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Den norske kirke
Modum sokn

Oppad kirketårnets bratte trappe
stiger ringeren med trette skritt.
Han er gammel nå, hans knær er slappe
hans rygg er bøyet og hans hår er hvitt.

Han er litt ussel men han vil dog friste
enn engang ringe gledens bud
fra sine kjære klokker som en siste
ydmyg tjeneste for fredens Gud.

Kjærlig han med sine slitte hender
klapper sine klokkers kolde malm,
mens en takkebønn han stille sender
Ham, hvis leie var et knippe halm.
 

Den gamle ringer
Tilegnet Simen Gråtens minne

Derpå han i klokkerepet fatter
og tonene begynner blidt og bløtt
å juble julesangen atter, atter:
Eder er i dag en frelser født !

Aldri før har kirkeklokken sunget
noen jul med sådan gledesklang.
Dens toner lyder som en tusentunget
smektende og herlig englesang.

Idet han klapper sine kjære klokker,
takker dem for alt og sir farvel.
Så stryker han de hvite våte lokker
og rusler hjem den stille julekveld.

                                 Ludv. J. Moen
Kilde:  Modum menighetsblad – desember 1940

Simen Simensen Gråten

ble født i Modum 12. mai 1848. Han kjøpte i 1890 husmannsplassen Graaten av 
Kirkedepartementet for kr 1600. Det hadde i mange år vært slik at beboerne av 
husmannsplassene under Heggen var kirketjenere, ringere og gravere. Selv om 
husmannsplassene etter hvert ble solgt, fortsatte ordningen med at eierne hadde 
disse funksjonene. Simen Simensen Gråten ble etter hvert kirketjener og ringer. 
Dette var oppgaver han utførte i en årrekke. Han var nok det en kan kalle en 
«personlighet», godt kjent og likt blant bygdefolket. Stor var derfor sorgen, da han 
gikk bort 20. november 1937 – nesten 90 år gammel.

ved Vidar Brekke medlem av Modum Menighets historieutvalg
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Vi befinner oss i adventstiden. 
Tiden for forberedelser og for-
ventning. Mye skal klargjøres, 
mye skal vaskes og fikses, mye 
skal handles og ordnes med. Det 
er en forberedelsestid. Det er en 
ventetid. Vi venter fordi vi vet noe 
skal komme. Vi gjør alt i stand 
fordi en spesiell gjest kommer til 
oss.

Adventstiden med sin lilla farge er 
en tid for ettertanke også. Vi får en 
mulighet til å tenke over hvem vi er, 
hvor vi kommer fra, og vi minnes på at 
det er en grunn til at vi i forventning 
venter på noe. Vi venter nemlig på at 
vi atter en gang skal få feire at englene 
sang på marken, at Gud ble menneske, 
at Jesus ble født i en stall, ja, at verdens 
Frelser ble en av oss!

Og så rett før julaften, for mange på 
lillejulaften, så trekker vi et tre inn 
i huset. Et helt tre. Så pynter vi det. 
Og vi pynter det med lys og glitter, 
kuler og flagg og mye mer. Juletreet og 
juletrepynten gjør at vi får evangeliet 
(det gode budskap) inn i stuene våre. 
Hver enkelt ting vi pynter med har sin 
symbolske betydning.

Om dere nå i familien, eller for deg  
selv, har lyst til å ta en liten spørre-

konkurranse, så kan du/dere jo 
tenke gjennom hva som er på 
treet og hva hver enkelt ting 
minner oss om.  Her kommer 
en oversikt over noen av de  
vanligste tinga på juletrær 
rundt om i våre hjem, og om 
hva de kan symbolisere.

Juletreet: Livets tre i Edens 
hage og Jesus som det 
eviggrønne Livets tre. 

Juletrefoten: Tradisjonelt for-
met som et kors for å minne 
oss om korset.

Stjernen: Betlehemsstjernen 
som førte de tre vise menn 
til Jesus.

Glitteret: Strålene fra stjernen.
Norske flagg: Med korset i 

midten minner det oss om vår arv. 
Lys: Lysene i de tusen hjem og på 

juletreet symboliserer Jesus som 
Verdens Lys.

Engler: Guds budbringere. De var de 
første som fortalte at en frelser var 
født.

Kulene: Symbolet på vår jordklode og 
Guds kjærlighet til jorden.

Epler: Minner oss om syndefallet. 
Fugler: Symboliserer Den Hellige Ånd.
Hjerter: Symbol for kjærlighet. 
Lenker: Står for samhold, solidaritet og 

brorskap mellom oss mennesker.
Klokker: Klokkene symboliserer kirke-

klokkene som kaller.
Kurver og gaver: Kurvene fylles med 

godsaker og smågaver. Både dette og 
julegavene skal minne oss om Guds 
gode gaver til menneskene, og den 
største gaven; frelsen i Jesus Kristus. 

Kristtorn: Kristtorn symboliserer 
tornekronen Jesus bar under 
korsfestelsen.

Kakefigurer: Symboliserer oblater og 
syndsforlatelse. 

Evangeliet inn 
i hver stue i Modum

Du grønne glitrende tre, god dag!
Velkommen, du som vi ser så gjerne,
med julelys og med norske flagg
og høyt i toppen den blanke stjerne!
/: Ja, den må skinne for den skal minne :/
oss om vår Gud, oss om vår Gud.

Den første jul i et fremmed land
sin store stjerne vår Herre tente;
den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte.
/: I stjerneglansen gikk engledansen :/
om Betlehem, om Betlehem.

Om Jesubarnet fortalte mor
så mang en aften vi satt der hjemme;
vi kan hans bud og hans milde ord,
vi vet at aldri vi dem må glemme.
/: Når stjernen skinner om han oss minner :/
vårt juletre, vårt juletre.

Norsk Salmebok nr 52

Ønsker deg en fin adventstid og en velsignet julehøytid
Geir, prest
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å være LysVåken for hverandre i 
familien 
*  å dele og lytte til hverandre å være 

LysVåken for andre
* hva godt kan vi gjøre for andre 

mennesker?
*  å være LysVåken for Jesus 
*  hvem feirer vi i julen og hva betyr 

han for oss?

Heng denne på kjøleskapdøra! 
Just do it! Bare gjør det!
NB! Ukesoppdraget er ikke låst til den 
enkelte uka, men kan gjøres i den uka 
det passer for dere!

 1. søndag i advent
Ved et felles måltid kan dere daglig 
tenne det første lyset i adventsstaken 
og synge eller lese verset:

Nå tenner vi det første lys. 
Alene må det stå.   
Vi venter på det lille barn  
som i en krybbe lå. 

* En i familien leser ukas bibelvers:
Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som 
følger meg skal ikke vandre i mørket, men 
ha livets lys.»

(Johannes 8,12)

* Sammen som familie gjør vi 
ukesoppdraget:
Vi baker noe for å glede noen vi kjenner.
Hva baker vi? Hvem skal vi gi det til?

 2. søndag i advent
Ved et felles måltid kan dere daglig 
tenne to lys i adventsstaken og synge 
eller lese versene:

Nå tenner vi det første lys. 
Alene må det stå.   
Vi venter på det lille barn  
som i en krybbe lå. 
 
Nå tenner vi det andre lys. 
Da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud vår Far 
vil gi sin sønn hit ned.

