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Mange nyheter
Geir E. Holberg
Et aktivt vårsemester er lagt bak oss, og sommerferien er over
for de fleste. Høstsesongen bringer med seg mange nyheter.
Noen av dem vil kanskje nettopp du oppleve!
I denne utgaven vil du få noen smakebiter av det varierte
arbeidet som foregår i Modum menighet denne høsten.
Menighetens jevne pulsslag er menighetens samlinger til gudstjeneste søndag
formiddag. Det er dette som er menighetens hovedsamlinger. Da samles menigheten
om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). To spennende saker i den sammenhengen er at det i oktober kommer en ny bibeloversettelse. Den vi i dag bruker
er fra 1978 og nå kommer altså Bibelen i ny språkdrakt, tilpasset oss som lever i
2011. Det andre store er at det i mange år har vært arbeidet med å få innført en ny
ordning for gudstjenesten i den norske kirke. I løpet av det neste året vil menighetsrådet arbeide med å sette sammen hovedgudstjenesten, slik den vil bli for Modum
menighet de neste årene. Spennende og utfordrende.
Men menigheten er mye mer enn gudstjenester på søndager. For i tillegg til søndagsaktiviteten, så er det så godt som hver dag en eller flere aktiviteter for små og
store.
For å nå ut med informasjon er det nå utarbeidet flotte nye informasjonsbrosjyrer om arbeidet og dåpshilsener til 1, 2 og 3-åringene. Ny design også på våre annonser og all vår profilering, og etter hvert også på våre informative nettsider.
Blant noe av det som skjer fremover så blir det nå Babysang-kurs på Vikersund menighetssenter, Internasjonal lørdag i oktober på kulturhuset, og både Heggen Gospel
og Modum Soul Children får nye dirigenter fra høsten av, og til KRIK-arbeidet jobbbes det med å få på plass en ny voksenleder. I Åmot barnegospel er det også flere
trofaste ledere som nå gir seg og det arbeides med å fylle opp med nye.
Også i høst får vi som menighet gleden av å være sammen med en gjeng med
flotte ungdommer som skal følge årets konfirmantopplegg. Velkommen til deg som
er konfirmant!
Nytt er også menighetens offensive satsing i forhold til å få inn midler til å fortsatt kunne drive menighetens omfattende arbeid. Vi skal prøve med betalingsterminal på gudstjenester! Oppstart for dette forsøksprosjektet blir på menighetens
oppstartsgudstjeneste på Blaafarveværket i august.
Sist, men ikke minst må også menighetsrådsvalget nevnes.Vi skal velge nye medlemmer som skal være med å lede menighetens omfattende arbeid. Ved forrige valg,
for to år siden, var oppslutningen i Modum blant landets beste. La oss også i år gi vår
støtte til de mange flotte kandidatene som stiller til valg.
Og hvorfor alle disse aktiviteter og gudstjenester og komiteer og arrangementer? Jo, Modum menighet har en visjon om at vi som menighet og fellesskap med
frimodighet kan leve våre liv. I Kristus, nær Livet.
Geir, prest

Ord til trøst,
medfølelse og
ettertanke
Hvis en mann kan vise så mye hat,
tenk hvor mye kjærlighet
vi kan vise sammen
Stine Renate Håheim (18), AUF-er

Kjærligheten utholder alt, tror alt,
tåler alt
1 Kor 13

Han tok noen av de vakreste
rosene våre. Men han kan ikke
stanse våren
Eskil Pedersen, AUF-leder

I dag er gatene fylt av kjærlighet.
Vi har valgt å besvare grusomhet
med nærhet. Vi har valgt å møte
hat med samhold. Vi har valgt å
vise hva vi står for
Kronprins Haakon

Ondskap kan drepe et menneske.
Men aldri et helt folk
Jens Stoltenberg, statsminister

Mitt hjerte frøs til is
Lars Lykke Rasmussen,
Danmarks statsminister

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape
Nordahl Grieg

Friheten er viktigere enn frykten
Kong Harald

Se, idag har jeg lagt fram for deg
livet og det gode og døden og det
onde. Så velg da livet
Moses

Jeg håper at de som døde har det
godt i himmelen nå
Jente,seks år

Der det er mye kjærlighet, er det
mye sorg. Der det er mye godhet,
blir det mye styrke
Per Arne Dahl

Svaret er ikke hat, men mer
kjærlighet
Beyan Rashid,
mor til avdøde Bano Rashid (18)

Vi skal ikke hedre dem med et
minutt stillhet, men et liv i kamp
Torunn Husvik, overlevende fra Utøya

Det blir aldri som før, men jeg
tror det blir bedre
Henriette, 12 år

Jeg vet ikke hvor det bærer, men
jeg legger fortiden på ryggen og
drar dit likevel
Johan H. Andresen, investor

Vi ble frastjålet venner på Utøya,
men vi vil aldri miste vårt
brennende engasjement og
omsorg for hverandre.
Vi vil aldre miste håpet
Kristian Lundø Auf-leder Modum
Alle verdens fakkeltog og roser
og nasjonalt samhold og oppgjør
med holdninger kan ikke erstatte
tapene av alle de omkomne for
deres nærmeste
Geir Arne Bjore, redaktør (dt)

Vi var der som medmennesker,
med omsorg, noen de kunne
fortelle sine historier til.
Vi var rett og slett tilstede
Geir Holberg, prest

Mitt lille land,
et lite sted,
en håndfull fred
slengt ut blant vidder og fjord
Ole Paus

På den andre siden av sorgen
venter Utøya-generasjonen
Ivar Aastebøl, Rød ungdom

Foto: Nina Djærff.
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4-årsbok og samling
for 4-åringene
nå fått anledning til å gjøre seg kjent
med både noen av salmene og selve
kirkerommet. Det ble en flott liten
seremoni i Snarum Kirke da fireåringene
ble tildelt Kirkeboken. Mange stolte
foreldre knipset ivrig i vei fotografier
av sine små håpefulle med en tåre i
øyekroken! (Vi kan jo bare glede oss
til konfirmasjonen!) Et svært populært
innslag var dessuten da Geir Holberg
fikk hjelp av barna til å dramatisere
Noas Ark. Menighetsmusiker Hanna
Louise Øien gledet menigheten med
pianospill og vakker sang.

Kristoffer Saastad-Molvig og mamma Julie Kristin Saastad leser i 4-årsboka.

I fjor høst arrangerte Modum Menighet
fireårssamling i forkant av utdelingen
av Kirkeboken. Dette var en fin mulighet for menighetens fireåringer til
å bli bedre kjent med kirken og med
hverandre. Vår familie fikk være med
på samlingen som ble holdt i Snarum
Kirke.
Samlingen ble ledet av Anne Kjersti
Holberg som raskt fikk de små med
på notene: Skapelsen ble gjenfortalt
med stor innlevelse og lignelsen om
da Jesus stillet stormen ble illustrert
på en aldeles kløktig måte! Barna fikk
i tillegg en innføring i dåpsritualet og

fikk lov til å “døpe” en dukke helt selv..
Med klistremerker, kosedyr, sang og
skattejakt greide Holberg å holde på
barnas oppmerksomhet fra begynnelse
til slutt. Det ble en minnerik aften for
oss som fikk overvære seansen, ikke
minst pga. alle gode kommentarer
og gullkorn fra barna selv. Med andre
ord: Topp underholdning en lørdag
ettermiddag, – også helt gratis!
Påfølgende helg var det Gudstjeneste med utdeling av kirkeboken.
Dette var riktignok en mer høytidelig
begivenhet og de små «konfirmantene»
var ganske spente. Likevel hadde de

«Barnas Kirkebok» av Eyvind Skeie
har koselige illustrasjoner og handler
om søskenparet Liv og Lars. Gjennom
deres opplevelser i hverdagen inviteres
små og store lesere til å reflektere
rundt livets under.
Hvert kapittel tar for seg en ny
dag i barnas uke og innledes med en
sang – akkurat passe lang sengelektyre
og en fin avslutning på dagen. Boken
inneholder i tillegg fortellinger om Jesus
og en egen forklarer-del til voksne.
Fireårssamlingen og kirkebokutdelingen er et flott tilbud med en imponerende innsats av arrangørene. Slike
samlinger kunne det gjerne være
flere av! Opplegget anbefales på det
varmeste av vår Kristoffer på fire år
(snart fem!) som også takker for den
fine boken!
Julie Kristin Saastad, Snarum
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D RY P P F R A D Ø P E F O N T E N
- innspill til opplæring etter dåpen
Marco Elsafadi

