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Det er 10. februar, og året er 2015. Mange i Modum forbereder 
og gjør klar til skiflyvingsrenn i Vikersundbakken, men hverdags-
livet må jo også gå sin gang, selv i en hektisk innspurt før rennet 
skal avvikles. For meg var dagen skissert i Outlook’en. Noen 
forberedelser, andakt på Modumheimen og på VBD, lede frivil-
lighetsfesten i Åmot kirke på kvelden med over 100 påmeldte, så dette skulle vel gå 
bra. Ja, forresten så hadde også Stig Hamstad, president for skiflyvinga, invitert meg 
til å være med på et videointervju med Nationen oppe i hoppsenteret. Rekker vel 
det også, tenkte jeg.

Svinger inn foran hoppsenteret klokka 2, parkerer på grusen der og møter en hyg-
gelig journalist. Stig og jeg bruker en stund med henne. Vi må jo opp til Vingen, må 
vite, for å få god utsikt og fin bakgrunn for intervjuet. Ser at nå begynner det å bli litt 
travelt. Mye som skal ordnes før frivillighetsfesten. Ned igjen fra Vingen, bort til bilen. 
Den står litt skeivt. Ooops – høyre bakhjul er helt på felgen. Jeg har punktert! Har 
ikke akkurat på meg arbeidsklær heller og er litt i villrede. Hva gjør jeg nå?
Det som skjer de neste 40 minuttene gjør meg glad. Det finnes så mange gode og 
hjelpsomme folk i bygda vår. I ettertid så har jeg jammen tenkt at Jesu ord i den 
Gylne regel om: «Det du vil at andre skal gjøre for deg, det skal du gjøre for dem», lever 
i beste velgående.

Jeg står og ser på hjulet. «Trenger du hjelp?». Det er en av de frivillige i hoppsenteret, 
Jonas Bjølgerud, som spør. «Jeg kan hjelpe deg». Og han setter i gang. Bilen står skrått 
og vanskelig til, men ikke noe er noe problem for Jonas. Han sikrer bilen så den ikke 
skal rulle, finner frem reservehjulet – får jekka opp og bytter hjul for meg. Det tok 
nok ikke mer enn et kvarter, så var reservehjulet på plass, og jeg kunne kjøre i ret-
ning Åmot. Men nå kjører jeg med ett sommerhjul og ett vinterhjul bak. Ikke spesielt 
bra på glatt føre på Heggensida, og jeg vet at dagen etter trenger jeg bilen i orden. 
Gutta på YX Geithus blir redningen. 

«Hei karer jeg har et problem, har dårlig tid og trenger å få hjelp med et punktert dekk.» 
Nå oppleves det nesten som en pitstop på en formel-1 bane. Både Per Øyvind og 
Bent er raskt i gang. Lapper det punkterte dekket. Av med reservehjulet og på med 
det som er fiksa. I løpet av noen få minutter er alt klart!!

Jeg rakk frivillighetsfesten . 

Det finnes så mye hjelpsomhet og godhet i bygda vår. Mange som gjerne vil være 
til hjelp og gjøre det de kan. Denne dagen i februar var det et dekk som punkterte. 
Noen ganger i livet kan vi selv oppleve å være helt på felgen, ja, kanskje helt punktert. 
Da kan det være godt å vite at det finnes folk som også da vil være med å hjelpe. 
Kanskje det tar litt tid, og kanskje det vil være en tung vei, men mange vil hjelpe også 
da, om vi spør om hjelp og lar dem hjelpe. 

En av våre viktigste oppdrag som kristne er jo nettopp å hjelpe hverandre og å løfte 
frem Jesu ord og den Gylne regel. Du og jeg kan hvert på vårt vis være tilstede for 
mennesker i deres forskjellige livssituasjoner. Det å hjelpe gir glede og det å ta imot 
hjelp avler takknemlighet.

Stor takk til mine gode redningsmenn i februar – Jonas, Bent og Per Øyvind.

Sokneprest Geir
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Etter mange år som organist i Modum 
gikk Knut Johnsen over i pensjonistenes 
rekker 1. august. Han ble egentlig 
pensjonist i fjor, men har tatt et ekstra 
år.  I forbindelse med at han skulle 
slutte, hadde vi en hyggelig samtale på 
kirkekontoret.
 Knut er født og oppvokst i Narvik. 
Han hadde en far som sang i kor og 
spilte piano. Han ble som 7-åring med 
i Narvik Guttekor der han var med til 
han ble voksen. Der lærte han noter 
og stemmebruk og ble glad i å synge 
i kor, og de øvde inn krevende musikk. 
Han lærte å spille blokkfløyte, men ikke 
piano eller orgel.
 Han tok sin utdannelse som 
organist ved Musikk-konservatoriet 
(senere Musikkhøgskolen) i Oslo fra  
1970 til 1973, og et 4. år med  pedago-
gikk. Han arbeidet som organist i 
Ankenes (nabokommunen til Narvik) 
og Rennebu før han kom til Modum i 
1986. Han ble da ansatt som organist i 
Nykirke og Heggen menigheter.
 Det har blitt over 29 år som 
organist i Modum, og vi er interessert i 
å høre litt om hvordan han har opplevd 
tiden her.

Hva har du likt best med å jobbe som 
organist?

Det er en variert jobb. Foruten å spille 
til gudstjenester, har jeg møtt folk i alle 
livssituasjoner – i sorg og glede. Å si at  
jeg liker å spille i begravelser, høres 
kanskje litt rart ut, men der spiller jeg  
for folk i en sårbar situasjon. Jeg har 
med musikken min ønsket å gjøre 
sorgen litt lettere.

Føler du deg ensom der du sitter på 
orgelkrakken?

Ja, det kan være en ensom jobb, men 
jeg har hele tida fått være en del av en 
fantastisk stab.
 Jeg har likt meg best på orgelgalleriet 
for da kan jeg jobbe i fred for det 

blir lett litt uro med mange noter og 
koralbøker. Når menigheten sitter 
under orgelgalleriet, kan det av og til 
være vanskelig å høre salmesangen. 
Men heldigvis synger prestene godt slik 
at jeg vet hvilket vers vi har kommet til. 

Du har lært deg mange litugier. Hva synes 
du om den nye?

Ja, jeg kan den gamle fra 1924 som vi 
brukte helt til det kom ny liturgi på 
80-tallet. Når vi nå skulle få ny liturgi, 
var det 19 forslag å velge mellom, og 
vi plukket ut 6 som menigheten kunne 
velge mellom. For å være ærlig så valgte 
de en som jeg ikke har så stor sans for. 
Vi har jo også fått ny salmebok. Det er 
noe i den som jeg synes er unødvendig 
og rotete, men det som er fint, er at vi 
nå bare har én salmebok. 

Har du en favorittsalme?

Ja, det er «Se, solens skjønne lys og 
prakt» – (og den skal jeg ha i min 
begravelse). Av julesalmer er det «Det 
hev ei rose sprunge».

Hva slags musikk hører du på i fritida?

Da liker jeg å høre på 70-tallsmusikk 
sånn som Beatles og Queen. Jazz og 
Storband er også en favoritt.

Hva skal du bruke pensjonisttida til?

Jeg skal fortsette å jobbe i 20% og gjøre 
forefallende arbeid på kirkekontoret. 
Og det blir vel også noen oppdrag som 
organistvikar. Så fortsetter jeg som 
dirigent for Åmot Horn.
 Når jeg nå får mer fri i helger og 
høytider, så jeg får mer tid til å besøke 
familien og være sammen med de 
4 barnebarna. Jeg er glad i å reise på 
bussturer, og så har jeg en hytte på 
Hamarøy med utsikt til Lofotveggen og 
Vestfjorden.
 Til slutt vil jeg takke for årene her 
i Modum menighet. Jeg har trivdes her 
og hatt det flott med stab og menighet 
og fått stor frihet til å gjøre som jeg vil. 
Jeg satser på å bli værende i Modum.

Takk til organist Knut

Knut Johnsen



Modum Menighetsblad Nr. 3/2015
4

Heggen gospel

En turné er gjennomført.
Tenåringene skapte mye glede for hverandre og for tilhørerne.
Takk til ledere, dirigenter og alle medlemmer, som skapte en 
opplevelsesrik tur.

Arild
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Fra misjon til 
menighetsblad
Torill og Jørgen er blant de mange 
aktive pensjonistene her i Modum, 
som undertegnede imponeres over og 
inspireres av. Som frivillige i menigheten 
er de en viktig ressurs, de er blant 
dem som gir av sin fritid for å holde 
mange hjul i gang. Og jeg erindrer at 
biskopen har sagt noe slikt som at man 
blir ikke pensjonist i Guds rike. Disse 
er eksempler på det. Nå har ekteparet 
enda et hjul å holde i gang, og det er 
menighetsbladet vårt. Der har Torill 
sagt ja til å ta på seg redaktøroppgaven, 
og Jørgen er annonseansvarlig.
 Heldigvis er disse to vant til å 
arbeide mye. Og de har vært et team 
lenge, i jobb og på hjemmebane. 

Noe av det første på min spørsmålsliste 
er: Hvordan traff dere hverandre? 

«Det var på leir for NMS (Misjons-
selskapet) på Havglimt utenfor Lille-
sand i 1967», svarer Torill. At det 
var slik de møtte hverandre, er ikke 
overraskende med tanke på at de 
begge har hatt en misjon-/kirke-/
bedehus-tilknytning gjennom hele livet. 
Torill kommer fra Arendal, og Jørgen 
fra Kristiansand. De har vokst opp med 
kirke og bedehus, musikklag, Skolelaget 
(Torill) og NMS-foreningsmiljø (Jørgen).  
Jørgen utdannet seg til prest på 
Misjonshøgskolen i Stavanger. Torill 
har hatt sekretærjobb i NMS. Så lang 
fartstid som 40 år i NMS har det blitt 
på henne. Det var for NMS de reiste ut 
til Japan som misjonærer i 1973. Der 
ble de helt til 1995, foruten tre år i 
Norge i løpet av hele perioden.

Hva var blant oppgavene dine som prest 
og misjonær i Japan, Jørgen?

«Først var jeg hjelpeprest, og hadde 
også ansvaret for å starte opp 
nytt arbeid, blant annet ansvar for 
studentarbeid. Jeg var menighetsprest, 

barnehagestyrer, kasse- 
rer, leder av media-
arbeidet. Og de siste 7 
årene veileder for nye 
prester. Torill legger til  
beskrivelsen «som pote- 
ten» om hans mang-
foldige tjeneste. Hun har 
nok vært ganske allsidig 
selv i sine roller som 
misjonær, prestefrue, 
rektor, kontoransatt og  
ikke minst mor for etter 
hvert tre barn – to 
jenter og en gutt, hvorav 
den ene er født i Japan.
 I 1995 flyttet de hjem 
for godt. Jørgen hadde fått jobb som 
administrasjonsleder på Institutt for 
sjelesorg. Dermed landet de i Vikersund, 
der de slo til med kjøp av huset rett 
over brua i Vikersund. Beliggenheten 
ved vannet er vakker. Fra stuevinduet 
skuer jeg ned mot et lysthus som ser 
ut til å være et utmerket sted å parkere 
seg selv i sommerhalvåret. Nå er nok 
ikke slik parkering det ekteparet får 
gjort mest, i sin aktive tilværelse.
 Torill har jobbet i NMS hele 
veien, helt frem til hun ble pensjonist 
i fjor. Hun har i tillegg til kontor og 
administrasjonsoppgaver, også hatt 
en del reisevirksomhet. Vikersund 
Normisjon får en del av hennes fritid  
som pensjonist. Der sitter hun i 
programkomitéen, og bidrar med plan- 
legging og praktisk arbeid på mange  
arrangementer. Hun sitter i menig-
hetsrådet som varamedlem, og stiller 
også til gjenvalg til høsten. 
 Jørgen er styremedlem i Stiftelsen 
Vikersund menighetssenter, og trår 
der til med praktisk arbeid når det 
trengs. Han er også styremedlem 
i Frivillighetssentralen. Han sitter i 
kommunalt råd for funksjonshemmede. 
Og – et sted undertegnede møter ham 

– er i fagutvalget for misjon i Modum 
menighet.

Torill, har du noen erfaring med bladarbeid 
før, siden du har tatt på deg jobben med å 
redigere menighetsbladet?