* En i familien leser ukas bibelvers:
Profeten Jesaja sier: 
«Det folket som vandrer i mørket, ser et 
stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens 
land, stråler lyset fram.»

(Profeten Jesaja 9,2)

* Sammen som familie gjør vi 
ukesoppdraget:
Vi forbereder hjemmet til høytiden. 
Hvem gjør hva? Hva kan vi gjøre 
sammen? (Rengjøring, matlaging, baking, 
pakke inn gaver…)

 3. søndag i advent
Ved et felles måltid kan dere daglig 
tenne tre lys i adventsstaken og synge 
eller lese versene:

Nå tenner vi det første lys. 
Alene må det stå.   
Vi venter på det lille barn  
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys. 
Da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud vår Far 
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys.  
Det er et hellig tall. 
Vi venter på at Kongen vår
skal fødes i en stall.

* En i familien leser ukas bibelvers:
Jesus sier: «Dere er verdens lys! En by som 
ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller 
ikke tenner man en oljelampe og setter den 
under et kar. Nei, man setter den på en 
holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal 
deres lys skinne for menneskene, så de kan 
se de gode gjerningene dere gjør, og prise 
deres Far i himmelen!» 

(Matteus 5,14-16)

* Sammen som familie gjør vi 
ukesoppdraget:
Vi gir en gave til noen som ikke 
forventer det!
Hva gir vi? Hvem skal vi overraske? 

 4. søndag i advent
Ved et felles måltid kan dere daglig 
tenne fire lys i adventsstaken og synge 
eller lese versene:

Nå tenner vi det første lys. 
Alene må det stå.   
Vi venter på det lille barn  
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys. 
Da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud vår Far 
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys.  
Det er et hellig tall. 
Vi venter på at Kongen vår
skal fødes i en stall.

Nå tenner vi det fjerde lys
og natten blir til dag.
Nå venter vi på Frelseren
for alle folkeslag.

* En i familien leser ukas bibelvers:
Apostelen Johannes sier: «Det sanne 
lys, som lyser for hvert menneske, kom nå 
til verden… Han kom til sitt eget og hans 
egne tok ikke imot ham. Men alle som tok 
imot ham, dem ga han rett til å bli Guds 
barn.» (Johannes 1,9.11-12)

* Sammen som familie gjør vi 
ukesoppdraget:
Vi er gaver til hverandre i familien! 
Si noen gode ord om hva du synes om 
de andre i familien din! 
Jesus er Guds gave til oss. Han kom for 
å invitere oss inn i Guds familie. 
Hva betyr det for oss å høre Jesus til og 
være en del av Guds familie? 

Runar J. Liodden 

På hjemmebane i advent

Adventstiden gir en 
flott mulighet til…
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Jeg møtte Emilie Bråthen hjemme en 
vakker høstkveld.  Da var hun opp-
tatt med å steke vafler og forberede 
styremøte i Heggen Gospel.

Nå nærmer det seg advent og lysene 
tennes, og vi begynner nedtellingen 
mot jul. I fjor var ikke Emilie hjemme, 
hun var utvekslingsstudent og i motset-
ning til de fleste andre, så dro hun ikke 
vestover, men så langt sør hun kunne 
komme; til Sør-Afrika.

Emilie, hvorfor i all verden reiste du til Sør-
Afrika?

«Jeg hadde lyst på nye utfordringer», 
svarer hun kjapt, mens mamma har 
overtatt vaffelstekingen. «Jeg ville opp-
leve noe annet enn min norske hverdag.  
Jeg har dessuten familie der nede, 
oldemor ble født der, og jeg har flere 
tremenninger som bor der. Det er jo 
også et kult land, og jeg er fasinert av 
Afrika.»

Men, jul, hvordan feiret dere jul?

«Vi var på camping og bodde i telt.   Og 
vi hadde et lite juletre av plast, som 
stod plassert i et hjørne i teltet.
Vi var samlet, hele storfamilien til de jeg 
bodde hos.  Gaver fikk vi, de ble delt ut 
1. juledag da vi spiste brunsj.»  

Hva er den største forskjellen på denne 
julefeiringen og den du kjenner fra Norge?

«2 ting», Emilie svarer raskt og har 
tydelig tenkt igjennom dette; «for det 
første; varmen.  Utrolig varmt.  Over 
40 grader og jeg gikk i sommerkjole, og 
vi badet og svettet.   Og det andre; de 
feiret bare 1. juledag.   Adventstiden var 
helt borte.  Spenningen, oppbyggingen 
mot julaften og julefeiringen var borte.  
Jul var bare en familiedag hvor alle fikk 
gaver.»

Du badet, det var varmt, savnet du ikke 
den norske vinteren?

«Jo, jeg gjorde det.  Vi måtte gå i 
skoleuniform, og vi svettet og slet oss 
igjennom varmen.  Da innrømmer jeg 
at jeg savnet den norske vinteren.  Men 
det var OK å kunne bade julaften.»

Kan du anbefale andre å gjøre som du 
gjorde?

«Absolutt.  Det er en opplevelse, som 
du vokser på.   Det er en organisas-
jon, YFU, som betyr Youth for Under-
standing, som passer på deg og legger 
forholdene til rette.  Men du må være 
selvstendig.  Du kommer tett innpå nye 
mennesker.»
 Styremedlemmene i Heggen Gos-
pel kommer, vi avslutter samtalen, og 
jeg er overbevist om tenåringene er 
glade for at Emilie er tilbake og for alt 
hun har å bidra med.
 For ikke å glemme, mamma, pappa 
og lillebror, som setter pris på at alle er 
samlet til en norsk adventstid og norsk 
julefeiring.

Arild Løvik

Julefeiring i Sør-Afrika
Intervju med Emilie Bråthen

Første juledag spiste vi brunsj sammen før gaveåpningen

Gaveåpningen sammen med en  
av mine beste venner der nede, Bianca.
Emilie til venstre

Juletreet vårtPrivate foto
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Varmt hjerte for 
Sjømannskirken
Hjertevarme
Alle forbinder vi Sjømannskirken med 
varme vafler og hjertelig mottakelse. 
Men de varme hjerter finnes ikke bare 
i kirkene ute i verden. De finnes også i 
høy grad her hjemme.

En person som har et varmt hjerte 
for Sjømannskirken, er Gerd Lygre (f. 
Enger) i Åmot, og jeg tok en prat med 
henne en dag. 
 Hun forteller at full av eventyr-
lyst reiste hun til sjøs som 28-åring. 
Mens hun var ute, besøkte hun flittig 
kirkene der de la til, og hun ble glad i 
Sjømannskirken.  På den første båten 
traff hun Sverre Lygre som hun giftet 
seg med i 1955. Hun kom hjem igjen i 
1959. De fikk barn, og Sverre fortsatte 
å seile ute. Men hjertevarmen for Sjø-
mannskirken bar hun med seg. 

Åmot Sjømannsmisjon
– Jeg ble medlem av Åmot Sjømanns-
misjon i 1970, og der var jeg kasserer 
i mange år. Senere ble jeg formann og 
Sverre kasserer. Jeg var leder helt til 
foreningen ble nedlagt i 2014.
 Åmot Sjømannsmisjon har stått 
for en betydelig innsats siden den ble 
startet i 1909. Hvert år hadde de bord 

på den Store Felles Misjonsbasaren i 
Drammen. De hadde også utlodning 
om høsten, og da satt medlemmene 
og solgte lodd på butikkene i Åmot. I 
flere år sendte de over 30.000 kroner 
til hovedkontoret, noe som var mest av 
alle foreningene i Buskerud.

