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Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer,
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For 5 år siden var det flott og høytidelig gudstjeneste i Heggen 
kirke. For meg var det en spennende og stor dag.  Jeg ble innsatt 
i tjenesten som sokneprest i Modum menighet. Allerede fra 
første stund følte familien og jeg oss velkomne hit til Modum. 
Mange hyggelige hilsener og lykkeønskninger, men jeg kjente ingen av ansiktene. 
Jeg opplevde varme og godhet fra mange. Ved og poteter ble levert på døra på 
prestegården som en velkomstgave, mange folk som ønsket oss velkommen.
 Så går årene, og jeg har i disse årene fått møte mange av dere. Mange har tatt 
meg inn i sine stuer i samtaler som omhandlet livets begynnelse i forbindelse med 
dåp, eller i sørgesamtaler når en kjær har gått bort. Det har blitt mye kaffe og gode 
samtaler, ja mange hundre i løpet av noen få år. Og hele tiden har jeg følt meg 
velkommen og verdsatt. Og det tror jeg handler om moingens raushet og positive 
innstilling til livet og til kirken.
 Så oppdaget jeg noe artig for noen uker siden. Det var stor gudstjeneste i Heggen 
kirke. Åmot barnegospel sang, det var dåp og det var utdeling av 4-årsbok, og det 
krydde av unger. Helt herlig! Og hva var det jeg oppdaget? Jo, nå var det ikke bare 
ansikter i benkene, nå var det ikke bare blide og hyggelig folk. Nå var mange av dere 
blitt venner og kjente. Noen av dere hadde jeg døpt for 4–5 år siden og noen var 
da stolte foreldre som bar de små til dåpen, andre har jeg møtt i samtaler eller på 
fotballbanene eller i Skiflyvninga, noen er jeg blitt kjent med gjennom flittig kirkegang 
og jeg kjente: Her er det godt å være. Jeg er glad for at Gud har gitt meg en tjeneste 
for hans rike og for menigheten her i nettopp Modum. Og kanskje nettopp du er en 
av grunnene til det.
 Å være prest i Modum er et privilegium. Joda, det kan nok til tider være lange 
dager og krevende oppgaver, men jeg lever i den tro at hver dag går kirkens Herre 
sammen med meg og leder meg i en viktig tjeneste for moingene.
 Om noen få uker skal vi igjen få feire at Jesus ble født inn i vår verden, at Gud 
ble menneske. Gud ser til oss og ser oss. Mange av dere så meg da jeg kom til 
Modum. Det opplevdes godt. Vi som menighet ønsker å være en synlig og viktig del 
av moingenes liv. Vi håper at du opplever deg i varetatt og sett når du er i kontakt 
med kirken, enten i sorg eller glede, eller når du deltar på noe av menighetens 
mangfoldige arbeid.
 Den dagen i året flest moinger er i kjerka er på julaften . Da samles en stor 
del av oss som bor i Modum til å være sammen og å feire denne store hendelse. På 
julaften er det gudstjenester i alle våre kirker og vi kan komme sammen og stemme 
i med englene på Betlehemsmarken: Oss er en evig frelser født! 
 
God adventstid og takk for et godt sted å være i Herrens tjeneste.

Geir, 
som er glad for å være prest i Modum
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Trosopplæring
for 4-åringene

Silje Jevne og mamma Camilla tenner lys
i Heggen kirke.

Mange 4-åringer samlet i koret i 
Heggen kirke.
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«Hvem har skapt alle blomstene».

Også 4-åringene i Snarum kirke er stolte av boka si.

4-åringer i 
Nykirke 
med bøkene 
de har fått.

4-årssamling i Snarum kirke.
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DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Hva hadde vi foreldre gjort der-
som all form for fysisk utfoldelse 
ble forbudt i skolen? Det er 
situasjonen for trosutfoldelsen.

Bli med på et lite tankeeksperiment. 
La oss sammenligne kristendommen 
med fotball. I nesten tusen år var 
denne idretten dominerende i landet
vårt. Nær sagt alle var med i idretts-
foreningen og drev med fotball på en 
eller annen måte. Landets konge var 
idrettspresident og var selv aktiv på 
banen. Skolen startet opp som en ren 
fotballskole. Etter hvert kom andre fag 
på banen og mot slutten ble fotball 
et lite fag i skolen. Nye mennesker 
flyttet til landet vårt hvor mange var 
vant til andre lagidretter, samt at flere 
i landet vårt ble aktive motstandere 
av all lagidrett. Da bestemte landets 
ledere at det beste var å forby all 
form for fysisk aktivitet i skolen for 
at ingen skulle diskrimineres. Alle 
elevene skulle nå lære om de store 
idrettsgrenene – om spilleregler, hvor-
dan banene ser ut, utstyret som be-
nyttes og kjente stjerner innenfor de
respektive idrettene. Fotballen er viet
størst plass i skolefaget, men all prak-
sis er forbudt. Den eneste resten som

står igjen er den tradisjonelle fotball-
kampen som spilles på den lokale 
banen en gang i året, men her gis
det fritak for de som av samvittighets-
grunner ikke vil spille eller være 
tilskuere. Ville du som forelder vært 
fornøyd med dette dersom du ønsket 
at barnet ditt skulle lære å spille 
fotball?
 Alle sammenligninger har sine svak-
heter, men poenget mitt her er ikke å 
kritisere lærere eller skolens opplegg. 
Retningslinjene i RLE-faget er klare og 
lærerne i Modum gjør en flott jobb. 
Som prest i Modum menighet er jeg 
glad for det gode samarbeidet vi har 
med skolene i Modum. 
 Poenget mitt er her å bevisstgjøre 
oss foreldre som har valgt å gi barna 
våre en tilhørighet til Jesus og kirken. Vi 
bar dem frivillig til døpefonten og har 
sammen med faddere gitt et løfte på 
å gi dem en real mulighet til å bli godt 
kjent med Jesus og den kristne tro. Da 
kan vi ikke lenger lene oss på skolen, 
men vi må selv komme på banen – i 
kirken og på hjemmebane. 
 Våre egne foreldre og bestefor-
eldre nøt godt av skolens kristendoms-
undervisning med utelukkende fokus 
på den kristne tro. Vi sang bordvers, 
lærte salmer, trosbekjennelsen og 
fadervår. Å praktisere troen skjer ikke 
lenger i skolens regi. Skolen ivaretar 

nå en teoretisk kunnskapsformidling 
til barna. Det gir en meget amputert 
kjennskap til «fotballen» . I hvilken grad 
lærer man å spille fotball av å se bilder 
av fotballbaner, lære spillereglene og 
pugge navn på kjente fotballspillere? 
Noe helt annet er det å bli tatt med 
på kunstgressbanen, møte andre barn, 
løpe etter baller, lære å sentre og skyte 
mot mål. Å delta på banen i praksis gir 
en helt annen opplevelse og innsikt.  
 Ballen ligger hos oss som foreldre. 
 Hva gjør du med den?

Runar Liodden

Fotball forbudt!

Kjære Alkohol,

Vi hadde en avtale om hvordan du ville 
gjøre meg morsommere, smartere og en 
bedre danser….
Jeg så videoen.
 
Vi må ta en prat …
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Juleandakt ved biskop Laila Riksaasen Dahl 

Han som delte tiden

Vi forbereder julen. Vi pynter våre 
hjem, vi sørger for julemat, vi kjøper pre-
sanger, legger til rette for familiehygge 
og fritid. Vi skal ha fest! Og vi gleder oss. 
Selv i vårt overflodssamfunn trenger vi 
denne festen. Den representerer alt det 
vi drømmer om på det menneskelige 
plan.
 Men er den ikke mer? Den kristne jul
er MER! Feiring med materiell overflod 
er verken ubibelsk eller ukristelig; sna-
rere det motsatte: Jesus tegnet 
tilværelsen i det fullkomne Gudsriket 
nettopp som et festmåltid. Men 
hovedsaken i Jesu skildring er likevel 
ikke maten. Det er Guds nærvær.
 Slik er det også med den kristne jul. 
Det kan være en trøst for alle som ikke 
klarer å virkeliggjøre den harmoniske, 
idylliske julefeiring, fordi virkeligheten 
ikke er slik at det er mulig. Guds 
nærvær er ikke avhengig av om våre liv 
lykkes. Heller motsatt: «(Jeg bor) hos 
den som er knust og nedbøyd i ånden.» 
(Jes 57,15)
 Den kristne jul er feiringen av at 
Gud tok bolig blant oss! Vi markerer 
i julen fødselen til ham som kom og 
DELTE TIDEN.