«Ja, jeg har erfaring fra regionbladet 
til NMS. Jeg nølte nok en stund med å 
ta på meg denne oppgaven, med tanke 
på omfanget av arbeidet. Men heldigvis 
har vi godt samarbeid med trykkeriet 
som setter opp bladet, det er til stor 
hjelp. Anne May Dokken i trykkeriet 
gjør en veldig god jobb.»
 Jørgen på sin side har påtatt seg 
arbeidet med å selge annonser og 
holde kontakt med annonsørene.
 Vi i staben i Modum menighet 
ønsker vår nye redaktør og annonse-
ansvarlig til lykke med oppgaven! Av 
hjertet takker vi for at de vil gi av sin 
tid for å få ut vårt lokale menighetsblad 
som vi vet blir lest og satt pris på av 
mange. «Derfor må dere oppmuntre 
og oppbygge hverandre, som dere også 
gjør». (1. Tess. 5, 11).

Kirsti Hole

Torill og Jørgen Korsvik
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Bli med på 
Babysang
i høst

Trivelige samlinger for barn opp til 
1 år, sammen med en voksen. Sang, 
lydopplevelser, rytmer og bevegelse er 
topp for både store og små. Vi synger 
og traller med den stemmen vi har. 
Husk at for barnet ditt er stemmen din 
den vakreste i hele verden!

Åmot kirke annenhver onsdag  
kl.12:15.  Det er felles lunsj på 
kirketorget fra kl.11 for de som ønsker 
det. Lunsjen koster 40 kr.
Datoer i høst: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 
4/11, 18/11, 2/12. Ingen påmelding.

Vikersund menighetssenter
torsdager kl.12:30. Vi starter med 
Babysang-samling, og så er det mat og 
prat etterpå. Oppstart 3. september. 
De to første gangene (3/9 og 10/9) 
er det åpent for alle som har lyst til å 
se hva Babysang er.  Etter det er det 
påmelding og faste grupper. 
Pris for hele høsten: kr. 290. 
Dette dekker cd, bevertning og gave.

Påmelding til Kirkekontoret, 
tlf. 32 78 32 30, eller til 
Anne-Kjersti Holberg 
annekh@modumkirke.no 
tlf. 416 57 059

4 i kirka er et flott tilbud til 4-åringer.   
Vi inviterer til gudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok, samt tre samlinger 
der vi blir kjent i kirka. 
 Barna får leike, høre fortellinger, 
synge, være med på skattejakt og 
oppleve flere av tingene vi pleier å 
gjøre i kirka. Samlingene er i ukene 
før gudstjenesten, slik at barna får god 
tid til å bli kjent med hverandre og 
kirkerommet på forhånd. 
 4-årsboka blir delt ut i en 
gudstjeneste i den kirka barnet sokner 
til, men av praktiske årsaker må vi ha 
de andre 4 i kirka-samlingene i to av 
kirkene. 

4 i kirka-samlinger: 
I Åmot kirke, for 4-åringer som sokner 
til Nykirke og Åmot kirke (og evt. 
Vestre Spone kirke) 

Tirsdag 26/8 kl 17:00-18:30
Tirsdag 2/9 kl 17:00-18:30
Tirsdag 9/9 kl 17:00-18:30 

I Heggen kirke, for 4-åringer som 
sokner til Vestre Spone, Rud, 
Snarum og Heggen kirke

Onsdag 16/9 kl 17:00-18:30
Onsdag 23/9 kl 17:30-18:30 
Onsdag 7/10 kl 17:30-18:30
  
Til foreldre/foresatte: 
Invitasjoner blir sendt i 
posten til alle 4-åringer som 
er medlemmer av Den 
norske kirke (døpt). 
Andre 4-åringer er også 
selvfølgelig velkomne til å 
være med. 
 Ta da kontakt med 
kirkekontoret 
tlf.: 32 78 32 30, eller på 
e-post til trosopplærer 
annekh@modumkirke.no, 
slik at vi kan sende 
invitasjon til deres 4-åring 
også.

I høst blir det gøy å være 

4 i k i rk a Gudstjenester med 
utdeling av 4-årsbok

Nykirke kirke  13/09 kl. 11 

Åmot kirke  20/09 kl. 11

Rud kirke  11/10 kl. 11

Vestre Spone kirke  11/10 kl. 13

Heggen kirke  18/10 kl. 11

Snarum kirke  18/10 kl. 11
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Modum Menighets 3H

3H står for Hanna, Henriette og  
Helge. De har ansvar for musikken i 
menigheten vår.
Her i bygda er vi godt kjent med 4H 
som står for klart hode, varmt hjerte, 
flinke hender og god helse. I jobben 
som de skal gjøre, trengs de samme 
verdiene som i 4H.

Hanna og Henriette har gledet oss 
med musikken sin her i menigheten i 
lang tid allerede, men Helge er ny for 
oss. Hvem er de og hva er de opptatt 
av? 

Hanna Louise Husøien:

Stillingsbeskrivelse 
og prosent?
Jeg får nå gleden 
av å gå inn i 100 % 
stilling som kantor 
f.o.m. august. Som 
kantor har jeg det 
øverste ansvaret 
for det musikalske 
arbeidet i menig-
heten. Det spenner 
over alt fra å se til alle orgler og pia- 
noer som menigheten eier, til å spille 
på gudstjeneste og å reise på turné 
med Heggen Gospel.  

Utdanning og musikkbakgrunn?
Ble i juni 2015 ferdig med fire års ut-
dannelse som kirkemusiker/kantor 
fra Norges Musikkhøgskole. Jeg har 
vokst opp i Modum med menighetens 
musikktilbud, spesielt Modum Soul 
Children og Heggen gospel. Har spilt 
piano i en årrekke, og blant mine pia-
nolærere var Liv Anna Furnes. Hun var 
en stor påvirkningskraft på min musi-
kalske utvikling, alt fra pianoundervis-
ning til Soul Children og musikalen 
«Like til Betlehem». Jeg startet med 
orgelundervisning da jeg var 18 år med 
Bjørn Vidar Ulvedalen. Da jeg gikk på 
musikklinjen ved Ringerike videregå-
ende skole, hadde jeg klassisk sang som 
hovedinstrument.

Sivilstatus?
Gift med Vidar Husøien.

Hva slags musikk liker du å høre på?
-  Når du kjører bil: Veldig avhengig av 

humør og spenningsnivå. Hører gjer-
ne på P2 eller P13 hvor det er god 
blanding av prat og musikk.

-  Når du slapper av: Finner jeg gjerne 
fram en spilleliste som passer til 

  dagen/årstiden/anledningen. Da spen-
ner sjangrene og artistene ganske 
langt. Hvis jeg skal nevne noen favo-
rittartister å slappe av til må det bli 
Ane Brun og Solveig Slettahjell. 

-  Når du arbeider i  huset: Da setter 
jeg gjerne på radioen og lar P3 eller 
P13 bestemme musikken.

Hva er din største musikkopplevelse?
Det Latviske Radiokor hadde en nyde-
lig og helt magisk konsert i Oslo Dom-
kirke under Oslo Internasjonale Kirke-
musikkfestival tidligere i år. Sangerne 
fylte rommet på en helt utrolig måte 
med klanger og lyder som knapt nok 
høres menneskeskapte ut. Jeg ble helt 
hensatt at stemningen og det musikal-
ske uttrykket. 

Har du en favorittsalme?
Mange! Jeg har en forkjærlighet for 
nærmest alle folketonemelodier i sal-
meboka, som for eksempel N13 219 Jeg 
ser deg, o Guds lam, å stå og N13 375 
Å, at jeg kunne min Jesus prise. Men 
hvis jeg må velge ut én favorittsalme, 
må det bli N13 319 Lær meg å kjenne 
dine veie. Den har så mye godt i seg 
tekstmessig som går nydelig sammen 
med folketonen fra Åseral. Det sies at 
forfatteren, presten Jakob Paulli, skrev 
denne salmen etter å funnet familien 
omkommet i deres nedbrente hjem. 
Med dette i bakhodet synes jeg teksten 
bare blir sterkere.

Hva tenker du om jobben din fremover? 
Hva vil du legge vekt på?
Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, 

men er også spent. Selv om jeg har job-
bet i Modum som menighetsmusiker 
siden 2010, blir det på mange måter en 
ny jobb for meg med mange nye opp-
gaver og nye ansvarsområder. Jeg vil 
jobbe for å ta vare på det flotte vi har 
av musikktilbud i menigheten, samtidig 
som jeg gjerne er med på å prøve ut 
nye ting. Jeg er opptatt av bredden vi 
har musikalsk, og håper å jobbe for å 
vise fram nettopp det – alt fra Åmot 
barnegospel til dyktige klassiske solis-
ter. Synes det er flott at vi i Modum 
har en stor stab med mange villige og 
interesserte medarbeidere, så jeg er 
glad for å kunne jobbe på tvers av fag-
områder. Jeg engasjerer meg spesielt 
for barne- og ungdomsarbeid, derfor 
blir det ekstra viktig og spennende å 
samarbeide med trosopplærer frem-
over. Jeg vil også legge vekt på å samar-
beide med lokale krefter, både sangere 
og instrumentalister. Det er så mange 
dyktige musikere i bygda vår, og det er 
stor stas å få spille med de! 

Henriette Skagen:

Stillingsprosent?
Jeg har dette 
året jobbet 80% 
stilling som me-
nighetsorganist 
og fortsetter 
som fast vikar.

Utdanning og 
musikalsk bak-
grunn:
Jeg begynte å spille piano da jeg var fem 
år. Etter hvert begynte jeg å ta timer 
hos Stian Tveit.  Det har jeg fortsatt 
med til dags dato. Som 12-åring (2007) 
fikk jeg prøve meg som vikar for or-
ganisten i Olavskirken på Modum Bad. 
Det var en spennende utfordring, og 
jeg likte det godt. 
Våren 2014 var jeg ferdig på musikk-
linjen på Ringerike videregående sko-
le. Her hadde jeg rytmisk piano som 
hovedinstrument. 
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Nå skal jeg studere musikk, menighet 
og ledelse ved NLA Høgskolen i Staf-
feldtsgate. Det er en fireårig utdan-
nelse, med mulighet for et femte år på 
musikkhøyskolen hvis jeg ønsker å bli 
kantor. 
På fritiden spiller jeg bratsj i Drammen 
symfoniorkester. 

Hva slags musikk liker du å høre på?
-  Når jeg kjører bil hører jeg på for-

skjellige kanaler, kanskje mest på 
NRK-klassisk. Liker også å høre på 
P4 og NRK jazz

-  Når jeg slapper av, da liker jeg å høre 
på alt mulig. Når jeg først har fått 
“dilla” på en artist eller et stykke, 
kan jeg høre på det hele tiden. Kan 
ofte være noe jeg spiller selv, f.eks. 
i Drammen symfoniorkester. I det 
siste har jeg hørt mye på Mahlers 
symfonier.  Jeg liker godt å høre 
på pianisten Tord Gustavsen. Blant 
mange flinke sangere er det for tiden 
Solveig Slettahjell, Helene Bøksle og 
Ingebjørg Bratland jeg hører mye på. 

-  Når jeg arbeider i huset hører jeg på 
mye av det samme som når jeg slap-
per av, gjerne en som varer en stund, 
for da slipper jeg å bytte musikk så 
ofte. F.eks.  Dvorák sin niende sym-
foni. 

Hva er din største musikkopplevelse?
Det er mange!! Alt fra min første guds-
tjeneste på Modum Bad, til Carmina 
Burana hvor jeg var med å spilte med 
stort kor og orkester. Var også en stor 
opplevelse å få spille i konserthuset i 
Oslo, der jeg var solist på en konfe-
ranse. 
 Det er alltid gøy å spille i band 
sammen med venner fra vgs. Det å ha 
musikalsk samarbeid med venner er 
alltid en god opplevelse.
 Babysang har vært en koselig opp-
levelse, særlig når de små strekker seg 
mot meg og vil være med å spille. 
Sist men ikke minst, jeg like å gå på 
konsert og høre på artister som for 
eksempel Slettahjell og Tord Gustavsen. 

Har du en favorittsalme? 
Min favorittsalme er Lær meg å kjen-
ne dine veier. Den har jeg blitt spesi-
elt opptatt av. Vet ikke helt hva det er 
som treffer meg, men jeg syns tekst og 
melodi harmonerer godt. Det er noe 
ydmykt og vart over det. Jeg liker godt 
folketoner. Det er kanskje ikke så rart 

at jeg faller akkurat for denne, siden 
dette er en gammel folketone.  

