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«Spør bare dyrene, de lærer deg, 

himmelens fugler gir deg kunnskap. 

Eller tenk på jorden, den opplyser deg, 

fisken i havet har noe å fortelle. 

Hvem skjønner ikke når han ser alt dette 

at Gud har skapt det med sin kraft? 

Han har hver levende sjel i sin hånd og 

rår over ånden i hver manns kropp.» 
(Job 12,7-10)
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«Spør bare dyrene, de lærer deg, 

himmelens fugler gir deg kunnskap. 

Eller tenk på jorden, den opplyser deg, 

fisken i havet har noe å fortelle. 

Hvem skjønner ikke når han ser alt dette 

at Gud har skapt det med sin kraft? 

Han har hver levende sjel i sin hånd og 

rår over ånden i hver manns kropp.» 

(Job 12,7-10)

I disse dager

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

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

Send din gave til bankgirokonto: 2270 03 24366

I disse dager det 70 år siden de gjenlevende i Auschwitz ble 
befridd. Vi ser de grufulle bilder og minnes om et system hvor 
mennesket ikke hadde noen som helst verdi i seg selv. 
Vi vil ikke at det skal skje igjen.

I disse dager er det 35 år siden Jon Mamen kom til Modum og ble innsatt som 
kapellan i Nykirke kirke. I 35 år har han gjort sin prestegjerning her i Modum.  
Sådd Ordet og trofast vært en medvandrer i sorg og glede.

I disse dager opplever vi usikkerhet rundt det som skjer i verden. Mange ekstreme 
grupper som tilraner seg vår tid og oppmerksomhet. Mange av oss blir skremt.  
Hva skjer?

I disse dager lever vi våre liv her i Modum, og vi er nærmest oss selv og dem vi 
omgås. Det er her vi kan gjøre en forskjell. Du kan gjøre en forskjell. Kanskje ikke 
for verden, kanskje ikke for landet eller bygda, men kanskje for en.

Våre dager er nå og vår tid er nå. La oss sammen løfte frem det gode budskapet 
om Jesus Kristus, verdens frelser. Holde frem det som er rett og godt for  
mennesker. Du og jeg kan vise omsorg og kjærlighet i møte med de menneskene 
Gud sender i vår vei.

Våre dager er nå. Det er nå vi må løfte frem Guds gode ord og løfter til oss.  
Løfte frem Han som selv er kjærligheten. Løfte frem den frihet og den kjærlighet 
han gir. Frihet til å være dem vi er skapt til å være. Frihet til å ta ham inn i våre liv. 
Frihet til å velge livet.

Din dag er nå. Se din nestes ansikt, møt blikket. De øynene du møter er øyne  
skapt av Gud.  Aldri vil vi helt ut klare å se på en annen med Guds øyne,  
men la oss prøve å se på hverandre med øyne som forstår, som viser medfølelse, 
glede. Øyne som aksepterer, ja øyne fylt av kjærlighet.

Vårt indre øye, troens øye, kan se det vi ikke forstår, det vi bare aner,  
det vi kan undre oss over. Og i disse dager kan du og jeg gjøre en forskjell.

Guds velsignelse

Geir, prest
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I fjor foretok InFact for VG en spørre-
undersøkelse der over 1000 nordmenn 
svarte på spørsmål om påsken. I følge 
VG ville selv påskeharen ristet på hodet 
av resultatet. Nesten en tredjedel visste 
ikke hva som skjedde skjærtorsdag. En 
fjerdedel visste ikke hva som skjedde 
langfredag. Og hvem har hørt om Simon 
fra Kyrene som hjalp Jesus med å bære 
korset? 26 prosent. VG spør derfor: 

«Det kristne påskebudskapet 
synes å være forsvunnet. 

Hvem kan redde påsken?»

Det er mange og kraftfulle diskusjoner 
for tiden i kirke og samfunn. Men det 
er ganske stille rundt Jesus. Få eller 
ingen provoseres eller begeistres av 
ham. Det er lenge siden folkemengden 
hyllet ham og jublet «hosianna», og 
like lenge siden de ropte «Korsfest» 
og hånet ham i høymælt protest. Han 
verken hylles eller hånes, hedres eller 
skjelles ut, men blir heller ignorert og 
forsøkt tiet i hjel. Mennesker forteller 
meg at de har sans for kirkerommet,  
kirkegårdene og kirkens rituale, men er  

mindre opptatt av Jesus som forbilde 
og enda mindre engasjert av Ham som 
verdens frelser. «Vi er ikke motstandere 
av ham», sa en engasjert kvinne, «men 
dere prestene har gjort ham til en 
tannløs, museal skikkelse som ikke 
er egnet til å berike og berøre livene 
våre.» Spørreundersøkelser, som den i 
VG før påsken i fjor, viser i alle fall at 
kunnskapen om Jesusskikkelsen er laber. 
Mange forteller at deres påskefeiring i 
byen, på fjellet eller ved sjøen fungerer 
aldeles utmerket uten Jesus. 
 Derfor denne ettertanken før 
påske. Kirken beskriver Jesus som den 
eneste Gud med sårmerker, og i denne 
tiden før påske følger vi ham på vei mot 
Jerusalem. En mann med sår og seier, 
men alltid med blikket festet på de som 
har det vondt. Dette skal kirken snakke 
om i en kultur hvor Jesus er i ferd med 
å bli oversett og hvor vi som kirke er 
engasjert av at enda flere kan komme 
til Guds hus. Derfor arrangerer også 
Tunsberg Bispedømme konferansen 
«Fullt hus» i Larvik 12. juni hvor temaet 
er: 

Hva kan vi gjøre for at flere 
kommer til kirkens gudstjenester?

Det fortelles at det aldri har vært så 
mange besøkende i Louvre for å se 
Mona Lisa som etter at bildet av henne 
ble stjålet. De kom altså for å se plassen 
der hun hadde prydet veggen i galleriet. 
Kanskje er det når hjelpen ikke er der, 
at vi for alvor etterspør den? Kanskje 
må det et fravær til for at vi skal oppleve 
savn? Det er i mørket vi spør etter lys. 
Derfor samlet Jesus sine disipler rett 
før påskens mørkeste dag i Jerusalem 
og sa til dem: «Jeg er kommet som lys til 
verden for at den som tror på meg, ikke 
skal bli i mørket». Jesus er mer opptatt 
av å redde oss enn å redde en høytid! 
Ja, dette er våre menigheters mål: at 
flere skal oppleve Jesus som lys i mørke 
og kirken som et godt sted å være.  

Velkommen til 
påskens gudstjenester og 

velsignet påske!

Hvem kan 
redde påsken?
Av Tunsberg biskop Per Arne Dahl

Jesus betalte alt
Jesaja, 53:5
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Vil du være en av kandidatene når nytt 
menighetsråd skal velges?

Hva gjør menighetsrådet? 

