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Sørger du?

Har du behov for støtte i forbin-
delse med sorgbearbeidelse, kan 
du ta kontakt med diakon Liv 
Marie Rudmoen på tlf.
32 78 32 36 eller 477 55 634

Har du behov for en 
samtale? 

På kirkekontoret vil det alltid 
være en til å møte deg eller for-
midle kontakt til en av prestene, 
diakonen eller en annen av de 
ansatte. Du kan også ringe:
tlf. 32 78 32 30,  kl. 09.00–14.00

Gi ikke opp når livet trues: 

Kirkens SOS har krisetelefon tje-
neste hele døgnet.  Tlf. 815 333 00

Der det nye livet lever
Geir E. Holberg

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 07 77883

Nesten hver søndag bæres barn til Herren i dåpen i en av 
Modums mange kirker, og hver gang skjer det et under . Noe 
vi bare kan ane. Barnet blir Guds barn. Vi ser vannet. Vi hører 
ordene. Vi tror at Gud skaper noe nytt. Vi får et nytt liv. Og 
dette nye livet får vi leve sammen med Jesus, han som er veien sannheten og livet.

I vår menighet skjer det for tiden mye spennende: Utvidelse av vårt samtaletilbud 
og våre sorggrupper. Avslutning av årets konfirmant-tid med konfirmasjoner i 
nesten hvert et grendelag. Trosopplæringsarbeidet hvor vi stadig ønsker å nå ut med 
kunnskap og erfaring i den kristne tro. 15 års jubileum for Åmot kirke. Heggen 
Gospel som forbereder seg til årets turne, barnegospelen hvor det snart renner 
over av medlemmer, eldretreff på 4 forskjellig steder i kommunen, fremvisning av 
årets Champions League finale og høstens menighetsrådsvalg som forberedes.

Og det er i alt dette arbeidet at vi kan leve våre liv og delta i menighetens liv. Noe 
for både ånd, kropp og sjel. Ja for hele deg. Og i alt dette skal dere over 250 frivillige 
i menighetens arbeid  ha en stor takk for trofasthet og entusiasme.

Og nå i høst skal altså et nytt menighetsråd velges. Menighetsrådet som utarbeider 
strategier og målsettinger for menighetens arbeid, og som har for øyet at målet er: 
“å vekke og nære det kristelige liv”.

Ved forrige menighetsrådsvalg hadde vi  i Modum en av de høyeste deltakelsespro-
sentene i landet. La oss også i år gjøre vår borgerplikt ved menighetsrådsvalget. For 
gjennom det er vi alle med på å vise at kirken betyr noe for oss.  21 flotte kandidater 
har sagt seg villige til å stille på lista denne gangen.  Vi skal få være med å velge 
hvem vi ønsker skal peke ut retningen for menighetens arbeid i tiden fremover. Bruk 
gjerne litt tid på å se om det er noen av kandidatene du ønsker inn i rådet, og gi 
dem din stemme. Mer om valget finner du også på menighetens hjemmesider www.
modumkirke.no.

I Modum menighet er vi over 11500 medlemmer.  Vi har alle vår naturlige plass, og du 
har din. Vi bruker menighets tilbud på forskjellig vis, men la oss alle være stolte over 
den arv, tro og trygghet vi har i løftene fra vår Herre Jesus Kristus.

God sommer

Geir,  prest
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Pinsen er den viktigste av alle høy-
tidene våre. Uten pinsens begi-
enhet ville juleevangeliet og 
påskens drama vært et glemt 
kapittel i verdenshistorien. Hva er 
hemmeligheten med pinsen? 

NRK er ofte ute i dagene før pinse 
og spør nordmenn på gata: «Hvorfor 
feirer vi pinse?» Da er det få, om 
noen, som klarer å svare godt for seg. 
Grunnen til uvitenheten handler nok 
om at Den norske kirke har vært lite 
opptatt av høytiden. Derfor har vi i 
100 år hatt en egen kristen bevegelse 
i landet vårt som har oppstått i gleden 
over pinsens gave, nemlig pinsevennene 
eller pinsebevegelsen. Pinsen mangler i 
tillegg det håndgripelige. Jula har barnet 
i krybben. Påsken har et spennende 
drama med svik, kors og en tom grav. 
Men hva handler pinsen om? I pinsen 
feirer vi at Gud har gitt og fortsatt gir 
oss Den Hellige Ånd. Renate på 7 år har 
sagt noe veldig bra om pinsens gave: 
«Den Hellige Ånd er pusten til Gud.” 

Vi ser ikke Guds ånd, men vi erfarer 
virkningene av den rundt oss. Ånden 
skaper og opprettholder livet på 
kloden, hele tiden. Har du tenkt på at 
våren er et verk av Guds ånd? Salme 
104 i Salmenes bok sier det slik: «Du 
sender din Ånd, og det skapes liv, du 
fornyer jordens overflate.» Gud forlanger 
ingenting for å holde oss levende. Livet 
er en gave, en gave fra Gud!

I pinsen feirer vi at Gud sender denne 
livskilden og kjærlighetsflammen til å 
bo i oss. I dåpen får vi Den hellige ånd. 
Tenk at du har inne i deg en kilde fra 
Gud, en kilde som er gitt deg for å gi 
liv til andre, som hjelper deg å tro på 
Jesus, som skal konfrontere ondskap 
og likegyldighet, en kilde som skal spre 
godhet og skjønnhet! Slipper vi Den 
Hellige Ånd løs i livet vårt? Eller holder 
vi den i sjakk på grunn av uvitenhet og 
likegyldighet?
 
Ei dame fra Irland fikk gleden av å bli 
knyttet til strømnettet på stedet hvor 

hun bodde. Hun hadde bra med penger, 
men levde svært så sparsommelig. 
Mange uker seinere kom en mann for 
å lese av strømmåleren. Han stusset 
og sa: «Kan du forklare noe for meg? 
Strømmåleren deres viser at de har 
knapt brukt strøm. Bruker de strøm 
daglig?» Damen svarte: «Jo da, hver 
kveld når solen går ned slår jeg på 
strømmen så jeg får tent stearinlysene. 
Når de er tent, skrur jeg av strømmen.» 
Er dette et bilde på livet ditt? 

Mange mennesker søker nå etter påfyll 
og åndelighet utenfor kirkens vegger. 
Møtet med kirken har ikke gitt dem 
det de leter etter. «Gudstjenestene er 
så kjedelige!» Hvordan kan vi i større 
grad være en kirke hvor mennesker 
får påfyll til hverdagen, hvor de erfarer 
Guds levende nærvær, blir utrustet 
til tjeneste i Guds verden. Min store 
lengsel er at mennesker som bringer 
barna sine til dåpen, 6. klassingene som 
overnatter i kirkene, konfirmantene 
som samles ukentlig, voksne i alle aldere 
erfarer livet i Den Hellige Ånd. Erfarer 
gleden Gud har for oss selv om ikke 
alt er på plass i livet, kjenner Guds fred 
selv om det er grunn til bekymring, får 
mot til å reise seg igjen etter nederlag 
og smertefulle tap. 

«For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 
motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, 
kjærlighet og visdom.» (2.Tim 1,7)

Lengter du etter å bli fylt med Den 
Hellige Ånd og la Han slippe til med 
fornyelsen inni deg? Si: «Kom Hellig 
Ånd! Kom, Hellig Ånd!» Da blir det liv! 
Da blir det liv! 
Rai, rai!

Runar Liodden

Her blir det liv!
Her blir det liv!
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Konfirmanter 2011
Konfirmasjonsdag for Geithus

Lørdag  21. mai – kl.12.00  
i  Heggen kirke
Daniel Pettersen Edquist
Robin Flattum
Gro-Anett Dokken Gaarud
Jonas Johannesen Haugen 
Jonas Holthe
Maren Øverby Larsen
Chrisander Nikolaj Moy
Tonje Pedersen
Espen Ripe
Dina Egeberg Sandberg
Jørgen Solheim
Espen Thomasrud Strand

Søndag 22. mai  kl. 10.30 
i Heggen kirke
Birgit Kristin Bjørkevik   
Lone Nilsen Brecke                                                                                                                                           
Even Johan Braathen  
Anders Sebastian Dahl                                                                                                                                     
Sebastian Engen 
Kristine Forsbakk   
Nora Lobben Fossum                                                                                                                                           
Aksel Hovde Fredriksen                                                                                                                                   
Sondre Freysson Gravbråten
Åse Marie Austigard Gulbrandsen
Camilla Flesaker Jansen
Martine Skinstad Johansen
Stian Sverre Juelsen
Marte Nilsen Kleivan
Lars Petter Krogstad
Vetle Leversby
Henriette Moe
Emil Denné Olafsen
Sofie K Paulsen
Eugenia Mariel Haldorsen Sanchez
Yannick Skar-Lentze
Malene Skinstad
Håkon Skretteberg
Elisabeth Støver
Anna Winge Ørjansen 

VIkersundpartiet
Konfirmeres i  Heggen  
lørdag 28. mai 2011 – kl. 12.00
Camilla Ask 
Vegard Berget
Sunniva Bjørkeslett                                                                                                                                      
Espen Andreas Bottolfs  

Alisa Cherniy  
Vilde Lindum Fjulsrud                                                                                                                                         
Maren Svendsen Folkvord 
Linn Therese Gunnerød  
Sarah Tinlund Hansen                                                                                                                          
Maren  Elise Hopperstad
Jan Erik Ingesen
Thomas Jacobsen                                                                                                                                         
Simen Kleiv
Nikolas Ringdal Lund
Kristian S Lunde
Stine Fuhre Orsten
Oda Barstad Roksvåg
Magnus Sønsteby
Alexander Thon
Endre Vego