– om selvfølelse og selvtillit
Marco Elsafadi, opprinnelig fra Libanon
– kom i slutten av tenårene til Norge
for å spille proff basketball her. Han
har bl.a. fått prisen «Årets Forbilde»
på idrettsgallaen, for sin innsats for
vanskeligstilt ungdom. I notatene mine
fra et foredrag han holdt fant jeg mye
fint om å skille mellom selvtillit og
selvfølelse:
Selvtilliten svinger fra dag til dag
og fra situasjon til situasjon. Den kan
være på topp når man er i et kjent
miljø og kan gjøre ting man er flink til
– og på bånn når man ikke skjønner
kodene eller ikke mestrer oppgavene.
Selvfølelsen er den mer grunnleggende holdningen vi har til oss selv. Den
er mye mer stabil og blir god gjennom
at vi opplever BETINGELSESLØS
KJÆRLIGHET. Å kjenne seg elsket for
den man er – uavhengig av prestasjoner,
utseende, status o.s.v. – gir opplevelsen
av å være uendelig verdifull.
Marco Elsafadi kom flyttende til
Kristiansand for å spille basketball der,
og husker første dag i ny klasse på
videregående. Det ringte ut til friminutt,
og elevene gikk pratende forbi ham.
Marco kjente ingen. Hva skulle han
gjøre og hvor skulle han gå? Stå rett

opp og ned i skolegården og bare
demonstrere for alle sin ensomhet?
Hvor skulle han gjøre av ben og armer
og hvor skulle han feste blikket? Fantes
det en do han kunne låse seg inn på til
friminuttet var over?
Var det selvtilliten eller selvfølelsen
hans som var dårlig akkurat da?
Det var selvtilliten. For som han sa
«Dette hadde jo ingenting med meg og
mamma å gjøre». Mammas kjærlighet
hadde gitt ham en selvfølelse som ikke
ble mindre selv om han akkurat der og
da ønsket å forsvinne i et hull i jorda.
Ifølge Elsafadi er altså vår største
livsoppgave som foreldre: Å elske barna
våre betingelsesløst!! Betingelsesløs
kjærlighet må ikke forveksles med
manglende grenser og forventninger,
sier han. Kjærlighet er omsorg og
innlevelse, men også tydelige grenser,
oppmuntring til å yte sitt beste og til
å se andres behov. Det siste hadde
kanskje den gutten lært som til slutt
gikk bort til Marco i skolegården og sa:
”Hei, vil du komme og bli med oss…”
Trygg selvfølelse blir altså ikke
mindre av en dårlig prestasjon. Skuffelsen der og da kan være bitter
nok, men den er ikke farlig!! Derfor
trenger vi ikke febrilsk skjerme barna
for alt som avslører at de ikke er best
i alt. Det finner de ut likevel. Trygg

Marco
Elsafadi

selvfølelse gir dessuten barna evnen til
å glede seg over andres prestasjoner.
Slik forebygges smålighet og jantelov.
Noen ungdommer har skrevet på
skolesekken sin: «Elsk meg mest når
jeg fortjener det minst, for da trenger
jeg det mest.» De uttrykker behovet
for betingelsesløs kjærlighet!
Min tilføyelse: Den eneste som kan
elske betingelsesløst er kanskje Gud.
Men foreldres kjærlighet til barn kan
også være svært sterk. Elsk barna så
de kan si som Elsafadi: «Jeg følte meg
dum, men det hadde ingenting med
meg og mamma å gjøre…!»

Liv Marie Rudmoen

Hei, kjære 4-åring

Velkommen til kirken!
Snart får du en invitasjon i posten om å komme til kirken din
for å få Barnas kirkebok.Vi vil også ha en samling for 4-åringene
på forhånd, slik at vi kan bli litt kjent før vi møtes i kirken til
gudstjenesten. Nytt av året er at vi vil ha en samling en av
dagene etter gudstjenesten
også.
Invitasjonen blir sendt til alle
4-åringer som er døpt i kirken.
Hvis du ikke er døpt, men
likevel ønsker å få boka og
være med på 4-årssamlingene,
ta kontakt med kirkekontoret.
Tlf.: 3278 3230
Hjertelig velkommen!

Foto: Nina Djærff
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Familiespeidertur
• Tekst og foto: Odd Røvang

Årets overnattingstur for familiespeiderne i Modum KFUKKFUM Speidere gikk til Føynland på Nøtterø 18.–19. juni, hvor
9 barn og 9 voksne fikk oppleve livet i fjæra med båttur, orientering i vannkanten, sol, overnatting i telt, krabbefiske, regn,
godt kameratskap, fisking, bading og masse leik ute i det fri.
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Tidenes
bestselger
i ny utgave!
Bibelen har fått kallenavnet
Bøkenes bok og det med rette.
Ingen annen bok er oversatt
til flere språk og solgt i flere
eksemplarer verden over. Ingen
annen bok er lest og hørt av flere
barn, ungdommer og voksne.
19. oktober lanseres Bibelen i ny
oversettelse, men er det virkelig
nødvendig å forandre på bibelteksten?
Å lese en bok på sitt eget morsmål gir
en verdifull nærhet til teksten. I Norge
kom den første oversettelsen på riksmål
så sent som i 1904 og på nynorsk i
1921. Etter den tid har vi hatt to nye
hovedoversettelser, i 1930 og i 1978/85.
Nå er Det Norske Bibelselskap ferdige
med en flunkende ny oversettelse på
bokmål og nynorsk. Arbeidet har vart
i 11 år og hatt et omfang som aldri før.
Arbeidsteamet har bestått av over førti
konsulenter og oversettere, og alle
har jobbet i oversettergrupper. Disse
gruppene har bestått av seks eksperter
på Det nye testamentet, femten
eksperter på Det gamle testamentet
og tolv skjønnlitterære forfattere, blant
andre Inger Bråtveit, Hanne Ørstavik,
Jon Fosse, Håvard Rem, Oskar Stein
Bjørlykke, Paal-Helge Haugen og Karl
Ove Knausgård. Salmenes bok er blitt
til i samarbeid med kirkemusikere fra
Den norske kirke og Den katolske
kirke, for at den nye teksten skal
egne seg til liturgisk sang og tidebønn.
Forlagsjefen, Turid Barth Pettersen
uttaler om prosessen: ”Alle som har
deltatt i prosjektet, har blitt sugd inn i
tekstene og fanget av et ønske om at de

skal kommunisere en levende og åpen
tekst.”

«Det gamle bibelspråket kan stivne
i det behagelege eller bli usynleg.
Det er difor ei nyomsetjing er eit
nødvendig arbeid å gjere.»
(Paal-Helge Haugen)
For første gang har Bibelselskapet
invitert vanlige folk til å være med og gi
tilbakemeldinger på teksten til de som
har ansvaret for oversettelsen. Det er
en tillitserklæring til bibelleserne. Alle
tilbakemeldinger ble lest og vurdert
før Bibelselskapets styre godkjente den
endelige teksten mot slutten av 2010.
En setning eller et uttrykk kan ofte
oversettes på forskjellige måter, derfor
ble hver tekst gjennomgått i minst sju
og ofte ni runder med vurdering og
diskusjon før den ble vedtatt.
Vi har ikke lenger originalmanuskriptene til Bibelen, men vi har
mange svært gamle manuskripter og
oversettelser fra forskjellige kilder. Det
gjør bibelvitenskapen og oversettelsesarbeidet til et tidkrevende og spennende nøyaktighetsarbeid der troskap
mot grunnteksten på hebraisk og
gresk blir kombinert med troskap mot
målspråket norsk.
Hensikten med den nye oversettelsen er å gi nye generasjoner en
størst mulig nærhet til grunnboka i
vår kulturkrets. Det norske språket
endrer seg, og hver ny generasjon
skal få oppleve at Gud snakker deres
språk. For å nå ut til nye lesere blir
bibelteksten også lansert i andre
medier, og ikke bare som bok. Ungdom

bruker mer tid på mobiltelefon, iPad,
lesebrett og PC enn på vanlige bøker.
Der skal de også finne den nye bibelen.
Et eksempel fra en de mest kjente
tekstene i Bibelen, Salme 23,1-3a, i ulike
oversettelser:
1930: «Herren er min hyrde, mig fattes
intet. Han lar mig ligge i grønne
enger, han leder mig til hvilens vann.
Han vederkveger min sjel,»
1978/85: «Herren er min hyrde, jeg
mangler ingenting. Han lar meg ligge
i grønne enger; Han fører meg til
vann der jeg finner hvile og gir meg
ny kraft.»
2011: «Herren er min hyrde, jeg mangler
ikke noe. Han lar meg ligge i grønne
enger, han leder meg til vann der jeg
finner hvile. Han gir meg nytt liv.»
Bibelen ble skrevet ned av levende
mennesker for lenge siden, men den
er fortsatt Guds ord som skaper
tro hos mennesker i dag. Denne nye
oversettelsen er en gave til det norske
folk.Vil du gi den videre?

Guds ord, det er vårt arvegods,
det våre barns skal være.
Gud, gi oss i vår grav den ros,
vi holdt det høyt i ære!
Det er vår hjelp i nød,
vår trøst i liv og død;
o Gud, hvordan det går,
la dog mens verden står,
det i vår ætt nedarves!
N. F. S. Grundtvig

Runar Liodden
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Ett år i Jerusalem

Caspari Center.
Jeriko i bakgrunnen.

Jeg befinner meg et godt stykke utenfor Norge. I et område med store
spenninger, en mye omtalt by: Jerusalem.
Det er andre gang jeg er her over
lengre tid. Denne gangen for et år,
gjennom Den Norske Israelsmisjonen
som volontør på Caspari Center.
Caspari Centers arbeid er rettet
mot utdanning og undervisning. Noen av
prosjektene vi har her er seminarer for
søndagskole-lærere, ledertrening, studieprogram og forelesninger. Vi har
et bibliotek med flere tusen bøker,
og litteraturen består av mye kristen
litteratur og teologi, men vi ønsker å
ha et godt utvalg av litteratur publisert
her i Israel og litteratur som omfatter
den messianske bevegelsen, samt messiansk teologi. I tillegg publiserer aktivitetsbøker for barn, faglig litteratur, og
nylig har vi publisert en tospråkelig
bibel på hebraisk og amharisk.
Caspari er rettet mot den messianske bevegelsen, og ønsker å styrke
og utruste den slik at den kan vokse.
Hva er så en messiansk jøde? En
messiansk jøde blir brukt om en jøde
som tror på Jesus. For er det noen
motsetning mellom å være jøde og
tro på Jesus? Å være jøde er først og

Qumran.