Julaften om bord
Fire juler tilbrakte Gerd ute og hun 
forteller: «Et år gikk vi gjennom Pana-
makanalen på julaften, og et annet år lå 

vi i en liten by i nærheten av San Fran-
sisco. Vi fikk ikke pakker hjemmefra 
så da var det kjekt med pakkene som 
kom fra personer rundt om i Norge via 
Sjømannskirken. En gang fikk jeg pakke 
fra ei dame i Mjøndalen. Jeg skrev og 
takket og fikk svar tilbake. Hun skrev 
at jeg var heldig som fikk seile til det 
landet der Han har gått», sier Gerd og 
peker oppover.
 Disse pakkene ble laget og samlet 
inn av foreningene. De inneholdt ting 
som en sjømann kunne ha bruk for, 
og det aller viktigste var brevet som 
lå inni. Foreningen i Åmot hadde pak-
kefest hvert år. Skoleelevene til Solveig 
Nordseth laget mange ting så Åmot 
Sjømannsmisjon kunne sende av sted 
mange pakker.  

Fortsatt engasjement
Engasjementet for Sjømannskirken er 
like varmt i dag. I årene som har gått 
siden hun selv seilte ute, har Gerd også 
vært med på turer og besøkt andre 
kirker. Gjennom årene har hun til sam-
men vært i 18 sjømannskirker. 
 Og hun fortsetter å støtte Sjø-
mannskirkens arbeid – som følgesvenn.

Torill Korsvik

Gerd og Sverre Lygre på Misjonsbasaren i 
Drammen i 2009

Gerd Lygre

Jubileumsfeiring
Onsdag 9. september ble Sjømannskirkens 
150 år markert med jubileumskveld på 
Vikersund menighetssenter. Knut Erik 
Skarpaas viste bilder og fortalte interessant 
om Sjømannskirken lange historie. Det var 
musikk ved Helge Nysted og Håkon og Arne 
Christian Skagen, og kvelden ble festlig ledet 
av Geir Holberg som også har lang fartstid i 
Sjømannskirken. Han intervjuet Gerd Lygre 
om hennes engasjement. Det var selvsagt 
utlodning, og som seg hør og bør var det vafler 
og kaffe.
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For andre gang ble lovsangskveld av-
holdt i Åmot kirke. Kvelden ble fylt av 
stemningsfull musikk og gode ord. Kir-
kebandet spilte hele 15 flotte sanger til 
glede for de fremmøtte. 

Det ble ønsket velkommen av le-
deren for Kirkebandet – Lars-Kristian 
Bekken. Han leste også en bibeltekst 
og delte noen tanker rundt den. Så ble 
det virkelig lovsang! Vi fikk synge vel-
kjente sanger som «Fyll hele jorden 
med lovsang», «Lovsyng vår Herre» og 
«Hvilken venn vi har i Jesus». Men også 
noen nyere, og kanskje mer ukjente 
sanger, ble brukt. Vi ble kjent med san-
ger som «Hver en ny dag», «Hellig er 
ditt navn» og «På grunn av Jesu blod». 
For de som var kommet var det frihet 
til å synge med, stå eller sitte, eller bare 
lukke øynene og nyte musikken som 
fylte kirkerommet. 

Bandet består av Sindre Grønvold 
på trommer, Eirik Kolsrud på bass, 
Lars-Ole Gjermundbo på tangenter, 
Hanna Louise Husøien og Kari Elise 
Liodden som forsangere, og Lars-Kris-
tian Bekken som forsanger og gitarist. 
Vi var så heldige å ha Kurt Myrvik som 

lydmann, og Dag Christian Helskog 
styrte powerpoint.

Kirkebandet tar sikte på å ha lov-
sangskveld en gang i semesteret, så vel 
møtt til ny musikalsk kveld til våren i 
Åmot kirke!

Hanna Louise Husøien

Åmot kirke har i snart 20 år hatt mye 
glede av pianoet som ble gitt som gave 
da kirken ble innviet. Nå begynner in-
strumentet imidlertid å bli modent for 
utskiftning, og musikkreftene i menig-
heten har gått inn for å samle sammen 
penger til å kjøpe et nytt flygel. 

Vi har kommet til at flygelet Yamaha 
c3x vil oppfylle våre ønsker til et tjen-
lig og godt instrument for Åmot kirke. 
Dette instrumentet ligger i prisklassen 
250 000 kroner.  Vårt mål er at flygelet 

skal stå klart til Åmot kirkes 20-års-
jubileum i mai 2016.

I den forbindelse planlegges det 
også en konsert onsdag 27. januar, der 
billettinntektene vil gå til inntekt for 
innkjøp av det nye flygelet. Dette blir 
en flott anledning til å samle frivillige 
krefter som til daglig bidrar i kirkens 
musikkliv, til en hyggelig kveld med mye 
god musikk for et godt formål.

For de som måtte ønske å vite mer, 
er det bare å ta kontakt med Hanna 

Louise Husøien (kantor) eller Helge 
Nysted (menighetsmusiker).

Alle bidrag til vårt nye flygel er 
kjærkomne. Vil du være med og støtte 
dette initiativet kan du sette inn en fri-
villig sum på kontonr. 2270.03.24366. 
Merk innbetalingen med «Flygel». 

Vi håper å kunne feire 20-års- 
jubileum med nytt flygel i kirka!

Vel møtt til konserten 27. januar 
kl.19.00! 

F.v. Kari Elise Liodden, Hanna Louise Husøien, Lars-Kristian Bekken på gitar, Sindre  
Grønvold på trommer, Eirik Kolsrud på bass og Lars-Ole Gjermundbo på tangenter.

 Lovsangskveld i Åmot kirke

Konsert i Åmot kirke til inntekt for

nytt flygel 27. januar
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Vikersund 
menighetssenter 35 år
Det ble en hyggelig markering av 
Vikersund menighetssenter 35 år  
søndag 27. september. Gudstjenesten 
var ved tidligere sogneprest Jon Mamen. 
Han var også med da huset ble innviet 
i 1980. Dessuten deltok organist Helge  
Nysted sammen med Håkon Skagen 
med fin musikk. Styreleder Jan 
Marcussen hadde et kort historisk 
tilbakeblikk. Etterpå var det koselig 
kirkekaffe med nydelig bløtkake og det 
ble vist bilder fra dugnaden for bygging 
av huset i 1979/80. 
 
Nå er det gått 35 år og huset er blitt en 
kjennemerke/særtrekk i Vikersundgata. 

Men hva er det egentlig vi forventer 
skal foregå i et menighetssenter?
Kanskje kos og kaffe.
Ja, dette skal jo også klaffe.
Om Guds Ord skal det samle – 
unge og gamle.
Det ligger midt i en travel led.
Og bringer bud om fred.

Kanskje kan vi si at menighetssenteret 
skal være en «rasteplass» på veien eller 

Tekst: Jan Marcussen
Foto: Brit Mamen

Middag og fellesskap
Siden i fjor høst har vi hatt middag og fellesskap 
på Vikersund Menighetssenter to ganger pr 
semester. Det har blitt mer og mer populært. 
Første gangen kom det 20 personer, og nå i 
oktober var vi hele 43 stk. Da er det ikke så 
lett å beregne, men det ble nok til alle. Og så 
var det kjempegod stemning! Etter middagen er 
det kaffe og litt å bite i. Vi avslutter med en kort 
kveldsbønn og ord for dagen. 