Konfirmeres i Heggen 
søndag 29. mai 2011 – kl. 11.00
Alexander Fjeldheim
Hans Petter Grøterud
Mari Strøm Stærkebye
Per Olav Aaserud 

Åmot kirke – 
søndag 29. mai kl. 10.30 
Jesper Per Rylander Blikken
Elisabeth Breivik
Kristine Buxrud
Magnus Tandberg Formodalen
Birk Gjermundbo
Camilla Olsen
Ole Fredrik Hartz Gravbråten
Siv Carina Hansen Skibrek
Maren Søbakken Hølen
Marius Lund
Hanne Kristin Andersen
Maria Eilen Runhovde
Mats Robert Seibt

Åmot kirke – 
søndag 29. mai kl. 12.15 
Atle Fjeldheim Grønlund  
Jørgen Emil Gudbrandsen    
Stian Haveråen Johannessen                                       
Ole Christian Walvatne Kopland                                   
Kristian Hjortland Gravermoen                                    
Sara Elisabeth Løvf                                                          
Simen Fyrand
Cecilie Pettersen                                                              
Iselin Ryen                                                                         
Martine Karijord Myrengen

Ingeborg Øverby Terum
Simon Saastadhagen 

Rud kirke:  5. juni kl. 12.15
Ruben Skinstad Bjørnsen  
Anders Drolsum Tovsrud 

Snarum kirke:  22.mai kl. 12.15
Sandra Brenne                       
Siri Brenne 
Asbjørn-Gunnar  Engen   
Stian Jahr Geithus
Thea Lobben Larsen 
Mari Skjellhaugen
Christer Skuterud 
Morten Svendsrud  
Martin Tandberg  

Vestre Spone kirke:  5. juni kl. 10.30
Marianne Lethigangas Johansen
Malin Tatina Larsen 
Kristoffer Nilsen Skretteberg 

Buskerud / Nykirke – 
søndag 6. juni kl. 11.00
Henriette Bjølgerud
Sivert Brækhus
Martin Swiggum Ellingsen                                          
Anette Grønhovd 
Helene Ivesdal
Sondre Johannessen                                                
Jonas Holth Karlsen
Vetle Sem Knutson                                                      
Martin Lindberg Martinsen
Stian Moen                                                                    
Jørgen Nes                                                                     
Vebjørn Søderberg Nyhus
Martine Opsahl Oldebråten                                       
Kjersti Ramstad                                                             
Nadia Olsen Skorta                                                        
Lars Skyliholdt                                                                
Hans Andre Tandberg                                                   
Hans Petter Wold Trondsen
Hanna Sandberg Valvatne                                            
Per Kristian Øvereng
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Dere har beriket mitt liv.
Jeg slutter ikke med å la meg imponere 
og bli inspirert av slike som dere.

Dere er så flotte når dere er dere selv.
Vær derfor tenåring, mens du er ten-
åring. Ikke la noe lure deg til å oppføre 
deg som om du var 25, for det passer 
ikke. Det er viktig å være i den alder 
vi er i.

Det skjer noe ødeleggende dersom 
vi ikke lar et barn få være et barn, en 
tenåring være en tenåring eller voksen 
være en voksen. Vi trenger å vokse, år 
for år.   Hopper vi over noen år, da er 
det lett at det skjer en skade i kroppen 
vår.

Jeg vet at du er sårbar.
Det er vi alle.

Jeg vet at du også er verdifull.
Det er vi alle.
Og vi er elsket av Gud.

Skjærtorsdag spiste Jesus sammen 
med disiplene og i forbindelse med 
det måltidet vasket han disiplenes 
føtter.   Det var vanligvis slavens jobb.  
Såre føtter, som hadde gått i noen 
sandaler i ørkensanden hadde godt 
av å bli vasket.  Det skapte livsglede.
Jesus, sjefen, vasket føttene deres og sa 
at slik jeg har gjort mot dere skal dere 
gjøre mot hverandre.

Det han sier er at vi er elsket av Gud, 
han bryr seg om oss. Så skal vi ikke 
såre hverandre, men gjøre det slik mot 
hverandre at de vi møter får lyst til å 
leve, lyst til å gå på skolen, på jobb, etc.   
Ikke nødvendigvis 

ved å vaske føttene på hverandre, men 
si noe oppmuntrende, inkludere, snakke 
vel om, etc.
Som der står på permen i konfir-
mantbibelen:

Jesus sier:
Du skal elske Herren din Gud av hele 
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 
forstand.
Dette er det største og første bud. 
Men det andre er like stort:
Du skal elske din neste som deg selv.   
(Matt.22.37-39)

Arild Løvik

Takk til konfi rmantene

Konfirmant-weekend på Gulsrud
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Kirkegården på Nykirke er fra mid-
delalderen. Selv om Nykirke som 
navnet sier er den yngste av de gamle 
kirkestedene våre, kjenner vi til en 
«Sigurdr prestr a Nyæ kirkiu» i 1331.
 I et slikt perspektiv blir kirkegården 
i Åmot fra 1906 en ny kirkegård. I det 
følgende skal vi se at de også har ganske 
forskjellig karakter.

Nykirke
Det første kirkehuset var ei enkel 
stavkirke som en veit lite om. Men den 
var reist på Biskopruds (Buskeruds) 
grunn, og om den vel tjente som kirke 
for nærområdet, var den i bispens eie 
og bekostet av bispestolen på Hamar. 
For Modum lå i middelalderen under 
Hamar bispesete, og biskopen hadde 
betydelige næringsinteresser knyttet 
til Modum og Drammensvassdraget. 
Laksefisket i Djupvik, (Døvika) som 
først lå under kongen, dernest Hamar-
bispen fra sist på 1100-tallet, var en 
viktig matressurs, særlig for de som 
etter fastepåbudene måtte avstå fra
å spise kjøtt visse tider av året.  
Videre var dette det eneste stedet i 
bispedømmet en hadde tilgang til sjøen. 
I høymiddelalderen sto kirkemakta i 
Norge for en stor del av handelen med 
utlandet. Gjennom tiendeinntektene 
skaffet de seg handelsvarer som smør, 
huder, skinn, kanskje også jern, tjære og 
salt. Etter hvert kom trelasthandelen 
også til å bli viktig. I fossen som i dag 
heter Kongsfoss, hadde Hamarbispen 
sagbruk fra tidlig på 1500-tallet.  Først 
da eneveldet ble innført i 1660 fikk en 
kongens foss og kongens sager.
 Som så mange andre kirker, forfalt 
også Nykirke i nedgangstida etter 
Svartedauden. Ut på 1600-tallet lappet 
og bygde en på den gamle stavkirken 
med lafteverk. Men da den alltid 

pengelense danskekongen likegodt 
solgte kirkene til privatpersoner, i vår 
sammenheng eieren av Buskerud-
godset, som hadde betydelig større 
interesse for kirkens inntekter enn 
kirkens vedlikehold, fortsatte forfallet. 
 I 1828 overtok igjen menigheten 
kirken, som etter å ha summet seg, 
først i 1840-årene vedtok å bygge ny 
kirke. Den sto ferdig i 1847, oppført 
etter tegninger av den kjente arkitekt 
Chr. H. Grosch.

Kirkegården
Dagens kirkegård har steinmur på
nordsiden og ellers stakitt. På østsiden 
er det rester av en steinmur. I eldre 
tid var det tømmergjerde rundt kirke-
gården.  Nykirke har etter kommunens 
statistikk 1120 gravlagte, og ledige felt 
til å ta i mot flere.

«Jamsis og like»
«Somme er fattige, somme er rike. 
Berre tel slutt er vi jamsis og like», 
synger Einar Skjæråsen. Snarere tvert 
i mot! vil en si, om en ser seg om på 
kirkegården på Nykirke, der tidligere 
tiders standsforskjeller er behørig 
ivaretatt.  Øverst, på en dominerende 
mur med smijernsgjerde og låsbar 
port, ligger tidligere eiere både av 
kirken og Buskerud-godset, familien 
Collets jordiske levninger under en 
stor bronseplate med Collet-familiens 
våpenskjold.  Gravstedet er fra 1840- 
årene, men lå opprinnelig under gulvet i 
den gamle kirken. Den måtte flyttes da
den nye kirken ble bygd på samme sted.
 Lenger nede på kirkegården, men 
standsmessig oppbygd og inngjerdet, 
finnes kirkegårdens mest iøynefallende 
gravminne, en 62 cm høy byste av Luise 
Muller f.1851 d.1898. Hennes pikenavn 
Roscher gir tilknytningen til Modum og 
Blaafarveverket. Tilsvarende også med 

På kirkegården 
Nykirke og Åmot

Nykirke er ei staselig kirke som tilfresstiller 
våre tradisjonelle forestillinger om en hvit-
malt og høyreist kirke som kan ses i en 
stor omkrets.

Collet-familiens gravsted har en domine-
rende plass på kirkegården på Nykirke.
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ektemannen direktør Carl Friederich 
Muller, f. i Sachsen i 1835 d. 1911. 
Nederst på granittsokkelen er det 
inngravert;  Auf  Wiederseen. 
 Innslaget fra utlandet og verks-
tilknytningen forsterkes i teksten på en
av de store støpejernsplatene lengst syd 
på kirkegården.  Teksten forteller; James 
Reeves Esqr. owner of Modums blue color 
works. Son of John Reeves esqr.F.R.S.of 
Clapham, Surrey, England. Born 26. October  
1809, died at Fossum 6. April 1855.                                                                                                                                          
Den eldste delen av kirkegården 
domineres derfor av overklasse med 
tilknytning både utenfor bygda og 
landet, særlig gjennom utformingen av 
gravminnene.