 Mange vil kunne si seg enig i at 
virkningene av fortellingene om Jesu 
liv er makeløse. Ingen har satt slike 
spor etter seg i vår historie som dem. 
Den kristne tro vil si det annerledes: 
Virkningene av Jesu liv, død og opp-
standelse er makeløse. Ingen setter 
slike spor i historien som Han, den 
levende Herre, fremdeles gjør. For alle 
er det et historisk faktum at han delte 
tiden i to. Ingen annen begivenhet har 
slått igjennom som tidsdeler: Vi teller 
fra år null; alt som hender plasseres 
i tid i antall år før eller etter Kristus. 
Noen steder kan vi se at noen i stedet 
skriver f.v.t., dvs. før vår tidsregning. 
Like fullt; vår tidsregning står der. Og 
er et vitnesbyrd om hvor viktig hans 
fødsel har blitt ansett å være.
 Sett utenfra er dette kanskje ikke 
mer enn en virkning av hvilken kultur 
som har hatt definisjonsmakten. Sett 
innenfra, fra vår kristne tro selv, er 
det et talende uttrykk for den dype 
sannhet at Jesus satte det avgjørende, 
dypeste spor i menneskenes historie 
ved å komme til oss. Med ham kom 
Gud til oss. Han endret våre kår på 

det dypeste plan: Han gjorde opp for 
vårt Gudsopprør; han skapte forsoning 
mellom Gud og mennesker, han tok vår 
skyld på seg. Han ga oss håp; han viste 
seg å være dødens overmann. Slik delte 
han tiden inn i et «før» og et «etter».
 Han delte tiden med oss ved at 
Han delte våre kår. Bildet av freden i 
den idylliske Betlehemsstallen slår fort 
sprekker. I sine første dager ble han 
truet på livet. Det endte med at han ble 
tatt av dage.
 Nei, det endte ikke der! Det endte 
med oppstandelsen fra de døde. Den 
hendelsen forklarer hvorfor Jesus kom: 
Han delte tiden med oss, for at vi skal 
få dele evigheten med ham. Selv sa han 
det slik: 

«Hver den som lever og tror på meg, 
skal aldri i evighet dø.» (Joh. 11,26)

Det gir grunn til ekte juleglede!

Velsignet jul!

Laila Riksaasen Dahl
Tunsberg biskop 

Biskop Laila Riksaasen Dahl.
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Takk til alle dere som gikk til valgurnene og ga deres stemme 
i kirkevalget! Tilsammen var det 1522 moinger som var 
med å stemme inn 10 faste og 5 vara representanter til 
menighetsrådet for perioden 2011–2015. Dette er 16,5% av 
de stemmeberettigede, noe vi er godt fornøyd med. I forhold 
til nominasjonskomiteens prioriterte liste, ble det mange 
endringer som følge av valget. Dette viser at det har vært et 
demokratisk valg hvor det er menighetens medlemmer som 
har valgt hvem som skal styre i neste 4 års periode. 
 Noe av det menighetsrådet skal jobbe med i denne 
perioden i tillegg til ordinære saker er ny langtidsplan for 
de neste 4 årene, trosopplæringsplan, gudstjenestereformen 
og ny kirkeordning. Dette er 4 spennende og viktige år for 
kirken og for menigheten vår. Alle menighetsrådsmøter 
er åpne for publikum og papirene gjøres tilgjengelige på 
kirkekontoret i forkant av hvert møte. Møteplanen finner 
dere på hjemmesiden vår: www.modumkirke.no.  

Nina Brokhaug Røvang, 
kirkeverge

Modum menighetsråd 
nov 2011 – okt 2015:

Faste representanter
Terje Enger Gulbrandsen (leder) Nykirke
Bente Holm (nestleder) Vikersund
Oskar Fidjestøl Geithus
Stine Buxrud Åmot
Eirik Roness Vikersund
Sigve Gjermundbo Åmot
Lena Grøtterud Vikersund
Berger J. Hareide Åmot
Ola Ingvoldstad Snarum
Tone Olslund Vikersund
Sokneprest Geir E. Holberg Vikersund

Vararepresentanter
Nina Hagen Geithus
Linda Røed Vikersund
Sverre Følstad Vikersund
Torill Korsvik Vikersund
Aina Sørlie Grimnes Geithus

Modum kommunes representant i fellesrådet
Marianne Kaldestad Vikersund
Lars-Ole Gjermundbo Åmot

Resultatet av 

Menighetsrådsvalget
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Et underlig samfunn

Vi lever i et underlig samfunn. På alle 
bauger og kanter, så er det viktig å være 
best.
 Vi må være den beste skole, best i 
idrett, best på jobb, ja, ikke bare vi, men 
jeg, hver enkelt av oss må være best.  
Og det er umulig – der er ikke plass 
til alle på seierspallen. Bare én. Og den 
ene må kjempe for å beholde plassen, 
for andre står på for å overta rollen 
som den beste.

 Én vinner, vi andre står igjen som 
tapere. Jeg er et null. Norge består av 
flest nuller. Det er ikke rart jeg ofte 
føler meg mislykket. Det er ikke rart 
at mange barn og unge sliter – for de 
makter ikke å være vinnere. Presset er 
stort og mange tåler ikke presset.
 Noen ganger tenker jeg at vi har 
fått et ubarmhjertig samfunn, der bare
ener’n teller. Men én er ikke mye. Én
er bare litt mer enn null. Hei, jeg er
noe likevel.  Putt en null bak en éner
og det blir 10. To nuller blir 100,
tre blir 1000.  Du og jeg, vi er verdifulle, 
nødvendige nuller.    
 Éneren er faktisk helt avhengig av 
oss for i det hele tatt å ha verdi.

– Du all verden.
– Jeg kan se lyst på livet.

Tenk deg VM i skiflyvning med bare én 
deltaker; vinneren.  Det ble ikke mange 

tilskuere da. Det er alle de andre 
som gjør rennet, som gjør at det kan 
kåres en vinner. De er like viktige som 
vinneren, ja, kanskje viktigere, for uten 
dem ble det ikke noe renn.
 Løft ditt hode, du unge gutt og 
jente, du midt i livet og du som går mot 
alderdommen. Løft hode alle sammen, 
lev, du er noe. Samfunnet er avhengig av 
deg, for at samfunnet skal fungere og vi 
er avhengige av hverandre.
 Det er i grunnen deilig å være et 
null, presset blir mindre da, kanskje det 
er den beste måten å leve på.  

Stjerner, énere kommer og går, 
men vi nuller, vi består.

Arild Løvik

Presentasjon av
konfirmanter
i Heggen kirke.

Konfirmantleir. Vi mikset ulike ting sammen 
til en forferdelig drink som Joachim R. 
Johannessen måtte drikke! Konfirmantleir. Noen kjenner seg kanskje igjen?
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Tro og Lys:

Pilegrimer i Guds hage

F.v.: Johnny Bekken, Kari Bekken, Gerd Sofie 
Josefsen, Anne Marie Sveaas(delvis skjult), 
Marianne Skinstad, Marianne Blegeberg, 
Gudrun Klingsheim, Berit Gundhus, Jorun 
Akselsen, Hanne Voss Andersen, Ingrid 
Undheim.

Berit og Rolf Gundhus.

Hanne Voss Andersen.

F.v.: Ingrid Undheim, Hanne Moen, Ole Reidar Hardhaug, Renate Samuelsen, Simen 
Heian og en venn fra Lillesand.

