raan i løpet av 2013. 

Nina Brokhaug Røvang
kirkeverge

Vaaraan selges

Vaaraan ca. 1900. Her står sogneprest Amlund, i profil, med Vaaraan kr. Ungdomsforening.
Fotosamlingen Modum bibliotek
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Det er et åpenhetshysteri i kulturen 
som knapt kjenner noen grenser, enten 
det gjelder fjernsynskanalenes ulike 
realityserier, tabloid presse eller de 
nye, sosiale medier. Grensen mellom 
det private og det personlige er i ferd 
med å viskes ut, og den åpenheten man 
utsetter andre for er til tider både 
pinlig og ødeleggende. I dette spillet 
er det penga som rår og mennesket 
som blir salderingsposten. Det er åpen-
heten man lever av!
 Det er helt annerledes i de nære 
relasjonene hjemme, på arbeidsplassen, 
eller i politikken og det offentlige rom. 
I disse menneskelige fellesskapene 
sliter vi med en åpenhetsvegring som 
reduserer fortroligheten og bidrar 
til at kvinner og menn, barn og unge 
kommer på avstand fra hverandre, og 
blir utrygge skygger av seg selv. Det er 
manglende åpenhet vi dør av!
 Vi nærmer oss sakte og usikkert 
den grønne årstid og dermed også en ny 
valgkamp. Nåde den som ikke er grønn 
nok, tar vare på det ytre miljø og har 
omsorg for klodens helsetilstand. Uten 
miljøengasjement er man sjanseløs 
ved politiske valg. Og det takket være 

Bellona, Naturvernforbundet og mange 
andre sterke og engasjerte stemmer 
som har fungert som ombud for jorden 
og vårt ytre miljø.  
 Det tankevekkende er at vi snart 
ikke har et eneste ombud for vårt 
«indre miljø» og for «inneklimaet» i 
norske hjem, på norske arbeidsplasser 
og i det offentlige rom. Der skal 
fellesskap og samarbeid gå av seg selv. 
Hvis det ikke gjør det, er det enten 
magien som er blitt borte, eller andre 
det er noe galt med. Politikere er seg 
bevisst at det koster milliarder årlig 
å sette inn tiltak til beste for vern av 
kloden. Og bra er det! Men relasjonene 
og livet oss mennesker imellom er like 
mye truet som kloden er det. 
 Dårlige forhold tapper energi og 

det er kostnadskrevende. Omkost-
ningene av brutte relasjoner og dårlige 
samarbeidsforhold suger også høyst 
tiltrengt menneskelig energi ut av vårt 
samfunn. Mens naturen trues av klodens 
overoppheting, utgjør taus kulde og 
dyp ensomhet et økende press på våre 
fellesskap. Derfor er det for meg en 
gåte at flere og flere politikere er i ferd 
med å gjøre samliv og familieliv til en 
privatsak som begrunnelse for å ikke 
satse på forebyggende familiearbeid. 
Når samliv blir en privatsak, kan man lett 
sette et pennestrøk over bevilgninger 
til tiltak som hjelper en til å lære å 
elske, være trofaste, håndtere følelser 
og kommunisere godt nok både i gode 
og vonde dager.

Per Arne Dahl (62) 
er prest på 
Stortinget 
og statsstipendiat
per.arne.dahl@vl.no

”Derfor er det for meg en gåte 
at flere og flere politikere er i ferd 
med å gjøre samliv og familieliv 
til en privatsak som begrunnelse 
for å ikke satse på forebyggende 

familiearbeid”

Tid for familieombud

Mens kloden trues av overoppheting, ødelegges vårt «inneklima» av kulde. Og våre 
politikere er tause som østers: Det er jo en privatsak.
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Marit Nævra 90 år
Organist, lærer og menighetsmusiker 
MARIT NÆVRA fyller 90 år onsdag 29. 
mai. Knapt noen menighetsmusiker har 
vedlikeholdt sin karriere og sin personlige 
uttrykksform så lenge som henne. 
 Marit Nævra, født Ruud, ble født 
i Drammen. Hun startet å ta timer i 
pianospill som  8-åring, og allerede som 
15-åring ble hun organist i Bragernes 
menighet. I en mannsalder har Marit 

traktert orglene i kirkene på Modum, og 
spilt mye på tilstelninger i vårt distrikt. I 
tillegg har hun vært organist i Skotselv 
menighet, og har i mange år spilt med 
Sysle Blanda kor, SMK Viking og Enger 
misjonsforening, for å nevne noen lokale.  
 For fire år siden ble hun over-
rakt Hans Majestet Kongens fortje-
nestemedalje i sølv for sin innsats for 
sang – og musikklivet på Modum.