fremst noe du er født til. Jesus selv var
jo jøde. Så det å tro på Jesus, og å kunne
beholde sin jødiske identitet, er noe
som blir vektlagt her.
En av tingene jeg har fått være med på,
var å flytte hele Caspari Center. En stor
jobb å flytte kontorer og et helt bibliotek.
Men nå har vi større plass og bedre
muligheter for utvikling. I mars/april
hadde vi en gruppe teologistudenter
fra Menighetsfakultetet som del av
vårt internasjonale studentprogram.
Gjennom Caspari ble det arrangert
forelesninger, og de besøkte steder
som var relevant for undervisningen.
Mitt daglige arbeid på Caspari var
hovedsakelig biblioteks- og kontorarbeid. For eksempel digitalisering av
ulike prosjekter, registrering av nye
bøker og tidsskrifter, og ta imot og

veilede brukerne. Ved forelesninger og
seminarer hjalp jeg til med praktiske
forberedelser.
Gjennom det Palestinske Bibelselskapet hjalp jeg til med et prosjekt
rettet mot barn og unge, og spesielt
tenåringsjenter. Vi hadde aktiviteter,
samtaler og utflukter. I mars feiret de
morsdag her, så vi inviterte jentene og
mødrene deres til å komme. En psykolog snakket om viktigheten av forholdet
mellom mor og datter. Blomster er
viktig på denne dagen, så vi plantet en
plante i hvert vårt glass. Alle så ut til å
ha en god opplevelse.
Hva er så spesielt med Jerusalem?
Det er en by full av mangfold, mennesker fra hele verden, religiøsitet og
spenninger. Jeg møter mennesker som
er forskjellige fra meg. De har andre
måter å se verden på, andre måter
å tenke og gjøre ting på. For meg er
det spennende å lære, se, oppleve og
bli kjent med andre mennesker. Det
utfordrer mine egne meninger og
tanker. Her har jeg skapt min hverdag
dette året – i et fellesskap med
mennesker jeg ikke kjente tidligere,
men som jeg nå har blitt utrolig glad i.
Heidi Vego
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Åmot barnegospel
på tur til Sandefjord
givelser og super stemning blant store
og små! Etter 8 år som ledere var
dette siste turen for Nina Hagen og
Anne-Grethe Valø Bjertnes som slutter

som ledere. Vi har lyst til å takke dem
spesielt!
Nina Brokhaug Røvang

Tidligere og nåværende dirigent, Stian Tveit
og Hanna Louise Øien, koser seg i solen
hjemme hos Stian.

Helgen 7.-8. mai var Åmot barnegospel
tradisjonen tro på sommer avslutnings
overnattingstur. Vi fylte en buss og
reiste på besøk til vår tidligere dirigent,
Stian Tveit i hans nye kirke, Vesterøya
i Sandefjord. Strålende sol, flotte om-

Gudstjeneste i Vesterøya kirke.

Barn og unge i Modum Menighet

– Hva savner du av tilbud?
I menigheten har vi et utvalg som
jobber med å lage en plan for
menighetens trosopplæring for
barn og unge. I den forbindelse
ønsker vi å høre fra deg hvis du har
ønsker og forslag til hvordan vi kan
gjøre barne- og ungdomsarbeidet
vårt bedre. Vi ønsker innspill fra
medlemmer i alle aldre. Ingen
ideer er for små eller for store.
Alle forslag mottas med takk.

Ring eller send gjerne en e-post til
trosopplærer i Modum menighet
Anne-Kjersti Bakke Holberg
3278 3238 / 4165 7059
www.modumkirke.no

Bente Holm,Vikersund
Sverre Følstad,Vikersund

Medlemmene i utvalg for
Trosopplæring er:
Victoria Skille Tangen, Snarum
Nina Hagen, Geithus
Per Buxrud, Åmot
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Loppemarked
på Vaaraan, Geithus
27. august kl. 10.00
Lopper kan leveres på Vaaraan
fredag 26/8 mellom kl. 12 og kl. 20.

Babysang
på Vikersund menighetssenter
I høst starter vi opp med et nytt tilbud for
de aller yngste i menigheten. Babysang er
for barn i det første leveåret, sammen med
foreldre.
Gjennom sang, rim og regler, lydopplevelser, dans og bevegelse vil vi skape en
god samling for barn og foreldre.Vi synger
både kjente og kjære sanger, og nye.
Alle babyer har nytte og glede av
musikalske opplevelser som tar i bruk flere
sanser. Både kroppsbevissthet, språk og
følelser stimuleres gjennom babysang. Å
være med på Babysang er også en mulighet

til å bli kjent med andre som har barn i
samme alder.
Babysang blir arrangert som et kurs
med 8 samlinger, fra september til november.
Sted
Tid

Vikersund Menighetssenter
Torsdager 13:00-14:00.
Oppstart 8.september.
Kursavgift Kr 290,- Dette inkluderer en
CD med mange av sangene vi
bruker. Enkel servering.
For påmelding, ta kontakt med
Anne-Kjersti Bakke Holberg
anne-kjersti.holberg@modumkirke.no
tlf.: 3278 3230

Kirkens SOS trenger frivillige medarbeidere

Hvem kan bli frivillig medarbeider?
Vi ser etter vanlige mennesker som har fylt 20 år, som har avstand til egne kriser og som kan
identifisere seg med vårt verdigrunnlag.
Vi tilbyr en avgrenset tjeneste, innføringskurs og faglige medarbeidersamlinger.
Underveis får du støtte og veiledning. Nytt kurs starter til høsten.
Høres dette interessant ut?
Ta kontakt med daglig leder Elsbet Pilskog på telefon 32 87 77 74 eller 40 41 39 29.

815 33 300

• Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste betjent av frivillige medarbeidere.
• Kirkens SOS tilbyr en anonym samtale på telefon eller via internett.
• Kirkens SOS gir støtte og trøst, livsmot og håp.
• Kirkens SOS møter den enkelte med åpenhet og respekt.
• Kirkens SOS arbeider forebyggende og akutt for å avverge selvmord.
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26.–27. november 2011

Åmot kirke og
Heggen kirke
Vi har truffet tre tre av fjorårets
deltakere på LysVåken. Victoria
Stockman, Jørgen Thingstad og
Ingvild Baustad.
De var med på LysVåken
i Heggen kirke i fjor, og de vil
gjerne anbefale årets 6. klassinger
å bli med. Her er noen av tingene
de synes var bra på LysVåken:
Det var gøy med nattorientering.
Vi gikk ute i mørket med lommelykt
og skulle finne en refleksløype. Det
var ikke skummelt, for vi gikk sammen
i grupper. Når vi kom inn igjen fikk vi
boller og kakao.
Vi fikk se inni orgelet. Det var
mye større enn vi trodde. Og så gikk
vi opp i tårnet. Det syntes noen var
litt skummelt, for det var litt mørkt på
veien opp dit. Men det var god utsikt
fra toppen!
Det var veldig morsomme leker og

god mat. Om morgenen når vi våknet
var det grønne prikker i taket. Lurer på
hva det var….? Ved frokosten var det
krig om nugattiboksene.
LysVåken sangen var fin, det var
morsomt å synge sammen med alle.
Det ble nesten som et kor.
Vi har hørt at dere fikk lov til å
overnatte i kirken. Hvor sov dere?
Victoria prøvde å sove oppe i
prekestolen, men sklei i løpet av
natta ned trappa. Ingvild sov i koret
og sov hele natta lang. Jørgen lå på
orgelgalleriet og sovna når det ble
stille….
Vi vil anbefale de som går i 6. klasse
i år om å bli med på LysVåken, fordi det
er gøy å overnatte i kirka!
Hilsen fra
Victoria, Jørgen og Ingvild

Bli med på en spennende og annerledes samling i kirken!
Det blir leik og moro, god mat, bibelfortellinger, drama og sist men ikke
minst; overnatting i kirka.
Vi sender ut invitasjoner til alle
døpte 11-åringer i løpet av høsten.
Der står det hvordan du kan melde
deg på LysVåken. Hvis det er andre
6. klassinger som har lyst til å være
med, er dere selvfølgelig velkommen
til det.
Ta da kontakt med kirkekontoret på
tlf. 3278 3230
eller e-post: anne-kjersti.holberg@
modumkirke.no
Velkommen til en annerledes
opplevelse i kirken!
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Nye dirigenter
for Modum Soul Children

Øvingsdager og -helger for
Modum Soul Children
høsten 2011:
• Oppstartsøvelse på Vikersund
menighetssenter 3. sept.
• Øving lørdag 1. okt.
• Gudstjeneste i Heggen kirke 2. okt.
• Øving lør. 3. des
• Gudstjeneste i Snarum 4. des.

Søstrene Lunde.

Vi er kommet til et nytt semester
og med dét følger mange
oppstarter av diverse aktiviteter
i menigheten vår. Også Modum
Soul Children skal starte opp
denne høsten – med ikke mindre
enn to nye musikalske ledere.
Kristin Lunde er 20 år, søsteren Elisabeth er fem år eldre. Sammen skal de nå
ta fatt på dirigentjobben i Modum Soul
Children. De er begge ivrige og klare
for å opprettholde og videreutvikle
koret.
Kristin skal dirigere med sin søster
i høstsemesteret, men etter jul reiser
hun til Filippinene som volontør. Heldigvis fortsetter Elisabeth som dirigent
etter det.
Modum Soul Children er et kor
for sangglade gutter og jenter fra 5.–7.
klasse. Det blir en oppstartsøvelse

lørdag 3. september på Vikersund
menighetssenter. På denne dagen
har koret mulighet til å bli kjent med
hverandre, de nye dirigentene og
noen av sangene som skal synges.
Første øvingshelg blir 1.–2. oktober.
I øvingshelgene møtes koret på
Vikersund
menighetssenter
på
lørdagen. Koret bruker dagen til å
forberede seg til søndagens gudstjeneste gjennom oppvarming, øving
på sanger, lek og moro. I tillegg får
medlemmene av koret servert middag.
På søndag samles koret i kirken de skal
opptre for å øve og gjøre seg klare.
Under gudstjenesten opptrer koret
med sanger og gjerne et dramastykke.
Gudstjenester med Modum Soul Children er alltid spennende, varierte og
fulle av liv.
Hanna L. Øien

Filosofen og dikteren: Henrik Syse
og Helge Gutuen. Førstnevnte
foreleste over temaet «religion
i vår tid – tanker om tro og
fornuft» på menighetssenteret i
vår. Mange hadde satt av denne
kvelden hvor Syse serverte et
interessant, underholdende og svært
humoristisk foredrag. Absolutt et
av høydepunktene
på Vikersund
menighetssenter så langt i år.
Inge Rese
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TUNSBERG BISKOP

Hvis kirken er viktig
– for deg….
Tenk over om den er det ! I en tid
der alt forandres, må vi spørre
om hva vi vil beholde og hvilke
verdier vil vi bygge videre på. De
kristne verdiene har bestått sin
prøve og vil kunne være et vern i
kommende tider.
I Den norske kirke står vi foran
to kirkevalg til høsten. Hvis du er
kirkemedlem, kan du være med på
å bestemme kirkens fremtid. Lokalt
har kandidater stilt seg til disposisjon
for å være medlemmer av det lokale
menighetsrådet, de er dine nærmeste
medarbeidere. De ønsker å være med
å bygge en menighet som er tilstede, er
nær livet, både i glede og sorg – og til

hverdags. Vær med å gi dem din støtte
ved å stemme ved kirkevalget 2011.
På bispedømmeplan har 20 personer
sagt seg villig til å være kandidater til
å sitte i Bispedømmerådet og også
Kirkemøtet. Dette regionale rådet står
bl.a for samarbeid mellom menighetene
i vårt vidstrakte bispedømme. Stem
inn tre av disse kandidatene – det er
utfordringen som jeg gir deg – på
valgdagen den 12.sept.
Altså: Hvis kirken er viktig for deg –
møt fram og stem ved kirkevalget !
Laila Riksaasen Dahl
Biskop i Tunsberg

Valget i Modum:
Kirkevalget i Modum vil foregå på de samme stedene og til de samme tidene som kommune- og fylkestingvalget.
Forhåndsstemming: på kirkekontoret i Åmot kirke fra og med onsdag 17. august hverdager kl. 12–14.
Stemmekrets

Stemmested

Tidligere stemmesedler

Søndag

Mandag

Vikersund

Modum kulturhus

Øst-Modum, Brunes,
Vikersund

15–20

09–20

Sysle

Sysle skole

Snarum, Drolsum,
Sysle

15–20

09–20
09-20

Søndre Stalsberg

Stalsberg skole

N og S Stalsberg

15–20

09–20

Enger

Enger skole

Enger

15–20

09–20

Buskerud

Buskerud skole

Strand, Jelstad, Bergan,
Simostranda, Buskerud

15–20

09–20
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Valg: 11. og 12. september 2011:

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 200511, 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.

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.

Bente Holm,Vikersund f. 1978
Yrke: Rådgiver/lærer ved Rosthaug V.S.
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Kateketutd.
Torill Korsvik,Vikersund f. 1947
og bachleor kristendom m/religion 1998-2002.
Yrke: Administrasjon NMS i Drammen
Bachleor pedagogikk 2000-05. Kateket 2002Tidligere utdanning/arbeidserfaring:
03.Vikar fengselsbetjent 2002-05.
Arendal gymnas 1963-66. Tønsberg
Handelsgymnasium, sekretærlinje 1966Relevant erfaring: Modum menighetsråd
67. Misjonær i Japan for Det Norske
2005-11, nestleder siden 2009. Leder av
Misjonsselskap 1973-95.
Unge Voksne, Normisjon i Hordaland.
Relevant erfaring: Modum menighetsråd 2009Startet Sommer-KRIK i Modum sommeren 2001. Medl. av
11. Medlem av kirkerådet i Sjømannskirken
interimsstyret i Norkirken, Normisjon i Hordaland. Kirkens
i Kobe 1989-95. Medlem av styret for kvinnebevegelsen i
Arbeidsgiverorganisasjons landsråd 2009-11.
Kinkikirken, Japan 1990-95. Leder av Vikersund søndagsskole
Satsningsområder: En levende menighet. Kirken ut til folket. En
kirke som døper OG lærer. Trosopplæring. Kirkens selvstendighet. 1999-2002.
Satsningsområder: Aktivt gudstjenesteliv. Menighetens
misjonsengasjement. Samarbeid kirke/frivillige organisasjoner.
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 Samlivssenteret 1999-2000. Pleiemedhjelper
Modumheimen 1992-94. Norges Markedshøyskole - grunnfag markedsføring 1991-92.
Relevant erfaring: Startet og ledet Holy-Robic i Åmot kirke.
Søndagsskolen. Speiderleder i Norges Speiderforbund. FAUleder ved Enger skole. Plasstillitsvalgt for sykepleierne på
Modumheimen.
Satsningsområder: Barne- og ungdomsarbeid. Inkluderende
fellesskap. Nestekjærlighet, Gud og Jesus. Diakoni. Kommunen
som helhet.

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 barneog 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
Tone Olslund,Vikersund f. 1977
Yrke: Pensjonist
Yrke: Grafisk designer
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Lærer/
Tidligere utdanning/arbeidserfaring:
adjunkt 1967-96. Museumsbestyrer på
Kristendomskunnskap og menighetsarbeid / Ten
Krøderbanen 1996-2009.
Sing Norway 1997-98. Grafisk Design, MI Oslo
Relevant erfaring: Kommunestyrerepresen1999-2001. Bachelor Graphic Design, California
tant, skolestyre, helseråd (1976-79).
2001-04
Diverse tillitsverv i idrettslag og andre
Relevant erfaring: Modum menighetsråd 2009-11.
organisasjoner.Vara til kommunestyre og
Satsningsområder: Barne- og ungdomsarbeid.
helse- og sosial 2008-11. Leder av Krøderbanens venner fra 2004.
Kirken – viktig samfunnstjener. Kirken for alle – lavterskel.
Satsningsområder: En inkluderende folkekirke. Kirkens
forhold til ungdom. Kirken – en viktig institusjon i bygda.
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Sigve Gjermundbo, Åmot f. 1992
Torhild Grøterud,Vikersund f. 1946
Yrke: Skoleelev, Selger på Statoil i Åmot
Yrke: Kontormedarbeider
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Rosthaug
Tidligere utdanning/arbeidserfaring:
videregående skole, studie spes. med sosiale fag
Handelsskole 1962-63.
2009-11.
Relevant erfaring: Drolsum Sanitetsforening
Relevant erfaring: Bandrepresentant og
- formann 1976-79 + kasserer fra 1982,
styremedlem i Heggen Gospel 2010-11.
er det fremdeles. Modum kommune,
Satsningsområder: Få ungdommer interessert i
Barnehagenemnda 1976-79 og byggekirke og gjøre flere av tilbudene til kirken mer ungdommelige. komitéen 1995-99. Kommunens vara-representant i styret for
Vaaraan barnehage. Rud kirkeutvalg.
Linda Røed,Vikersund f. 1964
Yrke: Daglig leder/agent
Tidligere utdanning/arbeidserfaring: Videregående skole, Hokksund gymnas, russ 83. Livets
skole i Paris 1983-84. Dekoratør Gjerdes
videregående skole 1987-88.
Relevant erfaring: Modum menighetsrådet 200911. 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 200911. 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: Helseog miljøfag 1991-92. Allmennfag 1994-97.
Praktikant 1998-99.
Relevant erfaring: Åmot barnegospel 200311. 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.

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 menighetsrådserfaring, 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.
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Kandidatene er klare
til Tunsberg Bispedømmeråd/Kirkemøtet
Kandidatene til kirkevalget er nå klare!
Listen over nominerte kandidater til
Tunsberg Bispedømmeråd / Kirkemøtet
er nå godkjent og klar etter at også de
supplerende kandidatene er kommet
med.
Den endelige listen består av 20 kandidater hvor av 2
er etternominerte innen fristen 1. juni.
Dette er kandidater fra lengst sør i bispedømmet,
Larvik og like til høyfjellet, Ål. 9 av 10 prostier har fra en til
flere kandidater, altså en god geografisk spredning. Blant
kandidatene finner vi 11 kvinner og 9 menn med en
gjennomsnittsalder på 48 år, siden 5 av kandidatene er
under 30 år og 4 kandidater er 65 +.
6 av navnene er medlemmer eller varamedlemmer
i det sittende Bispedømmerådet og 14 navn er nye.
Samtlige 20 kandidater er blitt utfordret til å gi sine
svar på en del aktuelle kirkelige spørsmål. Disse ligger
ute på
www.kirken.no/tunsberg

Faktaboks om kirkevalget 2011
Kirkevalget avholdes 11. og 12. september, samtidig med
kommune- og fylketingsvalget. Stemmestedene for kirkevalget vil også være i umiddelbar nærhet av de politiske stemmestedene.
Det skal velges nye medlemmer i bispedømmets 113 menighetsråd og til 7 medlemmer i Tunsberg Bispedømmeråd
og dermed medlemmer av Kirkemøtet. Rådene velges for en
periode på 4 år. I august mottar alle medlemmer i Den norske
kirke sitt valgkort med informasjoner om valget, om hvor de
kan avgi stemme og lister til både menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg.
Det vil være adgang til å forhåndsstemme på lokale
kirkekontorer og menighetskontorer fra 17. august.
Medlemmer som fyller 15 år i valgåret har anledning til å
stemme. For mer informasjon se også:
www.kirkevalget.no

www.kirken.no/tunsberg
www.modumkirke.no

Vi rydder for livet

Årets TV-aksjon
Pengene fra årets TV-aksjon går til arbeidet med å fjerne miner
og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Når
Norsk Folkehjelp rydder en mine, er den borte for alltid.
Bli med på verdens største dugnad som bøssebærer, ved å
informere om årets TV-aksjon eller ved å skape aktiviteter som
kan gi penger til formålet. Det koster 20 kroner å rydde én
kvadratmeter, dvs kr 20 000 for å rydde en litt stor boligtomt.
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Sokn:

Torød

Sokn:

Sandar

Regnskapssekretær

Sandar menighetsråd - leder og nestleder. KAD (Kirkelig administrasjonsutvalg) - leder.
Bryggekapellforeningen i Sandefjord - styremedlem.