• Tekst/foto: Britt Dahl
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I 1842 ble Det norske misjonsselskap 
stiftet i Stavanger. Av gavelister kan vi
se at det tidlig er innkommet gaver 
fra Modum. En haugiansk lekmanns-
forkynner på Modum het Daniel 
Velven (1804-76). Han bodde på Velven,
en plass ved Bøen, som nå er fraflytta. 
Der hadde han småbruk og dreiv 
som tømrer. Vinterstid reiste han 
som forkynner. I 1845 kvitterer 
Misjonstidene for 29 Spd fra «Velvens 
misjonsforening i Modum». I 1846 
sendte «Semofjerding misjonsforening» 
inn 9 Spd 60 sk. Dette er klare tegn på 
at misjonstanken tidlig grep moingene. 
 Et slikt vitnesbyrd har vi også hos 
maleren Christian Skredsvig. Han ga 
ut noen bøker med fortellinger fra 
barndommen. Han skrev om en eldre 
bror Nils, som slet med å komme fram 
for presten. Dette var omkring 1860. 
Vesle Christian ba til Gud og sa at han 
gjerne ville lide martyrdøden blant de 
ville i Sululand, om Han bare lot Nils 
slippe fram for presten. Misjonens sak 
hadde tydeligvis blitt allment utbredt.
 Hjalmar Steenstrup (1847-1915) 
var res.kap i Modum 1881-93. Han 
skrev i 1891 i kallsboken om Hedninge-
Missionsforeningene. Han antar at 
Modums Missionsforening ble stiftet 21. 
mars 1861, da dens statutter ble vedtatt 
denne dag. Foreningens første besty-
relse var res.kap. Glückstad, som var 
formann, samt landhandler P. Sandager 
og skoleholder L. Olsen. Christen 
Mamen Glückstad(1806-1890) var res.
kap i Modum 1851-63. Peder Sandager 
(1802-85) var materialforvalter ved 

Blaafarveværket, landhandler og for-
mann i sparebankens direksjon, Lars 
Olsen var skolelærer på Nymoen, f. ca 
1814 på Toten, død 1870. Protokollen 
fra denne foreningen er gått tapt.
 Både menn og kvinner var med i 
foreningen, fra alle prestegjeldets deler, 
forteller Steenstrup. Videre skriver 
han at foreningen seinere er delt i 
flere deler. Det ble først en nordre og 
en søndre avdeling. En forening besto 
av «en del av Simostranden, resten av 
Nykirke sogn og Enger krets i Heggen 
hovedsokn». Denne foreningen er det 
som feirer jubileum i år. Etter hvert 
oppsto det kvinneforeninger i de fleste 
skolekretser i bygda.
 Vi kan likevel ta med at Snarum 
misjonsforening regnet sin opprinnelse 
lenger tilbake. Foreningen feiret 100-
årsjubileum i 1957. Det ble da skrevet 
en beretning som tok utgangspunkt i en 
melding i Misjonstidene fra 1855 hvor 
det står: «Fra Modum og Snarum MF, en 
guld Brystnaal, 20 Spd». De formoder 
at stifteren av foreningen var Karoline 
Linnerud (1828-94). Hun var født på 
Dølahaugen, en av Aslaksby-gårdene. 
Faren var stiger Ole Kulbæk. Hun giftet 
seg i 1846, 19 år gammel, med Erik 
Kristoffersen fra Morud. I hans slekt 
var det flere kjente haugianere. De eide 
gården Linderud på Simostranda og 
bodde der. Kan hende har nevnte gave 
fra Semofjerdingens misjonsforening 
noe med henne å gjøre. De flytta 
fra Linderud i 1862 og bodde 15 år 
i Drammen. Fra 1877 bodde de på 
Aslaksby, hvor hennes bror da var 

eier. Hun skal ha hatt tilknytning til 
brødremenigheten. I Drammen hadde 
brødremenigheten en forsamling. De 
mistet sitt eneste barn som liten. Mor 
Linderud ble hun gjerne kalt. Hun fant 
mening i å bruke tid og penger til Guds 
rikes arbeid. Hun gav flere av smykkene 
sine til misjonen. Vi kan vel gjette på 
at nålen som er omtalt i 1855, er fra 
henne. I tiden på Aslaksby stiftet hun 
misjonsforening i Bøen krets. Hun 
satte seg i spissen for å bygge Aslaksby 
bedehus. Huset står ennå. Det brukes 
nå som barnehage.
 Chr. Skredsvig har også en skildring 
av en misjonsbasar. I boka «Evens 
hjemkomst» forteller han om maleren 
Even Strand som har vært i Paris og 
har vendt hjem. Dette er omkring 
1890. Boken er en roman, men har 
mange trekk fra hans eget liv. Søsteren 
som bor i barndomshjemmet holdt en 
Aften en liten Missionsbasar med Ut-
lodning, mest paa sine egne Haand-
arbeider. To svenske Fabrikpiker spilte
Gitar og sang, helst de siste yndete 
Frelses-armeé-Salmer. Paa Søsterens 
bønnlige Opfordring læste Even op 
flere Ind-beretninger i «Missionsven-
nen» fra den og hin Broder der ute i 
Missions-marken». Ved basaren kom 
det inn nærmere 27 kroner.
 I 1927 ble det stiftet en fellesfore-
ning for misjonsforeningene i Modum. 
Denne ble kalt Modum misjonsring. 
Misjonsringen arrangerte fellesmøter 
og stevner. I 1928 var det fellesmøte 
i Vikersund. Samtidig feiret Vikersund 
kvinneforening sitt 65-årsjubileum. De 

Misjonsjubileum i Modum 1861–2011 
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tok altså utgangspunkt i året 1863. Det 
ble lest en beretning om foreningens 
historie, skrevet av frk Martha Greger-
sen. I 1932 feiret Stalsberg kvinnefore-
ning sitt 50-årsjubileum. Den foreningen 
regnet altså 1872 som stiftelsesår. 
Bortimot 200 personer deltok i festen, 
som ble feiret på Vaaraan.
 I 1932 holdt Eiker og omegn felles-
forening sitt årsmøte på Vikersund. 
Ellers hører vi lite om denne felles-
foreningen, men den fantes ennå på 
1980-tallet. Undertegnede har vært 
med på møter i Eiker og omegn felles-
forening
 Nykirke og Enger misjonsforeninger 
feiret 75-årsjubileum 22. mars 1936. De 
førte da sin historie tilbake til stiftelsen 
i 1861, som Steenstrup omtaler. Det 
samme gjorde V.Spone misjonsforening 
da de feirer 75-årsjubileum 23. august.
På et møte i misjonsringen 19. 
september 1940 på Heggen prestegård 
var følgende representanter:

Fru sogneprest Paulsen, for Granstad 
kvf.

Fru Birgit Torseth, for Vikersund kvf.
Fru Martha Fosnæs, for Stalsberg 

misjonsf.
Fru Marie Buxrud, for Enger kvf.
Frk Gulbrandsen, for Snarum kvf.
Fru Gudmundsen, for Hole kvf. Sysle
Karoline Johannesson, for Geithus kvf.
Fru Aagot Aamodt. For barneforenin-

gen Vårbud, Drolsum
Fru Anna Wold, for barneforeningen 

Våronn,  Aamot
Fra Nykirke møtte Kristian Lerskal-

len. Sogneprest Paulsen og krets-
sekretær Aagaard var også til stede.

På et møte i 1952 var følgende forenin-
gene representert:

Aslaksby v/ fru Trine Skjelbred
Gulsrud v/ fru Mathilde Tandberg
Enger v/fru Lina Buxrud

S.Simostrand v/ fru Jenny Lien
Hole v/ fru Kristi Gislerud
Granstad v/ fru Martha Thomassen
Vikersund v/ fru Gunhild Øveren
Drolsum v/ fru Martha Bjertnæs
Nykirke v/ fru Karoline Sveaas
Strandgata v/ fru Mina Jelstad
V.Spone v/ fru Anna Formo
Stalsberg v/ fru Lagertha Hansteen
Åmot barneforening v/ frk Elise 

Tandberg
Varonn barneforening v/ fru Asta Hun-

stadbråten
Det var også foreninger på N. Simo-
strand og på Snarum, som ikke var
representert. Siste innførsel i proto-
kollen er fra 1972.