«Hellighetshierarkiet»
Et annet rangeringshierarki kan kalles 
hellighetshierarkiet; Plassering etter 
grad av hellighet, gitt ved vigsling. Som 
tidligere nevnt, er kirkegården vigslet, 
hellig grunn, avgrenset med gjerder og 
porter. Den neste hellighets-grensen 
er når du går inn i kirkerommet. I 
kirkeskipet kommer du nærmere det 
helligste, som er koret, som i hvert 
fall i eldre kirkebygg er klart markert. 
Dette er prestens område, der han på 
menighetens vegne henvender seg til 
Gud.
 Til for et par hundre år siden var 
det vanlig med begravelser inne i kirken, 
slik tilfellet opprinnelig var med Collet-
familien.  Ellers, i bygdekirkene rundt 
i landet, var det vanligvis prestene og 
deres familie som ble begravd under 

kirkegulvet. Om der var tanker knyttet 
til trusselen fra kaosmaktene i det 
dennesidige eller forventet salighet i 
det hinsidige som styrte handlemåten, 
er ikke godt å si. Men det ser ut til at de 
sørget først for seg selv, og overså glatt 
både liknelsen om den rike mannen og 
Lasarus og Jesu ord i Matt. 20:16 om at 
de siste skal bli de første. 
 Ellers var de gjeveste plassene 
nærmest kirken, og helst på sørsida. På 
Nykirke er denne sosiale rangordenen 
vel ivaretatt med familiene Gregersen 
og Sveaas, dog med noen få unntak.

Sorgens ansikt
Men på Nykirke, er det ikke Gregersen 
– familiens høyreiste steinkors bak smi-
jern som beveger, men to trekors som 
på svært forskjellig vis kan si noe om 
sider ved det å være menneske i verden. 
Sør for kirken, nær inngangspartiet, 
har nok mange lagt merke til det 
hvite trekorset på en ny grav, graven 
til Benjamin Lie. Bildet vi gjengir, er 
oversendt oss med tillatelse til å bruke 
det i Menighetsbladet av Benjamins 
mor, Unni Tobiassen Lie. Hun forteller 
om en sorgprosess der sønnens venner 
er og har vært til stor hjelp for familien 
gjennom åpen og ærlig deltakelse på 
mange vis. Familien har latt graven få 
bære preg av det.                                                                                                                                              
 Glemselens slør vil en gang trekkes 
over oss alle. Forfølger vi tanken, veit 
vi at her har mennesker blitt gravlagt i 
mer enn 20 generasjoner gjennom 700 
år. Og selv de som er stedt til hvile i 

de fredede gravene på kirkegården, er 
det få eller ingen som har hukommelse 
om. Her stiller de på like fot, herren 
til Buskerud, Peder Collet under sin 
fornemme bronseplate og de som visst 

Collet-familiens våpenskjold smykker 
bronseplatens øvre, venstre hjørne. For 
ordens skyld nevner vi at adelskapet ble 
avskaffet i Norge i 1814. 

Bronsebyste på rød granittsokkel av Luise 
Muller f. Roscher .

Et hvitt trekors med en ung manns navn. 

Nederst på kirkegården, mot vest, står et 
annet trekors.  Værslitt, og med to utydelige 
navn.
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nok skal være stedt til hvile under det 
gamle trekorset. For «manns minne» 
rekker ikke så mye lenger enn 100 år.

Åmot
Som kirken, bærer kirkegården på 
Åmot preg av å være av nyere dato, 
og i vår sammenheng blir et hundreår 
nettopp det. Like fullt er den nest 
Heggen den største, med 1876 grav-
lagte. Når kirken i tillegg ligger utenfor 
kirkegården, mangler forutsetningen 
for «hellighets-hierarkiet», og kirkegår-
den får et enhetlig preg.

Muslimsk gravfelt
Men ikke helt. For et område er lagt 
til rette for begravelse av muslimsk 
troende, og fikk sin første jordfestelse 
høsten 2010. I den sammenheng kan 
nevnes at det er en ny gravferdslov 
på trappene, tilpasset det fler-religiøse 
Norge. Der vil alle kommuner i landet 

bli pålagt en slik tilrettelegging. Ved 
muslimske begravelser er det tradisjon 
at medlemmer av gravfølget kaster 
igjen graven. Det ble gjort også da 
denne begravelsen fant sted.
 Som et apropos nevner vi at dette 
var vanlig også hos oss til for ca 150 år 
siden.

Anonymt urnegravsted
I sentrum av kirkegården på Åmot
er det en stor sirkulær blomsterbe-
plantning. Her er det lagt til rette 
for anonym nedsetting av gravurner. 
Urnenes plassering er bare kjent for 
kirkegårdsbetjeningen.

Navnet minnelund
Øverst på kirkegården er det to felt 
hvor kister eller urner kan settes 
ned uten at selve graven markeres, 
men navnet på avdøde og fødselsår 
og dødsår kan skrives inn på felles 
minnesmerke.

Gravminner;  
Muligheter og begrensninger
Kirkegårdene våre, - eller gravlundene, 

gravplassen, minnelundene eller hva 
de nå blir hetende til slutt, bærer også 
et visst preg av et stadig mer regulert 
samfunn. For eksempel skal ikke et 
gravminne være høyere enn 150 cm, 
bredere enn 85 cm og tykkere enn 
60 cm. I tillegg gjelder en del andre 
begrensninger og pålegg, f eks ved 
sikring av gravminner ved bolting og 
evt. nødvendig oppretting. Som en 
skjønner, gjelder noen av begrensnin-
gene bare de nye gravminner. En 
utfyllende orientering om dette kan
en få ved å henvende seg på kirkegårds-
kontoret i Modum kommune, som også 
har laget en utmerket brosjyre om 
kirkegårdene våre.
 Om mye skal være likt, finnes det 
like fullt rom både for personlig smak 
og personlig tro.

Gravlunden er til for oss alle!

Håpet om et gjensyn har alltid stått sterkt, 
og kan utrykkes på mange måter.

Som vi ser, avviker dette muslimske grav-
minnet lite fra de øvrige, bortsett fra et felt 
med arabiske skrifttegn øverst på steinen. 
I tillegg er graven vendt mot Mekka.

Gravstein med innebygd rom for gravlys 
er et ganske nytt fenomen.

Åmot kirke 
er ei 
moderne 
arbeidskirke.

Oversiktsbilde fra Åmot kirkegård. Her er 
de fleste; «Jamsis og like.»
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Diktet PAA KIRKEGAARDEN  av Olaf 
Bull har fulgt meg fra ungdommen, men 
var alt i 1950 – åra et gammelt dikt.
(Olaf Bull 1883–1933) Jeg synes det 
passer som en refleksjon til temaet vårt.

Kapellet blir luftet, og vildvin – røden                                                                                                              
skjælver paa muren i kveldens vift;                                                                                                                                           
med søndrede  vinger mot aftengløden                                                                                            
staar duer af marmor paa rusten stift.

Der drømmer i græsset en eldgammel plade                                                                                                              
baaret af visnede straa fra ivaar -                                                                                                              
der slumrer et navn: Emerenze Christence,                                                                                             
og tallene klamrer om seksten aar.

Jeg stanser og gjætter, mens aftenskjæret                                                                                                                   
sænker forgjengelens guld over alt:                                                                                                                    
” Blek har hun været, 
og blond har hun været,                                                                                      
og Lillen har hun tilvisse vært kaldt”

Men se-, under efteraarsgyldne rakler                                                                                                
vidner fra jernet i gammeldags aand                                                                                                                        
en af opstandelsens trodsige fakler                                                                                                      
holdt af en ukjent, himmelsk haand!

                       *

Ja vel kan det være, når levende hjerter                                                                                               
ikke kan glemme, men bygger en blaa                                                                                             
bævende, blændende himmel for Lillen-;                                                                                                 
men ettersom hjertene dør – hva saa --?

O Lillen, din evighetds elskere døde,                                                                                                             
og selv blev de støv bag det strenge jærn;                                                                                                                          
kun mindebostaverne, rustne og røde                                                                                                          
staar om  din haabede evighed værn!

Og ingen kan huske den blonde unge
Emerenze Christence i dødens favn,
og klokkenernes malm skal forgjæves runge
gjennem et bly, ædelmodigt navn!

Men kunde der strømme fra navnestrimlen
bare en drøm om ditt ansigtdrag,
skulle du stige paany til himlen
op  af mit  heftige  hjertes slag!    

Skulde jeg bli deg den gode hyrde
og bære dig op gjennom blaaningen ungt;
mit hjerte er tomt; ja det savner en byrde’
skjønt underlig nok – det fornemmes saa 
tungt.

Men Lillen du gir mig jo bare der dunkle
under et brusende, gyldent haar,
og gravens bogstaver skal altid funkle
og noget, et menneske aldrig formaar!

                        *

Emerenze Christence – dit navn være lovet - !
Jeg legger en blomst mellem hver bogstav!!
Jeg kan ikke naa dig; i fred har du sovet
hundrede aar i  din daglige grav.   