Hva tenker du om jobben din fremover? 
Hva vil du legge vekt på?
Jobben min fremover blir å være stu-
dent. Jeg gleder meg til å få nye ideer, 
kunnskap, musikkopplevelser og impul-
ser fra mennesker jeg enda ikke kjen-
ner. 
 Er også veldig glad for at jeg kan 
fortsette å være vikar i Modum menig-
het når det trengs. 

Helge Nysted:

Stillingsbeskrivelse 
og prosent?
Menighetsmusiker 
i 60% stilling

Utdanning og mu-
sikkbakgrunn?
Musiker, produ-
sent og arrangør. 
Har jobbet frilans som pianist med ar-
tister som Siri Nilsen, Ingebjørg Brat-
land, Erlend Bratland, Hanne Krogh, 
Rune Larsen og Inger Lise Rypdal. De 
siste 7 årene har jeg vært musikalsk le-
der for studentgudstjenestene i Slotts-
kapellet i Oslo. Sammen med min bror 
Tarjei Nysted driver jeg Dryhill Studio 
på Vålerenga i Oslo, og vi ga i 2002 ut 
salme-CD’en «Minner fra i dag». Har 
også gitt ut CD’en «Snø» sammen med 
trompetisten Arne Hiorth, og med det-
te materialet har vi holdt konserter i 
bl.a. New York, London, Berlin, Reykja-
vik, Århus og Alicante.  
 Av utdanning har jeg en mastergrad 
i musikkvitenskap fra Universitetet i 
Oslo. Den første delen av denne ut-
dannelsen ble tatt ved musikklinjen ved 
Bibelskolen i Staffeldtsgate (nå Høg-
skolen i Staffeldtsgate). Jeg har også en 
mastergrad i kristendomskunnskap fra 
samme universitet.  

Sivilstatus? 
Ugift. Har ingen barn, men 3 herlige 
onkelunger som jeg er veldig glad i! :-)

Hva slags musikk liker du å høre på?
-  Når du kjører bil: Da hører jeg gjer-

ne på radioen, eller på popmusikk 
som for eksempel Stevie Wonders 
utgivelser fra 70-tallet, det er musikk 
det er umulig å ikke bli i godt humør 
av!

-  Når du slapper av: Keith Jarretts 
pianokonserter står høyt i kurs hos 
meg. De setter jeg gjerne på sent om 
kvelden når jeg skal finne roen, eller 
bare nyte herlig musisering. Har hørt 
ham live 4 ganger, og han står veldig 
høyt på listen over mine musikalske 
inspirasjonskilder.

-  Når du arbeider i huset: Da liker jeg 
å høre på noe som gir masse energi 
og pågangsmot, for eksempel Laleh!

Hva er din største musikkopplevelse?
Her er det umulig for meg å velge bare 
en opplevelse som er min favoritt, så 
jeg tror heller jeg vil svare tre typer 
opplevelser som for meg er store og 
viktige:
1.  Når jeg hører andre spille eller syn-

ge og det gir meg en stor og ube-
skrivelig følelse som beriker livet, 
det være seg når jeg hører på plater 
hjemme eller på konsert.

2.  Når jeg spiller sammen med andre, 
og det oppstår ting i samspillet som 
ikke nødvendigvis er planlagt, en flyt 
og et samspill der vi sammen skaper 
musikk som ingen av oss ville fått til 
alene. 

3.  Når jeg opplever at det jeg får være 
med på å spille, når inn til noen og 
kanskje er med på å gjøre akkurat 
den dagen litt bedre, litt mer trøste-
full eller litt mer levende for dem.

Har du en favorittsalme?
Jeg har mange! To av de første jeg kom-
mer på er en i dur og en i moll; «Å kor 
djup er Herrens nåde» og «Jesus, det 
eneste». 

Hva tenker du om jobben din fremover? 
Hva vil du legge vekt på?
Jeg gleder meg veldig til å starte! Spesi-
elt ser jeg frem til å få jobbe i et så flott 
team. Noe av det beste for meg med 
å holde på med musikk er det å jobbe 
sammen med mennesker. Jeg vil derfor 
legge vekt på å bli kjent med andre mu-
sikanter og sangere i menigheten, og i 
størst mulig grad legge opp til at men-
nesker får bidra med sine evner og an-
legg og blomstre på sine premisser. Det 
er min drøm i hvert fall! :-)

Vi ønsker alle tre lykke til med denne 
viktige  jobben i menigheten!
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Fra HimalPartners nyhetbrev:

Generalsekretær Heidi-Westborg-Steel  
har besøkt Nepal etter jordskjelvet og 
hun skriver:
 
«Dagene i Nepal ble emosjonelle. 
Første inntrykk var at det var som 
normalt. Husene i store deler av 
Kathmandu står, stort sett. At noe er 
nedrevet er jo som det «normale» 
bybildet der halve hus, nedrevne murer, 
nedsunkne elektriske kabler og humper 
i veien er noe man er vant med. Men 
begynner du å se nærmere etter, så 
står det telt på alle åpne plasser – også 
i Kathmandu.
 Ikke alle er flyttet tilbake i husene 
sine, – enten fordi de er farlige, eller 
oftest – fordi folk bare er for redde. 
Særlig det andre jordskjelvet fikk den 
effekten. Redselen for at det ikke 
er over, ligger hos oss alle. Under 
overflaten lå historier som gikk til 
hjerterota på meg. En familiefar fortalte 
at han stod og holdt rundt familien sin 
da huset rundt dem var i ferd med å 
falle sammen. Han tenkte han kom til 
å dø, helt til han forstod at han ikke 
hadde noe å tape på å forsøke å hoppe 
og prøve å redde de andre fire i familien. 
”Da jeg klarte det, var jeg veldig lettet”, 
sa han stille. Hans historie endte godt, 

men vi vet at for tusenvis av andre på 
landsbygda og i sentrum av Kathmandu, 
så gjorde det ikke det. De har opplevd 
det skumle i at bakken bølger, men i 
tillegg vil de bære med seg sorg og tap. 
Og ikke nok med det, – nå kommer 
monsunen som vil kreve flere liv!     

Men det jeg kommer tilbake med, er 
først og fremst HÅP! Det ligger håp i 
historiene om at hjelpen kommer frem. 
Jeg MÅ få fortelle om «Håpet» vi ble 
møtt med, da Tore Skeie, Jim Lindquist 
og jeg overnattet på «Bhattedanda 
Homestay», hos Fulmaya Tamang. Vi 
fikk være vitne til hvordan hun og 
hennes familie hadde klart å skaffe til 
veie midlertidige hjem av blikkplater 
og med solcellepanel, – hvordan de 
hadde klart å sette i gang igjen den 
foreldredrevne skolen, – hvordan 
Fulmaya samlet barn og foreldre for å 
synge og danse sammen som en måte å 
finne tilbake til normalen på.» 

Nytt fra Nepal

Sammen om å 
hjelpe hverandre

1. Hjelpen når frem

100 % av husholdningene har  
fått hjelp, skriver United Mis-
sion to Nepal (UMN) i en rap-
port. Nå må hjelpen komme inn 
i fase 2. Den går ut på å bistå de 
samme husholdningene med  
grønnsaksfrø og jordbruksred-
skap for at de skal kunne 
komme i gang med å dyrke 
noe. Og så den formidable ut-
fordringen det er i å hjelpe folk  
med å bygge opp igjen boliger 
før monsunen er over i sep-
tember. Da vil det dreie seg om 
mer permanente hus. 

2. Grunnlovshåp i Nepal 
– En skikkelig glad-nyhet!!

Det tragiske jordskjelvet har 
ført Nepals politikere sammen. I 
juni undertegnet de fire største 

politiske partiene en avtale i 16 
punkter. Dette åpner vei for den 
grunnlovsgivende forsamling til 
endelig å få skrevet en grunnlov, 
skriver Om Astha Rai i The 
Nepali Times.

Avtalen er det viktigste lande-
merke på vei mot en grunnlov 
siden fredsavtalen ble inngått i 
2006. Etter jordskjelvet den 25. 
april, kom de toneangivende 
politiske lederne sammen til  
samtaler. Nå har de blitt enige,  
en enighet Nepal har ventet 
desperat på i sju år. Det virker  
som naturkatastrofen ble en  
katalysator for å føre politiker- 
ne sammen og framskynde en  
avtale. Politiske analytikere 
mener de ble motivert til å  
danne en tverrpolitisk regje-
ring.
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Har sans for mangfoldet
I Rusticastubben på Modum Bad 
bor det to engasjerte naboer, Hilde 
Opstvet og Nicole Meybohm. De liker 
hager med matnyttige planter, både 
for mennesker og insekter. Humla er 

flittig på besøk og bestøver blant annet 
markjordbær og squashplanter.  

Tomannsbolig
Humla trenger blomster hele sesongen 
for å overleve. Den liker mangfoldige 
hager, så fortvil ikke om du har mye 
løvetann i plenen, humla elsker den. 
I tillegg kan en gjøre det lettere for 
humla å finne rede om våren. En kan 
la det stå igjen litt tørt gress og kratt 
i hagen, eller sette ut en humlekasse. 
Her har David Hovde laget en flott 
tomannsbolig til humlene. Pappa, Kjell, 
sjekker at kassa ser bra ut før de kan 
sette den i hagen hvor den skal stå på 
bakken. I kassen kan det bo opp til 400 
humlebarn.

Humla
• Tekst og foto: Maren Wiger, miljøgruppa

Sokneprest Geir sa at han hadde gjort 
en avtale med en humle som skulle 
komme til blomstene på alteret under 
prekenen på friluftsgudstjenesten 
på Gruvetråkka 31. mai, men den lot 
vente på seg. 

Det var en strålende dag. Folket 
strømmet til og Familiespeider’n 
kom til og med på sykkel. Geithus 
Musikkorps spilte, og miljøgruppa 
deltok med informasjon om humla og 
hvor viktig jobb den gjør i naturen. 

Vi fikk også demonstrert hvordan en 
humlekasse virker.
 Etter gudstjenesten kunne de som 
ville snekre sin egen humlekasse.

• Foto: Britt Dahl

Gruvetråkka 

Fakta om humler:

•  Humler, bier og andre insekter flyr 
fra blomst til blomst for å samle 
nektar. Da frakter de samtidig med 
seg blomsterstøv slik at blomstene 
blir bestøvet. Det gjør at blomsten 
lager frø, og vi kan nyte godt av 
frukt og bær. 

•  På verdensbasis er insektenes 
arbeid verdt 1300 milliarder 
norske kroner per år.

•  Rundt 1/3 av maten landbruket i 
verden produserer er avhengig av 
insektene. 

Kilde: Norges humler med Humleskolen 
av Tor Bollingmo
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Gudstjeneste på Delinga

Søndag 7. juni startet med solskinn, 
men det varte ikke så lenge før det  
skyet over, og da gudstjenesten på  
Delinga startet, kom de første regn-
dråpene. Men det skremte ikke de ca 
60 deltakerne som var kommet. 
 Det var så fint å sitte stille ved vannet 
og høre på lyden av kirkeklokkene fra 
Heggen kirke. Geithus Musikkorps 
startet opp med tonene til «Highland 
Cathedral», og Wermund Skyllingstad 
ønsket velkommen til denne frilufts-
gudstjenesten som ble holdt for 8. 
gang. Han minnet om denne dagens 
spesielle historiske betydning i Norge, 
med unionsoppløsningen og Kong 

Håkon som kom tilbake etter krigen.
 Det er tradisjon at det er tidligere 
sokneprest Jon Mamen som har denne 
gudstjenesten, og så også i år. Prekenen 
handlet om vannets livsviktige 
betydning, både i vår hverdag og i 
vårt åndelige liv. Da passet det også 
veldig bra at Geithus Musikkorps spilte 
«Down by the river side» til avslutning.
 Delingas venner hadde bakt mange 
deilige kaker og kokt kaffe, og folk 
syntes det smakte godt. Det sluttet å 
regne og folk pratet og hygget seg. En 
annen tradisjon er at Otto Myrvold 
forteller litt fra Delingas historie om 
da det var aktivitet på stedet. I år hadde 

han tatt med diverse redskaper, og han 
fortalte også om fagforeningsarbeidet 
og en langvarig streik. 
 En av salmene som blir sunget hvert  
år, passer godt denne dagen ved starten 
av sommeren. 

Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft
de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer;
omsider blir det sommer.

Norsk salmebok nr 845, v 1.
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Hvorfor skal jeg stemme?
Du kan være med på å skape framtidas 
kirke.
 13. og 14. september er det valg 
i Den norske kirke. Kirken trenger 
medlemmer som bryr seg. Ved 
kirkevalget inviteres du til å delta og til 
å velge de kandidatene du ønsker inn 
i bispedømmerådet og menighetsrådet 
der du bor.
 Kirkens forhold til staten er i 
endring. Gjennom kirkevalget kan 
du stemme fram de som kommer til 
å forme framtidas kirke. Din stemme 
teller i en spennende tid for kirken!

Den norske kirke - gjennom livet
Den norske kirke er en evangelisk-
luthersk folkekirke. Kirken har 3,8 
millioner medlemmer. 
 I 2014 ble det døpt 35 000 barn. 
40 000 ungdommer valgte opplæring 
og konfirmasjon i kirken. 8 000 par 
søkte til kirken for å gifte seg, og kirken 
forrettet ved 36 000 gravferder. Det 
ble avholdt over 62 000 gudstjenester, 
og 1,6 millioner deltok på konserter 
eller kulturarrangementer i kirken. 
 Kirken er der for medlemmene – 
gjennom hele livet.

Hvem kan jeg stemme på?
Du stemmer på kandidater til me-
nighetsrådet og til bispedømmerådet/
Kirkemøtet. Se oversikt over de 19 
kandidatene som står på valg i Modum 
på de neste sidene. Kandidatene velges 
for en periode på fire år. 

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens 
virksomhet der du bor. Rådet har stor 
innflytelse på oppgavene i kirken. Dette 
kan gjelde formen på gudstjenestene,
arbeid blant barn og unge, kirkens 
omsorgstjeneste og musikklivet.

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale 
styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter 
og har arbeidsgiveransvar for prester 
og enkelte andre ansatte i kirken. 
Medlemmene i bispedømmerådene 
utgjør samlet Kirkemøtet som er Den 
norske kirkes øverste representative 
organ.

Hvem har stemmerett og hvor 
kan jeg stemme?
Medlemmer av Den norske kirke har 
stemmerett fra det året de fyller 15 år. 
Det er dåpen som gir medlemskap i 
kirken. Nesten 3,1 millioner mennesker 
har stemmerett ved Kirkevalget 2015.
Kirkevalget finner sted i et lokale med 
umiddelbar nærhet til det offentlige 
valget.
 I august mottar alle stemmeberet-
tigede et valgkort som blant annet 
informerer om tid og sted for valget 
der du bor. 
 Det er mulighet for forhåndstem-
ming på kirkekontoret fra og med 17. 
august, kl. 9-14 på hverdager. 

Hvordan avgir jeg stemme?
Slik går du fram når du vil avgi stemme 
ved menighetsrådsvalget og ved valg til 
bispedømmeråd/Kirkemøtet.

Slik stemmer du ved menighetsråds-valget
I Modum er det bare én liste ved valg av 
menighetsråd, og valget blir arrangert 
som flertallsvalg. Velger du å levere 
stemmeseddelen uten endringer, får 
alle kandidatene på listen én stemme 
hver. Vil du endre på stemmeseddelen 
kan du:

•  Gi inntil tre kandidater tilleggsstem-
me ved å sette kryss i ruten til venstre 
for kandidatens navn. Kandidaten får 
da to stemmer.

• Tilføye navn på inntil tre valgbare 
personer i menigheten. Disse kan 
ikke gis tilleggsstemme og får da én 
stemme hver.

Øvrige kandidater får én stemme hver. 
Andre endringer vil ikke regnes med.

Slik stemmer du ved bispedømmeråds-/
kirkemøtevalget
Ved valg til bispedømmeråd er det 
i Tunsberg bispedømm to lister å 
velge mellom. Velger du å levere 
stemmeseddelen uten endringer, får 
alle kandidatene på listen én stemme 
hver. Vil du endre på stemmeseddelen 
kan du:

•  Gi inntil tre kandidater tilleggsstem-
me ved å sette kryss i ruten til venstre 
for kandidatens navn. Kandidaten får 
da to stemmer.

• Tilføye inntil tre navn fra andre 
valglister. Disse kan ikke gis 
tilleggsstemme. Kandidaten får da én 
stemme.

Øvrige kandidater får én stemme hver. 
Andre endringer vil ikke regnes med.

Valgkrets Sted/tid

Vikersund Kulturhuset

 Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00

Sysle Sysle skole

 Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00

Søndre Stalsberg skole

Stalsberg Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00

Enger Enger skole

 Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00

Buskerud Buskerud skole

 Søn 15.00–20.00

 Man 09.00–20.00
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Trine Gjermundbo, Åmot
Yrke: Kommunikasjonssjef. Alder: 50
Utdanning/arbeidserfaring: Master i økonomi 
og ledelse, HIBU
Relevant erfaring: Åmot barnegospel medleder; 
Temakveldkomiteen i Åmot kirke; Diverse verv 
i menigheten
Satsningsområder: Lavterskel inn og høy 
himmel, naturlig del av lokalmiljøet

Torill Korsvik, Vikersund
Yrke: Pensjonist
Alder: 68
Utdanning/arbeidserfaring: Arendal gymnas, 
1963-1966; Tønsberg Handelsgymnasium 
sekretærlinje, 1966-1967; Misjonær i Japan 
for Det Norske Misjonsselskap, 1973-
1995; Administrasjonsleder Det Norske 
Misjonsselskap Drammen, 1995-2014

Relevant erfaring: Medlem av Modum menighetsråd, 2009- 
d.d. Medlem av kirkerådet i Sjømannskirken i Kobe, 1989-
1995; Medlem av styret for kvinnebevegelsen i Kinkikirken, 
Japan, 1990-1995; Medlem av programkomiteen Vikersund 
Menighetssenter, 2007-2015
Satsningsområder:  Aktivt gudstjenesteliv, menighetens 
misjonsengasjement, samarbeid kirke/frivillige organisasjoner

Marianne Tørhaug Kaldestad, Vikersund
Yrke: Pensjonist. Alder: 72
Utdanning/arbeidserfaring: Kontorassistent, 
1961-1964; Assistent på legekontor, 
1964-1970; Kontorfullmektig, 1971-1985; 
Kontorleder, 1985-1991; Uføretrygd, 1992-
2010
Relevant erfaring: Modum kirkelige fellesråd, 
oppnevnt av kommunestyre 2003 – d.d. 

Kommunestyremedlem; 2003-2015; Frivillig kirketjener/klokker 
i Olavskirken, 8 ganger i året, 1996-2015
Satsningsområder: Menighetens økonomi, ungdomsarbeid, 
diakoni, kirkens liturgi

Nina Hagen, Geithus
Yrke: Fagarbeider, barnehage. Alder: 40
Utdanning/arbeidserfaring: Barnehageassistent, 
1993-2014
Relevant erfaring: Modum menighetsråd 2011-
d.d; Medleder Åmot barnegospel, 2003-2011; 
Leder Stalsberg skolemusikkorps, 2013-d.d.; 
Medlem trosopplæringsutvalget Modum 
menighet

Satsningsområder: Trosopplæring, gudstjenesten, ungdomsarbeid

Kandidater 
til menighetsrådet 

Eirik Roness,  Vikersund
Yrke: Sjefskonsulent. Alder: 44
Utdanning/arbeidserfaring: Systemkonsulent Time 
Record data, Oslo, 1998-2000; Rådgiver, Tidin 
Vest as, Bergen, 2000-2006; Seniorkonsulent, 
WM Data/Logica, Oslo, 2006-2013; 
Sjefskonsulent, CGI, Oslo, 2013-d.d.
Relevant erfaring: Leder i Modum menighetsråd, 
2013-d.d.; Modum menighetsråd, 2011-d.d.; 

leder Ten-Sing Norway, 1996-1997
Satsningsområder: Menighetsbygging, barne- og ungdomsarbeid, 
folkekirken=en kirke for alle

Petrine Dyrkorn Alne, Geithus
Yrke: Student.  Alder: 21
Utdanning/arbeidserfaring: Grunnskolelærer-
utdanning 1.-7. kl, 2014-2018. 
Relevant erfaring: Deltager på babysang i 
Vikersund og Åmot, 2014; barnekor og band 
i menigheten i Stordal der eg vaks opp
Satsningsområder: Trosopplæring, tilbud for 
ungdom, gudstjenester og frivillig arbeid

Ola Ingvoldstad, Snarum
Yrke: Pensjonist. Alder: 71
Utdanning/arbeidserfaring: Lærer/adjunkt, 1965-
1996; Museumsbestyrer, 1996-2010; Gøteborg 
Tekniske Institutt og Lærerskole, 1967-1969; 
Videreutdanning i spes.ped., matematikk og 
lokalhistorie, 1988-1990.
Relevant erfaring: Modum menighetsråd 2011 
–d.d. Leder av Modum Senterparti; Medlem 

av kommunestyre i to perioder; President i Lionsklubb 
Modum i to perioder, frivillige verv ellers; Medlem i Snarum 
menighetsråd. 
Satsningsområder: Inkluderende  folkekirke, motivere for 
kirkegang, barne- og ungdomsarbeid, ta vare på kirkebyggene

Åse-Berit Hoffart, Åmot
Yrke: Seniorrådgiver. Alder: 54
Utdanning/arbeidserfaring: Førskolelærer, 
Telemark lærerhøgskole, 1981-1984; 
Førskolelærer, Drammen/ hjemmeværende/ 
veileder, Modum, 1984-2001; Barnehageleder, 
Modum kommune, 2001-2008; Styrer i 
Prestfoss barnehage, 2008-2010; Seniorrådgiver 
i Foreldreutvalgene for barnehager, 2010-d.d.

Relevant erfaring: Erfaringer fra jobbsammenheng, fagprosjekter 
og samarbeid; Var med i Åmot kirke fra starten; Barn, familie; 
Foreldreveiledning; Medlem og tillitsverv i Modum kammerkor 
Satsningsområder: Kirken - et annet perspektiv, en kirke for alle, 
musikk/salmer, ro - tid til ettertanke, temakvelder

Valg: 13. og 14. september 2015:
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Dag Johan Stensby, Snarum
Yrke: Selvstendig næring. Alder: 56
Utdanning/arbeidserfaring: Landbruksskole, 
1977-1979; VK 1, 2008
Relevant erfaring: Vara og senere medlem i 
Modum menighetsråd, 2001-2006; Medlem i 
Lions Club, Modum, 1997-
 

Johan Ferdinand Knutsen Øvrum, 
Geithus
Yrke: Ufør. Alder: 49
Utdanning/arbeidserfaring: Videregående, 
allmenfag, 1982-1985; Befalsutdanning, 
forsvaret, 1985-1986; Div. utdanning/kurs i 
Posten, 1986-2000
Relevant erfaring:  Styremedlem norsk Volvo 
Amazon klubb, 2008-2013; FAU Enger 

skole/SMU leder, kasserer, styremedlem, 2003-2013; Åmot 
barnegospel, logistikksjef, 2004-2009
 

Laila Sortland Halås, Vikersund
Yrke: Psyk. sykepleier. Alder: 51
Utdanning/arbeidserfaring: Sykepleie, 1986-
1988; Helseadministrasjon, 1990-1993; 
Psykiatrisk sykepleie, 1999-2000; Klinisk 
spesialist, 2010; Veilederutdanning 2014-2015
Relevant erfaring: Styremedlem, ansattes 
representant Modum Bad, 2010-2013; 
Leder Modum Soul Children, 2012-

2014; Styremedlem Modum Kunstforening, 2013-2014; 
Vararepresentant styret Modum Bad, 2014- d.d. 
Satsningsområder: En åpen og inkluderende kirke, barne-, 
ungdom- og familiearbeid, sang og musikkliv
 

Anne Katrin Håskjold, Vikersund
Yrke: Daglig leder. Alder: 41
Utdanning/arbeidserfaring: Videregående skole, 
Handel og kontor, 1990-1993; Tiny Dør til 
dør, 1994-1996; 
Mtv produksjon, 1996-1997; Notar Eiendom, 
1999-2007; Modum Bad, 2007-2009
Relevant erfaring: Leder i o2, 2003-2009; 
Nestleder o2, 2009-2014; Leder i The 
Amazing Wannabees, 2011-2015

Satsningsområder: Den kulturelle kirke, lavterskel tilbud i kirken, 
tilbud til barn og unge, alternativ skolegudstjeneste, sorg arbeid
 

Hilde Karin Goli, Geithus
Yrke: Hjemmeværende. Alder: 43
Utdanning/arbeidserfaring: GK Servitør, 1989-
1990; Handel- og kontor, 1990-1991
Relevant erfaring: Speiderleder i Nedre Eiker 
KFUK, 1987-1991
Satsningsområder: Barne- og ungdomsarbeid, 
Tema-dager/-kvelder, aktiviteter for eldre, 
vedlikehold, utleie av menighetens bygninger

Helge Haavik, Vikersund
Yrke: IT-ansvarlig. Alder: 70
Utdanning/arbeidserfaring: Fysioterapi, 1969-
1972; Div kurs IT, 1990-1995
Relevant erfaring: Styremedlem VKB og VKBE; 
Styremedlem div idrettslag
Satsningsområder: Barne- og ungdomsarbeid, 
inkludering, åpenhet, moderne kommunikasjon, 

kirken som kulturformidler
 

Sølvi Aamotsbakken, Geithus
Yrke: Personalrådgiver. Alder: 52
Utdanning/arbeidserfaring: Personalrådgiver, 
personalleder, seksjonsleder, sekr.; Økonomi 
og ledelse, 1990-1992; Ledelse og arbeidsrett, 
1995-1996; Sosialpedagogikk, 1997-1999; 
Prosjektledelse, 2003 
Relevant erfaring: FAU-leder, trinnkontakt, 
sekretær i Modum Golfklubb

Satsningsområder: Diakoni, barne- og ungdomsarbeid 

Jan Erik Ingesen, Vikersund
Yrke:  Student. Alder: 19
Utdanning/arbeidserfaring: Studiespesialisering 
ved Rosthaug vgs, 2012-2015
Relevant erfaring: Kasserer i Heggen Gospels 
styre, 2013-2014; Nestleder i Heggen Gospels 
styre, 2014-2015
Satsningsområder: Ungdom
 

Helle Myrvik, Vikersund
Yrke:  Prosjektkoordinator. Alder: 44
Utdanning/arbeidserfaring: Lektor med hovedfag 
i kristendomskunnskap, 1992-2000; Undervist i 
religion og etikk + samfunnsfag i vgs, 1995-2000; 
Ansatt ved Modum Bad siden 2001
Relevant erfaring: Søndagsskolelærer, 1987-1995; 
Dirigent og voksenleder i TenSing og gospelkor, 
1987-2000, Voksenleder i Modum Soul Children, 

2009-2011; Inspisient i Modum Barneteater, 
Styremedlem Vikersund juniormusikkorps
Satsningsområder: Jeg brenner for en kirke med: 
Håp og verdighet for alle; utfoldelsesrom for alle; 
trosopplæring/-vekst for alle; internasjonalt engasjement
 

Aina Grimnes, Geithus
Yrke: Overkonduktør NSB. Alder: 45
Utdanning/arbeidserfaring: Grunnkurs i husstell/
søm, 1988-1989; Div. arbeidsgivere, 1989-1999; 
Bussjåfør Nettbuss, 1999-2002
Relevant erfaring: Medlem i Modum 
menighetsråd 2011 – d.d. 
 

Bendik Holberg, Vikersund
Yrke: Student. Alder: 18
Utdanning/arbeidserfaring: Starter 3. klasse 
påbygg, vgs, 2015-2016
Relevant erfaring: Heggen Gospel, 
Styremedlem KRIK Modum
Satsningsområder: Ungdomsarbeid
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Mange unge pakker i disse dager 
kofferter og bager for å begi seg 
hjemmefra for første gang. Tatta-
rata! På ordentlig. På egenhånd. 
Aleine ut i den store verden.
 Hva tenker de? Hva gleder de 
seg til? Hva gruer de seg til? Hva 
tar de med seg? Klær selvfølgelig, 
men hva med verdier og tradisjo-
ner?

De fleste ungdommer flytter hjem-
mefra når de er 18–19 år, viser tall fra 
statistisk sentralbyrå. Noen er tidligere 
ute. Allerede på videregående skole 
drar en del unge ut i verden. Til et an-
net sted i landet, eller til et annet land.
Jeg traff noen flotte mennesker tidli-
gere i sommer, og fikk en prat om det 
å flytte hjemmefra litt tidligere enn det 
som er vanlig. Noen av dem har høstet 
erfaringer, og en står på spranget til å 
gjøre det. 
 Heidi Marie Gunnerød, Dina 
Bondø, Endre Vego og Linn Therese 
Gunnerød har alle tre tatt en del av 
videregående skole et annet sted enn 
i hjembygda, og har dermed måttet 
flytte hjemmefra. Ingvild Bekkeseth er i 
ferd med å gjøre det samme. Jeg er nys-
gjerrig på hvorfor de har valgt å gjøre 
det?

«For meg var det en selvfølge at jeg 
skulle ta et år ute», forteller Dina. 
«Mamma gjorde det samme når hun 
var ung. Prosessen starta da jeg gikk i 
1. klasse på Rosthaug vgs. Jeg har vært 
i England flere ganger tidligere, og er 
forelska i landet, så valget av sted var 
enkelt. På meg ble det York, nord i 
England. Mamma synes nok det var en 
dårlig økonomisk investering at den en-
gelske aksenten min endra seg fra Ox-
ford-engelsk til York-dialekt», ler hun.

Ingvild har valgt USA som destinasjon. 
Hun skal være utvekslingsstudent det-

te 2. året på vgs. Tidligere i sommer fikk 
hun vite at hun skal bo hos en familie 
i den lille byen Elgin i Nebraska. «By 
og by», sier Ingvild, «det bor ca. 600 
mennesker der. Og på skolen min er 
det bare 50 elever. Jeg hadde egentlig 
tenkt å dra på språkreise, men mamma 
anbefalte meg å ta et helt skoleår i et 
annet land. Da er det større sjanse for 
at språket «sitter». Hovedgrunnen til 
at jeg drar er likevel ikke å lære språk. 
Jeg har lyst til å oppleve en helt annen 
kultur, oppleve noe nytt. Det bestemte 
jeg meg for allerede i 8. eller 9. klasse. 
Jeg har det nok i blodet, for mamma 
og pappa har alltid vært glad i å reise».

For Heidi Maries del handlet det om 
å ta to steg, et lite først, og så et stort. 
Hun gikk to år på Ringerike vgs, før hun 
bestemte seg for å ta det siste året på 
Drottningborg vgs i Grimstad. Valget 
tok hun fordi hun hadde lyst på et mil-
jøskifte. Drottningborg er en kristen 
internatskole for elever fra hele landet. 
Her var det godt miljø, sosialt og faglig 
veldig bra. Året etter ble det Sagavoll 
folkehøgskole i Telemark. Så bød det 
seg en gyllen anledning til å ta et enda 
større steg ut i verden. En tidligere 
lærer fra Drottningborg satte henne i 
kontakt med en norsk/amerikanske fa-
milie i Boston, USA. De trengte noen 
som kunne jobbe hos dem i ett års tid. 
Og Heidi Marie var veldig klar! Hun 
elsker å være sammen med barn, og 
med en god dose reise- og eventyrlyst 
var valget enkelt. Det ble et flott år, og 
Heidi Marie har fått enda en familie å 
være glad i. Etter et år hjemme i Nor-
ge igjen, har hun nå bestemt seg for å 
reise tilbake til USA for å ta utdanning 
innen design. Det kommende året skal 
hun bo i Tacoma i staten Washington, 
og så forhåpentligvis etter hvert i New 
York. Denne gangen er det ikke bare 
eventyrlysten som er grunnen, men det 
faglige.

Endre bestemte seg allerede på bar-
neskolen for at han ville gå på Tomb 
jordbruksskole i Østfold. Storebroren 
gikk der på den tiden. For Endre sin del 
betydde det at han måtte flytte hjem-
mefra allerede som 16-åring. Skolen 
har internat, noe som har gjort at det 
å flytte hjemmefra har vært både trygt 
og sosialt. Man blir så godt kjent at det 
er nesten som å få en kjempestor fami-
lie, sier Endre. Han valgte å gå på Tomb 
av to grunner. Den ene var at det var 
en jordbruksskole, og den andre var at 
det var en kristen skole. 

For Linn Therese var språk en av ho-
vedgrunnene til at hun valgte å dra til 
Ottawa i Canada for å ta 2. året vgs. 
Hun er glad i å reise, og var klar for å 
starte på nytt et annet sted, og samtidig 
oppleve et nytt land. 

Hva med hjemlengsel, når satte den inn 
for fullt? 

«Allerede da jeg gikk gjennom sikker-
hetskontrollen på Gardermoen», kom-
mer det kjapt fra Dina. «Jeg reiste jo fra 
en kjæreste også, i tillegg til familien, og 
det var helt forferdelig! Men i og med 
at jeg gikk på en norsk skole (ikke ut-
veksling), var det ikke restriksjoner på 
hjemreise. Jeg reiste hjem fire ganger i 
løpet av året i York, og det gjorde det 
enklere for meg. Ellers gikk det stort 
sett greit. Det som ikke var så greit 
var å reise fra ei syk venninne hjemme 
i Norge. Vi var fire i venninnegjengen 
som dro ut, og hun ble igjen. Det var 
veldig vondt».

Heidi Marie sier at hun generelt har 
kjent lite på hjemlengsel opp i gjennom 
livet. Hun husker likevel en spesiell dag 
under oppholdet hos vertsfamilien i 
Boston. Det var dåp, og storfamilien 
var samlet. Da var hun den eneste som 
ikke var i slekt med de andre, og hun 

Borte bra, 
men hjemme best…? 

• Tekst:  Anne-Kjersti Holberg 
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kjente sterkt på savnet av sin egen fa-
milie hjemme. «Når du drar, får du to 
hjem å forholde deg til. Da har du på 
en måte litt hjemlengsel uansett hvor 
du er».

Ok, så hjemlengselen var ikke så ille. Men 
dere måtte da savne noe hjemmefra?

Ingvild, som til nå har sittet og fulgt 
spent med på det de andre har fortalt, 
er raskt på banen. «Jeg kommer til å 
savne bikkja mi!», sier hun. Hun fortel-
ler at hun gruer seg til å være så lenge 
borte fra den. «Og Gospel’n selvfølge-
lig, og alle vennene der». 

Dina forteller at hun savnet senga si 
mest. Hun har vært så heldig å ha dob-
beltseng på rommet hjemme, så når 
hun måtte over i enkeltseng blei det litt 
trangt. Når man i tillegg er så gjestfri 
som Dina er, og lar alle som kommer 
på besøk (og det var ikke reint sjelden 
at det skjedde) få førsteretten til senga 
mens hun selv ligger på flate gulvet med 
bare et teppe over seg, ja da sender 
man noen lengselsfulle tanker hjem. 
 «Hjemlengsel hadde jeg jo av og til», 
innrømmer Linn Therese, «men ikke så 
veldig ofte. Det traff meg mest når jeg 
var litt stressa før en prøve på skolen, 

eller når noe litt utfordrende skjedde i 
livet. Det som hjalp meg, var lange stun-
der ved pianoet, med sang og musikk».
Endre savna å få være med på å be-
stemme hva han skulle spise til middag. 
Maten var god på internatskolen, det 
var ikke det det sto på, men han savnet 
friheten ved å bestemme menyen selv. 
Han savna også hjemplassen, Vikersund, 
med flott natur, fjorden og fjellet. Han 
savna det å være lommekjent et sted. 
Og så Gentis, naturligvis! 

Når man vokser opp i et hjem og på et 
hjemsted, får man et sett med verdier og 
tradisjoner i bagasjen. Uten at man kan-
skje tenker så mye over det. Jeg utfordrer 
ungdommene på å si litt om dette, og hva 
de tenker om å ta med seg dette ut i livet 
hjemmefra. 