Første middag på nyåret blir onsdag 3. februar, 
og vi planlegger 2 middager til utover våren.

et sted hvor man kan finne avkobling 
og tilkobling i en travel hverdag.
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Østmoingen Håvard Altern (67) har  
vært bonde og trygdesjef, organisa-
sjonsmann, kommunestyremedlem og 
journalist. De siste tretten åra har han 
arbeidet som samlivspedagog, dels på 
Modum Bad og dels som frilans, med 
kurs både for enkeltpar og for grupper. 
Nå er han pensjonist og kårkall på 
hjemgården Nord-Fure. Fortsatt gir  
han råd til par som strever med sam-
arbeidet.

Mange moinger kjenner ham som 
engasjert debattant i Bygdeposten. 
Noen la merke til at han tok initiati-
vet til en norsk avdeling av en verdens-
omspennende klimaaksjon i september 
2014, da det var toppmøte i New 
York. Da hundretusener på Manhattan 
marsjerte for klimaet, var også tusen 
nordmenn samla foran Stortinget med 
Håvard som møteleder.

Håvard er døpt og konfirmert i den 
norske kirke, men meldte seg ut som 
19-åring og sier at jo eldre han blir, jo 
sikrere er han på at det ikke finnes noen 
gud. Men han deltar med begeistring i 
kirkekor som framfører Bachs, Vivaldis 
og Händels store kirkemusikkverk. Da 
Menighetsbladet ringte, var han opptatt 
med å øve inn tenorstemmen i Bach-
salmen Jesu bleibet meine Freude, til en 
konsert i Hole kirke i januar. 

Menighetsbladet spør den ateistiske 
kirkesangeren: 

Hvorfor er du så opptatt av miljø og klima? 

Håvard svarer: – De som kommer 
etter oss og ennå ikke har noe ansvar 
for verden slik den er, har krav på at 

vi overlater kloden til dem i minst så 
god stand som den var i da vi overtok. 
Men nå gjør vi jo det stikk motsatte. 
Vi bruker fossil energi i slikt omfang at 
ressursene forsvinner samtidig som det 
ødelegger livsmiljøet mange steder på 
kloden. Det rammer først og verst de 
fattigste som ikke har hatt noen glede 
av overforbruket. Nå trengs en skikkelig 
snuoperasjon, og det er nesten alle 
enige om – på papiret. Vi må stille krav 
om handling – først til oss sjøl, hver 
enkelt, og dernest til våre ledere. Slutt 
med alt tompratet, kom i gang med det 
grønne skiftet!

Vi fortsetter: Antakelig er det kjent for 
mange av menighetsbladets lesere at 
Modum menighet er miljø-sertifisert 
og dermed såkalt «Grønn menighet». 
Ei liste på 27 punkter forplikter og 
utfordrer menigheten til å ta på alvor 
en rekke miljøvennlige tiltak fra å 
arrangere friluftsgudstjenester, via å 
bruke kopipapiret på begge sider, til å 
plukke skogsbær. 

Hva syns du om det, Håvard?

– Det er jo bare helt flott, at dere som 
tror på et liv etter døden, vil at livet 
før døden ikke skal bli ødelagt for våre 
etterkommere. Det er supert at dere 
som tror på en Skaper, sjøl tar ansvar for 
å berge skaperverket fra ødeleggelse. 
Men jeg har sett på den lista og tenkt at 
den er altfor lite ambisiøs. 

– Særlig mener jeg det når det  
gjelder det som vel er kirkens hoved-
oppgave, nemlig forkynnelsen. Punkt 

2 i lista er at dere vil arrangere minst 
én gudstjeneste årlig med fokus på 
miljø, forbruk og rettferd. Puslete! 
Dere burde kjempe for miljøet og 
mot klimaødeleggelsene med kraft 
og engasjement, og gjøre det til en 
hovedsak hele året. 

– I første omgang synes jeg at 
menigheten skulle gjøre det den kan 
for å få mange moinger med når en 
samla norsk miljøbevegelse arrangerer 
demonstrasjon i Oslo 28. november. 
Da skal vi markere at verdens ledere 
på møtet i Paris har vår støtte, hvis 
de nå endelig samler seg til konkret 
handling. Besteforeldrenes klimaaksjon 
og flere andre mobiliserer norske 
deltakere til å reise med tog til en 
kjempedemonstrasjon i Paris. Det er 
fristende å ta den turen, men jeg vil nå 
heller reise til Oslo og håper at mange 
samles der – i år som i fjor, sier Håvard.

Menighetsbladet takker for en fin sam- 
tale og viktige utfordringer. Og opp- 
fordrer alle miljø-engasjerte moinger til 
å bli med på demonstrasjonen i Oslo 
28. november.

Leif Gunnar Engedal

Ateistisk kirkesanger: 

Menigheten må 
være mer ambisiøs i 
klimaarbeidet
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Internasjonal lørdag

Årets Internasjonal Lørdag-feiring gikk 
av stabelen 24. oktober i Skiflyvnings-
hallen i  Vikersund. 

Rundt 400 fremmøtte i alle aldre 
og fra mange nasjoner/kulturer fylte 
bord og gulv med liv og forventninger. 
Forhåpentligvis ble disse oppfylt i 
løpet av kvelden, blant annet gjennom 
spennende smaksprøver på mat fra ca 
tolv forskjellige land. Her var det noe 
for enhver gane, litt av hvert å kunne 
tenke seg å prøve igjen. 

Fra scenen leverte Showkidz i 
Modum gøyalt show, dans og sang. 
4 gutter fra Eritrea sang (to og to) 
fengende eritreiske sanger med smit-
tende smil og innlevelse. Til slutt var 
det flott dans av to palestinske jenter.

Liv Therkelsen kom med initiativ til 
å knytte kontakt som varer – gjennom 
å dele ut et invitasjonsark som man 
kan krysse av på og signere. 

(For mer informasjon/flere ark; ta  
kontakt med f.eks. Liv, Flyktninge-
tjenesten eller diakonen i Modum 
Menighet). 

Vår konferansier Dan Are Lykke 
Larsen bandt oktobers fargerike 
begivenhet sammen. 

Kirsti Hole

Foto: Inge Rese
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Tur til Søya

Foto: Britt Dahl

Bildene er fra tur til Søya i Åmot. En gjeng fra Hyggestunden i Åmot.  Vår 
og høst de to siste årene har alle fått innbydelse til en formiddagstur. 
Om våren har vi vært på Bårudåsen og høsten Embretfoss og Søya.

Babysang

Oppstart etter jul:

Vikersund menighetssenter:  21.01.
Åmot kirke:  27.01.
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Tormod Prest viste frem skapelsen på flanellograf

Henrik og mamma tenner lys i Heggen kirke

Modum Soul Children skapte 
en kjempefin stemning med 
sin glade og flotte sang

Utdeling av 4-årsbok 
til Johanna og Marius

Elida ble båret til dåpen av 
pappa Benjamin Grøsland

11. oktober 2015:

Flott gudstjeneste 
i Rud kirke
Foto: Linda Røed

4 i k i rk a
Stas å være 4 i kirka!
Både 4-åringer, foreldre og ledere har kost seg på 4 i 
kirka-samlinger i høst.  Vi har vært på skattejakt i kirka, 
leika dåp og fiskefangst, hørt fortellinger om Jesus 
og sunget om Gud som har skapt alle blomstene. Vi 
klarte ikke å overdøve Hanna og orgelet på Måne og 
sol, men det var like før. 