Jeg selv er et himmelløst navn, som svæver
hyllet i duft over gravenes jord;
mit minde er død i en kvinde, som lever;
mit navn, som var elsket, blev bare et ord! 

Jeg sturer i skoge, hvor fuglene flokkes
og sørger at synge i sit haab i mit bryst – 
mit barn Emerenze, vi begge to lokkes
af levende stemmer til livets lyst!

For ogsaa til dig er jeg vis paa der komer
en irisk, som kvidrer i gravens rogn
i hundrede somre, fra sommer til sommer:   
Emerenze Christence – vaagn, vaagn ---       

Olav Sørensen                   

Navnet minnelund.
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Etter avtale med Modum kirkelige 
fellesråd er det kommunen, 
nærmere bestemt parkvesenet, 
som har det daglige ansvaret for 
driften av kirkegårdene i Modum.

Så vel beliggenhet som stell gjør at 
vi med god grunn kan være stolte av 
kirkegårdene våre.  Ved begynnelsen av 
en ny sesong, avtalte vi like godt et møte 
med Yngvild Wennevold, anleggsgartner 
og formann i parkvesenet og kirketjener 
Gunnar Stenbro, for å få nyttige tips om 
stell av graver.
 Ved selvsyn hadde vi sett at de 
ivrigste allerede hadde satt ut både 
løker av påskeliljer og en og annen 
stemorsblomst, selv om kalenderen 
bare viste 12. april. Vårt første spørsmål 
til fagfolkene ble derfor;

Når kan en begynne å plante?
Løker, som snøklokker og påskeliljer, 
er robuste, svarer Yngvild, og tåler å 
stå i snøen både ei og to netter. Men 
frost under – 5 er vanskelig. Stemor 
tåler mindre, men kan greie noen få 
minusgrader og kommer seg hvis de får 
sol så de tiner. Men tøyer en grensen 
for planting, er det alltid en risiko for 
frostskade. Parkvesenet starter ikke 
utplanting før i månedsskifte april/mai, 
og den store utplantingssesongen vår
varer fram til 17. mai.     
 For egen del veit jeg av erfaring at 
mikroklimaet, klimaet på den enkelte 
kirkegården, kan være avgjørende vår 
og høst. Heggen er f eks gunstigere 
enn på Åmot i så måte. Heggen ligger 
«opplendt» og i sola: Åmot ligger lavere, 
og med noe mindre sol. Slike marginale 
forskjeller finnes sikkert rundt på alle 
kirkegårdene.

Suksessoppskrift for vårplanting
På Heggen har jeg ansvar for et 
enkeltgravsted med vanningskasse 
(i plast, som jeg hadde glemt å tøm-
me for vann i fjor høst) og et dob-
beltgravsted uten vanningskasse, der
det i hjørnene står henholdsvis en 
blåeiner og ei flerårig rose. Jeg spør
likegodt Yngvild om ei suksessopp-
skrift for vårplanting. 

Kort gjenfortalt er oppskrifta slik;                     
1. Bytt jord. Dette gjelder både i 
plantekasser og i bed. Plantekassene 
bør i tillegg tømmes og reingjøres. Om 
nødvendig, skift også duk. Bedene bør 
også få ny jord, særlig der det plantes 
blomster, men også rosebusker tren-
ger ny jord og gjødsel. (For egen del 
sverger jeg til rikelig med kumøkk på 
roser). Kjøp av god plantejord er en 
sikker investering, sier Yngvild. Men 
blåeineren og andre nåletrær greier seg 
godt på den sure jorda som er der fra 
før. For oss, tilføyer hun, er det viktig 
at slike busker ikke blir så høye at de 
hindrer klippingen rundt gravstedet. 
Etter forskriften skal busker ikke være 
høyere enn støtta, og ikke videre enn 
60 cm fra baksida av denne. Her bør 
vi ha felles interesser, tenker jeg. En 
stor busk dekker jo også mye av støtta 
og gravskriften. Melding ut blir derfor; 
Klipp hardt, eller bytt ut!
 Mot lus på roser, anbefaler Yngvild 
grønnsåpevann blandet med litt oliven-
olje som alternativ til plantegift. I tillegg 
kan det hjelpe og plante f eks lavendel 
eller tagetes under/ inntil rosebusken.

2. Gjødsling
Det skal gjødsles med måte. Spesielt 
når en planter. Hønsegjødsel og 
hestegjødsel bør ikke brukes direkte 
på plantene. Men blandet med jord og 

ei tids kompostering, blir dette gjødsel 
som plantene liker godt. Kunstgjødsel 
har best effekt ved ettergjødsling 
sammen med vanning når plantene har 
utviklet et godt rotsystem. Å sørge for 
næringsrik jord under planta sammen 
med rikelig vanning når du planter, er et 
godt råd. Da søker røttene ned etter 
næring, og det utvikles ei robust plante.

3. Plantekjøp
Det er stor kvalitetsforskjell på plan-
tene, forteller formann Yngvild. Kva-
litetsplanter skal ha et godt utvikla 
rotsystem og være tette og grønne. For 
å drive planter fort fram, bruker noen 
planteprodusenter såkalt tidevanns-
vanning  Plantene oversvømmes et par 
ganger i døgnet av næringsrikt vann. 
Dette gir rask vekst, fine blomster og 
dårlig rot. Når en slik plante kommer 
ut, vil den bruke all energi på å ut-
vikle et tilstrekkelig rotsystem.  Om 
nødvendig kaster den blomstene for å 
overleve, og kan i beste fall sette nye 
blomster f eks etter en måneds tid. 
Se derfor under potta, for å sjekke om 
du ser rottrevler som har vokst helt ned 
gjennom hullene i bunnen. Er bladene i 
tillegg tette og grønne, har du ei robust 
plante.  Aller helst skal vår-planter også 
herdes ute, det vil si vært tatt ut og inn 

Gode råd 
om gravstell

Yngvild Wennevold er utdannet  an-
leggsgartner og formann i parkvesenet. 
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av drivhuset noen ganger. Men har du 
tid og anledning, kan du gjøre innkjøp 
tidlig og forherde plantene på egen 
veranda. Da får du glede av blomstene 
to ganger!

4. Planting
Grav og plant dypt, og vann rikelig i 
plantehullet, sa min gamle læremester 
Ole Andvord, gartner ved Modum 
bad i en mannsalder. I ei plantekasse 
begrenses plantedybden av seg selv.                  
Disponibel grunn til planting avgrenses 
for øvrig av gravminnets bredde, og 60 
cm ut målt fra baksiden av støtta, skyter 
kirketjener Stenbro inn.
 Yngvild er tilhenger av plantekasser. 
Helst av metall, understreker kirke-
tjeneren. Formann Yngvild er enig. Plan-
tekasser i forskjellige størrelser kan
bestilles ved henvendelse til kirkegårds-
kontoret på telefon 32 78 94 05. 
Kommunen kan sette ned kassen og 
gjøre den ferdig til bruk og om ønskelig 
også overta stell av gravstedet mot 
en årlig betaling. Ellers anbefaler vi 
kommunens veiledningsbrosjyre om
kirkegårdene i Modum som kirkegårds-
kontoret står for.
 For å ære både naboers, egen og 
parkvesenets innsats, bør vi rydde 
skikkelig opp etter oss. Syltetøyglass 
og plastvaser bak gravstøtter er 
et problem, i verste fall farlig når 
du kommer med grasklipper der, 
sukker anleggsgartner Yngvild. I til-

legg til at baksida av støtta 
ikke er en søppelplass, hører
bakken på baksida med til
naboens gravsted, understre-
ker den oppmålingsansvarlige 
kirkevergen. Så hvis vi i vår
planteiver skulle finne på å 
sette blomster også der, er 
ikke det noen god ide.
 Regler for avfallssortering 
er de samme som ellers i 
kommunen.
 Så en gladmelding fra de 
to vi har intervjuet; Det er 
ikke registrert brunsnegler 
på noen av kirkegårdene i 
Modum.

5. Om å ta seg tid
Det er fint å se at folk tar 
seg litt tid når de er på kir-
kegården, sier Gunnar til slutt. 
Og så er det jo benker der,
som mange benytter seg av.                                                                                                         
Også jeg. Noen ganger tref-
fer en kjente og slår av en 
prat.  Andre ganger ikke; Da 
får jeg et møte med meg selv. 
– En øvelse som anbefales.

Olav Sørensen           

www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.

Når gravstedet ligget solvendt og inn mot kirkegårds 
- muren, akkumuleres det mye solvarme og en kan 
plante tidlig om våren. Men store trær like inntil, som 
her, gjør at vanningskasse er et fornuftig valg.  
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Berger Hareide, Åmot f. 1943
Yrke: Seniorrådgiver barne-, ungdoms og 
familiedirektoratet
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Pedagogisk 
embetseksamen 1972, Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste 1975-1990, Høgskolen i Vestfold 
1990-1996, Samlivssenteret Modum Bad 
1995-2004. Fra 2004 Avdelingsdirektør i 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Relevant erfaring: Menighetsrådserfaring fra Oslo på 60-tallet. 
Diverse kommunale verv. Redaktør i Modum menighetsblad, 
Utsmykningskomiteen for Åmot kirke, ”Kultursjef” for Åmot kirke.
Satsningsområder: Gudstjenesten. Kultur og musikk i kirken. 
Diakonalt arbeid. Trosopplæring.