«Jeg prøvde å finne Gospel’n i York», 
svarer Dina. «Gospel’n (Heggen Gos-
pel) har vært viktig for meg. Jeg fant 
ikke det. Jeg ville gå i kirka, men det 
var veldig fremmed for meg. Det var 
katolsk. I gudstjenesten var det masse 
prester og få folk.» 
 Heidi Marie leita også etter ei kirke 
å gå i. Hun ville gjerne oppleve ung-
domssamlinger med lovsang, og fant en 
International Family Church. Men det 

ble litt voldsomt, sier hun. Og det var 
ikke så lett å komme aleine. 

Mattradisjon er viktig, og Dina tok like 
greit med et lass Potetklubb-poser til 
England. For henne var det viktigere 
enn norsk sjokolade. Når hun var 
aleine i huset hos vertsfamilien i York, 
lagde hun potetklubb. Jeg fikk inntrykk 
av at det ikke ble livretten til York-fa-
milien, så hun fikk beholde posene sine 
selv. Holiday-dip, kaviar og brunost var 
også med i kofferten. Heidi Marie lagde 
hjemmelaget pizza «Norwegian style» 
til sin norsk/amerikanske familie. Mor i 
huset, som var amerikansk, tok ketsjup 
på pizzaen, for hun hadde lært at det 
gjorde alle nordmenn med respekt for 
seg selv.  

Linn Therese forteller at bilder og kom-
munikasjonsmidler var det viktigste for 
henne å ta med. Selv om man helst ikke 
skulle snakke for mye med de hjemme 
underveis, så var det godt å kunne ha 
muligheten til det, innrømmer hun. «Av 
tradisjoner så synes jeg det var flott at 
jeg kunne oppleve tradisjonene i Cana-
da samtidig som jeg kunne introdusere 
dem for noen av tradisjonene i Norge, 
som å bake lussekatter på Luciadagen 

Å flytte hjemmefra innebærer ansvar, mot, valg og FRIHET! Noen tar steget ut i den store verden tidligere enn andre. 
Fra venstre Ingvild Bekkeseth, Dina Bondø, Linn Therese Gunnerød, Heidi Marie Gunnerød, Endre Vego.

Foto: Inger Lise Uhlen
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og fastelavnsboller. På julaften var det 
så klart litt annerledes enn jeg var 
vant til, med feiring den 25. desember. 
Men jeg lagde likevel riskrem med rød 
saus, som vi hadde til dessert. Vi hadde  
også mandel i, med en liten premie til 
dem som fant den».

Dina og Heidi Marie er også enige i at 
det har vært fint å oppleve andres tra-
disjoner. Heidi Marie forteller rørende 
fortellinger om en vertsfamilie som 
la alt veldig til rette for henne, slik at 
hun skulle føle seg hjemme. Feiring av 
to julaftener, en på amerikansk og en 
på norsk vis. Krans på døra til jul. Det 
morsomste var nyttårsaften, forteller 
Heidi Marie. I USA er det ikke vanlig 
å sende opp raketter, og da går man 
selvfølgelig heller ikke ut ved midnatt. 
Det gjorde vertsfamilien hennes, for 
hennes skyld. Dette førte til at det ved 
midnatt i Boston dette året sto én ens-
lig liten familie ute og hutret og frøs. 
«Det ble ingen raketter, vi sto bare der 
ute i mørket og sa «Godt nytt år!» til 
hverandre». For Heidi Marie ble dette 
en sterk opplevelse av at det er godt 
når noen legger til rette for andres tra-
disjoner. Det skal ikke alltid så mye til. 

Kan du fortelle om noe du har lært av 
året/årene hjemmefra? 

Endre: «Jeg har lært å kjenne meg sjøl, 
hva jeg vil og ikke vil. Jeg har lært å 
kjenne på friheten. Jeg har også blitt 
flinkere til å bli kjent med nye folk, tør 
mer å ta kontakt nå enn tidligere».

Dina: «Jeg lærte å være britisk. Engelsk-
menn er høfligere enn nordmenn flest. 
Det handler litt om hvordan man pra-
ter til hverandre. F.eks. det å alltid si 
takk til bussjåføren når du går av bus-
sen. De sier unnskyld for alt mulig, det 
er nesten som om de slåss om å ha 
skylda. I min vertsfamilie var det en 
3-åring. Jeg fulgte med i oppdragelsen, 
hva foreldrene la vekt på når det var 
snakk om folkeskikk. Det var morsomt 
å se hvor stor forskjell det er på Eng-
land og Norge egentlig». «Og så en 
ting til; Mamma spurte meg før jeg dro 
om jeg kom til å ha det like rotete på 
rommet mitt hos vertsfamilien min i 
York som på rommet mitt hjemme. Og 
om hvordan jeg trodde det kom til å 
gå da. Jeg var nok ikke så mye flinkere 
til å holde orden i York. Og jeg fikk jo 
kjeft for det der også, slik som hjemme. 
Men jeg forsto at det er en stor for-
skjell. For uansett hvor mye jeg roter 
eller hvordan jeg oppfører meg, så vil 
den ordentlige familien min elske meg 
betingelsesløst. Og det er det bare de 
som gjør».

Heidi Marie: «Det fins et ord på en-
gelsk; embrace. Jeg har ikke funnet noe 
norsk ord for å oversette det helt i 
forhold til det jeg mener, men det kan 
oversettes med «omfavne, inkludere, 
holde i». Jeg har lært av amerikanere 
å «embrace» nye ting, nye idèer, nye 
måter å gjøre ting på. Å være positiv 
og tolerant overfor det en ikke er vant 
til, det som kanskje virker rart og an-
nerledes. F.eks. når man pynter huset 
utenpå til jul, og det ser ut som et  

utstillingsvindu, fullt av blinkende jule-
lys i alle farger. Jeg har lært å ta imot 
nye ting på en positiv måte».

Linn Therese: «Jeg fikk mange nye er-
faringer, og lærte av dem. Og så ble jeg 
mye mer selvstendig av å være borte 
alene. Jeg ble også bedre kjent med 
meg selv på mange forskjellige måter».

Heidi Marie tilføyer til slutt at det er 
jo en utfordring å flytte også, ikke bare 
en frihet og noe spennende. For noen 
vil det skje flere ganger i livet. Det er 
en jobb å skulle starte på nytt, bli kjent, 
finne nye miljøer en skal forholde seg 
til og trives i. Samtidig som man skal 
holde fast på noe av det man har med 
seg hjemmefra. Det man vil føre videre, 
som sier noe om hvem man er. Og så 
skal man jo bryte opp og dra videre, 
enten hjem der man kom fra eller til 
et nytt sted, et nytt hjem. Men selv om 
det er slik, vil disse ungdommene anbe-
fale andre å dra ut i verden. Hvis man 
har en god dose eventyrlyst. 

De fleste har blandede følelser 
med hensyn til å flytte hjem-
mefra. Frihet og nye muligheter 
lokker, men mange opplever nok 
også perioder med hjemlengsel 
og uro i forbindelse med alt det 
nye. Hjemme sitter foreldre og 
kjenner på mange av de samme 
følelsene. Slik har det alltid vært, 
tror jeg – og slik vil det nok alltid 
være. Følelsen av å slippe taket 
kan være vond, men den er nød-
vendig. 

Nye førsteklassinger velkommen til   

Vi inviterer til gudstjeneste for 
å feire skolestart; en stor og 
viktig begivenhet for 6-åringen 
og familien. Alle 1. klassinger som 
kommer får 6-årsboka «Tre i et 
tre». Det blir sang og musikk, 
fortelling og intervju med noen 
som begynte i første klasse i fjor.gudstjeneste

i Heggen kirke søndag 16. august kl. 17:00



Modum Menighetsblad Nr. 3/2015
19

2015 er Frilufts-
livets år. Et helt år 
der hele Norge 
skal ha fokus på 
friluftsliv. Bruk 
av friluftslivet gir 
gode opplevelser, 
økt livskvalitet, 
en bedre helse 

og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 
er en nasjonal markering av norsk 
friluftsliv. Friluftslivets år gir en unik 
mulighet til å vise frem bredden av 
friluftslivet, og gi hele folket eierskap til 
naturen. H.K.H Kronprins Haakon har 
takket ja til å være høy beskytter for 
markeringsåret, han representerer en 
foreldregenerasjon det er viktig å nå, 
og er en meget god representant for 
aktive turgåere.
 I Modum menighet har vi en aktiv 
familiespeidergruppe som inviterer til 
speideraktiviteter for hele familien i 
nærhet til naturen en gang i måneden 
samt overnattingsturer.

Familiespeiding er et tilbud til hele 
familien uten aldersbegrensninger og 
uten noen ramme for hvor mange 
eller få man er for å være en familie! 
Alle er velkomne, alene eller sammen 
med barn. Voksne og barn skal lære, 
lage og leke sammen. Rammen om det  
hele er friluftsliv og et møte med Gud.  
Familiespeiding skiller seg fra tradi-
sjonelt 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 
hver gang. 

Familiespeideren høsten 2015
•  30. august. Tur til Madonnaen i Sigdal. 

Avreise fra Åmot kirke kl. 10.00 
• 13. september. Kanopadling på Sysle-

tjern kl. 14.00
•  11. oktober. Markering av Friluftslivets 

år. Øya i Vikersund kl. 13.
• 29. november. Juleverksted i Åmot 

kirke. Etter gudstjenesten ca. kl. 13

Markering av Friluftslivets år
Søndag 11. oktober inviterer vi til 
et stort fellesarrangement på Øya i 
Vikersund kl. 13. Sett av dagen! 

Dette er et samarbeid mellom:
•  Barnas Turlag (Turistforeningen)
•  Røde kors
• Familiespeideren (Modum menighet, 

KFUK-KFUM speiderne)
•  Holleia jeger og fisk med flere

Følg med på menighetens hjemmeside, 
familiespeiderens fb side eller i Bygde-
posten for oppdatert informasjon. Eller 
ta kontakt med leder Odd Røvang, 930 
66 745 hvis det er noe du lurer på om 
familiespeideren. 

Nina

Familiespeideren og 
Friluftslivets år 2015

SpeideropptakelseDrageflyging Rekefiske

Skidag på SponevollenKano på SysletjernBueskyting
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Etter et år med nesten dag- 
lig bruk er det nødvendig  
med vask og reparasjoner 
på Vikersund menighets-
senter. Dette gjøres på 
dugnad. Lampekuplene skal 
vaskes, møblene støvsuges, 
termokannene renses og 
vinduene pusses. I år var 
det også noen som fant 
på at de ville male veggene 
på kjøkkenet, og det ble 
veldig bra. Det kom også 
opp nytt stativ til den ene 
oppslagstavla.
 Da smakte det godt 
med pizza etterpå!

Dugnad på Vikersund menighetssenter

Det var en gjeng av aktive og blide barn og ungdom som ramlet 
inn på Vikersund menighetssenter med soveposer, madrasser og 
bagasje.  Modum Soul Children er et kor for alle i 4.–7. klasse som 
liker sang og musikk. I vår har vi vært 13 barn og ungdommer fra 
hele Modum; Åmot, Geithus og Vikersund. Det var godt å få en hel 
helg sammen med mye sang, leik, god mat og felleskap. 
 Koret øvde inn nye sanger og trente på kjente sanger, både på 
norsk og engelsk. Mellom sangøvelser ble det tid til å spise Taco, 
leke «Catch the flag» og spille spill sammen. Kveldens og nattens 
høydepunkt var kino i salen på menighetssenteret. Alle rigget seg  
til i pysjen i soveposer med brus, snacks og snop. Det ble sent før 
de siste var i seng…
 På søndagen var alle tidlig oppe, lenge, før planlagt program. Etter 
frokost dro vi til Rud kirke for å synge under familiegudstjenesten 
for en fullsatt kirke. Det ble en gudstjeneste med skikkelig trøkk 
både i koret, applauser, preken og breakdance i midtgangen! 
 Helgen ble en flott avslutning for Modum Soul Children denne 
våren, vi starter opp igjen 12.  september kl 13.00 på Vikersund 
menighetssenter. Alle i 4.–7. klasse og som er glade i å synge er 
hjertelig velkomne.  Vi møtes en helg i måneden, øver på lørdagen og 
synger på søndagen.
 Takk til foreldre, ledere og bandmedlemmer som jobber og står 
på for MSC. Vi gleder oss til et nytt semester i høst.

Therese Baardseth

Modum Soul Children på overnatting 9.–10. mai

Gutta, Mats og Julian, har rigget seg til for natta.

Susana og Tuva er klare for kino!
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1932

Begravelser fra hjemmet
kan ofte bli både mest gripende og 
det mest naturlige. Men der er ofte en 
ulempe, som ikke er nødvendig. Det er 
kulden i vintertiden. I sommertiden er 
det stemningsfuldt med disse pyntede 
rum, som brukes. Men om vinteren er 
de umulige.
 Da innretter man sig mange steder 
på den måten, når andakten skal holdes, 
at man bærer kisten inn i et værelse 
eller i gangen, hvor man kan stenge 
ytterdøren og ha det såpass lunt, at 
ingen behøver å fryse. Derved opnår 
man også at den døde virkelig bæres ut 
av hjemmet.
 Ang. begravelser forresten må man 
huske på lovens bestemme, at grav ikke 
må åpnes uten efter dødsanmeldelse 
påtegnet av sognepresten. Særlig for 
de større kirkegårder er det absolut 
nødvendig, at intet bestemmes eller 
averteres, om begravelse før man har 
konferert med sognepresten, bl.a. for 
å undgå kollisjon med andre kirkelige 
forretninger.

Kilde:  Modum menighetsblad 
– oktober 1932

1971

«Særmelding til alle som har 
brukt buss til Nykirke»
«Vi er bedt om å gjøre oppmerksom 
på at kirkebussen som har vært 
satt opp til gudstjenester i Nykirke 
kirke, har hatt så dårlig belegg, at den 
innstilles. Det vil bli ordnet med skyss 
med privatbiler for de forholdsvis få 
som ikke kommer til gudstjeneste i 
egne biler.

Ved større høytider settes det opp 
buss igjen, og da blir det særskilt 
kunngjort.»

Kilde:  Bygdeposten

1914
Buskerud kreds av Norges kristl. ungdomsforeningers kredsstevne i Gjeithus 
søndag 14. og mandag 15. juni.

Program
Søndag:
Kl. 10  Procession av alle ankomne foreninger til festpladsen, 10 min. vei fra 

station. Kongsberg og Gjeithus hornmusik spiller. Velkomsthilsen av  
kjøbm. Tangerud. Utsalgs-boderne aapne og forfriskninger tilkjøps.  

«  11.30.  Gudstjeneste ved sogneprest Amlund paa festpladsen. Kollekt optages 
til ungdomssaken.

«    1.    Middagspause
«    2.    Turnopvisning
«    3.30 - Foredrag av stortingsmand lensmand Enge: 
       5.30 «Fædrelandet – gave og opgave». Res Kap. Johan Løken: «Hvad kræver  

vor tid av vaaken norsk ungdom?»
«   6.       Konsert i Folkvang. Program og billetter paa festpladsen à 0,25. Under 

konserten er der paa festpladsen musik, sang og en kort tale av pastor 
Aanesen. Utsalgsboderne aapne.

«   7.45. Avslutningstale ved kredsformannen, pastor Joh. Swensen.
«   8.10.   Opbrud – Procession til stationen.

Mandag:
Kl.  9.30.  præsis utvalgsmøte i Folkvang.

1.   Bilbeltime ved pastor Aanesen. Emne: «Forskjellige veie til Kristus.» 
2.   Beretning og regnskap.
3. Valg på 4 medl. av kredsstyret og 3 til forstanderskapet for ung- 

domsskolen. Frk. Mjelva, Pastor Swensen, pastor Nøkleby, og sogne- 
prest Gedde Dahl uttrær av kredsstyret. Gjenstaaende er lærerinde 
Anna Olsen, lærerinde Anna Opsal og kirkesanger Dehli.

4.  Valg paa 2 revisorer. Tid og sted for næste kredsstevne. 
5.   Foredrag av pastor Riddervold: «Kirken og ungdommen».
6.   Skolebestyrer Lars Tveit: «Ungdomsskolesaken».

«  12.    Kaffe og hveteboller i lokalet.
«    2.30.  Fællesmiddag i «Folkvang» à kr. 1,25.
«    5. –
       8.30.  Kameratsligt samvær med musik, korsang og samtale.
          Foredrag av sogneprest Amlund: «Darvins utviklingslære og 

kristendommen». 

Kilde:  
Vaaraans arkiv

«Historiespalten» nr. 3/2015

av  Vidar Brekke, medlem av Modum menighets historieutvalg

Gjeithus 
ungdomsforenings 

pikelag
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Møte- og kursprogram for Vikersund menighetssenter

HØSTEN 2015
AUGUST:
Onsdag 26.08. kl 19.00: Forbønnsgudstjeneste
 v/Jørgen Korsvik 

SEPTEMBER: 
Onsdag 02.09. Gordon Johnsons minneforelesning på 

Modum Bad 
Tirsdag 08.09. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 09.09. kl 19.00: Jubileumskveld på kjerka
 Sjømannskirken feiret sitt 150-årsjubileum i 

2014, og Knut Erik Skarpaas deltar med et 
jubileumskåseri og bilder

Onsdag 16.09. kl 17.00: Middag og fellesskap
Onsdag 23.09. kl 19.00: Deilig er jorden v/Runar Liodden
 Fra en studietur høsten 2014 til Israel 

Søndag 27.09. kl 11.00: Gudstjeneste v/Tormod Moviken
 Markering av at menighetssenteret er 35 år 

under kirkekaffen
Onsdag 30.09 kl 19.00: Hva er det gode livet – når det ikke 

er så godt? v/Per Frick Høidal

OKTOBER:
Onsdag 07.10. kl 19.00: Konsert 
 v/Kunstnerdalen Symfoniorkester
Tirsdag 13.10. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag 14.10. kl 17.00: Middag og fellesskap
Onsdag 21.10. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet 
Lørdag  24.10. kl 11.00: Lørdagskafé 15 år
Søndag 25.10. kl 11.00: Gudstjeneste v/Tormod Moviken

NOVEMBER:
Søndag  16.11. kl 11.00: Gudstjeneste. Søndag for de  

forfulgte v/Tormod Moviken og Kirsti Hole
Tirsdag  18.11. kl 11.00: Formiddagstreff
Onsdag  26.11. kl 19.00: Møte i Misjonssambandet

Hva tror jeg på?
Hva handler kristen tro om – en 
innføring i tro over 4 kvelder for deg 
som gjerne vil lære mer, og for påfyll til 
deg som allerede tror.

Bli med på 4 kurskvelder til høsten på 
Menighetssenteret i Vikersund! Vi starter hver gang 
kl. 19.00 med et kveldsmåltid, fortsetter med 
musikalsk innslag, lytter til kveldens taler og får så tid 
til samtaler i grupper før vi slutter av senest kl. 21.30.

1.  onsdag  28. oktober. Fokus på Bibelen v/Bente Holm
2.  onsdag  4. november. Trefoldighetens mysterium – 
 Den Treenige Gud v/Tormod Moviken
3. onsdag  11. november. Veien til tro. Tro noe for deg? 
 v/Vidar Husøien
4.  onsdag  18. november. Tro i hverdagen 
 v/Runar Liodden

Vi ber om påmelding pga. bevertning. Meld deg på 
via e-post til diakon, tel 95147345 eller til leder i 
fagutvalget for diakoni wolfgangmul@gmail.com, tel.  
48076520.
Kursavgift kr. 50 per kveld. Betales på 
Menighetssenteret den respektive kvelden.

Velkommen!
Modum Menighet og Vikersund Normisjon

Åmot kirke 
Mandag 21. september kl. 11.00: Hyggestund
Tirsdag 13. oktober kl. 20.00:  Lovsangskveld ved Kirkebandet
Mandag 19. oktober kl. 11.00: Hyggestund
Lørdag 31. oktober:  Allehelgensfest for hele familien

Konfirmasjonsundervisning
Tirsdag  18. august  kl. 14.45 på Vikersund 

menighetssenter. Oppstart for 
konfirmanter fra NMU. Da møter 
konfirmantene fra Geithus og 
Vikersund.

Tirsdag  18. august  kl. 17.00 i Rud kirke. Der møter Rud 
konfirmantene.

Onsdag 19. august kl. 15.15 i Snarum kirke. Der møter 
Snarumkonfirmantene.

Onsdag 19. august kl. 13.35 Konfirmantene fra SMU 
møter alle i Åmot kirke.

Skulle du ha glemt å melde deg opp, da er det bare å møte 
opp der du skal følge undervisningen.

Velkommen!

Arild og Runar
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Klar, ferdig, gå! Høsten 2015
 

 
• Heggen gospel:  fredag  21. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter
• Strikkekafé: tirsdag  25. august  kl. 18.00  i Åmot kirke 
• Forbønnsgudstjeneste: onsdag  26. august  kl. 19.00  på Vikersund menighetssenter
• Åmot barnegospel: torsdag  27. august  kl. 17.30  i Åmot kirke
• Knøttesang: torsdag  27. august  kl. 17.30  i Åmot kirke
• Bønn for Modum: torsdag  27. august  kl. 19.30  på Betlehem i Geithus
• Familiespeider, KFUK-KFUM:  søndag  30. august  kl. 10.00 avreise fra Åmot kirke. Tur til Madonnaen
• Lørdagskafé: lørdag    5. september  kl 11.00  på Vikersund menighetssenter
• Formiddagstreff: tirsdag    8. september  kl. 11.00  på Vikersund menighetssenter 
• Modum Soul Children:  lørdag  12. september  kl. 13.00  på Vikersund menighetssenter
• Hyggetreff:  tirsdag  15. september  kl. 11.30  på Holemoen 
• Hyggestund: mandag  21. september  kl. 10.30  i Åmot kirke

Bli med på LysVåken 
28.–29. november!
Det blir leik og moro, god mat, bibelfortellinger, 
kirkesafari, nattorientering og sist men ikke minst; 
overnatting i kirka. 
 Vi sender ut invitasjoner til 6.klassingene i løpet av 
høsten. Der får du vite mer om LysVåken, og hvordan 
du kan melde deg på. LysVåken blir arrangert i Åmot 
kirke og i Heggen kirke.
 For ordens skyld sender vi invitasjon i posten 
til medlemmer av Den norske kirke, men andre er 
selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta. Ta da kontakt 
med kirkekontoret slik at vi kan sende invitasjon.  

Tlf.: 3278 3230 / 416 57 059
E-post:annekh@modumkirke.no

Mer informasjon om helgen blir lagt ut på hjemmesiden 
vår i løpet av september. Se www.modumkirke.no

Pilegrimstur til Madonnaen i 
Sigdal lørdag 29. august
På Bjørneskortenatten 1020 moh. og ved 
porten til Trillemarka skuer Madonnaen 
med barnet utover flotte fjellområder med 
Gaustatoppen i vest og Norefjell i nord.
 I samarbeid med prost Erik Haualand og 
pensjonert sogneprest i Modum, Jon Mamen, 
inviterer diakonene i Eiker prosti til tur der 
vi vil gi rom for stillhet og ettertanke, et 
møte med oss selv, naturen og Den treenige Gud. Turen tar 
ca en time å gå i vanlig turtempo. Vi feirer gudstjeneste ved 
Madonnaskulpturen.
 Det oppfordres til samkjøring fra Åmot kirke kl. 10.00. 
(Fra Nedre Eiker menighets-senter kjører de kl. 09.00.) 
Ingen værforbehold. Ta med nistepakke, drikke, gode sko 
– fjellstøvler eller gummistøvler – og klær etter været. 
For fellestransport blir det noen utgifter (vi anbefaler at 
passasjerer betaler litt til den som kjører), og 50 kr i bom-
penger pr bil. Følg R287 til Eggedal. Rett etter Eggedal 
sentrum, ta av mot Vestbygda, deretter bomvei inn til 
Frøvollseter. Derfra er det merket sti.
  Sigdal kommune arvet i 1989 et stort skog-område 
i Trilledalen og Trillemarka av Anne Margrethe Bugge. 
Kommunen fikk eiendommen vederlagsfritt, men AM Bugge 
ønsket at det skulle reises en statue av Madonnaen inne i 
området. Statuen skulle være et symbol for fred i området.  
Skulpturen er laget av billedhugger Turid Angell Eng. Den 
ble avduket og velsignet sommeren 2009. 

Påmelding til: kirsti.hole@modumkirke.no el. 
tlf: 95147345  innen 21. august.

Formiddagstreff
Formiddagstreff på Vikersund meningssenter starter 
opp igjen tirsdag 8. september kl. 11.00. Tor Kornstad 
viser lysbilder fra distriktet her. Jørgen Korsvik har 
andakt. Ellers blir det som vanlig god formiddagsmat 
og utlodning. Velkommen!

Velkommen til oppstart på aktivitetene i menigheten
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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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Den 8. mai var mange samlet ved 
minnebautaen ved Heggen kirke.
 Forsvarsforeningen hadde også i år  
skaffet til veie gode krefter for å mar-
kere denne viktige dagen.
 Geithus musikkorps dannet en flott 
musikalsk ramme og Heimevernet stilte 
med tre offiserer og 6 ungdommer fra 
Ungdommens Heimevern, som sto 
æresvakt med norske flagg. Ordfører 
Terje Bråthen og sokneprest og 
feltprest Geir E. Holberg, minnet de 
fremmøtte om viktigheten av dagen og 
at vi ikke må glemme hva krig og ufred 
kan føre til. I takknemlighet ble også de 
som døde for vår frihets sak i krigsårene 
40–45 hedret ved at det ble nedlagt en 
krans. Leder i forsvarsforening, Jan Erik 
Nilsen, delte også av sin kunnskap om 
en av dem som gav sitt liv. Det hele ble 
ledet og gjennomført på en verdig og 
høytidelig måte av Gunnar Hellerud.
 Vi minnes for å minne hverandre 
på: Aldri mer 9. april!

Arbeidet med rehabiliteringen av Heg- 
gen kirke er i full gang. I uke 27 ble 
nordskipet stengt. Det er råte i gulvet  
og alle benkene skal ut for å få gjen-
nomført gulvreparasjonen. Benkene 
vil bli oppbevart i gravkapellet mens 
nordskipet repareres. I byggeperioden 
vil det bli satt opp en hvitmalt vegg 
med dør fra prekestolen og bort til 
motsatt vegg slik at resten av kirken 
kan bli brukt som vanlig. Vi håper at 
veggen kan tas bort før desember 
og julekonsertene tar til. Når veggen 
fjernes, vil en helt nyrestaurert del av 
kirken komme frem med nytt gulv, nytt 
el-anlegg, malte benker, ledlamper og 
nytt varmeanlegg. 
 I byggeperioden vil HC-inngangen 
være gjennom sydinngangen i kirken. 
Det blir bygget en egen rampe slik at 
man trygt kan komme seg ut og inn av 
kirken i rullestol eller med rullator. 

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang

Rehabiliteringen av 
Heggen kirke

Området som skal sperres

Ordfører og sokneprest 8. mai

Kranspålegging av ordfører Terje Bråthen

Heimevernets æresvakter og sokneprest Holberg foran minnebautaen på HeggenHeggen pakkes inn

Råte i gulvet

Derfor minnes vi de falne
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SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

www.byraa.com

Min erfaring kan være din 
trygghet når sorgen rammer

Ole Martin Kristiansen, daglig lederwww.byraa.com

Døgntelefon:  32 14 92 95 
45 06 45 06

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

Vil du 
annonsere her?

Ring 47 29 34 56

Krødsherad, Modum og Ringerike begravelsesbyrå

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

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

VÅR BOKHANDEL 
Materiell til hjelp i 
trosopplæringen

 
På kirkekontoret i Åmot kirke har vi 
til salgs litt materiell som kan være 
til hjelp i trosopplæringen hjemme. I 
samlingen finner du bl.a. to praktfulle 
barnebibler, en flott DVD-film som 
er vist på NRK1 Påskemorgen, 
flere glade CD’er og noen artige 
klistremerkebøker.

Du kan betale kontant eller med giro. 
Stikk innom å se hva vi har å tilby. 

Velkommen innom!

Støtt våre
annonsører!
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Emilie Breche 29.04.2015 Vikersund
  menighetssenter
Ella Sofie Ødegård Hansen 01.05.2015 Nykirke kirke
Olai Reistad 03.05.2015 Åmot kirke
Ranja Eline Kleven 10.05.2015 Heggen kirke
Mina Manvik 10.05.2015 Heggen kirke
Tarald Ditlefsen Skaug 10.05.2015 Rud kirke
Bo Stærkebye-Pettersen 10.05.2015 Heggen kirke
Isabel Wigdel-Brecke 10.05.2015 Heggen kirke
Martin Sveaass Frich 24.05.2015 Heggen kirke
Leo Alexander Knutsen 24.05.2015 Mjøndalen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Ingeborg Sofie Gjersøyen Kopland 24.05.2015 Åmot kirke
Caroline Sandum Trøstheim 24.05.2015 Heggen kirke
Noah Adrian Lanoy Rese 25.05.2015 Gulsrud kirke
Daniel Anthony Lanoy Rese 25.05.2015 Gulsrud kirke
Christian Bøe Dybendal 14.06.2015 Olavskirken
Amanda Halonen Haugen 21.06.2015 Heggen kirke
Even Gundersen Knive 21.06.2015 Åmot kirke
Vetle Olsen 21.06.2015 Heggen kirke
Hedda Syversen 21.06.2015 Heggen kirke
Stian Wongman-Holck 21.06.2015 Åmot kirke
Jens Øvereng Brunes 28.06.2015 Snarum kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Håkon Bjørnstad 1921 05.05.2015 Modumheimen kapell
Elsa Hovde 1935 06.05.2015 Heggen kirke
Anne-Grete Kopperud 1961 08.05.2015 Heggen kirke
Trygve Nyhus 1938 12.05.2015 Åmot kirke
Inger Marie Myrvold 1946 13.05.2015 Heggen kirke
Ingar Sandermoen 1928 21.05.2015 Åmot kirke
Alf Thorbjørn Kjemperud 1935 26.05.2015 Heggen kirke
Reidun Fossen 1924 05.06.2015 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Oddgeir Myhren 1929 09.06.2015 Heggen kirke
Esther Hansen 1917 12.06.2015 Heggen kirke
Svein Majormoen 1958 16.06.2015 Åmot kirke
Knut Haga 1951 19.06.2015 Åmot kirke
Roald Hansen 1925 18.06.2015 Heggen kirke
Kaare Linus Kjemperud 1929 23.06.2015 Heggen kirke
Elin Margot Karlsen 1930 26.06.2015 Åmot kirke

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Svanhild Sortland og Ragnar Orten Lie 25.04.2015 Olavskirken
Anita Johansen og Tor Arild Johansen 23.05.2015 Vike kirkeruin
Stine Spone Desserud og 
Martin Andreas Marthinsen  06.06.2015 Heggen kirke

Brudeparet  Dato Kirke

Elisabeth Johansen og Vidar Esperum 20.06.2015 Heggen kirke
Kristine Saastad og Kevin Sande  20.06.2015 Snarum kirke

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



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

August 
Søndag 16. august - 12. søn. i treenigh.t. - Luk 8,1-3
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray og 
Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden 
og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.
Heggen kirke kl. 17:1. klasses gudstjeneste.
Runar J. Liodden, Anne-Kjersti Holberg og 
Henriette Skagen. Forsangere fra Åmot barnegospel.
 
Søndag 23. august - 13. søn. i treenigh.t. - Luk 12,41-48
Heggen kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon 
(Geithus). Geir E. Holberg, Arild Løvik og Hanna L. 
Husøien.
Olavskirken kl. 11: Modum Bad-dag. Maria 
Arredondo, Torstein Sødal, Inger Ma Bjønnes, Jon-
Erik Bråthen og Helge Harila med musikere.
Åmot kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon. Runar 
J. Liodden, Helge Nysted,  Marina Jensen og Leyla 
Holtan. Søndagsskole. Kirkekafé.
Rud kirke kl. 17: Konfirmantpresentasjon. Geir E. 
Holberg, Arild Løvik og Hanna L. Husøien.
 
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, Helge Nysted, 
Jenny Elida Eidsmoen Haugen og  Sarah Plomås 
Strandbråten.
Snarum kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon. 
Tormod Moviken, Arild Løvik og Hanna L. Husøien.
 September
Søn. 6. sept. -15. søn i treenighetstiden - Luk 10, 38-42
Heggen kirke kl. 11: Konfirmantpresentasjon 
(Vikersund). Geir E. Holberg, Arild Løvik og Hanna 
L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste.
Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken 
og organistvikar.
Vestre Spone kirke kl. 17: 
Konfirmantpresentasjon. Arild Løvik og Hanna L. 
Husøien.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.
 
Søn. 13. sept. - 16. søn i treenighetstiden - Matt 10,5-12
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og Modum Soul 
Children. Utdeling av 4-årsbok.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Morten Hunstad 
og Ellen K. Jepsen.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og 
Hanna L. Husøien.

 

Søn. 20. sept. - 17. søn i treenighetstiden - Luk 7, 11-17
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste og 
konfirmantjubileum. Geir E. Holberg og Hanna L. 
Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Ansatte på 
Institutt for sjelesorg og Kirkens ressurssenter mot 
vold og seksuelle overgrep og Eli Landro.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar J. 
Liodden, Anne-Kjersti Holberg, Helge Nysted og 
Åmot barnegospel. Utdeling av 4-årsbok. Kirkekafé.
 
Søn. 27. sept. - 18. søn i treenighetstiden - Matt 8,5-13
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Notto Thelle og 
Eli Landro.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Tormod Moviken og Helge Nysted. 
Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden 
og Hanna L. Husøien. Kirkekafé.

Oktober
Søn. 4. oktober - 19. søn i treenighetstiden - Joh 7,14-17
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. 
Holberg og organistvikar.
 
Søn 11. okt. - 20. søn i treenighetstiden - Mark 10,2-19
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen 
og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. Liodden 
og Helge Nysted. Kirkekafé.
Rud kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Tormod 
Moviken, Hanna L. Husøien og Modum Soul 
Children. Utdeling av 4-årsbok.
(Vestre Spone kirke kl. 13: Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok)
 
Søn. 18. okt. - 21. søn i treenighetstiden - Luk 16,19-23
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Anne-Kjersti Holberg, Helge Nysted og
Åmot barnegospel. Utdeling av 4-årsbok.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon Henrik Gulbrandsen og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste og 
konfirmasjonsjubileum. Tormod Moviken og 
Henriette Skagen. Utdeling av 4-årsbok.
 
Søn. 25. oktober - Bots- og bønnedag - Luk 18,9-14
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Tormod Moviken og Henriette 
Skagen. Kirkekaffe.
Rud kirke kl. 17: Bygdas kirkekveld. 
Tormod Moviken og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien, Heggen gospel, 
Camilla Ingeland og Leyla Holtan.

 

November
Søn. 1. november - Allehelgensdag - Matt 5,13-16
Heggen kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Geir E. Holberg,
Kirsti Hole og Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Morten Hunstad 
og Ellen K. Jepsen.
Snarum kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Henriette Skagen.
 
Søn. 8. nov.- 24. søn i treenighetstiden - Kol 1,24-29
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Helge Nysted.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Inger Ma  Bjønnes og Ellen K. Jepsen.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. Holberg 
og Hanna L. Husøien. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
Søn. 15. nov. - 25. søn i treenigh.tiden - Matt 14,22-34
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Jon Henrik Gulbrandsen og Kristin Leite.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste, søndag for de forfulgte. 
Geir E. Holberg, Kirsti Hole og Hanna L. Husøien. 
Kirkekaffe.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og 
Hanna L. Husøien.
 
Søn. 22. november - Kristi kongedag - Matt 25,1-13
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. Geir E. 
Holberg og Hanna L. Husøien.
Rud kirke kl. 11: Gudstjeneste. Tormod Moviken 
og organistvikar.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. Runar J. Liodden.
 
Søn. 29. november - 1. søn i advent - Matt 21,10-17
Heggen kirke kl. 11: LysVåken-gudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg, 
Hanna L. Husøien og LysVåken-barna.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Jon-Erik Bråthen 
og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted, Åmot barnegospel 
og LysVåken-barna. Kirkekafé.
  Desember
Søn. 6. desember - 2. søn i advent - Joh 16,21-24
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Gunnar Fagerli 
og Helge Harila.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Helge Nysted.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg, Hanna L. 
Husøien og Modum Soul Children. Kirkekaffe.
 
Tirs 8. desember - 2. søn i advent -
Heggen kirke kl. 19: Lysmesse. Arild Løvik og 
Hanna L. Husøien.