Over 60 barn har fått 4-årsbok i kirkene våre i 
Modum i løpet av høsten. Takk til alle som var med 
og feira gudstjeneste sammen med barna. Det er stas 
å være 4 i kirka!

Hvis det er noen som var forhindret fra å 
komme i kirka og få 4-årsboka, har vi flere bøker på 
Kirkekontoret. Ta kontakt med oss på tlf. 32 78 32 30, 
eller stikk innom i kontortida, så skal dere få bok. 

Anne-Kjersti Holberg, trosopplærer
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Vi har akkurat lagt i ovnen denne 
stjerneklare oktoberkvelden. Det er 
merkbart at det går mot vinter.

Kaffekjelen er satt over, og det 
kommer nysmurte boller på bordet. 
Foranledningen denne kvelden, er at vi 
vil snakke om jul i Modum fra gammelt 
av. Hva er da mer naturlig enn å snakke 
med et godt voksent menneske som 
nærmer seg 90 år.

Helbjørg Bakke fra Geithus har 
sagt seg villig til å fortelle om noen 
av de juleforberedelser og tradisjoner 
knyttet til julen hun husker fra opp-
veksten. Hun forbereder oss på at 
det ikke var noe spesielt med hennes  
juleforberedelser, med andre ord helt 
ordinært. Vi påstår hardnakket at det 
er nettopp det vi er ute etter. 

Helbjørg var født Kind og vokste 
opp i Bakkestuen i Vikersund med 
foreldre og fem søsken.  Bostedet 
tilhørte gårdsbruket til Harald Boesen 
som ble forpaktet av Nils Thomassen. 
Faren var snekker. Moren var hjemme-
værende husmor.

Helbjørg forteller at juleforbere-
delsene begynte allerede om høsten 
ved at barna deltok i potet-plukking på 
nærliggende gårder, blant annet hos Ola 
Wiger.  Hensikten var å tjene penger 
til jule-gaver. Pengene ble forvaltet av 
barna i fellesskap, men Helbjørg var  
innkjøpssjef. De fleste julegavene 
ble kjøpt i Mølle-Magasinet som lå i 
Grandgården i Vikersundgata.

Som svært mange andre i 1930- 
årene, hadde familien egen gris. Denne 
ble fôret etter alle kunstens regler, slik 
at den skulle bli størst mulig. Slaktingen 
foregikk normalt i november. Var det 
ikke kaldt nok i november, ble slaktingen 
utsatt til begynnelsen av desember. 
Slaktingen ble utført av en omreisende 
slakter. Han rakk å slakte flere griser 
på samme dag. Det var tradisjon at 
slakteren fikk en slakterdram. Det 
hendte nok derfor at de siste som fikk 
besøk av slakteren, kunne få slakt med 

litt uvanlig oppdeling. Helbjørg husker 
godt at faren et år fikk tak i fiskeslo til 
å fôre grisen med. Det slo ikke heldig 
an. Grisen smakte ikke spesielt godt, og 
forsøket ble aldri gjentatt.

Helbjørg husker godt at det var 
vanlig at folk gikk fra sted til sted for å 
beskue grisene. Det var stor prestisje i 
å ha den flotteste grisen. 

Før jul fikk de julekort fra familie 
og venner. Disse måtte hentes i en 
kolonialforretning på Tangen. Ikke 
sjelden kom de over at betjeningen 
moret seg med å lese kortene.

Juletre hadde de alltid. Plassen 
i hjemmet tillot ikke noe stort tre. 
Juletrepynt lagde barna selv. Det var 
limte papirremser, flettede kurver og 
annet. Det ble benyttet levende lys.

Julaften hadde familien mølje på 
dagen. Klokken fem ringte kirke-
klokkene på Vikersund kapell. Da gikk 
de alle ut for å høre disse. Kaffe og 
julekaker ble satt fram når de kom 
inn igjen. Før middagen gikk de rundt 
juletreet og sang julesanger. Moren 
deltok ikke i gangen rundt juletreet på 
grunn av sine dårlige hofter, men hun 
satt på en stol og sang. Hun hadde en 
nydelig sangstemme. Middag var det 
klokken åtte. Denne besto i ribbe, 
surkål og poteter. Til drikke brukte 
de vann. Luksus som medisterkaker 
og medisterpølser hadde de aldri. De 
dårlige tidene i 1930-årene tillot ikke 
det.

Etter middagen ble gavene delt ut. 
Barna fikk ofte strikkede votter, sokker 
og strømper. Familien  feiret alltid julen 
sammen hjemme. Første juledag var 
det strengt. Barna fikk ikke lov til å 
gå på dørene til kameratene. Traff de 
kameratene ute, var det greit. Julebukk 
gikk de også, men det var ikke før 
senere i julehøytiden. Da fikk de ofte 
appelsiner. Disse satte de stor pris på, 
da det ikke var appelsiner i butikkene 
før til jul.

Veien til Heggen var lang, og det 

kunne være kaldt og mye snø. Helbjørg 
tror dette kan ha medvirket til at de 
ikke pleide å være i kirken på julaften.

Julehøytideligheten ble avsluttet 20. 
dag jul. Da ble juletreet båret ut.

En hyggelig kveld går mot slutten, 
og vi takker Helbjørg for at hun ville 
dele sine juleminner med oss.

Vidar Brekke
Medlem av Modum Menighets 
historieutvalg

«Historiespalten» nr. 4/2015

Helbjørg Bakke

I vår ble Hanna Louise ferdig ut-
dannet kantor. 24. januar i Heggen 
kirke blir hun vigslet til tjeneste 
som kantor. 

Sett av datoen for gudstjenesten 
med påfølgende middag.

Kantor Hanna Louise Husøien får 
overrakt tilsettelsesbrevet fra bisko-
pen av sokneprest Geir Holberg

Jul i gamle dager
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Åmot barnegospel 
spiller inn 
CD
Våren 2009 ga Åmot barnegospel ut 
egenprodusert CD: «Jeg er glad for å 
ha en venn».
Nå gjør de det igjen! 67 små og sto-
re sangere med barnegospelens eget 
band har denne høsten jobbet in-
tenst med innspillingen av sin nye CD. 
Hva den heter?! Navnet blir sluppet 
sammen med CD’n på konserten i 
Åmot kirke 26. november. Men litt kan 
røpes: Solistene på CD’n er fra 6-11 
år! Du finner låter som har vært med 
lenge, som «Fint at jeg traff deg» og du 
finner nye låter som «Kom bli med»! 
Hele 5 julesanger har vi og fått plass til! 
Og, trommisen er den samme som sist: 
Ole Henrik Bottolfs.
Får du ikke med deg konserten, men 
har lyst til å kjøpe CD’n, kan du få gjort 
det på kirkekontoret i Åmot kirke. En 
flott julegave eller kanskje en gave til 
en du er fadder til?

Nina Brokhaug Røvang, 
leder i Åmot barnegospel

Man blir trøtt av å synge så lenge.
Foto: Kari Elise Liodden

Petter som helt ny solist.
Foto: Nina Brokhaug Røvang

Ingrid Mathea synger inn soloene sine mens Helge veileder og tar 
opp.