Torill Korsvik, Vikersund f. 1947
Yrke: Administrasjon NMS i Drammen
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: 
Arendal gymnas 1963-66. Tønsberg 
Handelsgymnasium, sekretærlinje 1966-
67. Misjonær i Japan for Det Norske 
Misjonsselskap 1973-95. 
Relevant erfaring: Modum menighetsråd 2009-
11. Medlem av kirkerådet i Sjømannskirken 

i Kobe 1989-95. Medlem av styret for kvinnebevegelsen i 
Kinkikirken, Japan 1990-95. Leder av Vikersund søndagsskole 
1999-2002. 
Satsningsområder:  Aktivt gudstjenesteliv. Menighetens 
misjonsengasjement. Samarbeid kirke/frivillige organisasjoner. 

Eirik Roness, Vikersund f. 1971
Yrke: Seniorkonsulent, Logica Norge as
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: 
Leder Ten Sing Norway 96/97
Relevant erfaring: Leder oppgaver i bla 
søndagsskole og familiekoret. 
Satsningsområder: Jeg er opptatt av barne- 
og ungdomsarbeid. Jeg er også opptatt av 
menighetsbygging. Selv om vi er så heldige 

at vi har flere flotte kirkebygg er vi én menighet. Jeg ønsker å 
sette fokus på utfordringene rundt ”konkurrerende” 
aktiviteter mellom de ulike kirkene og ikke skape flere 
menigheter i menigheten.

Ola Ingvoldstad, Snarum f. 1944
Yrke: Pensjonist
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Lærer/
adjunkt 1967-96. Museumsbestyrer på 
Krøderbanen 1996-2009.
Relevant erfaring: Kommunestyrerepresen-
tant, skolestyre, helseråd (1976-79). 
Diverse tillitsverv i idrettslag og andre 
organisasjoner. Vara til kommunestyre og 

helse- og sosial 2008-11. Leder av Krøderbanens venner fra 2004.
Satsningsområder: En inkluderende folkekirke. Kirkens 
forhold til ungdom. Kirken – en viktig institusjon i bygda. 

Kandidater 
til menighetsrådet 2011–2014 

Terje Enger Gulbrandsen, Nykirke f. 1950
Yrke: Rådgiver, Tollvesenet.
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Eksamen 
artium 1969-71. Tollvesenets etatsutdanning 
1972-76. Etatsstillinger, alle typer, leder, rådgiver 
1976-2011. 
Relevant erfaring: Modum Menighetsråd 2005-
11, leder siden 2009. Lions, diverse tillitsverv. 
Lokal politikk. Kommunestyre. Hovedutvalg for 

teknisk sektor. 
Satsningsområder: Utvikle kirken i en ny tid. Ta vare på kirkene. 
Sikre økonomi. Kor/musikk for alle. Varierte gudstjenester.

Bente Holm, Vikersund f. 1978
Yrke: Rådgiver/lærer ved Rosthaug V.S.
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Kateketutd. 
og bachleor kristendom m/religion 1998-2002. 
Bachleor pedagogikk 2000-05. Kateket 2002-
03. Vikar fengselsbetjent 2002-05.  
Relevant erfaring: Modum menighetsråd 
2005-11, nestleder siden 2009. Leder av 
Unge Voksne, Normisjon i Hordaland. 

Startet Sommer-KRIK i Modum sommeren 2001. Medl. av 
interimsstyret i Norkirken, Normisjon i Hordaland. Kirkens 
Arbeidsgiverorganisasjons landsråd 2009-11. 
Satsningsområder: En levende menighet. Kirken ut til folket. En 
kirke som døper OG lærer. Trosopplæring. Kirkens selvstendighet.

Stine Buxrud, Åmot f. 1971
Yrke: Sykepleier lindrende enhet/avd. 5 
Modumheimen
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Høyskolen 
i Buskerud - sykepleierutd. 2006-09. Husmor, 
med tre barn 1994-2006. Sekretær ved Sam-
livssenteret 1999-2000. Pleiemedhjelper 
Modumheimen 1992-94. Norges Markedshøy-
skole - grunnfag markedsføring 1991-92. 

Relevant erfaring: Startet og ledet Holy-Robic i Åmot kirke. 
Søndagsskolen. Speiderleder i Norges Speiderforbund. FAU-
leder ved Enger skole. Plasstillitsvalgt for sykepleierne på 
Modumheimen. 
Satsningsområder: Barne- og ungdomsarbeid. Inkluderende 
fellesskap. Nestekjærlighet, Gud og Jesus. Diakoni. Kommunen 
som helhet.

Tone Olslund, Vikersund f. 1977
Yrke: Grafisk designer
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: 
Kristendomskunnskap og menighetsarbeid / Ten 
Sing Norway 1997-98. Grafisk Design, MI Oslo 
1999-2001. Bachelor Graphic Design, California 
2001-04
Relevant erfaring: Modum menighetsråd 2009-11. 
Satsningsområder: Barne- og ungdomsarbeid. 

Kirken – viktig samfunnstjener. Kirken for alle – lavterskel. 

Valg: 11. og 12. september 2011:
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Torhild Grøterud, Vikersund f. 1946
Yrke: Kontormedarbeider
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: 
Handelsskole 1962-63.
Relevant erfaring: Drolsum Sanitetsforening 
- formann 1976-79 + kasserer fra 1982, 
er det fremdeles. Modum kommune, 
Barnehagenemnda 1976-79 og bygge-

komitéen 1995-99. Kommunens vara-representant i styret for 
Vaaraan barnehage. Rud kirkeutvalg. 

 
Lena Grøtterud, Vikersund f. 1969
Yrke: Pedagogisk barnepleier, Kroka barnehage
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Utdannet 
ved Fernanda Nissen vgs, pedagogisk 
barnepleier 1986-87. Jobbet i varehandel/
hotell og barnehage siden.
Relevant erfaring:  Tillitsvalgt på arbeidsplassen, 
Fagforbundet 2009-11. Sanger i soloprossjekt 
og band.

Satsningsområder: Barn og ungdom. Urettferdighet. Musikk/
salmer i ny og gammel versjon. Samhold mennesker imellom/
unge/eldre, ta vare på hverandre, på godt og vondt.

 
Sigmund Mossige, Åmot f. 1941
Yrke: Pensjonist, daglig leder
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Vernepleier, 
spes i psyk.
Relevant erfaring: Tidligere menighetsråds-
erfaring, Tro og Lys.  
Satsningsområder: Universell utforming, 
vedlikehold av kirkebygg, funksjonshemmede. 
 
Alexander Molvig, Snarum f. 1975
Yrke: Selvstendig næringsdrivende
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Nøtterøy 
vgs allmenfag 1991-94. Teie vgs malerlinja 
1996-99. Mesterbrev maler 2001-02.
Relevant erfaring: Buskerud Malermesterlaug, 
kasserer 2006-11. 
Satsningsområder: Fritidstilbud. Åpenhet. 
Tradisjoner.
 
Johan Øvrum, Geithus f. 1966
Yrke: Hjemmeværende.
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Kurs i 
Forsvaret. Jobbet i Posten (kurs internt)
Relevant erfaring: Åmot Barnegospel i 7 år.  
Aktiv i vaktmestergruppa, Åmot kirke. 8 år i 
foreldrenes arbeidsutvalg ved Enger skole, 2 
år som leder. Styret i Norsk Volvo Amazon 
Klubb. 

Satsningsområder: Barn/ungdom

Aina Grimnes, Geithus f. 1970
Yrke: Overkonduktør i NSB.
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Grunnkurs 
i husstell/søm 1988-89. Div. arbeidsgivere 
1989-99, bussjåfør hos Nettbuss 1999-2002.

 
Vigdis Pedersen, Gulsrud f. 1956
Yrke: Hjemmeværende
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: 
Handelsskole m/redusert fagkrets
Satsningsområder: Miljø, barne- og 
ungdomsarbeid, rettferdighet.

Sigve Gjermundbo, Åmot f. 1992
Yrke: Skoleelev, Selger på Statoil i Åmot
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Rosthaug 
videregående skole, studie spes. med sosiale fag 
2009-11. 
Relevant erfaring: Bandrepresentant og 
styremedlem i Heggen Gospel 2010-11. 
Satsningsområder: Få ungdommer interessert i 

kirke og gjøre flere av tilbudene til kirken mer ungdommelige.
 

Linda Røed, Vikersund f. 1964
Yrke: Daglig leder/agent
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Videre-
gående skole, Hokksund gymnas, russ 83. Livets 
skole i Paris 1983-84. Dekoratør Gjerdes 
videregående skole 1987-88.
Relevant erfaring: Modum menighetsrådet 2009-
11. Diverse verv i Modum Sparebank. Modum 
Satsningsområder: Jeg synes det er veldig gøy å 

jobbe med noe som kan bringe penger til menighetens arbeid.
 

Oskar Fidjestøl, Geithus f. 1975
Yrke:  Veileder i attføring
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Bachelor of 
Marketing 2001-04.
Relevant erfaring: Modum menighetsråd 2009-
11. Medlem/leder i Heggen Gospel 1991-98.
Satsningsområder: En tilgjengelig kirke med 
bredt og aktuelt innhold. Ungdomsarbeid. 
Musikk og lyd.

 

Ole Skretteberg, Nykirke f. 1964
Yrke:  Avdelingsleder i Åmot, Sparebank 1 Modum. 
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: 3. årig vg. skole 
+ diverse utdannelse innen bank. Er autorisert 
finansiell rådgiver. 
Relevant erfaring: Diverse kassererverv og 
revisoroppdrag. 
Satsningsområder: Kjenner for lite til kirkens 
behov til at jeg kan uttale meg om det nå.