Menighetsrådet leder menighetens  virk- 
somhet der du bor. Som medlem i  me- 
nighetsrådet kan du ha stor innflytelse 
på de lokale oppgavene og utfordringene 
i din kirke. Menighetens arbeid spenner 
over mange temaer – bl.a. miljø og 
rettferdighet, gudstjeneste, musikk, 
misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt 
jus og økonomiforvaltning. Her er 
noen eksempler på menighetsrådets 
ansvarsområder: 

u  Trosopplæring blant døpte mellom  
0 og 18 år 

u  Diakonalt arbeid  (kirkens 
omsorgstjeneste) 

u  Gudstjenester 
u  Kirkemusikk 
u  Ofringer 
u  Utleie av kirken 
u  Uttalerett ved ansettelser av prest, 

prost og biskop 
u  Samarbeid med frivillige 
u  Langsiktig planlegging av  

menighetens arbeid  

Hvem er med i menighetsrådet? 
Ulike mennesker med ulike meninger   
samles i menighetsrådene for å gjøre  
kirken tydelig, synlig og relevant i lokal- 
samfunnet. Det er 4–10 medlemmer i 
menighetsrådet. Medlemmene har ulik 
utdannings- og yrkesbakgrunn og mange 
er også aktive på andre arenaer i 
lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten 
fast på rådsmøtene. 

Hva kreves av deg? 

For å kunne stille til valg må du være 
medlem av Den norske kirke, altså 
døpt, og du må minst fylle 18 år i år. For 
at velgerne skal få vite mest mulig om 
kandidatene må du gi en presentasjon av 
deg selv og din bakgrunn når det gjelder 
arbeidserfaring og interesser. Det er  
også viktig å si fra om hvilke saker og  
arbeidsområder du vil prioritere i me-
nigheten din. 

Hvor mye arbeid innebærer dette? 

Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i  
halvåret. Antall møter kan avhenge av  
hvilke og hvor mange saker som er 
aktuelle  i menigheten.  Arbeidet krever 
ikke mye av  fritiden din; de fleste 
bruker mindre enn en  time i uka på 
vervet. Medlemmene velges for fire år. 

Kan jeg gjøre en forskjell? 
Som medlem i menighetsrådet får du 
mulighet til å fremme saker du selv 
synes er viktige, og påvirke kirkens 
arbeid i ditt lokalsamfunn. Du kan 
engasjere deg på felt du interesserer 
deg for. En undersøkelse blant sittende 
menighetsrådsmedlemmer 
viser at et stort flertall trives og 
opplever det som meningsfylt å være 
med i menighetsrådet. 85 prosent synes 
vervet er mer eller like tilfredsstillende 
som de hadde forventet. 

Fremdeles i tvil? Her har du 10 
gode grunner til å bli med: 

1.  Du bidrar til å holde lokalkirken 
levende 

2.  Du blir del av et kristent fellesskap 
3.  Du gjør en viktig jobb for 

fellesskapet 
4.  Du kan sørge for et trygt og godt 

fritidstilbud for barn og unge 
5.  Du får innblikk i og påvirker de  

demokratiske prosessene i kirken 
6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet 

ditt 
7.  Du kan sørge for at din kirke er en 

åpen og inkluderende kirke 
8.  Du preger aktivitetstilbudet i 

nærmiljøet ditt 
9.  Du får nyttig styreerfaring som du 

kan bruke i andre sammenhenger 
10. Du kan oppdage nye sider ved deg 

selv

Din kirke, ditt valg 
•  Ca. 3,1 millioner nordmenn har 

rett til å stemme ved kirkevalget 
13.–14. september i år. 

•  Men hvem skal du stemme på? 
 Kanskje svaret er deg selv? 
•  Ønsker du å stille som kandidat? 
•  Kontakt menighetskontoret i 

soknet der du bor. 
•  Sett preg på din kirke 
•  Vil du være med i menighetsrådet? 

13.–14. september er det
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www.kirkevalget.no 

Sammen er vi best! 

 

Er det saker i kirken som engasjerer deg?  
Eller har du tanker om hva som skal til for at kirken 
skal fylles på gudstjenester og andre samlinger?  
Da bør du takke ja til å bli kandidat  
til menighetsråd!  
Vi trenger deg! 
Vi ønsker oss gjestfrie, åpne og fulle kirker  
og vil gjerne ha med deg på laget!  
Sammen er vi best!  Beste hilsen Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg 

Vil du være med—eller lurer du på noe? 
• Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 32 78 32 30!
• Mer informasjon finnes også på www.kirkevalget.no

og kirken.no/tunsberg.

I menighetsrådet er du med på å legge til rette for at kirken er en viktig, 
synlig og aktiv aktør i lokalsamfunnet. 
Aktuelle saker i menighetsrådet er 
• Trosopplæring
• Tilrettelegging av arbeid blant konfirmanter og ungdom
• Gudstjenesteliv
• Diakoni
• Misjon
• Uttalelse om tilsetting av prest
• Kulturarbeid i menigheten

Hva gjør menighetsrådet? 

www.kirkevalget.no 

Sammen er vi best! 

 

Er det saker i kirken som engasjerer deg?  
Eller har du tanker om hva som skal til for at kirken 
skal fylles på gudstjenester og andre samlinger?  
Da bør du takke ja til å bli kandidat  
til menighetsråd!  
Vi trenger deg! 
Vi ønsker oss gjestfrie, åpne og fulle kirker  
og vil gjerne ha med deg på laget!  
Sammen er vi best!  Beste hilsen Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg 

Vil du være med—eller lurer du på noe? 
• Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 32 78 32 30!
• Mer informasjon finnes også på www.kirkevalget.no

og kirken.no/tunsberg.

I menighetsrådet er du med på å legge til rette for at kirken er en viktig, 
synlig og aktiv aktør i lokalsamfunnet. 
Aktuelle saker i menighetsrådet er 
• Trosopplæring
• Tilrettelegging av arbeid blant konfirmanter og ungdom
• Gudstjenesteliv
• Diakoni
• Misjon
• Uttalelse om tilsetting av prest
• Kulturarbeid i menigheten

Hva gjør menighetsrådet? 

Senk skuldrene – 
løft blikket
Modum menighet inviterer til 
Dags-retreat på Institutt for 
sjelesorg lørdag 18. april kl. 11.00 
–16.30 (registrering, betaling, 
kaffe kl. 10.30–11.00)            

Retreatdagen ledes av Leif Gunnar 
Engedal. Han har vært leder på Institutt 
for sjelesorg og professor på Menig-
hetsfakultetet. Han er interessert i, og 
har erfaring  med kristen spiritualitet og  
retreat. Så dagen er i de beste hender.
 På en dagsretreat lever vi i en enkel 
rytme med tidebønn, stillhet og medita- 
sjon. På en slik dag får vi legge av oss 
det som tynger og ta imot kraft og mot 
til å gå videre. Vi spiser middag i taushet 
mens vi lytter til nydelig klassisk musikk.
 Det blir også anledning til å benytte 
de fine turmulighetene på moane 
rundt instituttet. Du kan også besøke 
Olavskirken som står åpen. På retreat 
kan du kanskje få kontakt med din 
dypeste lengsel og komme tilbake til 

det som er mest viktig i ditt liv. 
 Komiteen for stillhetsarbeid i 
Modum menighet står også bak denne 
dagen. Komiteen er før presentert i 
Menighetsbladet. I stedet for diakon 
Torunn Nateland som har sluttet, har 
vår nye diakon Kirsti Hole kommet inn.
Håper du får lyst til å komme. På grunn 

av begrenset plass i spisesal og kapell 
setter vi maks deltakerantall til 30.

Helge Gutuen

Pris: kr. 250,-
Påmelding innen 8. april til 
Modum kirkekontor tlf. 32783230
eller e-post til: kirsti@modumkirke.no
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Førsteklasses er 4 samlinger i mars for barn i første klasse. 
På førsteklasses er det leik, bibelfortellinger, musikk og kir-
kekino. Og så lager vi forskjellig fint som vi kan ta med hjem. 

Førsteklasses er en del av trosopplæringen til barn i Modum 
menighet. Når barna blir døpt, lover vi som menighet at vi vil hjelpe 
foreldre og faddere med å fortelle hva barnet er døpt til – fortelle 
om Gud og Jesus, om tro, håp og kjærlighet. Mye av den tradisjonelle 
kristendomsundervisningen er tatt ut av skolen. Derfor vil vi tilby 
samlinger der barna blir kjent med kirka, med bibelfortellinger, san-
ger og salmer. 
 Vi vil bl.a. snakke om dåp, nattverd, bønn og tilgivelse. De skal 
også få være med og dramatisere bibelfortellinger, ha formingsaktivi-
teter og leik. Og så er det kirkekino med «Kirkerottene». 

Anne-Kjersti Holberg
Trosopplærer i Modum menighet

• Foto: Mona Lindseth

Velkommen 
til Babysang!
Åmot kirke annenhver onsdag 
kl.12:15. Det er lunsj på kirketorget 
fra kl.11 for de som ønsker det. Ingen 
påmelding. Datoene for våren: 18/3, 
8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6

Vikersund menighetssenter tors-
dager kl.12:30-14:40. 
Vi starter med Babysang-samling, og så 
er det mat og prat etterpå. Ny gruppe 
starter 16. april.  Påmelding til Kirke-
kontoret (3278 3230)
Eller til Anne-Kjersti Holberg 
annekh@modumkirke.no
(416 57 059)
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Da må du bli med 
på Tårnagenthelg! 

Bli med på spennende oppdrag i kirka, 
hvor vi løser mysterier nede i kirke-
rommet og høyt oppe i kirketårnet.

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

3. klassing:

Er du klar for å bli 
en ekte tårnagent?

Velkommen til Tårnagenthelg 18.–19. april!

• Foto: Mona Lindseth
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Kirsti er født i Båtsfjord, men 
har tilbrakt store deler av livet 
 i Krødsherad. Hun har utdannelse 
fra Diakonissehusets sykepleier- 
høgskole, Norsk Diakonihøgskole 
og Norsk høgskole for hel-
hetsterapi. Hun er 47 år, gift med 
Svein og har to døtre. Hun har 
arbeidet som miljøarbeider i 
psykiatri i Krødsherad siden 2006. 

– Barnetroen har fulgt meg gjennom 
livet og jeg føler den har modnet gradvis  

med årene, sier Kirsti. Hun har vært 
aktiv i menighetsrådet i Krødsherad,  
blant annet med diakoni-utvalget, 
gudstjeneste-utvalget og ikke minst 
som medliturg i menigheten.  

De forfulgtes sak 
Jeg fikk tidlig interesse for de som blir 
forfulgt for sin tro, og den urettferdighet de 
lider under. Dette bidro nok med å styrke 
meg i troen, sier Kirsti. 
 Stefanusalliansen er en misjons- og 
menneskerettighetsorganisasjon som 
betyr mye for henne og som hun aktivt 
støtter ved å formidle salg av gripekors.  

Guds plan
Tilfeldighetene brakte henne til Mo- 
dum menighet. Dagen før søknads-
fristen gikk ut, gjorde en kollega henne 
oppmerksom på diakon-stillingen utlyst 
av Modum menighet. Kanskje tiden var 
moden til å bruke diakon-utdannelsen 
– tenkte hun – og sendte en søknad. Og 
blant mange godt kvalifiserte søkere 
fikk hun jobben. – Kanskje var det en 
Guds plan med dette, undrer Kirsti.

– Jeg trives godt her i menigheten. Gode 
kolleger i staben inkluderer meg på en fin 
måte, og blir godt tatt i mot av de flotte 

frivillige i menigheten. Jeg gleder meg til å 
gå på jobb hver eneste dag, sier Kirsti. 

Diktsamling
Kirsti er glad i å skrive, og ga ut 
diktsamlingen «Døgnskrift» på Gylden-
dals forlag i 1985. I dag er hun å finne 
på blogg – hvor hun formidler trostan- 
ker og skriver andakter med utgangs-
punkt i skriftstedene. Noen dikt har  
det også blitt. Du kan lese mer om 
dette på www.trostanker.blogspot.no.

Evangeliet i handling
– Jobben er variert og jeg får brukt meg 
selv på ulike arenaer, sier Kirsti. Det er 
enkeltsamtaler, sjelesorg, bønnegruppe og 
andakter på institusjoner og hyggetreff. Jeg 
er med på fasteaksjonen, grønn menighet, 
misjonsutvalget, Tro og Lys, og jeg deltar i 
menighetens gudstjenester. En viktig del av 
arbeidet er også å støtte opp om frivillig 
innsats, sier Kirsti.  Dette er mine bidrag til 
menighetens mål om å gjøre Jesus synlig 
i bygda vår.

Vi ønsker Kirsti all mulig lykke, flyt og 
mening i den nye jobben.

Inge Rese

Kirsti Hole,
vår nye diakon

Ny lyd i kirkene
Årets julegave til menigheten var 
oppgradering av lydanleggene i alle 
kirkene! Det har vært svært ulik 
kvalitet på lyden og anleggene i de 
forskjellige kirkene. Uken før jul ble  
arbeidet med oppgraderingen gjort 
ferdig, og alle kirkene skal nå ha ganske 
likt oppsett for lydutstyr. Noe er kjøpt 
nytt mens noe er flyttet rundt på fra 
en kirke til en annen. Det vi har kunnet 

gjenbruke eller som passet bedre i 
sammensetningen av utstyr i en annen 
kirke enn der det var, er flyttet. 
 Tilbakemeldingene fra musikere og 
ansatte som brukte utstyret i julen er 
at det fungerer veldig bra! Så håper vi 
at menigheten nå får en enda bedre 
lydopplevelse. 
 Velkommen til å ta en test i en av 
våre gudstjenester eller andre arran-
gementer!
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De har stilt opp som frivillige musikk-
refter på utrolig mange gudstjenester 
og arrangementer og bidratt til å be-
rike musikkmiljøet i menigheten vår.
 For femte året på rad stilte familien 
Skagen i Nykirke 1. juledag kl. 08.00 (ja, 
faktisk før det også, for de må jo øve 
og stemme instrumentene). De har 
vært trofaste og villige medarbeidere  
i Åmot barnegospel, Modum Soul  
Children og på trosopplæringens bred-
detiltak. Foreldrene har også kjørt og 
hentet til ulike tider rundt om i hele 
Modum.
 Prisen er en anerkjennelse for det 
familien har gjort og for det de fortsatt 
gjør! 

Vi gratulerer.

Familien Skagen tildeles frivillighetsprisen. Fra venstre Anne Margrete, Henriette, Håkon, 
Andrea og Arne Kristian.

Mange tok turen til årets frivillighetsfest. 

Familien Skagen 
fikk menighetens frivillighetspris

• Foto: Trine Kvalnes
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Familiespeiderns samling 

på Sponevollen 8. februar

 

Ingrid Mathea i fint driv ned flaggløypa. Susana i full fart. Therese og Odd, to glade familiespeider 
ledere.

Britt Dahl holder andakt mens Øyunn, Julian, Harald, Ingrid Mathea, Tuva, Åshild og Therese dramatiserer historien om Peter i fengselet.

• Foto: Røvang
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Martine og Christina på skøytebanen med familiespeideren!                  Foto: Bente Holm

Permisjon
Runar Liodden er denne våren inn- 
vilget permisjon i 50 % fram til som- 
merferien for å jobbe for IKO 
kirkelig pedagogisk senter, i Oslo. IKO 
 driver blant annet et forlag som 
har stått bak boka om Lars og Liv 
som Modum menighet har delt ut til 
4 åringer i en årrekke, i tillegg til boka
«Barnet i våre hender» og fadder- 
hilsener som vi også har delt ut ved dåp. 
Runar skal først og fremst være med 
å utvikle et nytt undervisningsopplegg 
til konfirmanter som skal lanseres 
seinere i år. I tillegg vil han også farte 
litt rundt og holde foredrag, samt 
være med i planleggingen av høstens 
nasjonale Trosopplæringskonferanse 
på Varemessa i november. 
 Lars Skagestad kommer inn som 
vikar for Runar. Han er 53 år og gift 
med Ingeborg som er kateket i Nedre 
Eiker menighet. De har tre sønner 
hvor den ene spiller for nyopprykkede 
Mjøndalen. Lars er en dyktig prest og 
en omgjengelig person som vil passe 
godt inn i staben og menighetens 
arbeid. Lars vil hovedsakelig ha begra-
velser og gudstjenester som sine 
arbeidsoppgaver i Modum. Vi ønsker 
Lars velkommen og la oss ta godt 
imot ham. 

Familiespeiding i regi av Modum 
menighet og KFUK-KFUM-Speiderne 
er et tilbud til store og små, og de 
fleste samlingene vil være utendørs på 
ulike steder i kommunen.
 Familiespeiding er et tilbud til 
familier av alle fasonger og størrelser 
uten aldersbegrensninger. Voksne og 
barn skal lære, lage og leke sammen. 
Rammen om det hele er friluftsliv og et 
møte med Gud. Familiespeiding skiller 
seg fra vanlig speiderarbeid ved at 
opplegget er rettet mot hele familien. 
 Hovedfokus for samlingene er å 

være ute i naturen sammen, uten et 
stramt program. Men mat/middag som 
vi lager sammen vil være en naturlig del 
på de fleste samlingene. 
 Vi gleder oss til en flott speidervår 
sammen! Velkommen til å være med!

Kontaktperson: Odd Røvang, 
odd@rovang.com / 930 66 745.
Facebookgruppe: 
Familiespeider, KFUK/KFUM, Modum
Mer info og terminliste: 
www.modumkirke.no; 
www.kfuk-kfum-speiderne.no

Velkommen til
familiespeidern
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• Foto: Røvang

Forberedelser til karneval i aktivitetsgruppa til barnegospelen.

Foran: Nina, Vår Emilie og Åshild. 
Bakerst: Øyunn, Henriette og Ingrid Mathea.

Petter. Selma.

Klara og Sunniva.

Monica.

Kunst og 
kreativitet
Forberedelsene til karnevalet er i full gang i Åmot barnegospel, 
og alle er med og lager sine egne masker.
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• Foto: Røvang

Solister Anna og Celine på «Verdens 
barnekarneval».

Prinsessen Elisabeth og babyen Ingrid 
Mathea solister på «Ellevill glede».

Julian får hull på pinjataen mens Morten, Elin, 
Runar og Trygve passer på så godt de kan.

En veldig søt prinsesse. Heksen Merethe. Fyrstikken Kari.

Klovnen Elin.Klovnen Viktoria.

Kong Øyvind.

Babytvillingene Ingrid 
Mathea og Åshild.

Klovnen PetterBabyen Målfrid.

Kong Vidar dirigerer.

Karneval i kirken

På dagen før fasten – altså fastelavnssøndag den 15. februar – 
observerte vi klovner, prinsesser, cowboys og mange andre fine antrekk i Åmot kirke. 
Et flott arrangement som gledet både liten og stor.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015: 

I kriser er vann kritisk

Klimaendringene fører til flere og 
verre katastrofer, og truer men-
neskers tilgang på rent vann. I 
høst overlevde Muhammed og 
familien så vidt den dramatiske 
flommen i Pakistan.
 Det er de fattigste som ram-
mes hardest av klimaendringene, 
enten det er i tyfon på Filippinene, 
tørke i Etiopia eller flom i Pakistan. 

En av dem som nylig har fått merke 
dette på kroppen, er Muhammed Irs-
dad. Han er gift og har 3 barn, og bor i 
landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En 
morgen, tidlig i oktober, kom flommen 
til landsbyen. Og den kom brått. 

- Vannet kom i stor fart fra kanalen, 
og jeg måtte ta med familien og løpe 
i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, 
som ligger litt høyere enn resten av 
landsbyen. Slik berget vi livet, forteller 
Muhammed. 

Ble syk av vannet
Familien ble boende på denne landevei-
en uten ly i over en måned, ventende 
på hjelp. Da flommen kom, hadde de 
ikke tid til å ta med verken husdyr eller 
eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt 
og husdyrene druknet. 
 - Vi har aldri opplevd flom i lands-
byen før, det er noe helt nytt, sier Mu-
hammed. 

Flommen hadde store konsekvenser 
for Muhammeds familie. Tidligere job-
bet Muhammed som sikkerhetsvakt og 
hele storfamilien var avhengige av inn-
tekten hans. Etter flommen måtte Mu-
hammed være sammen med familien 
og han mistet derfor jobben. I tillegg 
har flommen gjort at drikkevannet er 
forurenset. 
  Datteren min på to år har blitt syk 
av å drikke vannet etter flommen. Det 
er så vidt vi hadde råd til å betale for 
medisinene hun trenger for å overleve, 
forteller han alvorlig mens kona holder 
datteren tett inntil seg. 
 Kirkens Nødhjelps partner Sunghi 
var en av de første organisasjonene 

• Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp.
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som kom til Basti Riaz Abad. De skal 
gi Muhammed og landsbyen nye hånd-
pumper, latriner, hygieneutstyr og sikre 
at landsbyen igjen får trygt vann. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann 
noe av det aller første Kirkens Nød-
hjelp stiller med i katastrofer. Vi sørger 
for rent vann og mulighet til gode sani-
tærforhold der alt er ødelagt. Samtidig 
jobber vi sammen med folk i utsatte 
områder for å forebygge den neste  
naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp 

jobber i tillegg med å påvirke politikere 
og andre beslutningstakere til å stanse 
klimaendringene.  
 Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp 
for å hjelpe. Tirsdag 24. mars arrange-
res Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av 
menigheter over hele landet. Ditt bi-
drag her i Modum gjør det mulig for 
Kirkens Nødhjelp å være der med rent 
vann når katastrofen rammer.

Ole Wiger, Kirkens Nødhjelpkontakt og 
Kirsti Hole, diakon

Fasteaksjonen 2015
•  Tirsdag 24 mars fra kl. 17.00
•  Dør-til-dør-innsamling med plomber- 

te bøsser. Har som mål å nå alle hus-
stander i Modum.

•  Modums 100 konfirmanter med for-
eldre stiller som bøssebærere. Men 
vi trenger flere. Vil du være med som 
bøssebærer? Ring kirkekontoret tlf. 
32 78 32 30 eller møt direkte opp 
kl. 17.00 der du ønsker å gå/kjøre. 
Vi starter fra Vikersund menighets-
senter, Stalsberg skole, Åmot kirke, 
Rud kirke, Sysle skole og Gimle.

•  Innsamlede penger blir brukt til  
Kirkens Nødhjelps arbeid i 30 ulike 
land. Kirkens Nødhjelp vurderer 
kontinuerlig hvor pengene kommer 
best til nytte.   

•  I fjor samlet vi inn kr 122 838,– i  
Modum! Dette var det høyeste belø-
pet for en enkeltmenighet i Tunsberg 
bispedømme, og er nok til å flom- 
sikre 300 hus i Pakistan.

Aksjonen kan støttes direkte ved å:
•  Benytte kontonummer
 1594 22 87493
•  Sende GAVE på sms til 2468 
 (200 kroner)
•  Ringe givertelefon 820 44 088  

(200 kroner)
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Vaaraan-styret 
takkes av 
menighetsrådet
Menighetsrådsleder Eirik Roness og 
kirkeverge Nina Brokhaug Røvang tak-
ker styret og de frivillige i Vaaraan for 
innsatsen. Mange mennesker har hatt 
glede av aktivitetene der siden det ble 
bygget i 1924.  Vaaraan ble solgt i 2014.  

Fra venstre: Eirik Roness, Nina Brokhaug 
Røvang, Aslaug Jahren, Mariann Tandberg, 
Ragnhild Tandberg og Gro Grøsland.

Et gripekors er et lite kors av tre 
som er godt å holde i når man ber. 
Å holde det i hånda kan være en 
bønn i seg selv, uten ord. Det gir 
hjelp til å finne hvile. Det er en 
påminnelse om Jesu Kristi forso-
ningsdød for oss, og hans nærvær 
i våre liv.

Gripekorset er en fin gaveidé som 
passer for både ung og gammel.Det  
finner lett sin plass på skrivebordet, 
nattbordet, i veska, lomma – en god 
følgesvenn for enhver som tror.
 Disse gripekorsene er av oliventre 
fra Betlehem og måler ca 10.5 x 6.5 
cm. Det medfølger en fløyelspose til 
oppbevaring. De er ujevnt formet for å 
passe godt i hånda. Ikke to kors er nøy-
aktig like. Det brukes beskjærte grei-
ner, ingen trær blir ødelagt i prosessen. 

All fortjeneste av salget sendes til Ste-
fanusalliansen, en organisasjon som 
arbeider for forfulgte kristne i mange 
land. Du kan lese mer om Stefanusal-
liansens arbeid på www.stefanus.no.
 Korsene koster kr. 60 pr stk. Øns-
ker du å kjøpe, kontakt diakon Kirsti 
Hole på tlf. 95147345 eller 
epost: kirsti.hole@modumkirke.no, 
eller kom innom diakonens kontor.
 «Han er vår fred», skriver Paulus i 
Ef. 2, 14. Gripekorset gir hjelp til å 
finne en stille stund hvor den fre-
den Kristus gir, kan spire i oss.

Kirsti Hole
Diakon

Gripekors
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Diakoni blir ofte sett på som 
ensbetydende med sosialt arbeid 
i menigheten. Det er ikke en gal 
oppfatning. Men om diakonien 
blir en sosial virksomhet som 
ikke har kontakt med forkynnelse 
og lære, er det ikke diakoni i 
nytestamentlig forstand.

Når vi leser om de første sju diakonene 
som utvelges (Apg. 6, 1-7), kan det ved 
første øyekast se ut som om de skulle 
ha bordets tjeneste, og ferdig med det. 
Men rett etter hører vi om Stefanus, den 
første nevnte av de sju, som forfølges 
og dør i ordets tjeneste. Hans modige 
og klare forkynnelse vekker raseri hos 
tilhørerne, som steiner ham. Diakonen 
Stefanus blir den første martyr i den 
tidlige kristne kirke. Samme dag bryter 
det løs en kraftig forfølgelse som sprer 
menigheten rundt omkring i Judea og 
Samaria.
  Så møter vi videre diakonen Filip, 
som også er en stor evangelist (Apg. 
8+21). De gjemte ikke Ordet bak 
«bordet». Deres tjeneste var ikke 
begrenset til utelukkende det praktiske. 
De kunne ikke tie om det de hadde 
sett og hørt. Det var deres oppgave å 
dele det med alle, å føre andre til frelse 
– så vel som å avhjelpe behov og nød i 
det jordiske livet.
 Diakoni skal ikke være en isolert 
virksomhet i menigheten, et slags 
underbruk for spesielt interesserte. 
Den skal være vevet inn i menighetens 
liv, og ha sitt utspring i gudstjenesten. 
For gudstjenestefeiringen på søndager, 
alle disse vanlige, alminnelige sønda-
gene, så vel som høytidene - er kjerne 
og sentrum i menighetens liv. Og 

tjenestene som springer ut av den, er 
avhengige av hverandre.
 Diakoniens armer strekker seg ut 
etter de som er innenfor og de som 
er utenfor. Men den starter for og med 
de som er innenfor, de som sammen 
utgjør lemmer på Kristi legeme. «Så la 
oss gjøre godt mot alle så lenge 
det er tid, og mest mot dem som 
er vår familie i troen», sier Paulus. 
(Gal. 6, 10). Med det utgangspunktet 
ligger det i diakoniens hjerte å be for, 
støtte og hjelpe trossøsken også i 
andre land, som lider under forfølgelse, 
som er på flukt, som ikke får dekket 
basale behov. Dette er høyaktuelt, nå 
og til alle tider.
 I vår del av verden har det offent-
lige overtatt veldig mye av det som før 
kunne være bl.a. diakonale oppgaver. 
Men også her i vårt privilegerte land 
finnes skjult nød. Den finnes bak men-
neskers fasader og bak lukkede dører. 
Det finnes oppgaver for diakonien, der 
hvor den får slippe til.
 Mange er opptatt av å rive ned 
skillet mellom «hjelper» og «mottaker», 
noe jeg støtter. For mer fruktbar er 
likemannstankegangen – i dag deg, i 
morgen meg. Det som rammer deg 
nå, kan ramme meg seinere. Den som 
gir hjelp, kan selv en gang trenge å 
motta. Hjelperen er ikke hevet over 
den som får hjelp. Vi er satt til å tjene 
hverandre. Det største forbildet av alle 
er Han som binder oss sammen – Jesus 
Kristus.
 De første diakonene ble valgt ut fra 
kriteriet at de skulle være «fylt av Ånd 
og visdom» – ikke at de skulle være 
gode til å administrere og forvalte 
materielle goder (selv om man kan 

tenke seg at det også hjalp). De forente 
forkynnelse, vitnesbyrd, sjelesorg, prak- 
tisk arbeid og mektige gjerninger. 
Og, som en bemerkning til slutt; ikke 
bare menn var diakoner. Føbe fra 
menigheten i Kenkreæ benevnes med 
den samme tittel, diakonos. (Rom. 16, 
1-2).

Kirsti Hole

Et lite blikk på
diakoniens utspring

Sørger du?
Ønsker du å dele dette i gruppe med 
andre i liknende situasjon? Dersom 
minst tre  personer er interessert, så 
starter vi en samtalegruppe. 
Kontakt diakon Kirsti Hole på telefon 
32 78 32 30 eller e-post:
kirsti.hole@modumkirke.no

Har du behov for en samtale? 
Er livet tungt? Trenger du et 
medmenneske å snakke med om noe 
tøft du har opplevd, om en vanskelig 
livssituasjon, om tro og tvil, om 
selvmordstanker …? Vi har ansatte og 
frivillige samtalepartnere som kan gjøre 
en avtale med deg. Ring kirkekontoret 
på 32 78 32 30 eller e-post til diakon:
torunn.nateland@modumkirke.no

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

Velkommen til årsmøte gudstjenesten
 
 

Søndag 12. april med årsmøte-
gudstjeneste kl. 11.00 og påfølgende 
årsmøte.  I gudstjenesten vil Knut J. 
Johnsen bli takket av etter over 30 år 
som organist i Modum menighet. På 
årsmøtet vil sakene blant annet være:
 Årsmelding med mulighet til å 
komme med innspill og kommentarer
både til årsmeldingen og hva det er  

ønske at skal bli tatt med 
seg videre inn i arbeidet 
fremover.

•  Plan for evaluering av 
den nye gudstjenesten.

•  Fokus på dåp og 
gudstjenesten i  
menigheten. 

ER DU REDD FOR
Å GÅ HJEM?
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ER DU REDD FOR Å GÅ HJEM?
Blir du utsatt for vold eller overgrep?
Eller ruser de voksne seg?
Da kan du ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg.
Ring også hvis du tror at noen har det sånn.

På dagtid kan du kontakte det lokale barnevernet.

Åpningstid kl. 15.00-08.00 på hverdager,
døgnåpen i helger og helligdager.

Telefon: 116 111 (gratis)
E-mail: alarm@116111.no
SMS: 41 71 61 11
Telefon fra utlandet: +47 95 41 17 55
www.116111.no

Alarm_lopeseddel_ny_orig:Layout 1  05-11-09  11:54  Side 2

Loppemarked Vikersund menighetessenter

Det tradisjonelle loppemarkedet blir lørdag 25. april 2015. Lopper kan leveres 
23. og 24. april.  Auksjon og kakelotteri. Salg av vafler og kaffe. Sett av dagen og 
velkommen til en hyggelig handel.

Fotograf:  Audun Kiil
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Dette skjer i Åmot kirke

Dette skjer på Vikersund menighetssenter

 
 

 
 

 
 

MARS:
Søndag  22. mars kl. 11.00: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 

og Hanna Louise Husøien. Søndagsskole.
 kl. 17.00: Myldregudstjeneste. Geir E. Holberg, 

Anne-Kjersti Holberg og Hanna Louise Husøien.
Tirsdag  24. mars: Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon.  

Vi sendes ut fra Åmot kirke med bøsser. 
 Bli med!

APRIL:
Søndag  2. april – Skjærtorsdag -  kl. 11.00: Gudstjeneste. 

Tormod Moviken og Hanna Louise Husøien.
Søndag 5. april – 1. påskedag kl. 11.00: Gudstjeneste.  

Lars Skagestad, Hanna Louise Husøien og
 Linda Rømo.

Søndag  19. april kl. 19.00: Treffpunkt – en kveld med  
påfyll til hverdagen.

Mandag  20. april kl. 11.00: Hyggestund.
Søndag  26. april kl. 11.00: Gudstjeneste. Tormod Moviken 

og Hanna Louise Husøien. Søndagsskole.

MAI: 
Søndag  3. mai kl. 11.00: Gudstjeneste. Jon Mamen og 

Henriette Skagen. Søndagsskole.
17.  mai  kl. 11.30: Gudstjeneste. Runar J. Liodden, 

Henriette Skagen og Åmot speidertropp.
Søndag  24. mai – 1. pinsedag  kl. 11.00: Gudstjeneste.  

Lars Skagestad og Hanna Louise Husøien.

MARS:
Søndag  15.03. kl 11.00: Gudstjeneste v/Geir Holberg
Onsdag  18.03. kl 19.00: Kirkens Nødhjelp
Onsdag  25.03. kl 19.00: På vei mot Jerusalem.  

Vi deler noen tanker om påske.

APRIL:
Fredag  03.04. kl 19.00: Langfredag i lyd og bilder 

v/Geir Holberg
Onsdag  08.04. kl 17.00: Middag og fellesskap
Tirsdag  14.04. kl 11.00: Formiddagstreff 

Onsdag  15.04. kl 19.00: Herre, er det få som blir frelst?
 Refleksjon over hva det vil si å ha sin sak
 med Gud i orden v/Jon-Erik Bråthen
Lørdag  25.04. kl 09.30: Loppemarked

Onsdag  29.04. kl 19.00: Program annonseres senere

MAI: 
Søndag  03.05. kl 11.00: Gudstjeneste v/Tormod Moviken
Onsdag  06.05. kl 19.00: I våre foreldres fotspor
 i Nepal v/Brit Bjørke. Sang av Eli og Terje Landro
Tirsdag  12.05. kl 11.00: Formiddagstreff
Torsdag  14.05. kl 11.00: Gudstjeneste
 Kr. Himmelfartsdag
Søndag  17.05. kl 18.00: 17. maiI-fest
Onsdag  20.05. kl 19.00: Velsignet og til velsignelse 

Israelsmisjonen v/Morten Kravik
JUNI: 
Onsdag  03.06. kl 17.00: Grillfest
Tirsdag  09.06. kl 09.00: Formiddagstreff på tur

«Den nye 
Gudstjenesten» 
– sett av 5. mai! 

De siste årene har det vært jobbet 
med en gudstjenestereform og nye 
liturgier er innført i menigheter 
over hele landet. Mange har ønsket 
å komme med innspill til hvordan de 
opplever at den «nye gudstjenesten» 
er. 5. mai inviterer menighetsrådet 

til et åpent møte i Åmot kirke kl. 18 
med dette som tema. Sett av datoen 
allerede nå! Har du ikke mulighet til å 
komme, men har noen innspill, er du 
velkommen til å gi de til kirkeutvalget 
ditt eller til kirkekontoret skriftlig 
eller muntlig. 

Kl. 19.30 samme dag vil menighets-
rådet og alle kirkeutvalgene ha en 
felles samling hvor kirkeutvalgene 
informerer menighetsrådet om saker 

fra sitt utvalg.  Vi er en menighet med 
7 kirker og 1 menighetssenter og det 
skjer mye rundt i menigheten vår. 

Har du innspill til hvordan du synes 
det som skjer i og rundt kirken 
der du bor er eller en av de andre 
kirkene, ta gjerne kontakt med et av 
kirkeutvalgene i forkant av møtet. 
Oversikt over hvem som sitter i de 
ulike kirkeutvalgene finner du på 
hjemmesidene til Modum menighet. 
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www.modum.sparebank1.no   02270

BANK.
FORSIKRING.
0G DEG.

n  JA TAKK! Jeg ønsker å gi med AvtaleGiro

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned

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

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

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

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

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

n n n n n n n n n n n

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

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

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

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

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

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

Jeg ønsker ikke å motta varsel
 i forkant av betalingen

Avtale Giro FAST GIVERAVTALE FOR MODUM MENIGHETS GIVERTJENESTE

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

n Menighetsarbeidet og at det blir  
 fordelt der behovene er størst

n Åmot kirke

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

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

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

n Menighetsbladet

Bli med i menighetens givertjeneste
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SIDE

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

Tegninger: Kari Sortland

Fargelegg

nr.3

Jesus blir d
øpt 

og fristet

2. mars • 
2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal e
lske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g 

av all d
in forstand, og din neste som deg selv.

nr.7

Jesus viser seg ved 

Tiberiassjøen

11. mai • 2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn.

nr.9

David og Goliat

31. august • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10Supersetning

Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

nr.10

David og Batseba

14. september • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og 
av all din forstand, og din neste som deg selv.

nr.11

De første disiplene

19. oktober • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 14,6

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

nr.12

Det nye Jerusalem

2. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

nr.13

Himmelriket og de små

16. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: side 7–10

SupersetningMarkus 10,14
La de små barna komme til meg, og hindre dem 

ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Gruppeabonnement kun 199,-
  per barn

(privatabonnement 
hjem i posten)

16 blader + DVD eller bok 
= kun 365,- 

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

Abonnér på barnebladet

A B

C

Hjelp Krister 
Grønnkrabbe 
Han må finne ut hvor forurensningen 
i Paradisbukta kommer fra. Hvilket 
rør må han følge?

Jesus elsker alle barna!

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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Hovdeveien 9, 3370 Vikersund
Tlf: 32 78 69 30
www.ey.no

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

www.rev i sorko l leg iet .no

       
• Revisjon • Årsoppgjør 

• Skatte- og avgifts rådgivning • Konsulentbistand

Åmotsenteret · 3340 Åmot · Tlf. 32 78 50 52

���������������������������������
���	���������������
��������������������

SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

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

Vår erfaring kan være din trygghet
når sorgen rammer

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

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Eivind Plassen Halvorsen 19.10.2014 Vatnås kirke
Alvilde Hæhre 19.10.2014 Snarum kirke
Sigurd Muggerud-Sønju 19.10.2014 Heggen kirke
Marius August Tolebråten Sørum Ramton 19.10.2014 Vatnås kirke
Herman Borgen Liabråthen 26.10.2014 Gulsrud kirke
Victoria Åström 26.10.2014 Åmot kirke
Noah Bakkene 09.11.2014 Åmot kirke
Vetle Dybendal 09.11.2014 Åmot kirke
Malene Magnes Holte 09.11.2014 Åmot kirke
Magnus Berg Stabæk 09.11.2014 Åmot kirke
Jenny Moe Sæthre 09.11.2014 Heggen kirke
Mia Dahlen-Moen 30.11.2014 Heggen kirke
Emil Leren Fidjestøl 30.11.2014 Heggen kirke
Tarald Helgesen Saastad 30.11.2014 Heggen kirke
Eivind Martinsen 07.12.2014 Olavskirken
Vetle Rishovd Aasmundrud 07.12.2014 Snarum
Leah Marie Haug Olsen 14.12.2014 Heggen kirke
Fabian Wilskow Aanes 18.12.2014 Gulsrud kirke
Selma Kristin Haare Holm 24.12.2014 Bingen kapell

Navn Dåpsdato Kirke

Sanna Maria Frøyse 11.01.2015 Nykirke kirke
Jesper Edquist Kristiansen 11.01.2015 Snarum kirke
Sebastian Ravlo Nikolaisen 11.01.2015 Stiklestad kirke
Aina Sørlie Grimnes 18.01.2015 Heggen kirke
Alina Wold Lundgrenn 18.01.2015 Heggen kirke
Sander Hansen Asbjørnhus 25.01.2015 Heggen kirke
Lukas Thorkildsen Lien 25.01.2015 Rud kirke
Filippa Sofie Ljønes 25.01.2015 Heggen kirke
Magnus Falkenér Bjering 01.02.2015 Snarum kirke
Sindre Møller Paulsen 01.02.2015 Snarum kirke
Oda Horne Nilsen 08.02.2015 Nykirke kirke
Ella Adolfsen Fidjestøl 22.02.2015 Heggen kirke
Abel Andreas Adam Grønberg 22.02.2015 Heggen kirke
Arion Grimsby Hamidiasl 22.02.2015 Heggen kirke
Edwind Johansen 22.02.2015 Heggen kirke
Mia Myhre 22.02.2015 Heggen kirke
Are Junior Negård 22.02.2015 Heggen kirke
Nathalie Renée Johansen 22.02.2015 Nedre Eiker kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Ragne Kristin Hartz 1962 28.10.2014 Nykirke kirke 
Gro Mari Rishovd 1925 29.10.2014 Heggen kirke 
Bård Thorvald Hvidsten 1941 30.10.2014 Åmot kirke 
Gulborg Brostigen Eriksen 1943 05.11.2014 Heggen kirke 
Jenny Marie Grøtterud 1925 06.11.2014 Heggen kirke 
Ella Solberg 1923 07.11.2014 Heggen kirke 
Hedvig Antonie Bromark 1922 13.11.2014 Heggen kirke 
Gudrun Inger Wendelborg 1933 14.11.2014 Snarum kirke 
Oda Mathilde Ellingsen 2014 05.12.2014 Heggen kirke 
Sverre Normann Olsen 1925 05.12.2014 Heggen kirke 
Ragnhild Thomassen 1932 09.12.2014 Heggen kirke 
Solveig Margot Bjølgerud Skalstad 1921 11.12.2014 Modumheimen kapell 
Helga Frydenlund 1916 16.12.2014 Åmot kirke 
Haakon Torgersen Løvf 1991 19.12.2014 Åmot kirke 
Kjell Myhren 1935 19.12.2014 Heggen kirke
Astrid Margrete Jahr 1939 23.12.2014 Vestre Spone 
Marie Hansen 1916 30.12.2014 Nykirke kirke 
Hans Edward Weggersen 1927 02.01.2015 Heggen kirke 
Ruth Omdal 1917 02.01.2015 Heggen kirke 
Olga Skretteberg 1920 06.01.2015 Nykirke kirke 
Thorleif Johansen 1923 07.01.2015 Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Oddbjørn Nilsen 1936 07.01.2015 Heggen kirke 
Gunvor Osa 1921 08.01.2015 Åmot kirke 
Oddvar Olav Persen 1944 09.01.2015 Åmot kirke 
Liv Grøtterud 1926 13.01.2015 Nykirke kirke 
Heidi Formo 1971 14.01.2015 Åmot kirke 
Birgit Gravermoen Nygård 1976 15.01.2015 Vestre Spone 
Arne Flattum 1947 20.01.2014 Åmot kirke  
Ingjerd Engh   1946   21.01.2015   Åmot kirke 
Borghild Bråthen 1924 22.01.2015 Heggen kirke 
Ivar Webjørnsen 1943 22.01.2015 Modumheimen kapell
Rolf Kristiansen 1938 23.01.2015 Åmot kirke
Nils Johan Nilsen 1927 30.01.2015 Nykirke kirke
Ingerid S. Ravnsborg 1927 03.02.2015 Åmot kirke
Ingvar Urberg 1932 04.02.2015 Nykirke kirke
Åse Skretteberg 1929 06.02.2015 Åmot kirke
Ruth Varlo 1928 10.02.2015 Nykirke kirke
Ester Hæhre 1916 20.02.2015 Heggen kirke
Halvor Sønsterud 1933 24.02.2015 Snarum kirke
Inger Sofie Refsahl 1948 25.02.2015 Nykirke kirke
Sigmund Gudmundsen 1939 26.02.2015 Snarum kirke
Leif Jansen 1966 27.02.2015 Heggen kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Line Thon og Morten Moen Fjellstad 20.12.2014 Gulsrud kirke 
Silje Knutsen og Raymond Håkonsen 31.12.2014 Åmot kirke 
Jyka Marie Samalea Pedrezuela og Pål Einar Sand 10.01.2015 Heggen kirke