Foto: Nina Brokhaug Røvang
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Ivrige knøttesangere.
Foto: Kari Elise Liodden.

Sophia lurer på om vi skal synge mere.
Foto: Kari Elise Liodden

Clara og Sunniva koser seg med CD-innspilling.
Foto: Kari Elise Liodden

William øver til å bli dirigent
Foto: Kari Elise Liodden
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1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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! 

Søndag 30. august var det familiespeiderens tur til 
å legge ut på marsj til Madonnaen! I motsetning til 
pilgrimsturen dagen før, var dette en tur med mye 
leik, gjørme, plumping, sjokoladestopp og utforsking av 
natur og stein. På tross av litt lang tid i bil på vei til 
parkeringen, i hvert fall hvis en spør den yngre garde, 
kan selve vandreturen opp anbefales som familietur!

Løypen er godt merket og stien tydelig og god. 
Noe bratt et stykke midt på, men alle små og store 
familiespeidere kom seg greit opp. 

Flott utsikt fra toppen, spennende fortelling fra 
Harald Baardseth om historien og området samt 
masse gode multer på vei ned var med på å gjøre turen 
til en flott opplevelse!

Nina Brokhaug Røvang

Madonnaen i Trillemarka
Pilegrimstur

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, inviterte diako-
nene i Eiker prosti (Gudrun Klingsheim, 
Knut Finquist, Kurt Homme og Kirsti 
Hole) til pilegrimstur lørdag den 29. 
august. Ca 25 stk møtte opp og gikk 
turen. Vi hadde en fin gudstjeneste 
med nattverd under ledelse av prosten. 
Jon Mamen fortalte historien bak 
Madonnaskulpturen.

Kirsti Hole Turdeltakere.                            Foto:  Knut Johan Finquist

Nattverd i fjellheimen

Familiespeidertur

648 «Han skapte skogen og han skapte vannet» (T/M Hans-Olav Mørk 1985)
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Mange har spurt hva som skjuler 
seg bak den hvite veggen i Heggen 
kirke. Når dette skrives, i midten av 
oktober, er det et nordskip som er så 
å si skrellet for det meste! Hele det 
gamle gulvet er fjernet og skal 
bygges opp igjen med tømmer 
fra Øyvind Wiger. Planen er at 
gulvet skal være ferdig til 1. søndag 
i advent sånn at rommet kan 
brukes i sin helhet til alle de store 
gudstjenestene og konsertene som 
venter i desember. Kirkebenkene 
er ute for restaurering, så mens 
disse males og det monteres nye 
varmeovner på de, er det stoler 
fra Hoppsenteret som fungerer 
som sitteplasser. 

Utenfor kirken vil dere se at det  
er fjernet noen store trær. Det  

har vært en omstendelig søkeprosess 
hos Riksantikvaren, og trærne som nå 
fjernes er de som anses som så gamle 
og råtne at det har vært fare for at de 
ville falle ned. 

Det vil også pågå en del gravearbeid 
på nordsiden av kirken i en periode 
frem til jul. En av grunnene til at gulvet 
måtte skiftes inne, var råte og dårlig 
drenering. Dermed gjøres det en god 

jobb for å sikre at det nye gulvet 
får bra kår fremover. Det gjøres 
og en del gravearbeid for å legge 
ned dreneringsrør og rør til nytt 
brannanlegg. 

Vi jobber så godt vi kan for at 
kirken skal kunne brukes på mest 
mulig vanlig måte i byggeperioden, 
og håper at den må stenges minst 
mulig! 

Nina Brokhaug Røvang, 
kirkeverge

Fra arbeidet i Heggen kirke

Tekst og foto: Røvang

I forrige nummer av menighetsbladet 
ble det invitert til markering av Fri-
luftslivets år med et stort felles arran-
gement søndag 11. oktober. Flere enn 
100 hadde tatt turen på til Øya i flott 
høstvær!  
 Modum O-lag hadde laget en rund-
løype med poster og delte ut oriente-
ringskart i starten av turen. Alle barna 
fikk prøve seg på å legge bandasje på 
posten til Røde kors. 

Hos Holleia jeger og fisk fikk man 
testet skyte-egenskapene sine og på 
posten til Barnas Turlag var det ulike 
leke- aktiviteter. 
 På siste post hadde familiespei-
deren laget grønnskapsuppe på bål. 
Denne ble servert sammen med ferskt 
brød bakt på Wiger gård. 
 Takk for et godt samarbeid om et 
flott arrangement!

Friluftslivets år

Balansering hos Barnas Turlag

Holleia Jeger- og Fiskeforening
instruerte i skyting

Rehabilitering av Heggen kirke

Familiespeideren laget høstsuppe på bål

Suppa smakte
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16. august var mange førsteklassinger samlet til kveldsguds-
tjeneste i Heggen kirke, for å markere at de skulle begynne 
på skolen. Foreldre, store søsken, små søsken, besteforeldre, 
tanter, onkler og noen faddere var også med. Sammen kunne vi 
be for skolestarten og synge friske sanger sammen med en flott 
forsangergruppe fra Åmot Barnegospel og et førsteklasses band. 
Førsteklassingene fikk sin egen 6-årsbok.

Runar prest fortalte om hvordan han opplevde å begynne på 
skolen. Han var veldig spent, sa han. Vi fikk høre fortellingen om den 
gangen disiplene og Jesus var om bord i en båt og det ble storm. Jesus 
ordna opp da disiplene ble redde. 

Nå har førsteklassingene gått på skole en god stund 
allerede. Når vi kommer ut på nyåret vil de få brev i posten 
med invitasjon til å være med på egne samlinger som heter 
Førsteklasses. Det er flotte samlinger der vi leiker, hører 
fortellinger, spiller musikk og synger, ser på Kirkekino og 
lager fine ting. 

Man kan velge å være med på Førsteklasses i Åmot kirke eller 
på Vikersund menighetssenter. Samlingene skjer etter skoletid, og 
vi er behjelpelige med følge eller skyss for de som trenger det. Vi 
håper mange har lyst til å være med! Man trenger ikke å ha vært på 
Førsteklasses gudstjeneste for å være med på Førsteklasses.

Hvis du vil vite mer om Første-klasses, kan du gå inn på 

www.modumkirke.no

Øverst i venstre hjørne på hjemmesiden står det Trosopplæring. 
Klikk deg inn på Trosopplæring eller Barn og unge, så finner du mer 
informasjon.

Anne-Kjersti Holberg, trosopplærer

Anne-Kjersti Holberg og Runar J. Liodden deler ut bøker til 6-åringene i Heggen kirke

Jenter studerer bibel

gudstjeneste
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Andakt om Jona i hvalens buk

En fadder er fin å ha som  
veileder, også i spikkeferdigheter

Matlaging på bål hører med når 
familiespeideren samles

Gutta på tur

Ingrid Mathea har lært å padle kajakk

Kano og kajakk er en fin aktivitet for hele familien

Familiespeiderens 

årlige kanopadling på Sysletjern søndag 13. september

Foto: Røvang

Familiespeidern inviterer til

Juleverksted i Åmot kirke
     Søndag 29. november etter gudstjenesten, ca kl 13. 
Det blir julegrøt, juleaktiviteter, fellesskap og andakt. 

Vi lager julepynt med naturmaterialer, 
julekort, tegner, maler m.m! 