 

Nina Hagen, Geithus f. 1975
Yrke: Barnehageassistent
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Helse- 
og miljøfag 1991-92. Allmennfag 1994-97. 
Praktikant 1998-99. 
Relevant erfaring: Åmot barnegospel 2003-
11. Søndagsskole, Åmot kirke 2003-06. 
Trosopplæringsutvalget, Modum 2010-12.  
Satsningsområder:  Trosopplæringsreformen. 

Tilbud rettet mot barn. Tilbud til ungdom. Unge voksne, eks. 
Treffpunkt.
 

Sverre Følstad, Vikersund f. 1974
Yrke: Kunstfaglig medarbeider Blaafarveværket
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Diverse
Relevant erfaring: Søndagsskole, medlem i 
trosopplæringsutvalget. Samarbeidsutvalg og 
foreldrenes arbeidsutvalg i barnehagen.
Satsningsområder: Møtesteder på tvers av 
generasjoner. Kirkens kulturelle betydning. 
Lav dørterskel, stor takhøyde. Minoriteters 
møteplass.
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I fjor hadde menighetsbladet en pre-
sentasjon av Anne-Kjersti Bakke 
Holberg som er ansatt i Modum me-
nighet til å lede arbeidet med å utvikle 
planer for trosopplæringen. Satsingen 
på trosopplæring i Den norske kirke 
har som mål at alle skal få lære å kjenne 
den troen de er døpt til.
 I årsmeldingen for Modum 
menighet 2010 som ble behandlet på 
årsmøtet 27. mars i år i Nykirke,er 
trosopplæringsreformen fyldig omtalt. 
Årsmeldingen er også å finne på nettet 
på menighetens hjemmeside.  
 I siste nummer av Modum menig-
hetsblad har Anne-Kjersti et oppslag 
om hjelp med praktiske tips til 
dåpsforeldre og faddere om hvordan 
dåpen kan følges opp.
 – Det er mitt ønske for trosopp-
læringsformen hos oss at det må bli 
like naturlig å delta i den som det er å 
bære barnet til dåpen. Som kirke må vi 
vise  de som har båret barn til dåpen 
at de har tro nok. Det å bære barnet 
til dåpen er i seg selv en troshandling. 
Anne-Kjersti tar et lite korn ut av en 
boks hun har på kontoret og legger det 
på bordet. Dette lille frøet er nok for 
å skape liv og vekst. Vi må ikke sette 
troskrav for å godta andre, men heller 
se at selv den minste tro er nok til å 
bygge på. Vi må derfor være bevisste 
på at dåpsforeldre får hjelp til å defi-
nere seg innenfor kirken. Mennesker i 
menigheten hos oss må oppleve at de 
er gode nok og har mye å tilføre så vi 
alle kan oppleve samlinger det er gode 
å være i.

– Er det dette kirken i dag legger i 
trosopplæringsbegrepet? Da blir jo opplæ-
ring mer enn teoretisk kunnskap ?
Ja, vi er skapt som hele mennesker. Da 
kan vi ikke bare henvende oss til hjer-
nen. Noe må vi lære mer om for å vite 

hva troen er. Like viktig er det å gjøre 
ting sammen; synge, leike, be, drama-
tisere, høre bibelfortellinger, male, 
mekke, lage og gjennomføre guds-
tjenester. Slik bygger vi også relasjoner, 
og kan lære mye om toleranse og 
nestekjærlighet i praksis. 

– Hva har skjedd i planleggingsarbeidet 
for trosopplæringsreformen det siste året i 
Modum menighet?
Vi har fått et fagutvalg for trosopplæ-
ring i menigheten. Dette utvalget be-
står av: Bente Holm, Victoria Skille 
Tangen, Sverre Følstad, Silje Engedal, 
Nina Hagen, Per Buxrud og meg selv. 
Utgangspunkt har vært at skolens 
kristendomsundervisning er endret. 
I RLE-faget får elevene fortsatt noe 
undervisning om kristendom, på linje 
med andre trosretninger, men antall 
timer med  kristendomundervisning  
har gått kraftig ned. Derfor har staten 
gitt friske midler til denne reformen 
så Kirken kan overta det ansvaret 
som skolen tidligere hadde angående 
kristendomsopplæringen. 

- Hvem har ansvaret for prosjektet?
Menighetsrådet har ansvar for at den 
lokale planen blir laget. De har ansatt 
trosopplærer som sammen med 
utvalg for trosopplæring skal utføre 
planarbeidet. Biskopen i Tunsberg god-
kjenner planen. 
 Før planen for trosopplæring kan 
lages, har vi gjort en del grunnlagsar-
beid. Vi har stilt spørsmål som: hva
har vi, hva mangler vi og hva øns-ker 
vi. Hva vil vi at de som har deltatt i 
trosopplæringen i Modum menighet 
(0–18 år) skal ha med seg når de skal ut 
i verden? Vi har gjort denne tenkningen 
også sammen med hele kirkestaben 
her hos oss. I løpet av første halvdel av 
2012 skal planen være ferdigstilt.  

- Åpnes det for en lokal plan eller er 
det utarbeidet en rammeplan for hvert 
årstrinn?
Kirkerådet har kommet med en plan 
for trosopplæring som nok kan likne 
på en «mønsterplan». Her er det nevnt 
elementer som må være med. Lokalt er 
det frihet til å slå sammen årstrinn og 
å finne en best mulig praktisk tilpasning 
f.eks. lokalisering av tilbudene i 
menigheten.

– Må alle som har barn i menigheten 
delta i trosopplæringen?
Nei. Foreldre (og etter hvert barna/
de unge ettersom de blir større) 
bestemmer selv om deltagelsen, men
alle døpte barn og unge skal få invi-
tasjon til å delta på tilbud i den aktu-
elle årsklassen. Vi håper tilbudet blir 
slik at alle får lyst til å bli med. Barn 
som ikke er døpt har også anledning til 
å være med på tiltakene.

– Hva menes med breddetiltak og konti-
nuerlige tiltak i trosopplæringen?
Breddetiltak er tidsavgrensede tiltak
som søker å nå et helt årskull. Eksemp-
ler på breddetiltak som allere-
de er innarbeidet er konfirmasjons-
undervisning for 14/15-åringer, utdeling 
av 4-årsbok og LysVåken for 11-åringer. 
Til disse tiltakene får hele årskullet 
invitasjon. Det er disse breddetitakene 
vi nå skal styrke og lage flere av.  

–  Hva da med de kontinuerlige trostilta-
kene som for eksempel søndagskole og 
kor som går over flere år? 
Dette er jo virkelig trosskapende og 
menighetsbyggende tiltak, tror jeg. Blir 
slike kontinuerlige tiltak mindre viktige 
framover i menigheten?
 Nei, absolutt ikke. Disse tiltakene 
er i største grad trosopplæring! Men 
erfaringsmessig ser vi at vi ikke klarer å 

Opplevelser og 
fellesskap for alle
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nå alle gjennom dette arbeidet. Derfor 
lager vi nå en plan som legger opp til å lage 
jevnlige breddetiltak, slik at flest mulig 
av de døpte kan få oppleve hva det vil si 
å være døpt og ha Jesus med gjennom 
livet. Så vil vi selvsagt også invitere 
de som deltar på breddetiltakene til
å bli med i det kontinuerlige barne-
arbeidet i menigheten. Jeg tror vi kom-
mer til å oppleve at deltakelsen i 
Åmot barnegospel, søndagsskolen, 
KRIK, Heggen gospel osv. kan vokse 
gjennom arbeidet med de nye tros-
opplæringstiltakene. Vi har et stort 
barne- og ungdomsarbeid i menigheten. 
Vi har alle en oppgave i å ta vare på 
trofaste medarbeidere, og helst få med 
mange flere, slik at vi kan være klare til 
å føre dette viktige arbeidet videre.

– Hvor omfattende skal bredde tilbudene 
være. Jeg har hørt om totalt 315 timer fra 
0-18 år Det skulle gi i snitt 17,5 timer 
tiltak pr. årskull. Hvor er den malen hentet 
fra?
Tallet kommer fram etter at man fra 
sentralt kirkelig hold har beregnet hvor 
mange timer som har gått ut av skolens 
kristendomsundervisning etter at sko-
len ikke lenger har dåpsundervisning 
idag.

– Hva tror du om å telle timer i tros-
opplæringen? Det høres ut som om et 
«opplæringsbyråkrati» er i ferd med å 
utvikle seg kirken?
Ja, jeg ser ditt poeng, men jeg tror flere 
i kirken også tenker at det er viktigere 
med innhold enn time-regnskap. Det 
timetallet som er nevnt er pålagt for å 
få statlige midler. Vi må få erfaring med 
hvordan dette vil virke.

– Skal breddetiltakene være trosskapende 
eller er målet ren kunnskapsformidling?
Jeg vil heller si begge deler. Kristen-
dommen må tas inn gjennom læring 
av sentrale elementer, men vi må også 
lære å «leve ut» innholdet. Det går ikke 
av seg selv lenger. Derfor vil reformen 
skape nye møteplasser i kirken hvor 
flere kan oppleve hva som er sentralt i 
kirkens tro. Jeg håper barn og foreldre 
får lyst til å dele felles opplevelser i 
kirken. Dette blir et utvidet lærebegrep.