VI GRATULERER.
Inge Rese
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Linneah Alexia Dervola 27.01.2013  Nedre Eiker kirke 
Elise Dahlen Gundersen 17.02.2013  Heggen kirke 
Signe Berge Haugse 17.02.2013  Heggen kirke 
Jasmin Hveem Houmb 17.02.2013  Olavskirken 
Elise Håkonsrud Berntsen 24.02.2013  Flesberg kirke 
Amanda Clausen 03.03.2013  Gulsrud kirke
Tuva Støa Skinstad 03.03.2013  Heggen kirke
Håkon Johan Bekken 10.03.2013  Åmot kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Markus Eriksen 10.03.2013  Åmot kirke
Aurora Marie Hvidsten 10.03.2013  Åmot kirke
Vår Emilie Prestegården 
Sundberg Tveten 10.03.2013  Åmot kirke
Sigurd Brunes 17.03.2013  Heggen kirke
Runa Hegseth 24.03.2013  Heggen kirke
Varg Moen Midtskogen 24.03.2013  Nykirke kirke
Reier Martinius Kopland Terum 24.03.2013  Nykirke kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke
  
Ragnhild Synnøve Skinstad 1934 29.01.2013 Vestre Spone kirke
Leif Backe 1922 30.01.2013 Gulsrud kirke
Lillian Christensen 1940 22.02.2013 Heggen kirke
Harald Bergan 1929 26.02.2013 Åmot kirke 
Gunnar Bergan 1921 27.02.2013 Åmot kirke 
Aslaug Kristine Berg 2012 01.03.2013 Heggen kirke
Kjell Rønning 1925 05.03.2013 Åmot kirke 
Jørgen Kjemperud 1929 07.03.2013 Heggen kirke
Inger Rønning 1921 12.03.2013 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke
  
Ambjørg Nilsen 1936 15.03.2013 Heggen kirke
Sigrid Nygård 1934 20.03.2013 Rud kirke 
Liv Aagot Hartz 1916 22.03.2013 Nykirke kirke
Martha Nilsine Hansen 1911 22.03.2013 Heggen kirke
Stein Eugen Jensen 1946 26.03.2013 Åmot kirke
Ingolf Mikal Fjellanger 1926 27.03.2013 Heggen kirke
Lars Bjørke 1937 04.04.2013 Åmot kirke
Oddvar Bråthen    1928   05.04.2013   Heggen kirke 
Margit Bakken 1915 10.04.2013 Nykirke kirke

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Maria Angela Kristiansen og Jonas Bjerke 30.03.2013 Heggen kirke

Kort om pinse
Hva? I pinsen kom den hellige ånd til disiplene og gjorde dem i stand til å snakke 
mange språk slik at det kristne budskap kunne gjøres kjent over hele verden.
Hvor? Pinseunderet fant sted i Jerusalem hvor alle disiplene var samlet.
Når? 50 dager etter Jesu oppstandelse. Siden påsken faller på forskjellige datoer 
fra år til år, påvirker den også pinsen, som faller tidligst på 10. mai og seinest 13. juni.

Les om den første pinsen i Apostlenes Gjerninger kap. 2.
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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

Mai
Søndag 5. mai - 6. søn i påsketiden - Matt 6,7-13
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien. og fam. 
Skagen
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, Hanna L. Husøien og 
Menighetskoret. Søndagsskole.
 
Fredag 17. mai - Grunnlovsdagen - Luk 17,11-19
Nykirke kirke kl. 10.15: 17. maigudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Henriette Skagen.
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 Nils Christian Ottesen.
Åmot kirke kl. 11.30: 17. maigudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Henriette Skagen.
 
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 og Knut Johnsen

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 m.fl. 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.
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. - og 
Ellen Jebsen.
 
Søn 16. juni - 4. søn i treenighetstiden - Sal 22,8-12
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Steinar Lindvig og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Søndagsskole. 
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Vestre Spone kirke kl. 13: Gudstjeneste.
Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
 
Søn 23. juni - 5. søn i treenighetst. - Matt 18,12-18
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Ellinor Grimnes.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Inger Ma Bjønnes og Ellen K. Jepsen.

Søn 30. juni - Aposteldagen - Mark 3,13-19
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Helge Hansen og Ellen K. Jepsen.

Juli
Søn 7. juli - 7. søn i treenighetstiden - Mark 5,25-34
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar.

Søn 14. juli - 8. søn i treenighetstiden - Mark 12,18-34
Heggen kirke kl 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.

Søn 21. juli - 9. søn i treenighetstiden - Luk 6,36-42
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. 
Liodden og organistvikar.

Søn 28. juli - 9. søn i treenighetstiden - Luk 6,36-42
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og organistvikar.

Mandag 29. juli - Olsokdagen - Luk 22,24-27
Snarum kirke kl. 18: Olsok-gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og organistvikar.
 August
 
Søn 4. aug - 11. søn i treenighetstiden - Joh 8,31-36
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod 
Moviken og organistvikar.

Søndag 11. aug - 12. søn i treenighetstiden 
- Joh 4,27-30.39-43
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar.

Søn 18. aug - 13. søn i treenighetstiden - Joh 15,13-17
Blaafarveværket kl. 11: Gudstjeneste. Tormod 
Moviken, Torunn Nateland og organistvikar.
Heggen kirke kl. 17: Skolestartgudstjeneste. 
Runar J. Liodden,  Anne-Kjersti Holberg og 
organistvikar.

Søndag 25. aug - Vingårdssøndag - Matt 19,27-30
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Geithuskonfirmanter. 
Geir E. Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden og 
organist.
Rud kirke kl. 17: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Geir E. Holberg, 
Arild Løvik og Knut Johnsen.

Onsdag 28. aug -
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Sammen i Guds nærhet. v/Delta.

Hei, bror! 
Tror du på et liv 
etter fødselen? 
Tror du på Mor?
 – Neei, jeg tror ikke 
på slikt, jeg er ateist. 
Jeg mener - har du 
noen gang sett Mor?