Meld deg på til Odd Røvang 
tlf 93066745 eller møt opp!

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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Krogstad Storband 

leverte Duke Ellingtons «Second Sacred Concert» med bravur

I Heggen kirke søndag 25. oktober 
– framførte Krogstad Storband 
et musikalsk fyrverkeri sammen 
med Røyken kammerkor og solist 
Tone Elisabeth Braaten. 

Duke Ellington's pasjon for religiøs 
musikk spilte en viktig rolle i de 
siste årene av hans liv. «Den viktigste 
musikken jeg har skrevet», sa han. 
Og det var det andre av tre «hellige»  
verker vi fikk høre. På grunn av 
musikkens kompleksitet, det store 
antallet musikere og plassen som 
kreves, er det svært sjelden verkene 
fremføres i sin helhet. Anledningen var 
unik.
 Improvisasjoner, fleksibilitet, fra-
seringer og rytmestrukturer vi kjenner 
fra jazzen, gikk i symbiose med det  
sakrale. De fire friheter var et gjen-
nomgangstema, men det var nok ikke 
Brussel Ellington tenkte på, snarere 
Roosevelt.

På en mesterlig måte klarte musi- 
kerne å fange Ellingtons bemerkelses-
verdige blanding av musikalsk glede 
og åndelig hengivenhet. Mange flotte 
enkeltprestasjoner, og vi nevner gjerne 
Asbjørn Skjærengs trombonesolo på 
Praise God.
 Og solist Tone Elisabeth Braaten 
briljerte i store sprang og kromatiske 
intervaller, akkurat som i opera. Det vi 
hørte var en fryd for øret.  Vår favoritt 
var hennes tolkning av Praise God.

Modum menighet driver et omfattende 
arbeid for barn, unge, voksne og eldre 
i bygda vår. Dette er mulig takket være 
en stor stab av frivillige medarbeidere 
som stiller opp i ulike sammenhenger.

Modum menighetsråd deler hvert år
ut en Frivillighetspris. Den skal gis til 
en enkeltperson eller gruppe som 
har gjort en særskilt frivillig innsats til 
beste for enkeltpersoner eller grupper 

innen menighetens arbeid i Modum. 
Når menighetsrådet inviterer alle de 
frivillige til en fest på nyåret, vil utdeling 
av frivillighetsprisen være en av postene 
på programmet.

Har du forslag til en kandidat?
I så fall vil vi gjerne høre fra deg! For- 
slaget må leveres skriftlig med begrun-
nelse på hvorfor kandidaten(e) er foreslått.

Ta kontakt med kirkekontoret innen 
årets utgang. Tlf. 32 783230
Epost: kirkekontor@modumkirke.no 

Vi tror det var  
denne stemme-
bruken Ellington 
hadde i tankene 
da han skrev 
verket som ble 
ur-framført i St. 
John The Divine 
katedralen i New 
York, med en 
annen sopran, 
nemlig Alice Babs 
– omtrent på 
samme tid Tone 
Elisabeth trådte 
sine barnesko i 
Åmot. Visste du at Tone gikk de første 
åra på Enger skole, spør rektor Torill 
Skikstein på vei ut.

 Røyken kammerkor – med dirigent  
og gründer Torild Høivang – er 
allsidige og synger med stor selvtillit 
og mye følelse i harmoniene.  
 27 år har gitt koret autoritet og 
en lang merittliste. En imponerende 
bassrekke og klokkeklare tenorer 
var kompromissløse og bidro  
sterkt til å løfte det spirituelle 
uttrykket. It’s Freedom var absolutt et 
høydepunkt.
 Krogstad Storband har base i 
Nedre-Eiker, og dit har enda et par 
åmotinger – Kai Grinna, trompet og  
Eirik Kolsrud, kontrabass funnet veien. 
Begge dyktige på sine respektive 
instrument. Det bærer også samspillet 

Kandidater til Frivillighetsprisen 2015

Krogstad Storband med solist Tone Elisabeth Braaten

preg av totalt sett. En time og fem 
minutters massiv energi under 
kapellmester og piano virtuos Trond 
Nilsens musikalske ledelse ga gode 
vibrasjoner, og vi ville gjerne ha 
mer. – Men det er det ikke rom for, 
da Ellington komponerte stykket 
uten ekstranummer, avsluttet Nilsen 
humoristisk.
 Gjennom entusiasme og det 
generelle samspillet mellom orkester 
og kor, de vokale bidragene og flere 
instrumentale prestasjoner – ga 
musikerne et femtitalls fremmøtte 
en fantastisk mulighet til å oppleve 
den kreative kraften til en av jazzens 
viktigste komponister – også i Herrens 
tjeneste.

Inge Rese
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HimalPartner støttar Kathmandu 
Universitet (KU) med eit yrkesopp-
læringsprogram retta mot studentar 
frå kraftutbyggings-område. Dette 
programmet er no i startgropa og 
nokre studentar er allereie i gang med 
opplæring.

Stipend for unge frå aust-Nepal
Ein velutdanna nepali ingeniør som 
arbeidde i USA, hadde slekt frå 
Sankuwasabha, eit område aust i 
Nepal. Han ville gjerne gi noko tilbake 
til dette området i form av stipend 
til unge. Etter at han døydde brått 
for ei tid sidan, har familien oppretta 
eit minnefond i sonen sitt namn. Med 
midlar frå dette fondet gir dei stipend 
til unge frå aust-Nepal.

Ein av desse, Chhangjung, er ei ung 
jente frå ein avsidesliggjande landsby, 2 
dagars gange frå næraste veg. Ho fortel 
om ein landsby der få jenter går på 
skule. Mange gifter seg unge, får born 
og ansvar som ikkje kan sameinast med 
skulegong. Sjølv er ho frå ein familie 
der far og mor ikkje kan lesa, men har 
sendt alle dei fire borna sine på skule. 

Reiste på ein dags varsel
Chhangjung fortel at bestefaren 
hadde fått greie på dette utdannings-
programmet på KU. Ein torsdag kjem 
han til dei og seier at ho må reisa. 
Dagen etter er ho klar. Her gjeld det 
å gripa sjansen når han er der. Saman 
med ein eldre gut frå same området 
går ho til fots i to dagar for å ta bussen. 
Ho har sett ein bil før, men det er 
fyrste gongen ho sjølv er passasjer. 
Turen går til næraste flyplass. Ho skal 
fly til Kathmandu saman med guten, 
som følgjer henne. 

– Eg var så redd! seier Chhangjung. 
Samstundes var det utruleg å sjå alt 
ovanfrå, - alle husa, landsbyane, alt var 

så lite og eg sveva over det heile. Eg var 
ør i hovudet, redd og spent. Eg visste 
ingen ting.

Ho ler av seg sjølv medan ho fortel.

Handla jeans og genser
Sundagen var dei på plass på KU. 
Guten skulle på snikkerkurs og ho 
i elektrikarlære. Ei av dei andre i 
jenteinternatet kom og sa at ho måtte 
skaffa seg klede. 

– Klede? Eg syns det var greitt det eg 
hadde, – ein lang kjole med belte rundt 
livet slik alle jenter i landsbyen min har. 

Jenta på internatet tok henne med 
til Banepa, 5 km unna, og handla inn 
jeans og genser til henne. 

– Eg var så flau dei fyrste dagane, 
men no kjennest det som eg alltid har 
hatt slike klede, ler ho og klappar på 
den blå jeansen. 