– Hvordan blir forholdet til barnehager og 
skoler nå? Må Modum menighet slutte å 
samarbeide med disse?
Nei, selvfølgelig ikke. Uavhengig av tro 
og tilhørighet bør alle elever få lære 

noe om kirkens plass i det norske 
samfunnet, både før og nå. Vi tilbyr 
hjelp til skoler og barnehager når det 
gjelder å formidle kristen kulturarv 
og tradisjon. Kateket og prester er på 
skolebesøk ved ulike anledninger, gjerne 
i forbindelse med de kristne høytidene. 
Skolen blir også invitert til kirken for å 
se hvordan en gudstjeneste er.   

– Hvem skal forestå alle breddetiltakene i 
trosopplæringen i Modum?
Jeg velger å sitere biskop Laila (fra «Å 
tilhøre kirken», 2011):
«Trosopplæringsreformen er ikke mulig 
uten en menighetsdugnad. Den er ikke 
mulig å gjennomføre uten en sterk 
mønstring av frivillige. Her står slaget 
om kristendommens fremtid i landet 
vårt.» Sterke ord – men jeg tror hun 
har rett. Hjemmene og menigheten 
må innse at det å oppdra barn i 
kristne tro ikke lenger går av seg selv 
fordi de vokser opp  i et land preget 
av kristendommen. Vi må sammen 
aktivt gå inn og gjøre et stykke arbeid 
for at nye generasjoner skal få høre 
om Jesus. Det er kanskje den største 
utfordringen å finne engasjerte ledere 
i menigheten til alle tiltakene som skal 
settes i gang.  Vi håper at mange vil være 
med å ta oppgaver for å få gjennomført 
reformen lokalt. Det er en berikelse 
for utviklingen av menighetslivet om 
flere vil være med å definere seg inn 
i et levende fellesskap mellom barn, 
ungdom og voksne. 

– Når tror du at alle moinger som tilhører 
menigheten og har barn 0-18 år vil merke 
at planen er satt ut i livet?
Det er det vanskelig å si noe om i og 

med at planen ennå ikke er spikret og 
at denne prosessen fortsatt er i gang. 
For min egen del håper jeg at alle i løpet 
av de 4 neste årene vil få en eller flere 
invitasjoner til trosopplæringstiltak i 
menigheten vår.

– Vil trosopplæringsreformen bli evaluert 
og i tilfelle etter hvilke kriterier?
Det er utarbeidet et rapporterings-
verktøy for trosopplæring, og det 
bruker vi selvfølgelig. Når det er 
statlige midler inne i bildet, ønsker 
man jo en tilbakemelding for å finne 
målbare størrelser for å se hvordan 
reformen lykkes. Vi har en årlig samtale 
med bispekontoret på bakgrunn av 
rapporteringen, og vi har en mentor 
som følger planarbeidet. 
 I vårt fagutvalg har vi tenkt at det 
bør være et langsiktig mål at minst 
50%  av alle døpte 0–18 år deltar på  
minst 50% av  trosopplæringstilbudene 
(breddetiltak) i menigheten !

– Hva er ditt største ønske for tros-
opplæringsreformen i Modum menighet 
Anne-Kjersti?
Jeg ønsker at vi kan skape gode sam-
menhenger der barn og unge kan 
oppleve at de er verdifulle, at de blir 
sett og hørt, og at de er helt unike – 
skapt og elsket av Gud. 
 Jeg låner noen formuleringer av 
kirkerådet; «Vi vil dele tro og undring, 
kristne tradisjoner og verdier, 
opplevelser og fellesskap, 
håp og kjærlighet.»

Harald Kvaase

Anne-Kjersti Holberg.
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

En smakebit av høstens program på  menighetssenteret

Høstens program på Menighetssenteret blir presentert i neste nummer. 
Men her er temakveldene i september:

Onsdag 07.09:  Turist eller pilegrim? v/Per Arne Dahl.
Onsdag 14.09:  Om kontemplativ bønn v/Hilde Sanden. Hilde Sanden er metodistprest 
og har skrevet en masteroppgave om kontemplativ bønn.
Onsdag 21.09:  ”Gud gjør ingen religiøs” v/Vivian Zahl Olsen. Vivian er kunstner og har 

bl.a. illustrert billedbøker. Noen husker vel ”Flode” og ”Fru Pigalopp”. Hun har også skrevet en bok med samme 
tittel som temaet. 

 Her forteller hun på en åpen måte om sin omvendelse og sin tro.

 Formiddagstreff 
på tur

Formiddagstreffet på Vikersund me-
nighetssenter skal på en dagstur med 
buss tirsdag 21. juni. De andre 
hyggetreffene er du velkommen til 
å være med så langt plassen rekker.
I år skal vi på en rundtur i Eiker-
bygdene. Vi starter fra Vikersund 
kl. 09.00 og reiser først til Mjøn-
dalen og Portåsen, Herman Wilden-
veys rike. 

Vi skal spise formiddagsmat på 
Portåsen, dessuten får vi omvisning 
og diktlesing.

Så drar vi videre til Vestfossen. Der 
besøker vi den nye kirka og deretter 
Fossesholm. Det er mye å oppleve 
der.

Middagen skal vi innta på Holth 
pensjonat i Hokksund.
På denne turen kjører vi litt utenom 
allfarvei. Vi regner med å være 
hjemme ca. kl. 18.00
Turen koster kr. 350,-

Påmelding innen 8. juni til:
Helge Gutuen tlf. 32 78 82 26.
Gunnar Hellerud tlf. 32 78 82 95.
Vel møtt på tur!

Åmot kirke

Torsdag 12. mai kl.19.30 – Jubileumskveld. Vi feirer tenåringen Åmot kirke 
med sine 15 år. 15 personer gir oss et kort og takknemlig tilbakeblikk 
og en drøm og fremblikk for tida framover. God bevertning, ord til 
ettertanke, hårreisende utlodning, overraskelser, sang og musikk. 

 En festkveld for alle som synes Åmot kirke er verdt 
en fest!

Søndag 15. mai kl.11.00 – Jubileumsgudstjeneste. 
Runar Liodden, Per Arne  Dahl, Hanna Louise Øien. 
Lars-Ole Gjermundbo med band spiller og synger. 
Søndagsskole for barna. Kirkekaffe med marsipankaker.

17. mai: Åpen kirkekafé etter gudstjenesten.  Salg av 
pølser, is og marsipankake. 

Lørdag 28. mai kl. 19.30 -  Champions League-finalen 
vises på «monsterskjerm». Utlodning og pølsebod. 

Onsdag 8. juni kl.11.00. Rullatormila. Start ved 
hovedinngangen på Modumheimen. Deltageravgift: 50,- 
Påmelding ved start. 

 Premieutdeling og grillmat etterpå.

Om altertavla i Rud kirke
Leste med interesse Mamens artikkel om altertavla i Rud kirke.  På bakgrunn 
av denne vil jeg gjerne korrigere noen av opplysningene. Det var ikke Heggen 
menighetsråd som kontaktet kunstmaler Harald Hauge.  Det var det som 
den gang het Flattum kvinneforening – som nå heter Rud kirkeforening som 
kontaktet Hauge.  I vårt regnskap har vi en kvittering fra Hauge for maling av 
altertavle datert 13.12.1984.
Vi betalte for øvrig kr. 10.000,- for dette arbeidet.  I januar året etter ble 
altertavla antakelig innviet, vi har da en post i regnskapet på blomst til Hauge.

Hilsen Torhild Grøterud 
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
Fra søndag 19. juni til fredag 24. juni
har Heggen Gospel besøk fra Unter-
sontheim i Tyskland. De har eget 
program for dagene sammen med 
Heggen Gospel.

Men;
Torsdag 23. juni kl. 18.00, da blir det en 
liten konsert med dem i forbindelse 
med gudstjenesten som er på Viker 
kirkeruin. Da håper jeg vi kan møte 
godt opp, ikke minst fordi de er så 
flinke å møte opp når vi besøker dem 
og fordi de er verdt å høre på.
Etter konserten drar vi ned til stranda 
ved Tyrifjord Turisthotell og feirer 
St.Hans sammen.

Velkommen til å være med.
Ta med grillmat.

Det blir en hektisk helg for Heggen 
Gospel. Untersontheim Tensing drar 
fredag morgen og gospeln skal ha 
øvelse om kvelden, heldagsøvelse på 
lørdagen og to konserter i kulturhuset 
i Vikersund, søndag 26. juni.

Billetter fåes kjøpt ved henvendelse til 
kulturkontoret.

Mandag 27. juni drar to Grimnes Bus-
ser fullastede med tenåringer og  
instrumenter sørover på nok en turné 
til Sør-Tyskland;  Heide Park, Unter-
sontheim, Wüth-skolen i Künzelsau, 
Hermuthausen, Tannenburg, Dettin-
gen, Ulm og mye mer.

Vi ønsker dere velkommen  til kon-
serter – både  i Vikersund og Tyskland.

Heggen Gospel inviterer til
«før-vi-drar-på-turne-konsert»
i Modum Kulturhus
søndag 26.06 – kl. 16.30 og 19.00
Billetter fås kjøpt på kulturhuset eller 
ved inngangen.

Heggen Gospel

 Husk 
loppemarked

Vaaraan 27. august

Karneval på Vaaraan. 
Det var ca 20 barn der. Det var flest 

med prinsesse antrekk, men også 
supermann og Kaptein Sabeltann var der. 

Et annet populært antrekk var 
«one piece»drakter.  

Vi hadde forskjellige barneleker og
 barna opptrådte med sang og dans. 