Kirkelige
verv:

Satsingsområder:

Andre off.
verv:

Kirkelige
verv:

Sokn:

Rektor/ leder for undervisn.

Menighetsråd i 3 perioder. Menighetsrådsleder i 2 perioder.
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon - medlem.

Yrke:

Hof

Kirken for alle. Systematisk trosopplæring. Medvirkning under gudstjeneste.
Salmer menigheten kan. Kirkemusikk/ konserter.

67

Åse Marie Green

Navn:
Alder:

Trosopplæring. Diakoni. Gudstjenesteliv. Frivillighet.

Satsingsområder:

Andre off. Horten hundeklubb – nestleder.
verv:

Gudstjenesteutvalg, Horten menighet. Barne- og ungdomsarbeid, Lund menighet, Kristiansand.
Norges ettåring KFUK-KFUM, Svelvik. Barne- og ungd.arb, Sandar menighet, Sandefjord.
Medvirkning kirkelig rådsarbeid, Tunsberg bispedømmeråd - varamedlem.

Horten

Kirkelige
verv:

Sokn:

Veileder

27

Merethe Kjønnø Dahl

Navn:

Yrke:

Alder:

Trosopplæring. Gudstjenestereform. Bibelundervisning for voksne. Diakoni for alle aldre.

Satsingsområder:

Andre off. FAU Sande ungdomsskole - sekretær.
Sande Juniorkorps - nestleder.
verv::

Sande

Kirkelige
verv:

Sokn:

Adjunkt/ sykepleier

Tunsberg bispedømmeråd - leder.
Barnekor i Sande - leder.

Yrke:

43

Ingjerd Sørhaug Bratsberg

Navn:
Alder:

En inkluderende folkekirke. Medlemmenes tilhørighet. Gudstjenestelivet. Sang og musikk.
Internasjonal forståelse.

Satsingsområder:

Andre off. Sande og Mosserød Skolekorps - leder. Vestfold krets av NMF - nestleder.
verv:
Vestfold Janitsjarorkester - leder. Janitsjarringen Sandefjord - sekretær.

63

Berit Borgersen

Navn:

Yrke:

Alder:

Barn og unge. Diakoni. Framtidig kirkeorganisasjon.

Satsingsområder:

Andre off.
verv:

48

Professor Diakonhjemmet

Markus menighetsråd - medlem. Torød menighetsråd og Nøtterøy kirkelige fellesråd - medlem.
Tunsberg bispedømmeråd - nestleder. Kirkerådet - medlem.

Kirkelige
verv:

Alder:

Harald Askeland

Navn:

Yrke:

VALG AV LEKE MEDLEMMER – ALFABETISK REKKEFØLGE
DIREKTE VALG

Kandidater til bispedømmerådsvalget
i Tunsberg bispedømme

72
Sokn:

Søndre Slagen

Sokn:

Sem

Sokn:

Filtvet/Tofte

Sokn:

Kongsdelene

Satsingsområder:

Andre off.
verv:

21

Sokn:

Lier

Barn og ungdommers interesser. Trosopplæring. Miljø og globalt perspektiv. Liturgireform.

Ungdomsleder, Åssiden kirke. Norges KFUK-KFUM - Communication for Changes - ettåring. Drammen
TenSing - hovedleder. Programutvalg i Norges KFUK-KFUM. Kretsstyret i Buskerud KFUK-KFUM

Alder:

Teologistudent
Kirkelige
verv:

Hilde-Solveig Trogstad Johnsen
Navn:

Kirkeforliket. Trosopplæring. Barne- og ungdomsarbeid. Internasjonalt samarbeid.

Yrke:

Satsingsområder:

Andre off. Sameiet Damåsen - leder. Sameiet Sofienberg - styremedlem.
verv:
Deltaker på div. Ten Sing Norway prosjekter.

Frivillighetskoordinator

Kirkens u-landsinformasjon - medlem prosjektkomiteen. Buskerud KFUK-KFUM - styremedlem og
leder. Europeiske KFUK - styremedl. Danvik folkehøgsk - varamedlem styret.
Tunsberg bispedømmeråd - medlem.
Kirkelige
verv:

40

Hilde Nygaard Ihle
Navn:

Alder:

Diakoni (forbønnstjeneste). Trosopplæring. Religionsdialog, inkluderende fellesskap for innvandrere.
Indre misjon i samarbeid med frimenigheter. Kristen etikk/ Kirkens synspunkt i etiske spørsmål.

Yrke:

Satsingsområder:

Andre off.
verv:

Vikarlærer

Den Ungarske menigheten i Oslo - formann i menighetsrådet og liturgisk leder. Menighetene i Hurum frivillig medarbider. Tofibago barnekor - korleder. Trosopplæringsutvalget/ Hurum menighetsråd medlem.

Kirkelige
verv:

37

Timea Bakay Holby

Navn:

Alder:

Styrke kirkens bønnearbeid. Menighetsvekst/misjon. God løsning kirke-stat. Levende gudstjenesteliv.
Fastholde kirkens trosgrunnlag.

Yrke:

Satsingsområder:

Andre off. Sem/Tønsbergdistriktet skogeierlag - styremedlem. Bønn for Den norske kirke - styremedlem og daglig
verv:
arbeid. Lagsvennutvalget i Vestfold. Sem bondekvinnelagsstyre - medlem. Vestfold bondekv.lagstyre nestleder. Norsk studentunion/studentsamskipnaden i Ås - lokalleder/sekretær.

Selvstendig næringsdrivende

Sem menighetsråd - medlem, nestleder, varamedlem. Tønsberg kirkelige fellesråd - medlem.
Tunsberg bispedømmeråd og Samarbeid for Menighet og Misjon - medlem.

Kirkelige
verv:

46

Ingjerd Breian Hedberg

Navn:
Alder:

En åpen og inkluderende kirke. Diakoni. Trosopplæring.

Yrke:

Satsingsområder:

Andre off. Valgt Dekan avd. Helsefag, Høgskolen i Vestfold. Leder av valgstyret, Høgskolen i Vestfold.
verv:
Tønsberg Tingrett - meddommer.

Pensjonist
Søndre Slagen menighetsråd - medlem 2 perioder. Tønsberg kirkeakademi - leder.
Tønsberg Y's Men's Club - styremedlem/leder. Sjømannskirken Lanzarote - vinterassistent.

Kirkelige
verv:

Alder:

Margrethe Haga

Navn:
Yrke:

Kandidater til bispedømmerådsvalget
i Tunsberg bispedømme
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Navn:

Hønefoss menighetsråd - 4 perioder - leder og medlem. Kirkelig fellesråd - 4 perioder - medlem og
leder.

Kirkelige
verv:

Hønefoss
Yrke:

Sokn:

Pensjonist

63
Sokn:

Vestfossen

Fagleder

Alder:

29

Sokn:

Tangen

Røa menighetsråd - medlem. Sandefjord menighetsråd - medlem. Økonomiutvalg. Diakoniutvalg.
Utsmykningsutvalg - glassmalerikomite.

Kirkelige
verv:

Yrke:

Hønefoss menighetsråd - medlem. KFUK-KFUM arbeid - leder. Ådal menighetsblad - redaksjon.
Kragerø menighetsråd - leder. Orgelkomite og restaureringskomite for Kragerø kirke - leder.
Hallo Kragerø nærradio - programleder.

Kirkelige
verv:

Søndre Slagen menighet - undervisningsutvalget - medlem. ALPHA kurs Søndre Slagen - leder.
Konfirmasjonsundervisning Søndre Slagen.

Kirkelige
verv:

Alder:

25

Sokn:

Bragernes

Alder:

44

Sokn:

Nanset

Alder:

63

Sokn:

Hønefoss

Skape engasjement. Aktiviteter for mange målgrupper. Tilrettelegge for barn. Tilrettelegge for de unge.

Hønefoss menighetsråd - medlem. Komité for kunst og estetikk vedr. bygging av ny kirke.
Diakoniutvalg. Gudstjenesteutvalg.

Sykepleier

Jorun Øhren

Flest mulig til gudstjeneste. Trosopplæring. Mangfold og kreativitet i Den norske kirke. Diakoni.
Rekruttering av frivillige medarbeidere.

Diverse verv i Nanset kirke. Tunsberg bispedømmeråd - medlem. Kirkerådet - varamedlem.
Trosopplæringsutvalget Tunsberg bispedømme - medlem.

Kst. Seksjonsleder

Kjell Rune Wirgenes

Barne- og ungdomsarbeid. Liturgi og gudstjenesteliv. Kirkemusikalsk virksomhet. Økumenisk arbeid.

Bragernes Kirkes guttekor - styremedlem/tillitsvalgt.
Bragernes menighetsråd - medlem 2 perioder.

Teologistudent

Morten Løberg Strand

Vil du vite hva kandidatene har svart på aktuelle krk. spørsmål? Se www.kirken.no/tunsberg. Generell info om kirkevalget www.kirkevalg.no.

Satsingsområder:

Satsingsområder:

Ungdomsarbeid. Sang og musikk. Inkluderende fellesskap. Bibelstudier.

Andre off.
verv:

Andre off. Oase Tønsberg - festivalsjef. Oase Skien - festivalsjef. Askjem Camping Tønsberg - styremedlem.
verv:
Flex CC-Glass AS - styremedlem.

Kirkelige
verv:

Yrke:

Søndre Slagen

Navn:
Sokn:

Entreprisesjef

Yrke:

47

Einar Lona

Navn:
Alder:

Trosopplæring. Menighetsvekst. Barne- og ungdomsarbeid. Sang og musikk. Misjon.

Satsingsområder:

Andre off.
verv:

Satsingsområder:

Andre off. Ådal IL - lagleder håndball. Kragerø IL - lagleder fotball. Kragerø kantori - styremedlem.
verv:
Ringerike lærerlag - sekretær.

Kirkelige
verv:

Navn:

Hønefoss

Rektor

Yrke:

Sokn:

Atle Olav Ljåstad

Navn:

63

Satsingsområder:

Satsingsområder:

Alder:

Andre off.
verv:

Diakoni. Ungdomsarbeid. Kunst i kirken. Arbeide med å få flere kirkegjengere. Menighetenes økonomi.

Andre off.
verv:

Kirkelige
verv:

Yrke:

Sandefjord

Navn:
Sokn:

Pensjonist

Yrke:

68

Reidar Larsen

Navn:
Alder:

Satsingsområder:

Anerkjennelse av frivillige. Unge og trosopplæring. Inkludering og involvering.

Andre off. Norges Unge Venstre - sentralstyremedlem. Venstres utdanningspolitiske utvalg - medlem.
verv:
Kommunalstyret for skole og barnehage i Stavanger - vara. Stavanger venstre - styremedlem.

Bedre det frivillige engasjement/arbeid i menighetene/bispedømmet. Arbeide for større forståelse og dialog
mellom bispedømmet og menigheter/prosti. Arbeide for at ny gudstjenestereform gjør terskelen for
kirkebesøk lavere. Hjelpe menighetene i barne- og ungdomsarbeid.

Tangen menighetsråd - medlem. Drammen kirkelige fellesråd - medlem. Regionstyret KIA
Buskerud/Vestfold - medlem. Landsungdomsrådet i NMS-U -medlem.

Satsingsområder:

Kirkelige
verv:

Olav Skjerpe

Fornying/ny ordning av gudstjenesten. Kirkemusikk. Kirkens samfunnsmessige stilling og posisjon og
ansvar. Religionsdialog (Hans Küngs tanke). Utvikling av lokalmenighet.

Andre off. Ringerike Høyre - styremedlem.
verv:

69

Harald Kollstrøm

Navn:

Satsingsområder:

Yrke:

Alder:

Alder:

Ljan menighetsråd - medlem. Grundtvigselskapet - styremedlem, redaktør av meldingsbladet.
Haug kantori - styreleder. Vestfossen menighetsråd - medlem. Utsmykningsutvalget for Vestfossen
kirke.

Pensjonist (AFP)

Arild Mikkelsen

Andre off. Norsk Folkehøgskolelag - leder. Nordisk folkehøgskoleråd - styremedlem.
verv:
Øvre Eiker Kulturminneråd - leder.

Dialog. Kunst og kultur. Gudsteneste. Trusopplæring.

Satsingsområder:

Andre off.
verv:

Kirkelige
verv:

Ål Kyrkjeakademi - styremedlem. Menneskeverd - medlem i landsstyre. Holy Riders - medlem
landsstyre.

Kirkelige
verv:

Ål
Yrke:

Sokn:

Navn:

35

Lærar
Alder:

Ingvild Kaslegard

Yrke:

Kandidater til bispedømmerådsvalget
i Tunsberg bispedømme

Navn:

Kandidater til bispedømmerådsvalget
i Tunsberg bispedømme

Rullatormila
• Foto: Vigdis H. Buhagen
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Gevinst-tur
med misjonsforeningen

Vi fikk en spennende omvisning i Vestfossen kirke.

For 4. gang på årets julefest, trakk vi gevinst til en
vår-tur. De heldige vinnerne fikk oppleve misjonens
Gjenbruksbutikk på Skollenborg.

Vi oppdaget denne
fantastiske hagen i
Vestfossen.

Til Fossesholm
med de frivillige i Åmot kirke
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Høsten 2011:

Klar ferdig, gå!
Se mer på hjemmesidene/Aktiviteter:
◆ Barseltrim:
◆ Holyrobic senior:
◆ KRIK:
◆ Heggen gospel:

onsdag 3. august
torsdag 18. august
torsdag 18. august
fredag 19. august

kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 19.00

◆ Familiespeider,
KFUK-KFUM:
◆ Holyrobic:
◆ Onsdagkvelder:

søndag 21. august

kl. 14.00

mandag 22. august
onsdag 24. august

kl. 19.00
kl. 19.00

◆ Åmot barnegospel:
◆ Knøttesang:
◆ Åpen lekestue:

torsdag 25. august
torsdag 25. august
torsdag 25. august

kl. 17.30
kl. 17.30
kl. 11.00

◆ Sammen i bønn
for Modum:
◆ Lørdagskafé:

torsdag 25. august
lørdag 27. august

kl 19.30
kl. 11.00

◆ Søndagsskolen:
◆ Småbarnstreff:
◆ Modum Soul Children
◆ Tro og Lys:
◆ Strikkekafé:
◆ Hyggetreff:
◆ Babysang:

søndag 28. august
onsdag 31. august
lørdag 3. september
lørdag 3. september
tirsdag 6. september
onsdag 7. september
torsdag 8. september

kl. 11.00
kl. 11.00
kl.11.30

◆ Hyggestund:
◆ Formiddagstreff:
◆ Eldretreff:

mandag 19. september
tirsdag 20. september
tirsdag 27. september

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.30

kl. 18.00
kl. 10.30
kl. 13.00

i Åmot kirke
i Åmot kirke
på NMU
på Vikersund
menighetssenter
på Ole Einars
plass på Simostranda
i Åmot kirke
på Vikersund
menighetssenter
I Åmot kirke
i Åmot kirke
på Vikersund
menighetssenter
på Vaaraan
på Vikersund
menighetssenter
i Åmot kirke
i Åmot kirke
på Vikersund menighetssenter
Tur til Langedrag.
i Åmot kirke
på Vaaraan
på Vikersund
menighetssenter
i Åmot kirke
på Vikersund menighetssenter
på Holemoen

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.
www.modum.sparebank1.no 02270
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Rapport fra Modum menighets misjonsprosjekt:

Sosial innsats på
Antsirabe

Spedalskebyen.

Dere skal vite at deres innsats har
betydning for folk på Madagaskar.
Den gassisk lutherske kirken
driver ulike prosjekt, som er til
gagn for mange mennesker! Der
er mange tilsette og frivillige
medarbeidere som gjør et utrolig
bra arbeid. Vi kan glede oss over
at vår innsats er til inspirasjon for
dem og gjør det mulig for dem å
gjennomføre prosjektene.

Ungdomssenteret (SDL) er et diakonalt
senter som har som mål å hjelpe arbeidsledig ungdom i alderen 15–35
år ut i lønnet arbeid. De tilbyr kurs,
formidler stipend og gir interessert
ungdom råd om hvordan de kan starte
egen virksomhet, samt hvordan de kan
komme i kontakt med mikrofinansinstitusjoner. Senteret driver også
egen barnehage. Barn under seks år får
barnehagetilbud mens mødrene går på

skole eller er i opplæring. Barna får tre
måltider til dagen, og de får medisinsk
hjelp om dette er nødvendig. Mødrene
til barna får opplæring i kosthold og
hygiene.
Prosjektet består av to hovedelementer. Det ene er yrkesrettet utdannelse i form av kurs der SDL betaler
skolepengene – skredder-fag, bakeri,
mekaniske fag, håndarbeid, jordbruk,
el. Det andre hovedelementet er menneskelig utdannelse, med undervisning
annenhver torsdag i ti forskjellige
viktige tema – integritet, målrettet liv,
time-management, forvaltning, med
mer.
Til tross for at det er vanskelig
å finne jobb i disse tider, klarer de å
tenke kreativt og er veldig målrettet. Et
eksempel på dette er en gutt som ville
selge egg. Han jobbet hardt, og klarte å
spare opp til en sykkel. På denne måten
så han fremover, og tenkte hele tiden
økonomisk. Så nå kjøper han eggene
sine fra landsbyen, der er det billigere
og eggene er ferskere. Selv om ikke
lønnen er den største, kommer de seg
opp og frem. Alle begynner i det små,
og er målrettet. Målene er realistiske
og de gjennomfører dem med stort
pågangsmot som er beundringsverdig!
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Mangarano spedalskinstitusjon
Mangarano har hatt tøffe tider i det
siste. Det har vært veldig mye regn,
og ti hus i tillegg til kirken har tatt
stor skade at dette. Huller i taket og
malingen og mursteinene faller fra
hverandre. Det koster ca 100 000 Ar
(300 kr) og fikse ett hus. Vannslangen
har også blitt stjålet, slik at de ikke får
vann. Mangarano ligger et godt stykke
oppi høyden, langt fra butikker, bank
og resten av samfunnet. Mme Maria,
som er sjefen for Mangarano, går ned
til byen hver gang hun skal kjøpe ris
til beboerne på Mangarano. Sykkelen
har også blitt stjålet, så hverdagen på
Mangarano er tøff. Spesielt for de tre
ansatte (Maria + to vakter). Maria er
den som lager maten for alle de 28 som
bor der.
Matutdeling, Akany
Fanomezantsoa
Som før er det fortsatt mat hver fredag til de fattige. Her stiller kvinneforeningen i Antsirabe kirke opp for å
koke mat til ca 100 personer, gamle,
familier og barn. Hver mandag får de
også mat, men den består av brød med
smør eller banan.
Situasjonen til familiene er vanskelige, og det kan gå flere dager mellom
hver gang de får mat. De fattige barna
som får opplæring i lesing og skriving
var slitne og trøtte, og det var vanskelig

Pikeskolen.

å holde konsentrasjonen oppe. I mars
ble det opprettet en ekstra innsats slik
at barna får smørbrød, melk og sukker
hver dag de er på skolen. Dette hjelper
helsen, konsentrasjonen, humøret og
motivasjonen.
Atelier Agnes har også utvidet
tilbudet av opplæring til fattige jenter
fra 15–35 år, fra 10 til 15 måneder.

«Lovet være Gud,
vår Herre Jesu Kristi Far,
Han som i Kristus har velsignet oss med
all Åndens velsignelse i himmelen.»
Ef. 1, 3

Toril Korsvik og Britt Romarheim

Festdag: søndag16. oktober
Vi inviterer til stor feiring av 150-års
jubiléet søndag 16. oktober.
• Festgudstjeneste kl.11 i Heggen
kirke
• Festmiddag i Åmot kirke kl.14

Generalsekretær Jeffrey Huseby taler.
Påmelding til middagen innen
10. okt til Kirkekontoret
tlf. 32 78 32 30

Alle velkommen!
Hilsen
jubileums-komiteen til 150 årsjubileet
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Høstens program på menighetssenteret
Onsdag 24.08. kl. 19.00:
Forbønnsgudstjeneste
v/Jørgen Korsvik. For
andre gudstjenester se
gudstjenestelista.
Onsdag 31.08. kl. 19.00:
Møte i Misjonssambandet.
Onsdag 07.09. kl. 19.00: Turist eller pilegrim? v/Per
Arne Dahl. Temaet gjør oss nysgjerrige.
Onsdag 14.09. kl. 19.00: Om kontemplativ bønn v/
Hilde Sanden. Hilde Sanden er metodistprest og
har skrevet en masteroppgave om kontemplativ
bønn. Dette er ordløs bønn. Det handler om å søke
bakenfor ordene, la tankene stilne, slik at Gud kan få
kommunisere med oss på sine premisser, uten at vi
skal fortelle ham hva han skal gjøre.
Tirsdag 20.09 kl. 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 21.09. kl.19.00: «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 som
heter «Gud gjør ingen religiøs». Her forteller hun på
en åpen måte om sin omvendelse og sin tro. Det skal
hun også gjøre for oss denne onsdagskvelden.
Onsdag 28.09. kl.19.00: Møte i Misjonssambandet.
Onsdag 05.10. kl. 19.00: Peiskveld.
Onsdag 12.10. kl. 19.00: Sammen i Guds nærhet. Dette
er et felleskirkelig møte arrangert av Delta.
Tirsdag 18.10. kl. 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 19.10. kl. 19.00: «Livet og døden» v/Per Frick
Høydal. Det skal bli spennende å høre hans tanker om
livet og døden.
Onsdag 26.10. kl. 19.00: Møte i Misjonssambandet
4 onsdagskvelder i november er det kurs.
Se eget oppslag om kurset.
Tirsdag 15.11. kl. 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 30.11. kl. 16.00: Julemesse v/Misjonssambandet.
Onsdag 07.12. kl. 19.00: Vi synger julen inn. Sysle bl.
kor m.fl.

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

Tirsdag 13.12. kl. 11.00: Åpen julesangkafé v/Modum
kammerkor
Onsdag 14.12. kl. 19.00: Opplysningsforum v/Kirkens
Nødhjelp
Onsdag 28.12. kl. 18.00: Juletrefest for store og små.
Kurs i november:
«Når alt faller sammen». Tap og tapserfaringer.
Arrangører: Modum menighet og Vikersund Normisjon
Sted:
Vikersund menighetssenter.
Tid:
4 onsdagskvelder i november kl. 19.00–21.15
Program: 02. nov.: Om ulike tap og tapserfaringer.
v/Eli Landro.
09. nov.: Tap ved død. Særlig vekt på brå og
uventet død. v/Tor Eika.
16. nov.: Tap ved skilsmisse og oppbrudd.
v/Gunvor Ek.
23. nov.: Veien videre. Tap i et trosperspektiv.
v/Jørgen Korsvik.
Kursavgift: kr. 150,- for hele kurset.
Det er mulig å delta på enkeltkvelder.
Påmelding innen 20. oktober til:
Helge Gutuen tlf. 32 78 82 26 / 906 68 615
Eller kirkekontoret v/Liv Marie Rudmoen tlf.
32 78 32 36.Vi viser også til egen kursfolder
med flere opplysninger.
Dette skjer også på Menighetssenteret:
• Heggen gospel øver hver fredag.
• Modum Soul Children, kor for 5.–7. kl.
Kontakt Helle Myrvik tlf. 997 67 775.
• Åpen lekestue hver torsdag formiddag fra kl 11.00.
• Babysang. Kontakt Anne Kjersti Holberg.
• Søndagsskole enkelte søndager under gudstjenesten.
• Ledertrening for ungdom: Henv. Arild Løvik.
• Modum kammerkor øver hver tirsdag kl. 19.00.
• Lørdagskafe: De fleste lørdager fra kl. 11.00. Oppstart
27. august.
• Bokkafé : Lørdager (ellers etter avtale).

Har du behov for en samtale?
På kirkekontoret vil det alltid være en
til å møte deg eller formidle 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 tjeneste
hele døgnet.
Tlf. 815 333 00
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P Å P L A K AT E N
- oppslagstavlen for Modum Menighet
Samtaletilbud i Modum Menighet
«Det var godt å få sagt det til noen……»
Mange har sagt noe lignende når de har våget skrittet å
sette ord på noe som er vanskelig. Ofte handler det ikke
om at den som lytter skal finne løsningen på et problem.
Noen problemer har rett og slett ingen løsning - det
dreier seg bare om å klare å leve med det vanskelige.
Andre problemer kan kanskje løses, men den nærmeste
til å finne løsningen er som regel den som eier problemet.
Likevel gjør det ofte godt å dele det med noen. Et
medmenneske når livet er tungt kan være av uvurderlig
betydning. Bare det at noen VET kan være viktig.
Kanskje har du noen i dine omgivelser som du har
tillit til og som kan være et medmenneske å snakke med?
Hvis ikke, så kanskje kirken kan være et sted å ta kontakt?
Dersom du trenger noen å snakke med er det
ansatte og frivillige i Modum menighet som kan gjøre
en avtale med deg. Alle har erfaring i å snakke med
mennesker i vanskelige situasjoner – enten det er
en prest, diakonen eller en frivillig. Vi har selvsagt
taushetsplikt. Du kan ringe kirkekontoret på telefon
32 78 32 30 for en avtale, så skal vi gjøre vårt aller beste
for å være en god lytter for deg.

Tro og Lys gudstjeneste
Den 2. oktober er detTro og Lys gudstjeneste i Åmot kirke.
Tro og Lys er en gruppe med psykiske utviklingshemmde
og deres familie og venner. Vi har over 40 medlemmer
og samles ca en gang i måneden. Mange av samlingene
avsluttes med en gudstjeneste, og denne er åpen for alle.
Mange av de som har besøkt en Tro og Lys gudstjeneste
sier at de har fått en helt spesiell og god opplevelse. Så
når medlemmene har hatt sin interne samling, så er alle
hjertelig velkommen til gudstjeneste kl. 19.00.

Modum menighet er et sted der barn og unge skal få
hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet. Vi ønsker
å skape en god, trygg og spennende trosopplæring,
både i allerede eksisterende og nye tiltak. Til dette
søker vi flere:

VOKSNE FRIVILLIGE

MEDARBEIDERE

til følgende arbeidsområder:
KRIK
Søndagsskolen Modum Soul Children
LysVåken 4-årssamlinger Konfirmantweekend
Babysang Tårnagenter
Åmot barnegospel
EKSEMPEL PÅ ARBEIDSOPPGAVER:
Tårn-guiding, fortelling, nattevakt, spille i band/
akkompagnere, administrasjon, samtale/lytte,
dramatisering, utføre praktiske oppgaver som
f.eks kjøkkentjeneste eller snekring/mekking.
Du kan velge en eller flere oppgaver etter eget
ønske. Arbeidstiden er variert og kan justeres
etter eget ønske (alt fra en gang i året til ukentlig).
Kvelds- og helgearbeid må påregnes.
KVALIFIKASJONER:
Du må være glad i å være sammen med barn og
unge. Du må kunne jobbe i team.
VI TILBYR:
- Et godt barne- og ungdomsarbeid der vi på tvers
av generasjonene deler tro og undring, kristne
tradisjoner og verdier, opplevelser og fellesskap,
håp og kjærlighet.
- Et spennende arbeidsfelleskap med både ansatte
og frivillige.
- Varierte arbeidsoppgaver og innflytelse over egen
arbeidssituasjon.
- Mulighet for personlig vekst.
LØNN: Tilfredsstillelsen av at du har vært med å gi
god ballast i livet til barn og unge i Modum.
(Lønn i himmelen :-) )
FOR MER INFORMASJON,
kontakt trosopplærer i Modum menighet;
Anne-Kjersti Bakke Holberg,
3278 3238 / 4165 7059,
anne-kjersti.holberg@modumkirke.no
www.modumkirke.no
Søknadsfrist: snarest

DEN NORSKE KIRKE
Modum menighet
STØRST AV ALT
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Tlf. 32 78 15 00

Tlf. 32 78 48 80 / 458 82 079

Tlf. 32 78 69 00

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Hønefoss Stenhuggeri A/S
Tlf. 32 78 95 95
3340 Åmot www.ja-rosenlund.vb.no

• Stort utvalg i gravmonumenter
• Skrifttilføyelser og
oppussing av gamle monumenter
Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss
www.honefoss-stenhuggeri.com Tlf. 32 12 16 50

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

Vikersund · Tlf. 32 78 72 70
Å

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

Åmotsenteret · 3340 Åmot · Tlf. 32 78 50 52
Vår erfaring kan være din trygghet
når sorgen rammer

SVENDBY
ENDBY

- Når du trenger elektriker!