Det var misjonsforeninger i nær sagt 
hver skolekrets. Før sentraliseringen 
hadde Modum mer enn 20 kretser. 
Dette var kvinneforeninger, hvor kvin-
ner sto for alt. De lagde håndarbeider 
til en årlig basar. De tok inn et lite
beløp på møtene. De holdt andakt og 
utviklet lederegenskaper. I Misjonssel-
skapet fikk kvinner stemmerett på
generalforsamlingen alt i 1903. Steen-
strup forteller at det ble dannet en 
misjonsforening for menn på Vestre 
Spone i 1887, men den syknet snart 

hen. I 1881 opptok søndre Modum 
kvinneforening sin virksomhet, og i 
1886 tok den navnet Vestre Spone 
kvinneforening. Dette kan vel være 
mor Linderuds forening. Den holdt sine
møter den 1. mandag i hver måned. 
Disse hadde likevel res.kap. Steenstrup 
til formann og lærer og kirkesanger 
Magnus Hansen til nestformann og 
kasserer. Foreningen holdt årlig 
basar. I 1890 ble det samlet inn kr 
278,56. Gavene ble fordelt slik at 
Hedningemisjonen fikk 2/3, mens den 
siste tredel ble fordelt likt mellom 
Israelsmisjon og Sjømannsmisjon. En 
liknende deling av inntektene hadde 
flere foreninger. På Gulsrud var det en 
kvinneforening som arbeidet for misjon 
og for kapell. Foreningen sto som eier 
av Gulsrud kapell i mange år.
 Det fører for langt å liste opp hvem 
som har ledet de ulike foreningene 
opp gjennom tidene. En god del år 
var det også en fellesforening for alle 
kretsforeningene. Fellesforeningen sto 
for årlige misjonsstevner.
 Kristenfolket fikk mange saker å 
arbeide for. Flere foreninger delte som 
nevnt gavene mellom flere mottakere. 
Det ble også startet arbeid på Modum 
for Kinamisjon, Buddhistmisjonen, 
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Misjonsalliansen (dens stifter 
Ludvig Eriksen var fra Modum), 
Israelsmisjon, Santalmisjon og, ikke 
minst, for indremisjon. Denne lista 
kan forlenges. Det ble vanskelig 
å holde seg orientert om alle de 
ulike arbeidene. Organisasjoner og 
menigheter på siden av statskirken 
gjorde seg gjeldende, som 
Frelsesarmeen og pinsevennene. 
Prester og menighetsråd tok 
opp menighetsarbeid, delvis i 
samarbeid med organisasjonene, 
Søndagsskolen slo gjennom. 
Speiderarbeidet vokste fram. I 
tillegg til alt dette kom alt det 
ikke-kirkelige arbeidet, med idrett 
og korpsvirksomhet. Arbeidet 
for hedningemisjon kom til dels i 
miskreditt. Misjon ble beskyldt for 
kulturimperialisme.
 Ved denne anledning vil jeg 
takke alle dem som gjennom mer 
enn 150 år har drevet arbeid 
for Den norske misjonsselskap. 
Arbeidet har vært med å åpne 
manges øyne for verden omkring 
oss. Folk fikk kjennskap til andre 
folk og kulturer. Vanlige mennesker 
bidro med sine gaver til hjelp for 
mennesker ute i den store verden. 
Vi har lært at vi alle er søsken, 
med den ene og samme Gud som 
vår himmelske Far. Jesus døde og 
sto opp for mennesker over hele 
den vide jord.

Jon Mamen

Flaggborgen utenfor Heggen kirke.

Sysle Blandede Kor deltok hele dagen.

Jon Mamen ga smakebiter fra misjonshistorien på Modum

Møte i foreninge

Gene
Jeffer
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Vidar Husøy deler fra ungdomsår i NMS.

ningen på 1880-tallet

Generalsekretær 
effery Huseby fra Det Norske Misjonsselskap.

Alt klart?

Liv Therkelsen, gjest fra misjonsforeningen og Kari Therkelsen.

Velkomstprolog av Liv Therkelsen.
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23. oktober hadde familiespeideren 
samling ved speiderhytta i Holleia. 

Vi lagde grønnsakssuppe på bål sammen 
før vi gikk løs på dagens hovedprosjekt 
som var å lage barkebåter. De ferdige 
farkostene ble sjøsatt i elva og flere 
runder med kappseilas ble arrangert 
hvor både store og små deltok. 

Noen fikk også tid til å samle 
materialer fra naturen til juleverkstedet 
som arrangeres på Vaaraan søndag 
27. november, før vi avsluttet med 
opptagelse av nye medlemmer i 
familiespeideren. 

Odd Røvang

Familiespeideren

På tur i Holleia.

«Min båt er så liten, og havet så stort».  Atle Hartz Nilsen speider etter barkebåten.
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Også i år ble Modums fargerike 
fellesskap feiret i Modum kultur-
hus. Her fikk du smake på mat-
retter fra ikke mindre enn 13
forskjellige lands kulinariske 
kjøkken, beundre tegneutstillin-
gen «Sammen i fargerikt felles-
skap» laget av modum-elever, se 
og høre forestillingen «Sammen 
for livet» av klasse 6D fra Fjell 
skole, samt dansegrupper fra 
Filippinene og Palestina som 
bidro med eksotisk dans. Lærer 
og skribent Unni Helland, prest
Ivar Flaten, og leder for inn-
vandrerrådet i Buskerud, Bijan
Gharahkhani, snakket om multi-
kulturelt samarbeid og fred og
forståelse mellom mennesker.
Vi fikk et godt innblikk både
i et fantastisk samarbeid mellom
skole og kirke,  og mellom den
kristne kirken og den muslimske
menigheten på Fjell. Arrange-
mentet samlet i år over 300 
mennesker, både etnisk norske 
og folk med minoritetsbakgrunn. 
 Menighetens egen diakon, Liv

Marie Rudmoen er en drivende 
kraft bak internasjonal lørdag
i kulturhuset, og hun samarbei-
der med Flyktningetjenesten og
Frivilligsentralen på Modum. Liv
Marie forteller at de i sam-
arbeid har opprettet prosjekt-
grupper med innvandrere og
frivillige, som i fellesskap jobber
med tilrettelegging og organise-
ring av arrangementet.
 - Jeg tror at når vi blir bedre 
kjent med hverandre, så oppdager 
vi mye som forener oss. Da vil vi 
automatisk  legge bort en del av 
fordommene våre og innse at først 
og fremst er vi alle mennesker. 
Forskjellene mellom oss blir også 
mindre truende og kanskje til og 
med interessante.  En slik felles 
tradisjon som Internasjonal Lørdag 
håper vi at stimulerer til toleranse 
og forståelse.  Her løfter vi fram og 
forener de positive verdiene i blant 
oss, sier Liv Marie.

Inge Rese

Mange forskjellige nasjonal-antrekk var å se i kulturhuset 
denne dagen. Her ser vi Maren Wiger fra Norge sammen 
med Neftali Ojeda fra Chile.

• Foto: Steinar Sund

Internasjonal lørdag
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… og så var den her

I elleve år har teologer, oversettere og 
forfattere jobbet med 2011-utgaven av 
verdens mest leste bok. Og forfatterne 
bidrar nok til å berike det allerede 
poetiske språket hvis du skulle lure 
på hva skikkelser som Knausgård har 
å gjøre i den nye oversettelsen. For 
dagens utgave er tidsriktig moderne 
i språket slik at samtiden bedre skal 
forstå ord og uttrykk. Sånn fremstår 

bøkenes Bok som levende og tidløs, 
uten å virke museal.
 – Hensikten med den nye over-
settelsen er å gi nye generasjoner en 
størst mulig nærhet til grunnboka i vår 
kulturkrets, sier prest Runar Liodden. 
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 
fram til den nye Bibelen, sier Liodden.

Inge Rese

«Fader vår» 
må du lære deg på nytt.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i evighet.
Amen

Her er noen nye endringer i 
bibelversene:

2. Mosebok 20,8
Før:  Kom hviledagen i
 hu, så du holder den
 hellig.
Nå:  Husk sabbatsdagen
 og hold den hellig.

Jesaja 7,14
Før:  Se, en jomfru skal
 bli med barn.
Nå:  Se, den unge jenta
 skal bli med barn.