Odd Heiland
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Åmotsenteret · 3340 Åmot · Tlf. 32 78 50 52

SSVENDBYENDBY
Elektriske.asElektriske.as- Når du trenger elektriker!

Tlf. 32 78 48 80 / 458 82 079

Tlf. 32 78 69 00

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

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

Vikersund · Tlf. 32 78 72 70 

• Stort utvalg i gravmonumenter 
• Skrifttilføyelser og 
   oppussing av gamle monumenter 

Hønefoss Stenhuggeri A/S

Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss 
Tlf. 32 12 16 50 www.honefoss-stenhuggeri.com 

Vår erfaring kan være din trygghet
når sorgen rammer

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

Tlf. 32 78 46 40. Eikervn. 33, 3340 Åmot
www.modumkabeltv.no

Tlf. 32 78 15 00

Amalie skal til 
Bangladesh
Jeg heter Amalie Johanne E. Kjøllesdal 
og ble plukket ut fra Heggen Gospel 
for å dra til Bangladesh høsten 2011. Jeg 
var på Lederhåndbokkurs på Blestølen 
helgen den 28. – 30. januar hvor også  
Lierdelegasjonen og kretsdelegasjonen 
var med. 

I kretsdelegansjoen, hvor jeg er med, 
er det folk fra Røyken, Hokksund, 
Kongsberg, Drammen og Ringerike. 
Vi lærte hvordan en god leder og hva 
en dårlig leder er, hvordan man kan 
forandre en dårlig leder til en god en, 
samt mye nyttig informasjon knyttet til 
dette temaet. 
I tillegg ble vi bedre forberedt på hva 
vi kommer til å oppleve og møte når vi 
skal dra til Bangladesh. Resten av tiden 
brukte vi til å bli bedre kjent og lærte 

mye nytt om hverandre. Jeg merker at 
jeg gleder meg til å dra sammen med 
dem til Bangladesh allerede! 

Amalie Johanne 
E. Kjøllesdal
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Sol Arja Lykke Larsen 27.02.2011 Nykirke kirke
Sindre Bjertnæs Bråthen 06.03.2011 Snarum kirke
Damien Alexander Slatter Linussen 13.03.2011 Heggen kirke
William Løvf 13.03.2011 Åmot kirke
Mads Bjerke Marcussen 13.03.2011 Heggen kirke
Milian Andersson Slatter 13.03.2011 Heggen kirke
Mie Drolsum-Bottolfs 20.03.2011 Heggen kirke
Mari Grønlund 20.03.2011 Åmot kirke
Tobias Hamstad 20.03.2011 Åmot kirke
Marthe Hamstad 20.03.2011 Åmot kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Ingvild Anea Bergan 27.03.2011 Nykirke kirke
Sigurd Hulbak Ragnhildsrud 27.03.2011 Nykirke kirke
Malene Haga Solbakken 27.03.2011 Nykirke kirke
Marcelius Strindin-Espedal 27.03.2011 Nykirke kirke
Jonas Johannesen Haugen 12.04.2011 Heggen kirke
Rune Høyland Johansen 17.04.2011 Vatnås kirke
Martin Kongsrud 17.04.2011 Heggen kirke
Ida Helen Wilthil 17.04.2011 Heggen kirke
Dina Holck Bye 24.04.2011 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke
 
Synnøve Alfsen 1945 02.03.2011 Snarum kirke
Kristoffer Skogly 1925 08.03.2011 Heggen kirke 
Kåre Lobben 1923 10.03.2011 Snarum kirke 
Karsten Olav Gulsrud 1920 15.03.2011 Gulsrud kirke 
Margit Hermansen 1916 16.03.2011 Åmot kirke
Sverre Lygre 1928 17.03.2011 Åmot kirke 
Olav Fagernes 1930 18.03.2011 Snarum kirke 
Kjell Olsen 1957 18.03.2011 Nykirke kirke 
Ruth Esperum 1932 23.03.2011 Heggen kirke 
Berit Helene Ellefsrud 1938 24.03.2011 Åmot kirke 
Else Hansen 1925 24.03.2011 Heggen kirke
Torill Jahr 1945 25.03.2011 Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke
 
Hanna Braathen 1914 29.03.2011 Snarum kirke 
Kjell Ivar Midtskogen 1934 29.03.2011 Åmot kirke
Solveig Sandsbråten 1947 01.04.2011 Åmot kirke
Laila Marie Pedersen 1940 08.04.2011 Åmot kirke
Esther Signe Løvstad 1921 12.04.2011 Modumheimen kapell
Randi Dyrhovd 1928 26.04.2011 Heggen kirke 
Gustav Johan Blixt 1927 26.04.2011 Åmot kirke
Gerd Mary Martinsen 1917 28.04.2011 Heggen kirke
Jon Thomassen 1961 29.04.2011 Rud kirke 
Anna Syversen 1930 03.05.2011 Nykirke kirke
Knut Askim 1917 04.05.2011 Heggen kirke
Knut Skjetne  1932    Åmot kirke

Da steg Peter fram sammen med 
de elleve. Han hevet stemmen og 
talte til dem:

«Jødiske menn og alle dere som bor i 
Jerusalem! 
Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye 
til mine ord! 

Disse mennene er ikke fulle, slik dere tror. 
Det er jo bare den tredje time på dagen. 
Men her skjer det som er sagt gjennom 
profeten Joel:
          
I de siste dager skal det skje, sier Gud,
at jeg øser ut min Ånd over alle 
mennesker.

Deres sønner og døtre skal tale profetiske 
ord,de unge skal ha syner,
og de gamle blant dere ha drømmer. 

Selv over mine slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
og de skal tale profetisk.
          
Jeg lar varsler vise seg oppe på himmelen 
og tegn nede på jorden:
blod, ild og røykskyer.
             
Solen skal forvandles til mørke og månen 
til blod før Herrens dag kommer, den 
store og strålende.
          
Men hver den som påkaller Herrens navn, 
skal bli frelst.»

Peter taler på pinsedagen Ap.gj. 2: 14–21 
El
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Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

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

Mai:
Søn 15. mai - 3.søn e påske - Joh 16,16-22
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Markering av Åmot 

kirkes 15-års jubileum. Runar J. Liodden, 
 Hanna L. Øien, Per Arne Dahl, Lars-Ole 

Gjermundbo med band. Søndagsskole.
 Kirkekaffe.
Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Anne Hæhre.
Olavskirken kl. 11.00: Inger Ma Bjønnes og 
 Helge Harila.

Tir 17. mai - Grunnlovsdagen - Luk 1,50-53
Nykirke kirke kl. 10.20: 17. mai-gudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Heggen kirke kl. 10.30: 17. mai-gudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 10.45: 17.mai-gudstjenenste. 
 Arild Løvik og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11.30: 17. mai-gudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Hanna L. Øien. 
 Åmot speidertropp deltar. Kirkekafé.
Olavskirken kl. 10.00:17. mai-gudstjeneste. 
 Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.

Lør 21. mai - 
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjon, 

Geithuskonfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn 22. mai - 4.søn e påske - Joh 16,5-15
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjon, 

Geithuskonfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen. 

Gruvetråkka kl. 11: Friluftsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Geithus musikkorps.
Snarum kirke kl. 12.15: Konfirmasjon. 
 Arild Løvik, Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11:Gudstjeneste. Notto Thelle.
Lør 28. mai - 
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjon, 

Vikersundkonfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn 29. mai - 5.søn e påske - Ef 3,14-21
Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjon, 

Vikersundkonfirmanter. Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.15: Konfirmasjoner. 

Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Delinga kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen og 

Geithus musikkorps.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Gunnar Fagerli 

og Eli Landro.

Juni:
Tor 2. juni - Kr.Himmelfartsdag - Luk 24,46-53
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Søn 5. juni - 6.søn e påske - Joh 15,26 - 16,4a
Vestre Spone kirke kl. 10.30: Konfirmasjon. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Konfirmasjon. 
 Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Rud kirke kl. 12.15: Konfirmasjon. Arild Løvik, 

Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn 12. juni - 1. pinsedag - Apg 2,1-11
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Runar
  J. Liodden, Hanna L. Øien, Tone Martha Eriksen 

og Steinar Korneliussen. Kirkekafé.
Man 13. juni - 2. pinsedag - Joh 3,16-21
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.

Søn 19. juni - Treenighetssøndag - Joh 3,1-15
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg 
 og Henriette Skagen. Kirkekafé.
Olavskirken kl. 11: Inger Ma Bjønnes og Helge 

Harila.

Tors 23. juni - St.Hans aften - Joh 10,40-42
Vike kirkeruiner kl. 18: Gudstjeneste. 
 Geir E. Holberg.

Søn 26. juni - 2.søn e pinse - Luk 16,19-31
Snarum kirke kl. 11: Høymesse.
  Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Olavskirken kl. 11: Marit Skjeggestad og Ellen 

Jepsen.

Juli:
Søn 3. juli - 3.søn e pinse - Luk 14,16-24
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 
 og Henriette Skagen.
Olavskirken kl. 11: Rune Stray og Ellen Jepsen.

Bønn
Den veien, jeg skal gå med deg, Herre, 

Gi meg mot,
Fyll meg med din kjærlighet, 
La din ånd brenne i mitt sinn. 

Send meg ditt lys og din sannhet, 
Skjenk meg fred og sunnhet. 

Gjør min vei lys, 
og vis meg den vei, 
jeg skal gå med deg. 

Heinz Pangels: 
Vertrauter Umgang mit Gott.

Også i år får kirkestaben det travelt
17. mai.

Baksidebilde:


