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I Forkynnerens bok kapittel 3 i Bibelen får vi høre nettopp det. 
Alt har sin tid. Forfatteren minner oss om livets realiteter, og at 
alt har sin tid. Kanskje vi ikke tenker så mye over livets store 
spørsmål i hverdagene våre. 

Hvor kommer vi fra? – Hvor skal vi hen? Finnes den store meningen med livet?

Men forkynneren hjelper oss å se at det en tid for sorgen og det er en tid for dansen. 
En tid for gråten og en tid for latteren. Livet består av kontraster, og i den jobben jeg 
har som prest, er jeg privilegert som får møte livets store spenn. De store mørke 
rom hvor sorgen og tomheten kan virke bunnløs når en kjær plutselig rives ut av 
vår tid. Og så å få ta del i de store gledesstunder hvor livet feires. Enten det er dåp, 
gudstjenester, konfirmasjoner eller brylluper.  Livets spenn som gir livet mange farger 
og fasetter. 
 Også i vår har vi i vår menighet opplevd spesielt tunge og triste dødsfall. Hen-
delser som kanskje gjør at vi selv tenker over våre egne liv? Og så opplever vi igjen 
at livet er sårbart, men at det går videre. Kanskje livsretningen må endres noe, men 
igjen opplever jeg at gleden og livet gir et glimt av håp, også inn i det mørke.  Når livet 
feries og barn bæres til dåpen, når mange 1. klassinger møter opp på «førsteklasses», 
og nesten halvparten av 3. klassingene blir med på Tårnagenthelg. Da ser jeg håpet 
og livsgnisten i barnas øyne. De er åpne og spørrende. 
 Eller de 99 konfirmantene våre. Flotte ungdommer som har fått blitt bedre kjent 
med seg selv og den kristne tro i året som har gått. De er reflekterte og flotte.  De 
er fremtiden, og det lover godt.
 Som menighet og som kirke får vi lov til, og har som oppdrag, å formidle Guds 
kjærlighet til alle som vil høre. For vi tror at Gud har lagt evigheten inn i våre hjerter. 
Denne kjærligheten viste han oss da han sendte Jesus til verden. Jesus som gir oss 
fred og håp og som er verdens frelser. Ja, jeg tror det er sant og når jeg ser livet, både 
det mørke og det lyse, så opplever jeg at Han er med. Så er det opp til oss å hvile i 
troen på Jesus og hver dag prøve å tjene hverandre i Jesu navn.
 Alt har sin tid og Jesus sier om seg selv: Jeg er Alfa og Omega, (førte og siste  
bokstavene i det greske alfabetet) begynnelsen og enden. Jesus selv er fra evig-
het og til evighet. Så har vi fått livet i gave, og i vår tid, et oppdrag om å gjøre mot  
andre det vi vil at de skal gjøre mot oss.

God sommer!

Geir

PS: En tid også for redaktørskifte i Modum menighetsblad.  Vil få lov til å takke  
avtroppende redaktør, Inge Rese, for samarbeid og en formidabel innsats med  
menighetsbladet i en årrekke (se eget intervju).  Velkommen inn som ny redak-
tør til Torill Korsvik, som har sagt seg villig til å påta seg denne viktige oppgaven  
fra og med dette nummeret.
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Det er hektisk torsdag formiddag på  
kirkekontoret. Mange papirer skal  
klargjøres før helga, og på kirketorget 
venter vi 50 personer til et arran-
gement. Midt i travelheten har vi bedt  
nylig avgåtte redaktør i Modum 
menighetsblad, Inge Rese, å komme 
innom og ta en prat. Smilende og 
fornøyd som alltid står han i døra –
med en stressfaktor på langt under null. 
Inges ro er smittsom, og vi setter oss 
ned for å mimre litt over hans tid som 
redaktør.
 Inge forteller at i 2005 var bladet 
uten redaktør og sto i fare for å bli 
nedlagt. Da stillingen ble utlyst, søkte 
Inge jobben etter påtrykk fra folk i 
kirkestaben, og han ble ansatt. Han 
overtok også ganske snart jobben 
med å distribuere bladet til Modums 
husstander.
 I arbeidet med bladet har han hatt 
god bruk for sine kreative evner, og 
han synes det har vært veldig fint å 
kunne bidra i lokalsamfunnet. Da Inge 
vokste opp, hadde Åmot allerede gode 
trosopplæringstiltak som søndagsskole 
og barnemisjon. Han fikk god 
ballast derfra, og det har vært veldig 
meningsfylt for ham å bidra til å gjøre 
Modums befolkning oppmerksomme på 
vår kristne kulturarv. Menighetsbladet 
når mange og er en viktig kilde til å 
spre Ordet, tenker Inge. Kirkehistorie 
er også et felt han synes er spesielt 
interessant og viktig å formidle.

Vi vet at menighetsbladet blir lest av 
mange i Modum, og det er selvfølgelig 
veldig artig for en redaktør. Inge mener 
det kommer av at det er et innholdsrikt 
og interessant blad som flere gode 
bidragsytere leverer stoff til. Spesielt 
oppmuntrende var det da Modum 
menighetsblad kom svært høyt opp på 
lista da landets beste menighetsblad ble 
kåret for noen år siden.
 Noen gode råd til den nye redak-
tøren har han også. Det er viktig å være 
genuint opptatt av det en skal formidle 
og å se alle i menigheten. Vi liker å 
lese om de nære ting som angår oss i 
hverdagen, og gode bilder av noen vi 
kjenner er alltid populært.
 Som pappa til fire aktive gutter og 
innehaver av et lokalt distribusjonsfirma, 

som for øvrig fortsatt skal stå for 
utlevering av menighetsbladet, har Inge 
innsett at det var nødvendig å gjøre 
noen prioriteringer i livet.  Han har 
også nå fått mulighet til å realisere en 
gammel drøm, nemlig å holde på med 
musikk. Sammen med to kamerater 
har han et lite band, og de spiller 
egenkomponerte låter innen jazz og 
rock. De håper etter hvert å komme ut 
på markedet med platene sine, så Inge 
får fortsatt brukt sine kreative evner. 
Det er slett ikke umulig at vi får høre 
mer til bandet hans!
 Inge vil gjerne få hilse til alle i 
Modum menighet og takke for følget 
underveis. Det har vært mange gode 
møter med andre moinger gjennom 
arbeidet med bladet. 

Kjære Inge: tusen takk for solid utført 
arbeid med menighetsbladet gjennom ti år! 
Du har vært med på å gjøre bladet vårt til 
et produkt vi er svært stolte av! 

Vi ønsker deg lykke til videre!

Torill Korsvik har fra og med dette 
nummeret av Modum menighetsblad 
overtatt som redaktør etter Inge Rese. 
Vi ser fram til å samarbeide med henne 
og ønsker henne lykke til i jobben!

Rine

Inge takker av!

Inge Rese

Takk til SpareBank 1 Modum
13. mars hadde Sparebank 1 Modum sin 
årlige gaveutdeling. Lag og foreninger var 
samlet i Åmot kirke for å motta gaver og 
støtte til prosjekter. Modum menighet 
er veldig takknemlige for gavene som 
ble gitt til menigheten generelt (KRIK, 
søndagskolen, Åmot barnegospel, Soul 
Children blant annet) og spesielt til 
familiespeideren og Heggen gospel.
  I tillegg var det «ellevill, ellevill 
glede» i Åmot barnegospel som fikk  

30.000,- i prosjektstøtte til CD inn-
spilling! De skal nå spille inn CD som 
slippes på adventskonserten i Åmot 
kirke 27. november.
  Støtten som blir gitt fra banken gir 
menigheten mulighet til å gi et godt og 
variert tilbud hvor alle som ønsker kan 
delta uten at økonomien skal være et 
hinder for det!

Nina Brokhaug Røvang
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Fullt hus 
og ellevill glede

Åmot barnegospel

DansegruppaSokneprest Geir forteller om Nikodemus

• Foto: Røvang
• Tekst: Torill Korsvik

Det var satt ut 100 stoler til familie-
gudstjenesten 15. mars på Vikersund 
menighetssenter, men det var ikke nok 
så alle tilgjengelige stoler måtte hentes 
fram.
 Åmot Barnegospel sang og danset 
med stor innlevelse, og gleden de viste 
smittet over på alle som var til stede.

En liten jente, Karoline, ble døpt 
og sokneprest Geir fortalte om da 
Nikodemus kom til Jesus om natten. 
Flanellograf er alltid populært!
 Etter gudstjenesten ble mange 
igjen til kirkekaffe og deilige kaker som 
var forberedt av noen av de frivillige i 
menigheten.

Åmot barnegospel er for barn fra hele 
bygda. Hvis det er noen barn som har 
lyst til å være med, øver de i Åmot 
kirke hver torsdag kl 17.30.
 Første øvelse etter sommerferien 
er torsdag 27. august.
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   DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til oppfølgingen etter dåpen

«Hurra for deg som fyller ditt år, ja 
deg vil vi gratulere!» Vi markerer 
bursdagene til barna våre med 
gaver, sang og muligens selskap 
hvor familie og venner deltar. 
Fødselsdagen minner oss om den 
store dagen da de ble født inn i vår 
familie og vi som foreldre fikk se 
dem for aller første gang og holde 
dem i hendene våre. Denne dagen 
feirer vi i større eller mindre grad 
hele livet, fra vugge til grav. Men 
hva med dåpsdagen… gir vi den 
oppmerksomhet? 

Dåpsdagen er faktisk også en fødselsdag. 
Jesus snakker nemlig om å bli født på ny. 
I dåpen blir vi født på ny inn i en større 
familie, Guds verdensvide familie. Vi blir 
Guds barn.
 Hvordan kan vi markere denne 
dagen? I Norge har vi få eller ingen 

tradisjoner på å markere dåpsdagen, 
men det trenger ikke å hindre oss 
med å starte noen nye tradisjoner. Alle 
tradisjoner har jo startet en gang.

Hjemme hos oss har vi gjort noen  
enkle grep som har blitt en populær 
tradisjon. Dåpsbarnet får alltid lov til  
å velge menyen på dagen sin – middag  
og dessert. Da har ofte blitt panneka-
ker, taco eller pølser en helt vanlig 
mandag eller fredag. Ungene gleder 
seg til dagen og nyter å få ekstra opp-
merksomhet. Vi tenner dåpslyset og  
lar det stå å brenne på bordet mens 
vi spiser. Dåpslyset minner om at de 
oppmuntrende ordene Jesus sier til 
barnet: «Jeg er verdens lys. Den som 
følger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys.» Etterpå kan vi finne 
fram bilder eller videofilm fra kirken 
og selskapet etterpå, kanskje synge en 
kristen barnesang. 

På slike markeringer kan det også være 
fint å invitere noen av fadderne, i hvert 
fall snakke med barnet om hvem som 
er fadderne hans eller hennes. De har jo 
påtatt seg et spesielt ansvar for barnet. 
Dagen gir dere som er faddere en 
naturlig anledning til å gi for eksempel 
en bok med en bibelfortelling, en cd 
eller et gratulasjonskort! Litt opp- 
merksomhet er alltid kjærkomment! 
 Dette er noen konkrete tips. Her 
er det selvfølgelig frihet til å gjøre ting 
på sin måte. Men å lage noen faste 

tradisjoner rundt dåpsdagen hjelper 
barna våre til å huske at på dåpsdagen 
skjedde det noe viktig i livet mitt. 
Legg gjerne inn dåpsdagen til barnet 
i kalenderen på mobilen, så får du en 
påminnelse og glemmer det ikke! For 
dåpsdagen er verdt å feire!

Runar Liodden

Gratulerer med dagen!



Modum Menighetsblad Nr. 2/2015
6

Konfirmanter 2015

Heggen kirke 31. mai kl. 10.30 
Geithuspartiet 1
Nina Aamotsbakken   
Lars-Olav Jahren Egelandsaa 
Ida Elise Fredriksen Grimestad  
Silje Ripe  
Emma Rydgren  
Viljar Røysi  
Hedda Skretteberg  
Joakim Nyhus Steinseth  
Kjetil Stryken  
Joakim Svendsen  
Fredrik Skalstad Syvertsen  
Silje Maria Sørum  
Thomas Grønli Åsheim    

Heggen kirke 31. mai kl. 12.30
Geithuspartiet 2
Julie Andreassen   
Viktoria Andreassen  
Dennis Bjørnø  
Jonatan Engen  
Robin Mathias Fredriksen  
Colin Lernons Hovland  
Betty Mathilde Myhre   
Henrik Moe  
Sander Nedberg Skogen  
Benedikte Torve Thon  

Snarum kirke 31. mai kl. 12.30
Lars Andreas Hobbelstad Anderson     
Amalie Tajet Andfossen                          
Tuva Rasmussen Berger
Birte Næss Heslien                                   
Emil Andre S Hunstadbråten                 
Emilie Larsen Indresæter                        
Martin Hagen Nævra                               
Ola Olafsbye   

Heggen kirke  –  Vikersundpartiet
Lørdag 6. juni kl. 12.00 
Kine Marie Alfsen
Ida Kind Andersen
Åse Berit Falang  
Sondre K Glesne
Sondre Martinsen
Øyvind Alexander Nordbø
Viktoria Skinstad
Joachim Thon 
Kristian Thorsby

Søndag  7. juni kl. 11.00
Sara Bentsen Aase
Oscar Bondø
Simen Alexander Engebretsen
Hannah Åsheim Grønberg
Sander Jenssen Haare
Tobias Wold Hansen
Bendik Knutsen
Malin Myklebost
Marte Marie R Nordmarken
Petter Ramberg
Anne Marie Gjestvang Strandbråten
Marcus Knutsen Sæthre
Marcus Søfteland
Amund Lobben Thomassen

Åmot kirke 7. juni kl. 10.30
Sarah Andersen 
Lillan Valø Bjertnes 
Lars Andreas Knutsen 
Nils Kristian Skorta Larsen 
Martin Lien 
Veronica Ueland Midtskogen 
Jonas Olsen Skretteberg 
Henrik Skøien 
Eskild Solum 
Martin Tandberg

Åmot kirke 7. juni kl.12.30
Julie Marie Løver Billand 
Mina Buxrud 
Gjermund Engemoen Hansen 
Kevin Stabæk Horgmo
Knut Torgeir Walvatne Kopland 
Silje Løvmyr 
Solveig Løvmyr 
Olav Lorang Løff Mugås 

 Vestre Spone kirke 14. juni kl. 
10.30
Magnus Hansen Helskog 
Brynjar Gabrielli Johansen

Nykirke kirke 14. juni kl. 12.30
Jens Bekken 
Marie Brækhus 
Viktorija Gailiute
Tonje Eva Finnerud Gulbrandsen 
Jenny Elida Eidsmoen Haugen 
Ronny André Haugen 
Joakim Grendel Iversen 
Stian Lindberg 
Trond Eivind Moen 
Silje Nedberg
Ida Desserud Olsen
Sander Strandbråten 
Sarah Plomås Strandbråten
Iselin Marie Strøm 
Robin Andfossen Sundet 
Pawel Szamowski 
Thea Moen Trondsen 
Sirita Aaby

Rud kirke 14. juni kl. 11.00
August Tærud Aamodt                            
Kristian Håvet Dennè Grøsland              
Elin Hoffart                                                 
Sander Hovde                                            
Magnus Myhre Jahren                             
Mathilde Kopland                                     
Stian Heimdal Moviken                           
Karoline Opperud Myro                           
Maren Christine Tangerud                      
Emil Tangerud Viken  
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Intervju med noen av
årets konfirmanter

Sander Nedberg Skogen

Knut Torgeir, Jonas og Martin Sirita og Lillian

Det nærmer seg den store dagen! 
Foreldre og foresatte er i full gang 
med å forberede selskapet med alt fra 
blomster og servietter til mat, kaker og 
bordplassering. 
 Vi har intervjuet noen av årets 
konfirmanter og spurt dem hvordan 
de har hatt det og hva de gleder seg 
til. Bibelverset de har valgt skal leses i 
gudstjenesten før de blir bedt for.

1.  Hvordan har det vært å være 
konfirmant i Modum menighet? 

 Hva har vært bra? 
 Hva ville du hatt annerledes?
2.  Hva gleder du deg til på 

konfirmasjonsdagen? 
3.  Hvilket bibelvers har du valgt til 

konfirmasjonsgudstjenesten?

Sander Nedberg Skogen
1.  Det har vært bra med samlingene. 

Det er vel litt på grunn av presten 
også. Vi er en sammensveisa gjeng.

2.  Se familien, se så mye glede og god- 
het på en og samme dag. Blir spen-
nende å være i kjerka den dagen  
også.

3.  Johannes 15,9 – «Som Far har elsket 
meg, har jeg elsket dere. Bli i min 
kjærlighet!»

Jonas Olsen Skretteberg
1.  Det har vært veldig fint og lærerikt 

og bra! 
2.  Gaver, penger og selskap! 
3.  Johannes 3,16 – «For så høyt har Gud 

elsket verden at han ga sin Sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig 
liv.»

Knut Torgeir Walvatne Kopland & 
Martin Tandberg
1.  Bra og hyggelig! Konfirmantleiren 

var bra. Ikke noe vi ville ha 
annerledes.

2.  Penger, gaver og maten 
3.  Knut Torgeir – Jeremia 29,11: «For 

jeg vet hvilke tanker jeg har med 
dere, sier Herren, fredstanker og ikke 
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og 
håp.»

 Martin – Jakobs brev 4,8: «Hold dere 
nær til Gud, så skal han holde seg nær 
til dere.»

Lillian Valø Bjertnes og 
Sirita Aaby
1.  Vi synes det har vært veldig fint å  

være konfirmant i Modum menig-
het. Leiren var spesielt gøy. Men vi 
synes at det hadde vært gøy hvis 
alle konfirmantene hadde gjort noe 
sammen utenfor kirken.

2.  Vi gleder oss til å tilbringe dagen  
sammen med familien og konfirma-
sjonsgudstjenesten. 

3.  Sirita – Åpenbaring 3,8: «Se, jeg har 
satt foran deg en åpnet dør, som ingen 
kan stenge.»

 Lillian – Matteus 28,20: «Se, jeg er 
med dere alle dager inntil verdens 
ende.»

• Tekst og foto: Runar J. Liodden



Modum Menighetsblad Nr. 2/2015
8

Gravstedene på kirkegårdene repre- 
senterer mye historie fra gammel 
og nyere tid. På kirkegården syd for 
Nykirke kirke, finner vi flere gamle 
og erverdige gravsteder. Et av disse 
gravstedene har en gravsten som 
bærer inskripsjonen Bolette Christine 
Hegermann født 6. april 1865 – død 22. 
oktober 1891.
 Hegermann er jo ikke noe typisk 
navn i Modum. Dette var bakgrunnen 
for å undersøke litt nærmere.
 Det viste seg at Bolette Christine 
Hegermann – som var født i Trondheim, 
var gift med Johan Bernhard 
Hegermann. I folketellingen fra 1891 
står de oppført som ektefeller bosatt 
på Buskerud gård. Han er registrert 
som gårdbruker og selveier.
 Johan Bernhard Hegermann var 
født i Boen i Tveit prestegjeld 9. januar 
1863. Han var sønn av gårdbruker, 
selveier og grosserer Diderick Heger-
mann. Moren het Bernhardine Tobine 
og var født i Kristiansand. Faren var 
som Johan Bernhard - født i Tveit 
prestegjeld.
 Det ble skolegang på Johan 
Bernhard i Kristiansand, og han 
utdannet seg etter hvert til agronom.
 Johan Bernhard Hegermann kjøpte 
så Buskerud gård (i nyere tid mest 
kjent som Buskerud landbruksskole) 
– gnr. 142 og bnr. 5 - på Åmot i 
Modum. Selger var Johan Weberg, og 
kjøpesummen utgjorde kr 60 000 – 
ifølge skjøte tinglyst 26. juli 1890.
 Folketellingen fra 1891 viser at 
åtte gårdsfolk arbeidet og bodde på 
Buskerud gård på dette tidspunktet. 
Dette var fjøsgutt Hans Kristian 
Andersen født i 1872, stalldreng 
Laurits Oskar Andreassen født i 1862, 

gårdsgutt Kristian Madsen født i 1871, 
kvegrøkter Østen Østensen født i 
1838, stuepike Sofie Helgesdatter 
født i 1871, mellompike Gunhild 
Kristiansdatter født i 1861, kokkepike 
Othilde Pettersdatter født i 1859 og 
gårdsbestyrer Ole Fredrik Sundby født 
i 1866.
 Johan Bernhard og Bolette 
Christine fikk en datter, Bolette født 
3. oktober 1891. Bolette Christine 
ble syk etter fødselen og døde av 
blodforgiftning 22. oktober 1891, bare 
26  ½ år gammel.
 Etter konas død ble Buskerud gård 
solgt til Johan Olsen 5. juni 1893 for kr 
55 000.  
 I folketellingen fra 1900 står Johan  
Bernhard Hegermann registret som  
bosatt i Asker. Han er fortsatt gård-
bruker. Det framgår at han er gift på 
nytt – med Karoline Hegermann, og har 
to barn fra dette ekteskapet, Karoline 
født i 1898 og Hanna født i 1900.
 Den senere folketellingen i 1910 
viser at familien fortsatt er bosatt i 
Asker, men det er ett familiemedlem 
til – Bolette fra 1. ekteskap fra tiden på 
Buskerud gård.
 En gripende historie, skjult av et 
gravsted på Nykirke – om to unge 
mennesker som ville satse på gårdsdrift 
på Buskerud gård, men hvor skjebnen 
ville det annerledes.

Vidar Brekke 
medlem av Modum menighets 
historieutvalg

Kilder:
Folketellingene fra 1891, 1900 og 1910
Kirkebøker
Pantebøker

 Hegermann-familien
på Buskerud gård

«Historiespalten»
av  Vidar Brekke, medlem av Modum 
menighets historieutvalg

1890
Nykirke får nye kirkeklokker.
Klokkene bærer innskripsjonene;
«Kommer thi nu ere alle ting beredte»
og «Jeg vil love Herrens navn fra Slægt
 til Slægt»

1920
Den nye loven om menighetsråd av 
3/12-1920 bestemmer at det skal være 
ett menighetsråd i hvert sogn.

Det første menighetsrådet i Nykirke hadde 
denne sammensetningen fra mars 1922:
Formann:   Gårdbruker Elling Semmen
Nestformann: Pastor Bugge
Forretningsfører: Lærer Christoffer 
Bendiksby
Medlem: Frøken Margrethe Lerskallen
Medlem: Gårdbruker Auen A. Sveaas
Medlem: Gårdbruker Nils Nævra
Medlem: Gårdbruker Christian  
Tandberg

Som kommunens representant ble 
senere oppnevnt Johan Berggaard

1995
Tormod Moviken slutter som «resideren-
de kapellan» i Nykirke. Han var den siste 
presten i Nykirke med denne tittelen.
Presten som etterfulgte Moviken, 
fikk tittelen «kapellan».

Kilde:   
Nykirke 150 år

Gravstedet 
til Bolette 
Christine 

Hegermann 
på Nykirke
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Tårnagenter 
inntok kirken

Lørdag 18. april hadde vi storfint besøk 
i Åmot kirke. 40 supre Tårnagenter 
gjennomførte oppdrag og løste 
mysterier, under ledelse av Agentsjef 
Sverre, Anne-Kjersti og mange andre 
agentledere. 
 Etter stor innsats fra agentene 
lørdag, kunne vi samle familie og 
venner til gudstjeneste i Heggen kirke 

søndag. Men før de andre kom, hadde 
Tårnagentene allerede vært høyt oppe 
i tårnet for å inspisere klokkene. De 
hadde også studert symbolene i kirken, 
og øvd på Tårnagentsangen. 
 De tre dåpsbarna med familier fikk 
oppleve en sprell levende gudstjeneste, 
og kanskje årets mest uvanlige dåps-
prosesjon. Alle agentene fikk nemlig 

være med å følge dåpsbarna opp kirke-
gulvet, til organist Henriettes James 
Bond-inspirerte orgelbrus. 
 En stor takk til alle dyktige ung- 
domsledere og englevakter (agent-
foreldre) som gjorde denne helgen 
mulig. 2. klassinger; dere kan bare 
begynne å glede dere! Neste år er det 
deres tur. 

I sakristiet før Tårnagentgudstjenesten 
den 19.04. Lisabeth Viljugrein viser frem 
en av de to flotte Tårnagent-kakene 
hun bakte. På tross av at det var 234 
personer til stede, så fikk alle som ville 
smake. Takk for flott og god kake. 

Tekst og foto: Anne-Kjersti Holberg
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Takk til alle 
som leverte lopper og alle som deltok 
på forskjellig vis under loppemarkedet 
på Vikersund menighetssenter. 
Resultatet var kr. 48.200,-.

Loppemarkedet på  Vikersund menighetssenter 

KRIK Modum

Det var stor stemning. Mange strikes og spears da KRIK Modum tok turen til Hønefoss 
bowling 

Filmteam fra bispekontoret i Tønsberg 
kom på ei KRIK Modum trening for å 
lage en filmsnutt som skal brukes på 
Bispedømmets storsatsing «Fullt Hus» i 
Tønsberg 12. juni 2015. På bilder ser vi 
Ingvild Bekkeseth som blir intervjuet. I 
bakgrunnen, leder i KRIK Modum,
 Trym Hansen
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• Tekst og foto: Røvang

Lørdag 25. april var det en spent gjeng 
fra Åmot barnegospel som fylte bussen 
fra Grimnes med trommer, mat, brus, 
soveposer og bagasje med kurs mot 
Sandefjord og Vesterøy kirke. 
 Modum menighet sin tidligere 
menighetsmusiker, Stian Tveit, job- 
ber nå i Sandefjord og er leder for 

Vesterøy barnegospel. De var på 
overnattingstur i Åmot i fjor, så nå var 
det tiden for gjenvisitt.  Turen ble pre-
get av godt samhold, flott sang, spenstig 
musikk og mye lek. De minste barna 
fant seg gode forbilder og nye helter 
blant de største og bandet. Turen ble 
avsluttet med gudstjeneste i Vesterøy 

kirke hvor korene sammen virkelig fikk 
delt sangglede og god musikk! 
 Takk til alle dere ungdomsledere, 
ledere og foreldre som legger ned så 
masse innsats for fellesskapet i Åmot 
barnegospel både gjennom året og på 
tur!

Åmot barnegospel
på overnattingstur

Arne Kristian serverer frukt

Slengtau er fin 
fellesaktivitet

Vesterøy og Åmot barnegospel i flott samsang under gudstjenesten

Litt av et band

God aktivitet 
rundt tegne-
bordet

Jentegjengen koser seg med frukten
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Vigsling av ny diakon

Inngang

Vigsling ved biskop Per Arne Dahl Vigsling med forbønn

Søndag 8. mars ble en festdag for Mo-
dum menighet og for vår nye diakon, 
Kirsti Hole.
 Til en rungende marsj ved Åmot 
Horn fra galleriet var det inngangspro-
sesjon med prester, diakoner, biskop 
Per Arne Dahl, ordfører Terje Bråthen 
og andre som skulle delta ved gudstje-
nesten.
 Prost Erik Haualand holdt dagens 

Foto: Helge Haavik

preken over ordet fra Efeserbrevet der 
det står om å bli sterke i Herren. Om 
å gjøre det riktige valget. Å velge det 
gode eller det onde.  Siden vigslingen 
forgikk på kvinnedagen, trakk han også 
inn kampen for kvinners likeverd.
 Selve vigslingen ble foretatt av bis-
kopen. Det var et høytidelig øyeblikk 
da Kirsti Hole avla løftet om å utføre 
diakontjenesten ved Guds hjelp og det 

ble foretatt forbønn ved håndspåleg-
gelse. 
 Etter diakonens ønske gikk offeret 
denne dagen til Stefanusalliansen.
 Etter gudstjenesten var det middag 
med hilsener og hyggelig samvær med 
vår nye diakon på Vikersund Menig-
hetssenter.
 Vi ønsker lykke til med denne vik-
tige oppgaven i menigheten!
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For meg er dette en stor dag og hen-
delse – det å bli vigsla som diakon. 
Det er så stort at det er fort gjort å 
bli litt selvsentrert! Og selvsentrert er 
ikke noe bra. Det står klart for meg at 
dette er ikke bare min gudstjeneste og 
min dag. Det er dagen og gudstjenes-
ten til hver og en som fant veien inn 
kirkedøra. Gudstjenesten tilhører alle 
som kommer, og deltar. I kirkerommet, 
ja, hvor enn vi samles, bringes det gode 
budskapet om Jesus ut til alle – igjen og 
igjen – søndag etter søndag. Det er det 
store. Større enn en ytre begivenhet, 
som en diakonvigsling.
 Det å gå til gudstjeneste, det er å ta 
en risiko! Du risikerer at Guds hellige 
ånd berører deg. Kanskje gjennom en 
salme, en bibeltekst, eller noe i preke-
nen som går rett til hjertet på deg. Eller 
kanskje du bare tenker med deg selv: 
”Her gikk det an å være. Hit tror jeg 
at jeg skal komme igjen.” Og så våger 
du deg tilbake en søndag. Og før du vet 
ordet av det, har du blitt en mer eller 
mindre fast kirkegjenger. Og da varer 
det ikke lenge før noen spør deg om 
en oppgave. Plutselig sitter du i me-
nighetsrådet, er med på dugnad, koker 
kirkekaffe, eller er medliturg! Sånn kan 
det gå.
 Du har blitt et lem på Kristi lege-
me. Det spiller ingen rolle om du er en 
hånd, en fot eller et øye. Kanskje du 
er et ligament, et bånd. Elastisk, men 
slitesterk, holder du sammen to bein 
som utgjør et ledd. Du gjør at en beve-
gelse blir mulig. Og du vet kanskje ikke 
om det selv. Du har en funksjon, men 
den behøver ikke å være deg bevisst. 
Gud ser det, Gud ser deg. Og tro ikke 
at du må ha en synlig funksjon for å 
telle med. Du kan komme og bare sitte 
i benken. Du trenger ikke opplate din 
røst hvis du ikke vil det. Det er helt 
greit. Kanskje din oppgave er å løfte 
frem andre i stille bønn. 
 Gud gleder seg når vi samles, vi 
som bekjenner oss til hans navn. La oss 
gjøre Kristi kors synlig og tydelig – i 
bygda, og i verden. Enkeltvis er vi drå-

per. Sammen lager vi sildrende bekker 
som lyset reflekteres i. Det er ikke vår 

prestasjon, ikke vår ære, men vår Her-
res – han som er det evige lysets kilde.