Høysangen 1,3
Før:  Liflig er duften av
 dine salver, ditt navn er
 den fineste olje, derfor
 holder de unge pikene

 av deg.
Nå:  Duften av oljene dine
 er deilig, navnet ditt
 øses ut som olje. 

Derfor liker jentene 
deg.

Forkynneren 1,2
Før:  Alt er tomhet, sier
 Forkynneren. Ja, alt er
 bare tomhet.
Nå:  Forgjeves, sier 

Forkynneren,
 forgjeves og
 forfengelig.

Matteus 6,9
Før:  Fader vår, du som
 er i himmelen.
Nå:  Vår Far i himmelen.

Matteus 6,13
Før:  Led oss ikke inn i
 fristelse, men frels oss
 fra det onde.
Nå:  Og la oss ikke komme
 i fristelse, men frels
 oss fra det onde.

Matteus 5,5
Før:  Salige er de tålsomme,
 for de skal arve
 jorden.
Nå:  Salige er de ydmyke,
 for de skal arve jorden.

Matteus 5,13
Før:  Når en tenner et
 lys, setter en det ikke
 under et kar, men i en
 stake, så det lyser for 

alle i huset.
Nå:  Heller ikke tenner
 man en oljelampe og
 setter den under et kar.
 Nei, man setter den på
 en holder, så den lyser
 for alle i huset.

1. Kor 13,11
Før:  Da jeg var barn, talte
 jeg som et barn,
 tenkte jeg som et barn,
 dømte jeg som et barn.
Nå:  Da jeg var barn, talte
 jeg som et barn,
 tenkte jeg som et barn,
 forsto jeg som et barn. 

Torkill Berge Haugse var tidlig ute for å sikre seg en av de første 
biblene da den ble tilgjengelig for leserne i bokhandelen.
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Fredag 28. oktober inviterte Modum 
menighet til lunsjkonsert i Åmot kirke. 
 Dette var en takkekonsert; og 
en konsert som viser at visjoner og 
drømmer kan bli til realitet om en bare 
våger å sette ord på dem. For et år siden 
hadde Nykirke og Åmot kirkeutvalg 
møte. Under punktet «Ønskebrønn» 
uttaler de i referatet fra møtet at de 
ønsker seg «mobilt scene-element, 
høyttalere, lys og teleslynge til bruk på 
bl.a. eldres hyggestund». 
 I flere omganger har og foreningen 
for Hørselshemmede i Modum tatt 
kontakt med kirkevergen for å påpeke 
at det er for dårlig stelt med tilgangen 
på teleslynge anlegg i kirkene i Modum.
   Prosjektsøknad ble skrevet og sendt 
til Modum Sparebank og gleden var 
stor da menigheten under den årlige 
gaveoverrekkelsen til banken ble ropt 
opp og kunne motta en gavesjekk på 
100.000,-! Lyd, lys, scene og teleslynge 
sto snart klart. Samtidig fikk menig-

heten minnegave fra Solveig Nordset 
og Margit Røeds bårer samt en gave 
fra en familie. Dermed er scenen nå 
utstyrt med piano og snart talerstol. 
En drøm er gått i oppfyllelse og det 
var med stolthet og glede menigheten 
kunne invitere til innvielseskonsert. 
 Menighetsmusiker Hanna Louise 
Øien åpnet konserten med en nydelig 
a cappella versjon av «Blott en dag» og 
ble etterfulgt av Kristin Lunde med «Jeg 
er i Herrens hender».  Konserten viste 
gjennom sangvalget noe av bredden 
i musikklivet i menigheten. «Det er 
ikke helt riktig det som står i sangen 
om moingen, dette med at vi ikke har 
finkultur her i bygda. For det er nettopp 
noe av det denne konserten er et bevis 
på at vi virkelig har» sa Geir Østensen 
fra Modum sparebank i sin takketale.  
 Og til denne sangen om moingen, 
innledet Oskar Fidjestøl med at «Åmot 
kirke er til for moingen». Og, det er 
akkurat det denne kirken er: til for oss 
som bor her i bygda. De som ønsker å 
gå inn i kirkerommet for en stille stund, 
for ivrige barn som er glade i å synge 

i barnegospelen, for flittige hender på 
strikkekafe, for et rikt og godt guds-
tjenesteliv, for en sulten mage som 
ønsker seg lunsj og hyggelig selskap, for 
de som skal følge sine kjære til siste 
hvilested, for undrende tenåringer, for 
glede og for sorg; og nå er den og et 
sted for intimkonserter. 
 Velkommen til å bruke vår flotte 
scene og anlegg gitt som gave til bruk 
for oss i bygda!

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Lunsjkonsert

Kristin Lunde synger «Jeg er i Herrens 
hender», akkompagnert av Hanna Louise 
Øien.

Bøkenes Bok har tatt de sosi-
ale og digitale mediene på alvor
og konkurrerer nå også i app-
markedet.

Bibelen har blitt en stor utfordrer for 
blant annet spillet Angry Birds. Bibelen 
har i løpet av oktober passert spillet 
Angry Birds som den mest nedlastede 
app på markedet, skriver The Christian 
Post. Det stadig voksende markedet 
for såkalte smartphones og tablets, 
har skapt grobunn for drøssevis av 
tilleggsprogrammer – de vi kaller for 
apps, eller applikasjoner om du vil.
 Tusenvis av apps strider om 
favorittstempelet. Ifølge magasinet 
Publishers Weekly, går trenden hen til 
en «digital Bibel eksplosjon». Bibelen 
har blitt eventyrlig populær i stadig 
flere digitale utgaver.
 «Vi ønsker jo å være tilgjengelig, og 
da kommer vi ikke utenom mobiltele-
fonene, sier Arne Huse i Bibelselskapet. 
Mobiltelefonen får en stadig større 
underholdningsfaktor, og det er kanskje 
nettopp Bibelen sidemannen studerer, 

der han sitter opptatt med mobilen 
sin», sier Huse.
 YouVersion er en gratis app, som 
i oktober 2011 nådde 30 millioner 
downloads – det svarer til en installeret 
version på cirka hver 17. iPhone, iPad 
eller Android siden lanseringen i 2008.
I dette programmet kan du sette bok-
merker og skifte mellom forskjellige 
utgaver av Bibelen.
 Dessuten kan du legge opp 
leseplaner og koble det hele sammen 
med kalenderen.
 «Planen er å utvide til nye platt-
former og flere versjoner og språk, 
slik at alle hvor som helst i verden 
kan få gratis adgang til Bibelen», sier 
grunnleggeren av YouVersion, Bobby
Gruenwald.
 Bibelen har altså inntatt det digitale 
markedet for å bli. Om det populære 
spillet Angry Birds – hvor du med 
sprettert skyter ned griser med fugler 
– har en plan for å hamle opp med det 
kristne digitale framstøtet, gjenstår å se.

Inge Rese

 

Bibelen slår Angry Birds på app-markedet
Spillet «Angry Birds» 
har hittil vært det mest 
solgte programmet 
- en såkalt app - til 
mobiltelefoner. Men nå er de sinte fuglene 
vippet av pinnen med selveste Bibelen.

YouVersion har Bibel 2011-tekstene til-
gjengelig gjennom app.

OliveTree har en app som heter Bible-
Reader. Registrer deg på Olivetree.com og 
hent 2011-tekstene gjennom Bible-Reader.

Pomegranate App for iPad, 
iPhone og med støtte for iOS 5, 
samler ulike bibeltekster.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Vikersund menighetssenter

Program i desember:
Onsdag 07.12 kl. 19.00:  Vi synger julen inn.
                                    Sysle bl. kor m.fl.
Tirsdag 13.12 kl. 11.00:  Formiddagstreff
Tirsdag 13.12 kl. 19.00:  Åpen julesangkafé
                                    v/Modum kammerkor
Onsdag 14.12 kl. 19.00:  Opplysningsforum v/Kirkens  
 Nødhjelp.
                                    Besøk av Atle Sommerfeldt
Søndag 18.12 kl. 11.00:  Høymesse v/Geir Holberg.
                                    Søndagsskole.  Kirkekaffe.
Onsdag 28.12.kl. 18.00:  Juletrefest for store og små.

Menighetssenteret våren 2012:
I skrivende stund (20. oktober) er ikke programmet for 1. 
halvår 2012 helt klart. Men vi lover et flott program med 
bl.a. spennende temaer.

Første temakveld er onsdag 1. februar kl. 19.00. 
Da får vi besøk av Anne-Grethe og Jan Petter Bratsberg. 
De bor i Skien. Jan Petter er billedkunstner utdannet ved 
Statens håndverks- og kunstindustriskole.
Han er en av Norges fremste malere av natur og dyr. Han 
har utgitt flere kunstbøker. Men nå i høst kom boka «Skjulte 
skatter» som han har laget sammen med kona Anne- 
Grethe. Der har hun betraktninger over evangelienes Jesus, 
og tar oss med i det indre landskapet. Det ytre landskapet 
vises i bildene til Jan Petter. Denne kvelden blir en vandring 
gjennom skaperverk og evangelium.  

Resten av vårprogrammet kommer vi tilbake til når det er 
klart.

 
Atle Sommerfeldt til 

Vikersund menighetssenter
Onsdag 14. desember kl. 19 kommer 
Kirkens Nødhjelps generalsekretær, 
Atle Sommerfeldt, til Vikersund 
menighetssenter. 

Sommerfeldt er da nylig landet etter 
klimatoppmøtet i Sør-Afrika og kan 
gi oss en rapport derfra. Fikk vi 
noen bindende avtale? Og hvordan 
ble utfallet for verdens fattige som 
rammes hardest av klimaendringer? Vår tørst etter 
mer velstand innskrenker livet for dagens fattige og for 
kommende generasjoner. Er vi villige til å innse dette? 
Hva sier bibelen om grådighet? Og kan bibelen gi oss 
styrke til å endre vårt livsmønster?

Dette blir en av de siste mulighetene til å høre 
Sommerfeldt som leder for Kirkens Nødhjelp. I januar 
venter nye oppgaver som biskop i Borg.

Ole Augen Wiger

Nykirke ønsker velkommen 
til messe 

grytidlig juledags morgen!
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Vaaraan

Vaaraan advent/jul 2011 og på nyåret i 2012:
14. desember kl. 10.30  Hyggestund
8. januar 2012  Juletrefest – påmelding innen
 5. januar til Ragnhild,
 mob. nr. 416 72 083
12. februar 2012 kl. 15.00  Karneval

LysVåken  26. – 27. november
Konsert  i Åmot kirke 2. desember  kl. 18.00
Åmot jente- og guttekorps
og Sigdal skolekorps.
Gløgg og pepperkaker.
Gratis inngang. 
Konsert v/ Kulturskolen  3. desember  kl. 13.00
Førjulskonsert  v/Åmot Horn  8. desember  kl. 18.00
Konsert v/Sysle blandede kor  11. desember  kl. 18.00
Hyggestund  12. desember  kl. 10.30
Konsert v/Kor O2  22. desember  kl. 19.30
Julaftensgudstjeneste  24. desember  kl. 14.45
Midnattsmesse  31. desember  kl. 23.15
Juletrefest for Lokallaget av 
psyk. utviklingshemmede  fredag 6. januar kl. 17.00

Julefest 
Enger misjonsforenings årlige julefest i Åmot kirke 
Fredag 13 Januar kl. 18.00. Enkel bevertning.
Alle er hjertelig velkommen. 

Åmot kirke advent/jul 2011

Møter i menighetsrådet
22.11.11  Åmot kirke kl. 19.00.
13.12.11  Vaaraan kl. 18.00
07.02.12  Åmot kirke kl. 19.00.
13.03.12  Åmot kirke kl. 19.00.
25.03.12  Menighetens årsmøte, 
 Heggen kirke rett etter gudstjenesten
08.05.12  Åmot kirke kl. 19.00.
19.06.12  Åmot kirke kl. 19.00.

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

Har du behov for en 
samtale? 
På kirkekontoret vil det alltid være 
entil å møte deg eller formidle 
kontakt til en av prestene, diakonen 
eller en annen av de ansatte. 
Du kan også ringe ansatte, eller en
frivillig samtalepartner. 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

Åmot barnegospel sang i Heggen kirke 23. oktober.

Åmot barnegospel
Konsert på Åmotsenteret 1. desember    kl. 17.30
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Boken presenterer Juleevangeliet 
i vakkert kalligrafert og illustrert 
utgave med etterfølgende reflek-
terende tekster av Notto Thelle.

Det vakreste som er skrevet
«Beretningen om Jesu fødsel er det 
vakreste som er skrevet,» sa den 
svenske dikteren Pär Lagerkvist i en 
samtale med Jakob Weidemann en sen 
nattetime i Roma. 

Juleevangeliet er et kulturelt felleseie 
- man behøver ikke å ha en tro for å 
verdsette styrken og skjønnheten i 
beretningen. Den enkelte har frihet til 
å lese den på sin måte, og selv kirken 
rommer et mangfold av tolkninger. 
Boken gir innsikt i den kontekst og 

sammenheng som Juleevangeliet er 
skrevet inn i, der både historiske fakta 
og mysteriet blir vektlagt. Her handler 
det ikke om lettvinte påstander, men 
å gi leseren en bakgrunn for egne 

refleksjoner: Hvem var egentlig dette 
gåtefulle barnet som ble født i en stall 
og endte med å dele historien i to: før 
og etter? 

Notto Thelle:

Juleevangeliet

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra
keiser Augustus om at hele verden skulle inn-
skrives i manntall.   Denne første innskrivning ble 
holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  
Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til 
sin by.  Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp 
til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av 
Davids hus og ætt,   for å la seg innskrive sammen 
med Maria, sin trolovede, som ventet barn.  Og 
mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,    og 
hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og 
la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe 
sted.
 Det var noen gjetere der i nærheten som var 
ute på markene og holdt nattevakt over fl okken 
sin.  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og 
Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet 
av redsel. Men engelen sa til dem:           

«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, 
en glede for hele folket:  I dag er det født dere en 
frelser i Davids by;  han er Messias, Herren. 

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal fi nne et 
barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 

      
Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hær-
skare, som lovpriste Gud og sang:
          
 «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden
 blant mennesker som Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til 
himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn 
til Betlehem for å se dette som har hendt, og som 
Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg 
av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet 
som lå i krybben. Da de fi kk se ham, fortalte de alt 
som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som 
hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.  
 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grun-
net på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De 
lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt 
var slik som det var sagt dem.

Lukas 2:1-20

Juleevangeliet:
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Kari Elise Liodden bor i Åmot sammen 
med mannen Runar og fire barn i alderen 
6-12 år. Hun er utdannet sykepleier, 
men har vært hjemmeværende de 12 
siste årene. Hun har i flere år laget 
håndlagde kort med bibeltekster og 
egne fotografier. I 2010 startet hun 
enkeltmannsforetaket Kreativt Fokus 
og etablerte hjemmesiden www.bibel-
kort.no, for å ta hobbyen et steg videre. 
I høst har hun kommet ut med boka 
Hvil i min kjærlighet på Luther forlag 
og 42 ulike trykte postkort som hun gir 
ut selv.  Vi ville stille henne noen spørs-
mål.

Kan du fortelle litt om pboka og kortene?
Jeg har det siste året utviklet en serie 
på 42 ulike kort med bibeltekster og 
egne fotografier. 
 Jeg har hatt god hjelp og støtte 
av en responsgruppe på 20 personer 
som har vært med å velge ut 
bibeltekstene og som har kommet 
med tilbakemeldinger på de mange 
utkastene jeg har laget. De 42 utvalgte 
kortene finnes nå i ulike varianter: Som 
håndlagde doble kort, trykte post-
kort og som mannakorn (små-kort)
samlet i en glassskrukke. I juni i år ble
jeg dessuten oppringt av forlagssjefen 
i Luther forlag som spurte om jeg 
kunne tenke meg å lage en gavebok. 
Jeg sa ja, på betingelse av at jeg kunne 
bruke bibeltekstene og fotografiene 
fra kortene. Forlaget tente på ideen og 
resultatet ble boka Hvil i min kjærlighet. 
Kortene og boka har tekster fra den 
nye bibeloversettelsen som ble lansert 
19. oktober.