Elektriske.as
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn
Døde
Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Navn

F.år

Begr. dato

Kirke

Gunnar William Stillingen
Bjørn Erik Bjertnes
Trine Kristine Skredsvig
Eva Rigmor Dalby
Rakel Synnøve Bønsnes

1924
1960
1927
1933
1922

10.05.2011
26.05.2011
13.05.2011
20.05.2011
24.05.2011

Heggen kirke
Heggen kirkegård
Åmot kirke
Nykirke kirke
Modumheimen kapell

Ole Andreas Engemoen
Roy Ludvig Dahl
Gerd Lisa Eidal
Kristian Arvid Bakken
Hedvig Reidun Karlsen

1943
1966
1947
1924
1929

26.05.2011
03.06.2011
03.06.2011
10.06.2011
09.06.2011

Åmot kirke
Nykirke kirke
Nykirke kirke
Vestre Spone
Heggen kirke

Døpte
Navn

Dåpsdato

Kirke

Navn

Dåpsdato

Kirke

Emil-Andre Flaglien
Mika Leander Holm
Yannick Skar-Lentze
Liam Skretteberg
Amalie Synstelien Thon
Oliver Hiåsen Fragåt
Marte Berg Stabæk
Sunniva Saastad

01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
01.05.2011
15.05.2011
15.05.2011
15.05.2011

Heggen kirke
Heggen kirke
Heggen kirke
Åmot kirke
Rud kirke
Åmot kirke
Åmot kirke
Snarum kirke

Hedda Nystrøm Øen
Marius Bøyeie

15.05.2011
02.06.2011

Ivar Søderholm Skinstad
Nora Oline Rikheim Berglund
Audun Aunmo Kjellevold
Mathias Helland Ramstad
Ulrik Kaugerud Torgersen

05.06.2011
12.06.2011
12.06.2011
12.06.2011
12.06.2011

Åmot kirke
Vikersund
menighetssenter
Vestre Spone
Haug kirke
Røros kirke
Haglebu fjellkirke
Heggen kirke

Vigde
Brudeparet
Ingunn Kalsnes og
Juan Nicolas Thorleif Jevanord
Linda Olsen og Geir Inge Johansen
Jeanett Holmen Svanberg og
Ole Kristian Borge

Dato

Kirke

13.05.2011
14.05.2011

Olavskirken
Heggen kirke

04.06.2011

Nykirke kirke

Brudeparet

Dato

Kirke

Ine Hagen og Håkon Lauvlid
Nina Marie Hvidsten og
Marvin Torsten Kother
Merete Tandberg og
Jan-Vidar Valaker Bakke

04.06.2011

Nykirke kirke

11.06.2011

Nykirke kirke

11.06.2011

Heggen kirke

• Dikt av Helge Gutuen

I ordløsheten
I ordløsheten finner jeg ord.
I tausheten lærer jeg å tale.
I stillheten lærer jeg å lytte.
I stillhet og tillit
skal min styrke være.

Stillheten
I stillheten hører jeg alt
som larmen tier om.
I stillheten ser jeg alt
som larmen skjuler.
I stillheten får jeg det
som larmen nekter meg.

Hvile ved vannet
Til hvilens vann.
Drikker meg utørst.
Ligger i gresset.
Fornemmer Herrens nærvær.
Han vil meg vel.

Stillhet gir mening.
Tausheten elsker den gode stillheten.
Stillheten nyter tausheten.
Den ordløse stillheten gir ordene dybde
og mening.
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Fulldistribusjon

B

Returadresse:
Modum Menighetsblad
Kapellveien, 3340 Åmot

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

Baksidebilde:

Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. Liodden,
Hanna L. Øien og Åmot barnegospel.
Utdeling av 4-års kirkebok.
Vestre Spone kirke kl. 17: Gudstjeneste. Geir E. Holberg
og Knut Johnsen. Konfirmantpresentasjon.
Søn 18. september - 14. søn e pinse - Luk 10,25-37
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Geir E. Holberg og Hanna L. Øien.
Utdeling av 4-års kirkebok.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Tormod Moviken og Anne Hæhre.

«Åsså ere’ jo bilde av meg på medaljen, da».

August:
Søn 21. august - 10. søn e pinse - 1. Kor 3,10-17
Blaafarveværket kl. 11: Gudstjeneste.
Runar J. Liodden, Hanna L. Øien, Menighetskoret og
Åmot Horn. (Ikke dåp)
Ons 24. august:
Vikersund menighetssenter kl. 19: Forbønnsgudstjeneste
v/Jørgen Korsvik.
Søn 28. august - 11. søn e pinse - Luk 19, 41-48
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg,
Anne Hæhre og Henriette Skagen m/band.
Konfirmantpresentasjon, Geithus-konfirmanter.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og
Hanna L. Øien. Konfirmantpresentasjon.
Olavskirken kl. 11: Modum Bad-dagen. Gudstjeneste.
Per Arne Dahl, Jan Erik Larssen og Helge Harila med
band.
Rud kirke kl. 17: Gudstjeneste. Geir E. Holberg og
Henriette Skagen m/band. Konfirmantpresentasjon.
Vestre Spone kl.14: Runar J. Liodden og Hanna L. Øien

September:
Søn 4. september - 12. søn e pinse - Luk 18,9-14
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og
Hanna L. Øien. Konfirmantpresentasjon
og 50-års konfirmantjubileum.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Arild Løvik, Tormod
Moviken og Anne Hæhre. Konfirmantpresentasjon.
Olavskirken kl. 11: Notto Thelle og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt. Ord og toner til påfyll for
travle hverdager.
Søn 11. september - 13. søn e pinse - Mark 7,31-37
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg og
Knut Johnsen. Konfirmantpresentasjon,
Vikersund-konfirmanter.

Søn 25. september - 15.søn e pinse - Luk 17,11-19
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg
og Anne Hæhre. 50-års konfirmantjubileum.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
og Hanna L. Øien.

Oktober:
Søn 2. oktober - 16. søn e pinse - Mt 6,24-34
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
og Hanna L. Øien.
Åmot kirke kl. 19: Gudstjeneste v/Tro og Lys.
Søn 9. okt. - 17. søn etter pinse - Joh 11,17-27.37-44
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Axel Toft og Hanna L.
Øien.
Søn 16. oktober - 18. søn etter pinse - Mark 2,18-28
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg
og Hanna L. Øien. Jubileum, Enger misjonsfor.
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Arild Løvik og
Knut Johnsen. Utdeling av 4-års kirkebok.
Vestre Spone kirke kl. 17: Familiegudstjeneste. Arild
Løvik og Knut Johnsen. Utdeling av 4-års kirkebok
Søn 23. oktober - 19. søn etter pinse - Sal 73,23-28
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Geir E. Holberg, Hanna L. Øien og
Åmot barnegospel. Utdeling av 4-års kirkebok.
Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Tormod
Moviken og Knut Johnsen. Konfirmantjubileum.
Utdeling av 4-års kirkebok.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste.
Runar J. Liodden og Hanna L. Øien.
Søn 30.oktober - Bots- og bededag - Hebr 3,7-11
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og
Hanna L. Øien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Familiegudstjeneste.
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Utdeling av 4-års kirkebok.

November:
Søn 6. november - Allehelgensdag - Matt 5,1-12
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensmesse. Geir E. Holberg,
Knut Johnsen og Modum kammerkor. (Ikke dåp)
Nykirke kirke kl. 11: Allehelgensmesse.
Runar J. Liodden, Hanna L. Øien og Nina Jeanette
Dalen. (Ikke dåp)
Snarum kirke kl. 11: Allehelgensmesse.
Tormod Moviken og Anne Hæhre. (Ikke dåp)
Søn 13. november - 22. s. e. pinse - 2. Mos 3,11-15
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden
og Hanna L. Øien. Søndagsskole.
Rud kirke kl. 17: Bygdas kirkekveld. Tormod Moviken
og Anne Hæhre.
Søn 20. november - Siste søndag i kirkeåret
(Domssøndagen) - Matt 25,31-46
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken
og Hanna L. Øien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Geir E. Holberg og Knut Johnsen. Søndagsskole.
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt. Ord og toner til påfyll
for travle hverdager.
Søn 27. november - 1. søn i advent - Luk 4, 16-22a
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Geir E. Holberg, Knut Johnsen og LysVåken-barna.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Runar J. Liodden, Hanna L. Øien,
Åmot barnegospel og LysVåken-barna. (Ikke dåp)

Desember:
Søn 4. desember - 2. søndag i advent - Luk 21, 27-36
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken,
Knut Johnsen og Modum Soul Children.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg og
Hanna L. Øien. SMK Viking og Tro & Lys.
Søndagsskole.
Tirs 6. desember
Heggen kirke kl. 19: Lysmesse. Tormod Moviken,
Arild Løvik og Knut Johnsen.
Søn 11. desember - 3. søn i advent - Luk 3, 7-18
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken og
Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden, Hanna L.
Øien og koret Gla’gjengen. Søndagsskole.
Søn 18. desember - 4. søn i advent - Luk 1, 39-45
Eikvang kl. 11: Arild Løvik og Hanna L. Øien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Geir E. Holberg og organistvikar. Søndagsskole.
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