Diakonens tale på vigslingsdagen

Kjære alle sammen

Kirsti taler

Foran f.v. Eirik Roness, Stine Buxrud, Per Arne Dahl, Kirsti Hole, Geir Holberg,  Terje 
Bråthen. Andre rekke f.v.: Nina Brokhaug Røvang, Ole Hafell, Terje Lund, Anne-Kjersti 
B. Holberg, Erik Haualand, Wolfgang Müller og bak Tormod Moviken og Nils Christian 
Skjauff. 
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Kjetil Ruud, Åmot, døde 22. april nær  
61 år gammel. Det tok bare tre 
måneder fra den alvorlige sykdommen 
ble påvist til han døde.
 Vi som var så heldige å få ha Kjetil 
som venn, støttespiller, humørfylt 
inspirator og forbilde gjennom mange 
eller få år sitter igjen med ufattelig stor 
takk. 
 Kjetil vokste opp i et kristent hjem 
i Åmot, sammen med sine syv søsken. 
I speider-troppen begynte han som 
ulvunge. Etter hvert som han ble eldre 
påtok han seg forskjellig lederansvar i 
speider'n. Etter speiderperioden tok 
han lederansvar i ungdomsarbeidet ut 
fra Åmot kapell. Men sin kunnskap og 
interesse for musikk var han sentral i 
oppstarten av Åmot Gospel, det som 
senere ble Heggen Gospel. 
 Gjennom Gospel- og Tensing-
miljøet traff Kjetil sin Trinelise. De 
giftet seg i 1976, og fikk barna Tone og 
Håkon. Kjetil kunne ikke blomstret og 
holdt på slik han gjorde uten Trinelise 
ved sin side. De var forbilledlige i å 
støtte hverandre. Hjemmene deres var 
alltid gjestfrie og åpne for oss alle. 
 Kjetil utdannet seg som elektriker, 
og arbeidet i faget en del år. Men han 
ville også prøve noe annet. Først sa 
han ja til å bli utekontakt i Modum 
kommune. Der var målsettingen å 
hjelpe bygdas ungdommer til å få et best 
mulig ungdomsliv. Deretter startet han 
og Trinelise butikken Elektrobasaren på 
Gulskogensenteret. Mange fornøyde 
kunder har takknemlige minner for 
hjelpen de der fikk av Kjetil. Så var det 
Haug menighet som manglet kateket 
noen år. Kjetil påtok seg jobben, til stor 

glede og nytte for ungdommene.
 Buskerud KFUK/Ms arbeid 
ble i mange år viktig for Kjetil. I 
fylkessammenheng påtok han seg 
ansvar. Leirstedet Blestølen fikk 
mye og viktig oppmerksomhet. Fra 
1995 ble han en inspirerende frivillig 
medarbeider ved byggingen av Åmot 
kirke. Som leder av utvalget som hadde 
ansvaret for orgel, piano, lyd, akustikk 
m.m. fikk han brukt sine evner og  
musikkunnskaper. Han tok også ansvar 
for å vedlikeholde anlegget. I mange år 
hadde han verksted i kirkens kjeller, der 
konfirmanter ofte var med og reparerte 
lyd- og lysutstyr. Kjetil stilte også opp i 
forskjellige andre sammenhenger der 
det var behov for lyd og lysanlegg 
utenfor kirken. Et eksempel er alle 
årene han hadde ansvar for lyd og lys 
ved julegran-tenningen på Åmot. Alle 
som fikk samarbeide med Kjetil om 
slikt kunne bare slappe av, alt fungerte. 
Kjetil var også sentral i forskjellige 
ledergrupper der målsettingen blant 
annet var å bygge menigheten videre. 
Fra 1990 var Kjetil ti år aktiv i en 
«guttegruppe» som foretok reiser til 
utradisjonelle reisemål og skaffet seg 
spesielle opplevelser.
 I 2003 sa Kjetil og Trinelise ja 
til å arbeide ved sjømannskirken i 
New Orleans, USA. Det ble noen 
eventyrlige år før det kom et fristende 
tilbud fra Solgården i Spania: Trinelise 
var ønsket som daglig leder og Kjetil 
som aktivitetsleder. Dette var midt 
i blinken for begge to. Etter noen år 
fikk de barnebarn hjemme i Norge, 
og i 2009 valgte de å flytte hjem igjen. 
Under utenlandsoppholdene var Kjetil 

og Trinelise hjemme om sommeren.  
Da ble den store flokken av familie, 
venner og kjente invitert til sommer-
treff på Sørby gård. Tilbake igjen på 
Åmot i 2009 sa Kjetil igjen ja til å delta 
i forskjellig frivillig menighetsarbeid i 
og ut fra Åmot kirke. 
 Med Kjetils erfaring fra 
reisevirksomhet fikk han tilbud om å 
arbeide for turoperatøren Alfa travel 
AS i Hokksund. Der ble det aktive år 
med planlegging og gjennomføring av 
reiser. Mange fornøyde reisegjester 
minnes Kjetil med stor takknemlighet. 
Kjetil var interessert i mye forskjellig. 
Strømsgodset og fotballen ga mye 
glede. Speedway-sporten var også 
viktig. Sammen med venner og familie 
var det mange turer til store løp 
forskjellige steder i Europa. Flere 
ganger var det reiser sammen med 
aktive kjørere. Og Kjetil var populær; 
han drøftet tekniske løsninger med 
fagfolkene som lot seg imponere.
 Kjetil feiret sin 60 årsdag akkurat så 
stort og festlig som vi kunne forvente. 
75 gjester var samlet til teltfeiring på 
Sørby, gården Trinelise kommer fra 
og som datter Tone og familie nå har 
ansvaret for. Der underholdt Kjetil 
sammen med sin nye musikkgruppe, 
Jensens Jazzband.
 Vi er nå en stor skare mennesker 
som stopper opp i takknemlighet for 
alt det gode og viktige Kjetil har beriket 
våre liv med. Og så er vi med familien 
i savnet av et helt ekstra-ordinært 
menneske.       
                                                                                    

Per Ole Buxrud

Minneord

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:
kirsti.hole@modumkirke.no

Gi ikke opp når livet 
trues: 
Kirkens SOS har krise-
telefon tjeneste hele døgnet.  
Tlf. 815 333 00
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HimalPartner driver en rekke prosjek-
ter i Nepal, og de har flere utsendinger. 
Vår menighet har hovedfokus på pro-
sjekter innen mental helse, utdanning 
og næringsutvikling.
 Innen arbeidet med mental helse 
er det viktig å gi mennesker som er 
mentalt syke retten til et verdig liv. Når 
det gjelder sjelesorg i kirkene, arbeides 
det for å øke kompetansen innen både 
sjelesorg og krisehåndtering. Dessuten 
er kirkeveksten i Nepal stor, og det 
foregår et spennende arbeid med tros-
opplæring og lederutvikling. Utdanning 
er sentralt for å komme seg ut av fat-
tigdom. HimalPartner arbeider med å 
øke lærernes kompetanse for at barn 
i Nepal kan få en bedre skolehverdag. 
Innenfor næringsutvikling er det fokus 
på at ingeniørstudentenes kompetanse 
gjøres tilgjengelig for samfunnsutvikling 
på landsbygda.
 Jordskjelvet som traff Nepal lørdag 
25. april engasjerer menigheten sterkt.
Jordskjelvet hadde en styrke på 7,9 
på Richters skala, og ødeleggelsene 
var enorme. Dødstallene er høye og 
uoversiktlige. HimalPartners innsats 
under katastrofen er å bruke sitt nett-
verk til å skape kontakt mellom de 
større nødhjelpsaktørene og lokale 
organisasjoner.
 Det vil ta lang tid å bygge opp lan-
det igjen, og de trenger hjelp i lang tid 
fremover.
 Vær med på å bygge opp igjen Ne-
pal etter jordskjelvkatastrofen ved å gi 
din gave til 3000 15 47107, merket 
«Jordskjelv i Nepal». Du kan også gi 
med mobilen på SMS: NEPAL250 til 
2160 (kr 250).

Modum menighets misjonsprosjekt fra 1.1.2014 er

HimalPartners 
arbeid i Nepal

HimalPartner er tilsluttet 
organisasjonen United Mission 
in Nepal. Dette er en paraply-
organisasjon for alle misjons-
organisasjoner som arbeider 
i Nepal. Derfor er det også et 
utstrakt samarbeid organisa-
sjonene i mellom. 

Normisjon driver et sykehus 
i den avsidesliggende byen 
Okhaldhunga. Sykehuset skal 
betjene 200.000 innbyggere, 

men har kun 50 sykesenger og 
tre leger. Det kommer nå flere 
sårede inn til sykehuset, fra 
langt ute i distriktet, som er 
skadd av jordskjelvene. De har 
derfor åpnet den store salen 
i 2. etasje over den nye OPD-
bygningen, for å ha plass til å ta 
imot alle som kommer. 

Vikersund Normisjon sendte 
overskuddet av julemarkedet 
2014 til dette sykehuset.
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Kirkens Nødshjelps fasteaksjon 
2015

Flott resultat 
i Modum!
Modum menighet kan rapportere 
om svært bra oppslutning i årets 
fasteaksjon. Nær samtlige konfirmanter 
stilte opp, og sammen med foreldre og 
andre voksne samlet de totalt inn kr 
131.147,- i Modum. Rekordresultatet 
gjør Kirkens Nødhjelp i stand til å gi 
650 mennesker varig tilgang til rent 
vann. 
 Vi ønsker å takke alle giverne, og 
alle som bidro med organisering og 
bøssebæring.

mer info og resultater på 
www.fasteaksjonen.no

Champions League-finale
på monsterskjerm i Åmot kirke lørdag 6. juni

Dørene åpner 19.30, og kampen 
starter 20.45. Det blir ulike 
konkurranser med fine premier. 
Salg av pølser, brus og kaffe.

Velkommen til å se en av årets 
største fotballkamper sammen! 
Kvelden skjer i samarbeid med 
Åmot IF, Haugfoss IF, Viasat og 
Modum KabelTV.

• Tekst: Anna Berit Føyen, KABB 

KABB har gratis lydbibliotektjeneste: 
til trosopplæring – menighetsliv  
– personlig trosliv

Blant KABBs (Kristent Arbeid Blant Blinde 
og svaksynte) mange gode tilbud, finnes 
lydbibliotektjenesten. Lydbiblioteket ble 
opprettet allerede på 1960-tallet. Slik har 
KABB lest inn store deler av den kristne 
litteraturen i Norge, og det skal vi fortsette 
med – i mange år fremover. Og det beste 
av alt, den er helt gratis.

Kvalitet – aktualitet – bredde 
I dag inneholder lydbiblioteket nær-
mere 2.000 titler i ulike sjangre: 
Barnebøker, ungdomsbøker, skjønnlit-
terære bøker, biografier, historiske 
romaner, misjonslitteratur, lyrikk, 
teologi, lydbibler for barn og unge og 
oppbyggelige bøker. 

Hvem kan låne bøker?
Alle som av en eller annen grunn ikke 
kan lese en ordinær bok, kan låne 
bøker hos KABB. 

-  Send en e-post, ta en telefon eller skriv 
et brev til oss, så ordner vi resten. Men 
du trenger en Daisy-spiller eller noe 
lignende, slik at du kan lytte til bøkene, 
forteller bibliotekar Heidi Vestbye. 

- Utlånstjenesten er gratis. Alle får lydbø-
kene sendt hjem med posten.

Daisy-spiller eller mp3-spiller
Alle KABBS lydbøker er produsert 
som en Daisy-lydbok. (Daisy er en 
internasjonal standard for produksjon 
av lydbøker.) For å få en god lese-
opplevelse av lydbøkene, er det best å 
benytte en Daisy-spiller som avspiller. 
Det er mange som har krav på å få en 
slik spiller, fra hjelpemiddelsentralen. 
 Det går også an å laste ned software 
(til en Daisy-spiller) fra internettet. På 
den måten kan man lytte til bøkene via 
en datamaskin. Eller man kan benytte 
en mp3-spiller. 
 Det er også mulig å kjøpe en Daisy-
spiller direkte fra en forhandler.

Kontakt oss gjerne – vi vil gjerne 
hjelpe deg
- Vi håper at du har lyst til å begynne å 
låne bøker hos KABB. Ta kontakt med oss, 
for vi vil gjerne hjelpe deg. Og husk: boklån 
i biblioteket vårt er helt gratis, sier Heidi 
Vestbye avslutningsvis.

KABB, PB 333, 1802 Askim - 
kabb@kabb.no - 69816981

 KABB       
      
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte   k

ab
b

•
•

•
• •

•

•
• •

•
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Ordene har fulgt speidere i flere generasjoner i Åmot. Et viktig 
arbeid hvor barn og unge har lært nyttige ferdigheter og fått 
mange spennende opplevelser i Guds skaperverk sammen med 
voksne ledere. Åmot 1. speidertropp har deltatt i gudstjenesten 
i Åmot kirke både 1.søndag i advent og 17.mai, samt gått foran i 
toget på nasjonaldagen i speiderskjorter og flaggborg. Dette er 
tradisjoner som mange har satt stor pris på. Speiderne har pleid 
å samles annenhver onsdag fra kl. 18 til 20, men det siste året 
har speiderne hatt for få ledere til å drive dette meningsfulle 
arbeidet. 
 Nå trenger vi deg til å videreføre et meningsfullt arbeid, så 
ta kontakt med leder Yngve Martinsen på mobil 909 29 535 
eller prest Runar Liodden på mobil 46 78 18 18. Vær beredt…

Vær beredt! Alltid beredt?

Åmotspeiderne. Foto: Svein Thoralf Wassend.

Vi inviterer alle 1. klassinger i Modum 
til egen gudstjeneste i anledning 
skolestart. Du vil få 6-årsboka «Tre i 

et tre». Familie, faddere og venner 
er også hjertelig velkommen, og 
ellers alle andre som har lyst. 

1. klasses
Etter jul blir 1. klassingene invitert 
til egne 1. klasses-samlinger. 

 Der skal vi lære mer om dåp 
og nattverd, høre fortellinger om 

Jesus, leike, synge og lage ting sammen.

Les mer om 1. klasses på 
www.modumkirke.no (Trosopplæring).

Familiespeidertur 
til Hvaler
Årets familiespeidertur går til Hvaler 
helga 13.–14. juni.  Vi overnatter i telt- 
leir nær sjøen og har et variert program 
tilpasset både små og store. Alle som 
vil være med ut på tur er velkomne til 
å delta!
For mer informasjon om turen 
kontakt Odd Røvang 
(930 66 745 / odd@rovang.com)

Velkommen til 
Førsteklasses gudstjeneste 
i Heggen kirke
søndag 16. august kl. 17:00



Modum Menighetsblad Nr. 2/2015
18

 

 
 

 
 

 
 

PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Modum 
kammerkor
har vårkonsert i Åmot kirke 
2. juni kl 1900

Denne konserten er vi så heldig å 
ha i samarbeid med verdensmester 
i plystring Tormod Borgen Rogne! 
Det blir også litt Prøysenstoff 
og litt «syng med oss» i tillegg til 
varierte og nydelige vårlige toner – 
både nordiske og engelske.  
Servering av kaffe og kaker.

Formiddagstreff på tur
tirsdag 9. juni

Formiddagstreffet på Vikersund menighetssenter 
arrangerer dagstur tirsdag 9. juni. Hyggetreffene på 
Holemoen og i Åmot kirke er også velkommen. 
 Turen går i år til Eidsvoll. I fjor var det 200- årsjubileum 
for Grunnloven. Eidsvollsbygningen – Grunnlovens hus 
– ble restaurert og satt tilbake tilnærmet slik det var 
under de begivenhetsrike ukene i 1814. Det blir en 
guidet rundtur i det nyoppussede huset. Rollefigurer 
dukker opp underveis og hjelper oss å oppleve historien. 
 Seinere skal vi til Eidsvoll bygdetun. Der får vi et 
inntrykk av hvordan de 112 «eidsvollsmennene» bodde 
disse ukene.
 Det blir avreise tirsdag 9. juni fra Åmot kl. 09.00 og 
fra Vikersund stasjon kl. 09.10. Vi kjører via Hønefoss og 
Roa til Romerike og Eidsvoll.
 Før programmet på Eidsvoll får vi servert frokost-
tallerken på Nebbenes kro. Etter programmet på 
Eidsvoll går turen om Hurdal tilbake til Hadeland. Der vi 
får servert middag på Hadeland gjestegård. Så går turen 
om Hønefoss og rett hjem.

Pris pr. person kr. 700,-
Påmelding innen 30 mai til:
Helge Gutuen 32788226 / 90668615
Gunnar Hellerud 32788295 / 41559051

Vel møtt på tur!

Heggen Gospel får besøk 
fra Untersontheim Tensing
Den 28. mai får vi besøk fra Untersontheim i Sør-
Tyskland. Untersontheim Tensing kommer på besøk.  De 
skal ha en dagstur til Oslo, øve sammen med Heggen 
Gospel, være på Blaafarveværket og høre på O2-konsert, 
de skal synge på konfirmasjonen i Snarum kirke og de 
skal ha konsert på NMU.    Besøket varer til 2.juni og de 
45 gjestene blir innkvartert hos vertsfamilier.   Takk til 
dere som stiller som vertsfamilier.
 Heggen Gospel var med å starte dette koret for 21 
år siden og vi har hatt årlig kontakt siden.   Den 22. juni 
drar Heggen Gospel m to busser til Sør-Tyskland, hvor 
vi bl.a skal besøke Untersontheim.  Heggen Gospel skal 
besøke Heide Park på vei nedover, konserter skal vi ha 
i Affalterbach, Bad Wimpfen, Hermuthausen, Obersont-
heim og Untersontheim, to konserter i Grimmelfingen 
i Ulm og to konserter i Dettingen.  Dette og mye mer, 
som det bl.a. blir informert om når vi har vår årlige «før-
vi-drar-på-turné-konsert» i kulturhuset den 21. juni.    
 Velkommen – det er bare å kjøpe billetter.

Arild Løvik

Nysgjerrig? 
Spørsmål? Tvil? 
Vil du vite mer om kristen tro?

Bli med på høstens alpha-kurs! 
Vi inviterer til fire kurskvelder og 
starter på Vikersund menighets-
senter onsdag 28. oktober kl. 19.00.
 Mer informasjon i neste menig-
hetsblad.

a l p h a -
kurs

Høsten 2015 er det valg på nytt  
menighetsråd. Nominasjonskomi-
téen avslutter i disse dager arbei-
det med å finne kandidater til 
valget. 
 Presentasjon av kandidatene vil  
komme i neste nummer av menig-
hetsbladet.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Dette skjer i Åmot kirke

Dette skjer på Vikersund menighetssenter

 
 

 
 

 
 

 
 

Mandag 1. juni kl. 11.00: Hyggestund.
Tirsdag 2. juni kl. 19.00:  Vårkonsert med Modum 

kammerkor
Lørdag 6. juni kl. 20.45: Champions League-finalen vises på 

monsterskjem. Dørene åpner kl. 19.30
Søndag 7. juni kl. 10.30 & 12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste.  

Runar J. Liodden og Per Anders Øien.

Onsdag 10. juni kl. 11.00: Rullatormila. Start og mål ved 
Modumheimen.

Søndag 21. juni kl. 11.00: Gudstjeneste. Lars Skagestad og 
Hanna Louise Husøien. Kirkekafé.

Søndag 12. juli kl. 11.00: Gudstjeneste.  
Geir E. Holberg og Ellinor Grimnes. Kirkekafé.

Søndag 2. august kl. 11.00: Gudstjeneste. Tormod Moviken

Onsdag 3. juni kl 17.00: Grillfest og sommeravslutning hos 
Petra Moen, Svaleveien 2.

Vi starter opp høstens møter onsdag 26. august med 
forbønnsgudstjeneste v/Jørgen Korsvik.
I forbindelse med Sjømannskirkens 150 års jubileum blir 
det «Kjerkekveld» onsdag 9. september med historisk 
tilbakeblikk. 

Videre får vi besøk av Runar Liodden som skal fortelle fra 
studieturen til Israel, og det blir konsert med Kunstnerdalen 
Symfoniorkester i oktober. Kurset til høsten er et Alpha-
kurs over 4 kvelder.
 Vi fortsetter med middag og fellesskap to ganger og i 
desember er det julemarked. Detaljert program kommer i 
neste nummer.

Dette er en tur der vi vil gi rom for 
stillhet og ettertanke, et møte med 
oss selv, naturen og  Den treenige 
Gud. Turen går over myr og gjennom 
bjørkeskog før man kommer over 
skogbeltet og det blir god utsikt. Det 
tar ca 45–60 min å gå opp, vanlig 
turtempo, men vi går ikke for å komme 
fort frem. Det blir gudstjeneste når vi 
har kommet opp.
 Madonnaskulpturen ble reist etter 
ønske fra Anne Margrethe Bugge, 
som gav sin skogeiendom til Sigdal 
kommune i 1989. Skulpturen er laget 
av billedhugger Turid Angell Eng. Den 

ble avduket 20. juni 2009, og vigslet 
av Janusz Fura. Skogområdet er en del 
av Trillemarka naturreservat, som er 
Norges største.
Det er diakonene i Eiker prosti som  
arrangerer turen, med Gudrun Klings-
heim som hoved-koordinator. Ta med  
nistepakke og drikke, gode sko, (jogge-
sko kan brukes, men fjellstøvler eller 
gummistøvler er lurest), klær etter 
været. 
 Man kan møte opp uten å være 
påmeldt, men fordi det kan være nyttig 
å vite hvor mange vi blir, er det fint 
om interesserte fra Modum melder 

seg på til kirsti@modumkirke.no, 
eller på tlf. 951 47 345 innen 21.08. 
Samkjøring anbefales, vi stiller ingen 
fellestransport fra Modum. Nærmere 
informasjon, med klokkeslett for 
oppmøte, vil komme seinere. 

 Kirsti Hole

Pilegrimstur til madonnaen i Sigdal lørdag 29. august

Institutt for sjelesorg har formidlet sjelesørgerisk innsikt 
i og kristen sjelesorg I 40 år. Det blir en høytidlig feiring 
av 40-års jubileet søndag 7. juni. 
Sett av denne søndagen og bli med på markeringen. 

Kl. 11.30 Åpen jubileumssamling i Olavskirken
Kl. 13.00 Middag og kaffe på Instituttet
Kl. 15.00 Festgudstjeneste i Olavskirken 
 v/Per Arne Dahl og staben ved IFS

                                                      VELKOMMEN!
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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 
5 

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

Tegninger: Asbjørn Tønnesen

Fargelegg Prikk til prikk

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

Jesus er verdens lys.  Tegn en strek 
fra 1 til 2 og 
så videre. Hva 
skjuler seg her?

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

Vil du annonsere her?
Ring 47 29 34 56



Modum Menighetsblad Nr. 2/2015
23

SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Indiana Pandur 01.03.2015 Åmot kirke
Amanda Nilsen Wallestrand 01.03.2015 Åmot kirke
Martin Jørgensen Kortnes 08.03.2015 Gulsrud kirke
Luis Suarez Eian 15.03.2015 Nykirke kirke
Karoline Hansen 15.03.2015 Vikersund    
  menighetssenter
Frida-Marie Helgestad Majormoen 15.03.2015 Nykirke kirke
Vivian Flaglien 22.03.2015 Snarum kirke
Theo Flaglien 22.03.2015 Åmot kirke
Tomine Fjellstad Ringdal 29.03.2015 Heggen kirke
Lucas Alexander Bradbourn 05.04.2015 Åmot kirke
Silas Haviken-Vala 05.04.2015 Åmot kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Oskar Skinnemoen Lien 05.04.2015 Heggen kirke
Thea Linnéa Benediktsen Nyborg 05.04.2015 Åmot kirke
Elling Håre 12.04.2015 Nykirke kirke
Luna Moen Midtskogen 12.04.2015 Nykirke kirke
Eline Solhaug Brandtenborg 19.04.2015 Heggen kirke
Marius Kristiansen-Johansen 19.04.2015 Heggen kirke
Ida Rosenlund 19.04.2015 Heggen kirke
Sondre Søderlind 19.04.2015 Olavskirken
Jorun Elfi Aslaksen 26.04.2015 Snarum kirke
Marisol Holt 26.04.2015 Åmot kirke
Alexander Sundby Kverndalen 26.04.2015 Åmot kirke
Angelica Marie Sundby Kverndalen 26.04.2015 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Randi Thon 1933 03.03.2015 Heggen kirke
Ole Strandbråten 1927 06.03.2015 Modumheimen kapell
Alf Grøterud 1930 06.03.2015 Rud kirke
Arne Moe 1944 10.03.2015 Åmot kirke
Roald Johannes Skyliholt 1922 10.03.2015 Vestre Spone kirke
Margit Aasmundrud 1931 11.03.2015 Heggen kirke
Reidun Kvalnes 1922 12.03.2015 Heggen kirke
Bjarne Holen 1918 13.03.2015 Heggen kirke
Tom Lassen Havnsund 1954 17.03.2015 Heggen kirke
Astrid Skretteberg 1943 17.03.2015 Nykirke kirke
Margot Johanne Haugerud 1935 18.03.2015 Ringerike sykehuskapell
Mary Elfrida Nilsen Muggerud 1927 19.03.2015 Åmot kirke
Hans-Kristian Thorsby Andersen 1993 24.03.2015 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Bent Næss 1960 25.03.2015 Rud kirke
Frida Skalstad 1928 26.03.2015 Åmot kirke
Alf Henry Skredsvig 1925 26.03.2015 Åmot kirke
Inger Larsen 1924 27.03.2015 Modumheimen kapell
Asle Varsla 1939 31.03.2015 Nykirke kirke
Sigrid Haaland 1926 01.04.2015 Åmot kirke
Karin Arneberg 1933 08.04.2015 Modumheimen kapell
Kjell Erik Sørengen 1945 10.04.2015 Åmot kirke
Gunhild Torine Næss 1930 21.04.2015 Åmot kirke
Oddvar Skretteberg 1938 22.04.2015 Snarum kirke
Einar Adolf Nilsen 1933 23.04.2015 Åmot kirke
Aase Hovde Nygaard 1924 28.04.2015 Modumheimen kapell
Kjetil Ruud 1954 30.04.2015 Åmot kirke

Rullatormila® 
– et helt overkommelig 
trimløp for eldre 

For åttende gang arrangerer Modum-
heimen og Kirken i Modum det helt 
overkommelige trimløpet for eldre – 
Rullatormila®. 
 Modum toraderlag skaper god 
stemning ved start og målgang, mens 
barnehagebarn heier underveis. 

Løypa går gjennom kirketorget i 
Åmot kirke med drikkestasjon, quiz og 
taffelmusikk. 
 Ordfører Terje Bråthen deler ut 
medalje til alle som kommer mål etter 
brattbakken opp fra kirken. Fylkesmann  
Helen Bjørnøy deltar også. 
 Det blir servert grillmat og bløtkake 
etterpå med en velsignet avslutning! 

• Onsdag 10. juni kl. 11.00
• Oppmøte ved Modumheimen
• Pris kr. 50,-

Bli med på Rullatormila® 



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

Mai 
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 og Geithus 
musikkorps

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. 11.30 Åpen jubileumssamling. 
Kl. 15.00: Festgudstjeneste med 
Biskop Per Arne Dahl og staben på instituttet
 
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.
 
Søndag 21. juni - 4. søn. i treenigh.t. - Matt 16,24-27
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Lars Skagestad og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.

 Tirsdag 23. juni - St. Hansaften - Matt 11,7-14
Vike kirkeruin kl. 18: Friluftsgudstjeneste. 
Tormod Moviken, Knut Johnsen og Åmot horn
Søndag 28. juni - 5. søn. i treenigh.t. - Matt 7, 21-29
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray og 
Eli Landro.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. Lars Skagestad.
 
 Juli 
Søndag 5. juli - Aposteldagen - Matt 16,13-20
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken.
 
Søndag 12. juli - 7. søn. i treenighetstiden - Luk 19,1-10
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Ellinor Grimnes. Kirkekafé.
 
Søndag 19. juli - 8. søn. i treenighetstiden - 
Mark 12,37b-44
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Ellinor Grimnes.
 
Søndag 26. juli - 9. søn. i treenigh.t. - Joh 8,2-11
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden.
 
Onsdag 29. juli - Olsok - Luk 9,23-26
Snarum kirke kl. 18: Olsokmesse. 
Runar J. Liodden.
 
 August 
Søndag 2. august - 10. søn. i treenigh.t. - Matt 18,21-35
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken.
 
Søndag 9. august - 11. søn. i treenigh.t. - Mark 2,23-28
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken.
 
Søndag 16. august - 12. søn. i treenigh.t. - Luk 8,1-3
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden.
Heggen kirke kl. 17: Skolestartsgudstjeneste, 
1. klasses. Runar J. Liodden, Anne-Kjersti Holberg.
 
Søndag 23. august - 13. søn. i treenigh.t. - Luk 12,41-48
Heggen kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon. 
Geir E. Holberg, Arild Løvik.
Åmot kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon. 
Runar J. Liodden. Søndagsskole
Rud kirke kl. 17: Konfirmantpresentasjon. 
Geir E. Holberg, Arild Løvik.
 
Onsdag 26. august –
Vikersund Menighetssenter kl 19: 
Forbønnsgudstjeneste. Jørgen Korsvik.
 
Søndag 30. august - Vingårdssøndag - 1. Kor 3,4-11
Nykirke kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon 
og konfirmantjubileum. Runar J. Liodden.
Snarum kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon. 
Tormod Moviken, Arild Løvik.

Han skapte skogen og han skapte vannet.
Han skapte skyers lek og vindens spill.
Han legger varsomt hånden på din panne
og sier: Det er godt at du er til.

Det ropes ut i stormer og orkaner
at han er sterk og hellig, vill og fri,
og det står skrevet i planeters baner
at visere enn han kan ingen bli.

Han ga deg livet og alt godt i gave,
ja, han er all din gledes kildevell.
Men likefullt gjør livet deg til slave
om ikke du vil ta imot ham selv.

Å, kom, vår Skaper, vi vil ta imot deg,
slik du er kommet til oss i din Sønn.
Kom, gjenreis alt som brast da vi forlot deg,
kom, vær vår frihet, Gud, det er vår bønn!
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