Er dette noe som kan bestilles på 
hjemmesiden din?
Ja, alt jeg lager kan bestilles her. På hjem-
mesiden ligger det også ute mer enn 400 
ulike håndlagde kort med bibeltekster, 
kort til livets store begivenheter som 
dåp, konfirmasjon, bryllup, og begravelse 
og julekort med et kristent budskap.

Hvorfor holder du 
på med dette?
Jeg er opptatt 
av å leve ut det 
livet som jeg tror 
Gud har for meg. 
Det er viktigere 
enn karriere og 
penger. Jeg har 
mange ganger i 
livet kjent på en 
ledelse til å gå 
inn i små eller store oppgaver som 
jeg tror Gud kaller meg inn i. Det å 
fotografere og koble bilder sammen 
med bibeltekster, opplever jeg som en 
gave og en oppgave. Dette gir glede og 
tilfredsstillelse, selv om det også har 
vært mange utfordringer. 
 I arbeidet med postkortene jobbet 
jeg i flere måneder uten å vite om jeg 
fikk avtaler om salg i noen av de kristne 
bokhandlerne. Nå har butikker i 12 av 
landets største byer kjøpt inn kortene, 
og det er jeg godt fornøyd med.
 Jeg hadde også liten erfaring med 
bilderedigering, layout og design, og 
brukte mye tid på å sette meg inn i 
flere omfattende dataprogrammer. Slik 
sett har jeg opplevd prosjektet som en 
troshandling. – Det å skulle stå i noe 
som jeg ikke vet utfallet av, og som 
jeg har følt er noen nummer for stort 
for meg. Jeg har flere ganger kjent på 
en uro for at hele prosjektet skal bli 
mislykket og bortkastet bruk av tid og 
penger. Da har det vært godt å få hvile 
i at jeg tror dette er noe Gud vil bruke 
meg til, og at han da også hjelper meg 
igjennom oppdraget. Når jeg føler meg 
liten, så vet jeg at Gud er så uendelig 
stor og mektig, og han kaller aldri til 
fiasko. 
 Når jeg nå ser tilbake på prosjektet, 
ser jeg også tydelig Guds ledelse 
igjennom arbeidet, og jeg tror at 
boka og kortene blir til velsignelse 
for mange. I Bibelen står det at Guds 
ord ikke vender tomt tilbake, men 

gjør det han vil og fullfører det han 
sender det til. (Jes 55.11) Dette gir meg 
motivasjon i arbeidet med å formidle 
bibelvers gjennom kort og bok. Gud 
virker gjennom ordet sitt og jeg har 
fått flere sterke tilbakemeldinger på 
hva kortene og boka har fått bety for 
enkeltmennesker. 

Har du et favorittvers i Bibelen?
Det er mange vers som er viktige for 
meg, men hvis jeg skal trekke fram ett 
må det være Jesaja 43,4: «Du er dyrebar 
i mine øyne, høyt aktet og jeg elsker deg». 
Dette er min sanne identitet uavhengig 
av mine prestasjoner, utseende, grad av 
vellykkethet og hva andre måtte mene 
om meg. Dette er den sanne identiteten 
til alle mennesker – uansett. Vi er elsket 
av Gud! Det er også utgangspunktet for 
tittelen på boka Hvil i min kjærlighet. Vi 
kan komme til Gud slik vi er, og være 
trygge på at han tar imot oss. Gud 
er først og fremst opptatt av å ha en 
relasjon til oss. Mange tenker at de ikke 
kan bli kristne før de har blitt tilnærmet 
«feilfrie», men det er å begynne i feil 
ende. Det starter med å si ja til Jesus, 
midt i all vår  ufullkommenhet. Gjennom 
dette nærværet kan han forvandle oss 
innenifra slik at gode ting kan skje. 
Uansett blir vi aldri fullkomne i det 
livet vi lever her på jorda, men Jesus vil 
hjelpe oss videre, og han gir oss alltid 
en ny sjanse. Jeg synes det er nydelig å 
få hvile i hans kjærlighet!

Intervju med Kari Elise Liodden:

Med hjerte for Ordet

• Foto: Nina Djærff
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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

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Ruth Miriam Brownlee og 
Morten Selmer Wahlmann  18.06.2011 Vestre Spone
Elizabeth Rico og Leif Yngve Solhjem 25.06.2011 Rud kirke
Silje Irén Bjertnes og Brede Grøterud 25.06.2011 Heggen kirke
Tina Linnerud og  Thomas Linnerud Skyline 02.07.2011 Nykirke kirke
Liz Jeanette Solhaug og Håvard Brandtenborg 02.07.2011 Heggen kirke
Signhild Meen Wærsted og Hans Peter Jenssen 30.07.2011 Heggen kirke 
Erika Malene Koi Solheim og Dani Aspedokken 30.07.2011 Nykirke kirke
Hilde Bøhn og Jan Helge Kaiser  06.08.2011 Heggen kirke

Brudeparet  Dato Kirke

Marianne Laupet og Stian Holen  06.08.2011 Heggen kirke 
Elin Arnegard og Rune Stene Løvaas 11.08.2011 Åmot kirke
Hilde Søraas Grønhovd og 
Arnstein Kroglund Fiskum  13.08.2011 Heggen kirke
Hege Kristiansen og Sven-Arne Reinemo 20.08.2011 Heggen kirke
Bjørg Lindvåg og Thomas Kråkemo 28.08.2011 Heggen kirke
Nina Mellebye og Ivar Kvistaas  23.09.2011 Heggen kirke
Marianne Helgesen og Torvald Hovde Saastad 24.09.2011 Snarum kirke
Hege Godø og Jonas Flaglien   11.11.2011  Åmot kirke
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Leonora Kristin Hovde Berglund 19.06.2011 Heggen kirke
Emilie Dahl Lund 19.06.2011 Heggen kirke
Marius Tollefsen Lundh 19.06.2011 Heggen kirke
Mari Torgersen 19.06.2011 Heggen kirke
Michael Maximillian Meyer 23.06.2011 Heggen kirke
Pauline Hæhre Marberg 26.06.2011 Snarum kirke
Amalie Lauvlid Walvatne 26.06.2011 Snarum kirke
Rolf-André Espesett Bråthen 03.07.2011 Åmot kirke
Amilia Mauseth 03.07.2011 Åmot kirke
Mille Holden Søgaard 03.07.2011 Åmot kirke
Herman Korsbøen Hølen 10.07.2011 Heggen kirke
Pernille Møller 10.07.2011 Haug kirke

Emilie Sjøstrand Hansson 24.07.2011 Nykirke kirke
Sølve Andreas Dyrnes Haraldsrud 31.07.2011 Heggen kirke
Sophia Rosenlund Samuelsen 07.08.2011 Åmot kirke
Celine Dalen 14.08.2011 Heggen kirke
Amy Lindberg Pedersen 14.08.2011 Heggen kirke
Peder Solheim 14.08.2011 Heggen kirke
Theodor Tønnessen 21.08.2011 Svelvik kirke
Sean-Leander Bye Busland 28.08.2011 Heggen kirke
Andreas Formo Eriksen 28.08.2011 Vestre Spone
Astrid Emilie Hvidsten Hafnor 28.08.2011 Åmot kirke
Sindre Johansen 28.08.2011 Heggen kirke
Ida Sofie Lindvåg Kråkemo 28.08.2011 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Henrik August Fagernes Bottegård 04.09.2011 Snarum kirke
Emil Madsen 04.09.2011 Nykirke kirke
Mari Sundhaugen Valstad 04.09.2011 Snarum kirke
Hanna Othilie Valstad 04.09.2011 Snarum kirke
Maria Berg Aronsen 11.09.2011 Heggen kirke
Ylva Voraberger Belgum 11.09.2011 Heggen kirke
Pernille Bjølgerud 11.09.2011 Olavskirken
Elias Paulsen 11.09.2011 Åmot kirke
Hein Skistad 11.09.2011 Heggen kirke
Hans Fredrik Kalager Dahlum 25.09.2011 Heggen kirke
Mathias Haave Strand 25.09.2011 Heggen kirke
Helma Bratvold Wahl 25.09.2011 Heggen kirke
Eline Bratvold Wahl 25.09.2011 Heggen kirke
Dennis Finsrud-Larsen 02.10.2011 Heggen kirke
Tilda Brunes Hammernes 02.10.2011 Heggen kirke
Snorre Norli Harstad 02.10.2011 Heggen kirke
Madelen Hovde Larsen 02.10.2011 Heggen kirke
Michelle Hovde Larsen 02.10.2011 Heggen kirke
Aaron Emilian Sørbye 02.10.2011 Heggen kirke
Jonas Gudbrandsen Aas 02.10.2011 Heggen kirke
Lilly Muggerud Carlsen 09.10.2011 Mjøndalen kirke
Vebjørn Martinsen 23.10.2011 Olavskirken
Samuel Leander Dybdal Mathisen 23.10.2011 Snarum kirke
Oscar Emanuel Moe 23.10.2011 Heggen kirke
Sebastian Møller Paulsen 23.10.2011 Snarum kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke
  