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

Mars 
Søndag 8. mars - 3. søn. i fastetiden - Mark 9,17-29
Gulsrud kirke kl. 11: Gudstjeneste i forbindelse 
med konfirmantleir.  Arild Løvik og  
Henriette Skagen.
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste med vigsling av 
vår nye diakon Kirsti Hole. Biskop Per Arne Dahl, 
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien, Åmot horn m.fl.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Inger Ma 
Bjønnes, Henriette Brevig og Helge Harila.
Rud kirke kl. 17: Gudstjeneste.  
Lars Skagestad og Hanna L. Husøien.
 
Søndag 15. mars - 4. sønd. i fastetiden - Joh 3,11-16
Nykirke kirke kl. 11: Samtalegudstjeneste med 
konfirmanter. Runar J. Liodden og
Hanna L. Husøien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Henriette Skagen. 
Åmot Barnegospel.
 
Søndag 22. mars - Maria budsk.d. - Luk 1,46-55
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Inger Ma 
Bjønnes og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste.  
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 
og Hanna L. Husøien. Søndagsskole. Kirkekafé.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og
Hanna L. Husøien. Kveldsmat.
 
Søndag 29. mars - Palmesøndag - Matt 26,6-13
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.  
Lars Skagestad og Hanna L. Husøien.

April 
Torsdag 2. april - Skjærtorsdag - Luk 22,14-23
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken 
og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.
Heggen kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste.  
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
 
Fredag 3. april - Langfredag - Matt 26,30 - 27,50
Nykirke kirke kl. 11: Langfredagsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Henriette Skagen. Ikke dåp.
Vikersund menighetssenter kl. 19: Langfredag i 
lyd og bilder. Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
 
Søndag 5. april - 1. påskedag - Matt 28,1-10
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.  
Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.  
Lars Skagestad, Hanna L. Husøien og Linda Rømo.
Kirkekaffe.
 
Mandag 6. april - 2. påskedag - Luk 24,36-45
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. 
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Olavskirken kl. 19: Påskesanggudstjeneste.  
Inger Ma Bjønnes og Sysle blandakor.

Søndag 12. april - 2. søn. i påsket. - Joh 21,15-19
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. Menighetens 
årsmøte. Hele staben deltar.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Asle Tveit og Helge Harila.
 
Søndag 19. april - 3. søn. i påsket. - Joh 10,1-10
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Tårnagenter. Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.  
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt - en kveld med påfyll 
til livet.
 
Søndag 26. april - 4. søn. i påsket. - Jes 43,16-21
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Rune Stray og Ellen K. Jepsen.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste.  
Lars Skagestad og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste.  Tormod Moviken 
og Ellinor Grimnes. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Gulsrud kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Dag Høyem, 
Katrine Flaa og konfirmanter fra Kolbotn menighet.

Mai 
Fredag 1. mai - Arbeidernes dag - Luk 14,12-14
Nykirke kirke kl. 12: Gudstjeneste.  
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
 
Søndag 3. mai - 5. søn. i påsket. - Luk 13,18-21
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen og 
Henriette Skagen. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
Søndag 10. mai - 6. søn. i påsket. - Matt 7,7-12
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.  
Lars Skagestad og Henriette Skagen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Asle Tveit og Ellen K. Jepsen.
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste.  
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.  
Modum Soul Children.
 
Torsdag 14. mai - Kr. Himmelf.d. - Luk 24,46-53
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
 
Søndag 17. mai - Søndag før pinse / Grunnlovsdagen - 
Joh 3,16-21
Olavskirken kl. 10: Gudstjeneste.  
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Nykirke kirke kl. 10.15: Gudstjeneste.  
Runar J. Liodden og Henriette Skagen.
Heggen kirke kl. 10.30: Gudstjeneste.  
Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 10.45: Gudstjeneste.  
Lars Skagestad og Ellen Jepsen.
Åmot kirke kl. 11.30: Gudstjeneste.  
Runar J. Liodden og Henriette Skagen.  
Salg av is, pølser, marsipankake og kaffe. 

Søndag 24. mai - 1. pinsedag - Joh 14,15-21
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.  
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste.  
Lars Skagestad og Hanna L. Husøien. 
 
Mandag 25. mai - 2. pinsedag - Joh 6,44-47
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste.  
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
 
Søndag 31. mai - Treenighetssøn. - Luk 10,21-24
Heggen kirke kl. 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste, Geithuskonfirmanter-1. 
Arild Løvik, Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Notto Thelle og Helge Harila.
Heggen kirke kl. 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste, Geithuskonfirmanter-2. 
Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien og  
Nina Jeanette Dalen Evensen.
Snarum kirke kl. 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Arild Løvik,  
Tormod Moviken og Henriette Skagen. 
Gruvetråkka kl. 13.00: Friluftsgudstjeneste. 
Skaperverkets dag. Geir E. Holberg.

Juni 
Lørdag 6. juni - 
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjonsgudstjeneste, 
Vikersundkonfirmanter-1. Arild Løvik,  
Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
 
Søndag 7. juni - 2. søn. i treenigh.t. - Salme 67,2-6
Delinga kl. 11: Gudstjeneste. Jon Mamen.
Heggen kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste, 
Vikersundkonfirmanter-2. Arild Løvik,  
Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl. 10.30 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjenester.  
Runar J. Liodden og Per Anders Øien.
Olavskirken kl. 11: Instituttets dag.  
Biskop Per Arne Dahl og Kristin Leite m. fl.
 
Søndag 14. juni - 3. søn. i treenigh.t. - Joh 1,35-51
Vestre Spone kirke kl. 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden,  
Hanna L. Husøien og Nina Jeanette Dalen Evensen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.  
Gunnar Fagerli og Helge Harila.
Rud kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste.  
Arild Løvik, Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Runar J. Liodden,  
Hanna L. Husøien og Nina Jeanette Dalen Evensen.

En velsignet 
påskehøytid 
ønskes alle!