Ida Rønning 1934 23.06.2011 Modumheimen kapell
Gunvor Gudmundsen 1916 30.06.2011 Snarum kirke
Astor Paul Dahl 1931 06.07.2011 Snarum kirke
Else Sætra 1935 07.07.2011 Nykirke kirke 
Odd Harald Osa 1926 13.07.2011 Drammen lille kapell
Gudrun Hansine Sprakehaug 1924 13.07.2011 Rud kirke
Albert Ripe 1934 14.07.2011 Heggen kirke
Jens Nicolai Sandland 1925 15.07.2011 Åmot kirke
Gerd Krona 1928 15.07.2011 Heggen kirke
Eivind Ranheim 1925 20.07.2011 Heggen kirke
Lisbeth Holmen 1950 21.07.2011 Heggen kirke
Anders Marcussen 1924 21.07.2011 Nykirke kirke
Herdis Karine Aasand 1924 26.07.2011 Vestre Spone
Erling Kristoffer Tangerud 1935 29.07.2011 Heggen kirke 
Per Bjørnvolden 1932  Ingen seremoni. 
 Avdøde har gitt sitt legeme til forskning. 
Johan Halvorsen 1931 02.08.2011 Heggen kirke
Helge Thorrud 1949 05.08.2011 Snarum kirke 
Rudolf Lund 1930 10.08.2011 Heggen kirke
Anne Karine Rolid 1942 11.08.2011 Snarum kirke
Eva Synnøve Korsbøen 1938 12.08.2011 Snarum kirke
Gunnar Lie 1924 16.08.2011 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke
  
Einar Karsten Hæhre 1913 19.08.2011 Snarum kirke
Anne Grethe Petersen 1931 23.08.2011 Åmot kirke 
Gudmund Skinstad 1926 24.08.2011 Heggen kirke
Hugo Bjølgerud 1958 25.08.2011 Heggen kirke
Gunvor Oddveig Svendsrud 1924 26.08.2011 Snarum kirke 
Ella Marie Lundgrenn-Bråthen 2011 30.08.2011 Heggen kirke
Solveig Kristiansen 1921 31.08.2011 Vestre Spone
Paul Olsen 1967 01.09.2011 Drammen krematorium 
Trygve Thon 1918 02.09.2011 Heggen kirke 
Eva Kristin Langeland 1969 07.09.2011 Heggen kirke
Solveig Nordset 1921 13.09.2011 Åmot kirke
Sigurd Arnold Lyngvi 1925 13.09.2011 Åmot kirke 
Haldis Marie Skretteberg 1919 15.09.2011 Åmot kirke 
Erling Bjørnsen 1945 23.09.2011 Heggen kirke
Gerd Olaug Flatby 1920 27.09.2011 Åmot kirke 
Margit Røed 1922 28.09.2011 Åmot kirke 
Hjørdis Moland 1923 29.09.2011 Modumheimen kapell
Kirsten Betty Lilleås 1930 30.09.2011 Heggen kirke
Signe Wiola Marstrander 1918 12.10.2011 Nykirke kirke
Eli Alma Baardsen Jenssen 1941 18.10.2011 Heggen kirke
Herman Larsen 2011 19.10.2011 Heggen kirke
Marit Irene Thon 1919 28.10.2011 Heggen kirke
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Returadresse:

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

November: 
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. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
 Inger Ma Bjønnes og Ellen Jepsen.

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. Geir E. Holberg, 

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.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Gunnar Fagerli 

og Helge Harila.
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 Nils Christian Ottesen.
 Søndagsskole. Kirkekaffe.

24. desember - Julaften - Luk 2, 1-20
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15: 

Julaftensgudstjeneste. Arild Løvik og 
 Kristian Johnsen. 
Rud kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. 
 Tormod Moviken og Mona Lindseth.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. 

Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 14.45: Julaftensgudstjeneste. Runar 

J. Liodden, Hanna L. Øien og Åmot barnegospel.
Olavskirken kl. 15: Julaftensgudstjeneste. 
 Jon-Erik Bråthen, Henriette og Håkon Skagen.
Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 

Tormod Moviken og Mona Lindseth.
Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Hanna L. Øien.

25. desember - 1. juledag - Joh 1, 1-14
Nykirke kirke kl 08.00: Julemorgengudstjeneste. 

Runar J. Liodden, Hanna L. Øien. 
 Buss fra YX Geithus kl. 07.30.
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen. 
 Sang ved Tone Martha Eriksen.

26. desember - 2. juledag - Matt 10, 16-22
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Tormod Moviken og Knut Johnsen.

31. desember - Nyttårsaften - Joh 14, 27
Åmot kirke kl. 23.15: Midnattsmesse. 
 Geir E. Holberg og Hanna L. Øien.

 .Januar 2012: 
Søn 1. januar - Nyttårsdag - Matt 1,20b-21
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
 
Søn 8. januar - Kr. Åpenbaringsdag - Luk 2,40-52
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.
 
Søn 15. januar - 2. søn i åpenbaringstiden 
- Mark 1,3-11
Snarum kirke kl. 11: Høymesse.
Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt.
 
Ons 18. januar -
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Forbønnsgudstjeneste.
 
Søn 22. januar - 3. søn i åpenbaringstiden - 
Joh 4,4-26
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.

Søn 29. januar - 4. søn i åpenbaringstiden - 
Joh 9,1-7.35b-38
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse.
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste 
 v/Tro og Lys. 
 Februar:
Søn 5. februar - Såmannssøndagen - Mark 4,26-34
Åmot kirke kl. 11: Økumenisk gudstjeneste. 
 (Ikke dåp)
 
Søn 12. februar - Kristi forklarelsesdag - Mark 9,2-13
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
 Heggen Gospel. (Ikke dåp)
 
Søn 19. februar - Fastelavnssøndag - Joh 12,20-33
Heggen kirke kl. 11: Høymesse.
Åmot kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste. 
 Sang ved Åmot Barnegospel.
 
Ons 22. februar - Askeonsdag - 
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Kveldsgudstjeneste.
 
Søn 26. februar - 1. søn i fastetiden - Mark 16,21-23
Heggen kirke kl. 09.30: Sportsgudstjeneste.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste 
 v/Tro og Lys.
 Mars:
Søn 4. mars - 2. søn i fastetiden - Luk 7,36-50
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.
Rud kirke kl. 11: Høymesse.
 
Søn 11. mars - 3. søn i fastetiden - Mark 9,2-13
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Åmot 

barnegospel deltar. Skidag etter gudstjenesten.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse.
 
Søn 18. mars - 4. søn i fastetiden - Joh 12,20-33
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.
 
Søn 25. mars - Maria budskapsdag - 
Mark 16,21-23
Gulsrud kirke kl. 11: Høymesse. 

Konfirmantweekend.
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Menighetens årsmøte.
Åmot kirke kl. 17: Barnegudstjeneste.
 April:
Søndag 1. april  - Palmesøndag - Matt 26,6-13
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse.

Oj,  der forsvant  hele julehandelen inn i 
kollektbøssa, Terje….(Anne Marie Trulsrud 
prøver ut menighetens nye kollekt terminal)

Baksidebilde:

Modum Menighetsblad ønsker alle en velsignet adventstid og julehøytid!