Gutane hjelper meg
På elektrikarkurset er det seks andre 
studentar, alle gutar. 

– Korleis er det å vera yngst og 
åleine jente? Ho smiler at det er greitt. 

– Dei hjelper meg. Eg har aldri 
sett desse verktøya før, langt mindre 
hatt elektrisitet heime. No går ho ilag 
med dei andre og skrur på boksar, 
borer med boremaskin og trekkjer på 
elektriske kablar.

Peder Eriksson frå Sverige er læraren 
deira, – eg lurer på kor mykje 
Chhangjung får med seg. 

– Ho er sjenert, seier han, men ikkje 
dum! Medelevane forklarer henne når  
ho ikkje forstår, og ho får litt støtte-
undervisning i det teoretiske. Ho 
klarar seg! 

Som ein del av opplæringa skal 
elevane gjera elektriske installasjonar 
på eit av nybygga på KU. Gjennom 
dette får dei verdifull praktisk erfaring 
og også løn for arbeidet. Kanskje kan 
det vera starten på eige føretak for 
nokre av dei.

Elektrisitet til landsbyen
Chhangjung seier at rett før ho 
reiste frå landsbyen, kom det folk 
frå Katmandu for å lage elektrisitet i 
området. 

– Dei skal byggje ein brunn i elva og 
trekkje straum ut frå vatnet. Eg skjønar 
kva ho snakkar om sjølv om bileta våre 
er ulike. – Kanskje kan eg vera med på 
dette i mitt heimeområde, seier ho.

Ja, kanskje kan ho det, unge Chhang-
jung på 14–15 år, den fyrste jenta frå  
dette området som tek del i opp-
læringsprogrammet på KU. Ho er 
ei modig sjel som har reist ut i det 
ukjende, bur åleine på eit stort internat, 
saknar familien sin som samlast rundt 
varmen frå koke-grua på golvet, og 
saknar sengevarmen frå veslesøstera. 

Ho har hatt ei bratt læringskurve, 
lært å kle seg på byvis, koka maten sin 
på gass, finna vegen i storbyen, ta til seg 
ny kunnskap og klare seg sjølv blant dei 
verdsvante med-studentane.

Eg skulle gjerne møtt henne att om 
10 år for å sjå kvar ho er då. 

Ønsker du å støtte arbeidet i 
Nepal. Send din gave til kontonr 
3000.15.47107 og merk giroen

«Gave, Modum menighet»

Yrkesopplæring 
på universitetet

Tekst: Ragnhild Skeie
Foto: Tore Skeie

Chhangjung
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Mandag 7. desember skal Modum 
Soul Children få lov å  være med på 
en skikkelig spennende opplevelse i 
Heggen kirke. Vi skal synge med Jenny 
Jensen og Dag Spantell og få oppleve 
å være med å formidle julestemning 
til alle som ønsker det. For oss er det 
en forandring til det vi gjør ellers og 
vi er spente på å få lov å være med på  

en profesjonell konsert.  Jenny og Dag 
ønsker å formidle julebudskapet på 
et stemningsfullt, vakkert og nært vis 
sammen med Modum Soul Children. 
Konserten inneholder sanger som 
O’hellige natt, Marias guttebarn, Et lys 
i mørketida, Himmelen i min favn mfl. 

Vi øver helgen i forkant av 
konserten og skal delta på flere sanger 
under konserten.  Hvis du vil være 
med og synge og går i 4-7 klasse, er 
du velkommen å bli med! Ta kontakt 
med Therese Baardseth på telefonnr 
90786042. 

Hvis du vil være med å oppleve 
julestemning på sitt beste og støtte 
Modum Soul Children, kjøp billetter 
via kirkekontoret eller via medlemmer 
i koret. 

Velkommen 
på en av advents fineste konserter 

mandag 7. desember kl 19.00 
i Heggen kirke!

Modum Soul Children og Jenny Jensen i Heggen kirke

KRIK Modum 
har fast samling på NMU 
hver torsdag kl. 19.30.

God stemning.

Foran fra venstre:  Trygve Ingvoldstad,  
Marita U. Midtskogen, Kristoffer F. Korneliussen,  
Arne Kristian Skagen,

Bak f.v. Håvard Holen, Eivind Halås, Trym Hansen 
(leder), Rissam Tekie, Bendik Holberg,  
Jan Erik Ingesen, Espen Andreas Bottolfs,  
Daniel Schou, Simen Kleiv.

Øystein Bekkeseth var bak Trym da bildet ble tatt.

Geir E. Holberg

Modum Soul Children i Rud kirke

Dataansvarlig for Modum menighet vil 
kunne tilby datahjelp for den som øns-
ker det. Det synes vi er spennende og 
prøver dette frem til nyttår 2016 som 
en prøveordning.

Han vil være behjelpelig med alt 
som har med PC – Mac, i-pad – tele-
foner, trådløst, nettbank, virusprogram-
mer osv.
Alt arbeid utføres etter avtale og det 
er gratis med gjennomsyn og vurdering 
av hva som må gjøres. Han vil deretter 
gjøre konkret avtale om hva som skal 

gjøres videre. Han kan også komme 
hjem til den enkelte etter avtale. Det 
er også mulig å gjøre en avtale om opp-
læring.

Det vil være mulig å levere inn PC’er 
osv på kirkekontoret på mandager fra 
12–14. Det fylles da ut et skjema og 
dataansvarlig ser på det og tar kontakt. 
Dataansvarlig kan kontaktes på hans 
telefonnummer: 413 29 998

En del av det som betales for tje-
nesten tilfaller menighetens arbeid.

Dataansvarlig – tilbud til menigheten



Modum Menighetsblad Nr. 4/2015
24

 

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Leder:  Eirik Roness
Nestleder:  Trine Gjermundbo   
Medlemmer:   Åse Berit Hoffart
  Bendik Holberg
 Nina Hagen
 Ola Ingvoldstad
 Jan Erik Ingesen
 Helle Myrvik
 Helge Haavik
 Anne Katrin Håskjold
 Sokneprest Geir E. Holberg

Varamedlemmer:  Petrine Dyrkorn Alne
 Dag Johan Stensby
 Laila Sortland Halås
 Torill Korsvik
 Aina Sørli Grimnes

Ordinære møter fremover:
Tirsdager, Åmot kirke kl. 19.00–22.00

 17.11.15
 26.01.16
 08.03.16   
 26.04.16
 07.06.16

Møtene er åpne på lik linje med 
kommunestyremøtene. Papirene vil være 
tilgjengelige på kirkekontoret minimum 
5 dager før møtet. 

Nytt menighetsråd 

i Modum 2015–2019

Førjulssamling Vikersund
Onsdag 25.11. kl.17.00  på Vikersund menighetssenter

Kl 17.00–18.00: Servering av hjemmelaget grønnsakssuppe 
Kl 18.00–18.30:  Musikk, sanger, høytlesning 

 Kaffe, nystekte sveler og salg av alternative julegaver

Kr 50,- per voksen. Barn gratis.

Velkommen
Arrangør: Modum menighet, miljøgruppa

DESEMBER:
Onsdag  02.12.  kl 19.00:  Peiskveld v/Helge Gutuen
Lørdag   05.12.  kl 11.00: Lørdagskafé med julemarked
Søndag  06.12.  kl 11.00:  Familiegudstjeneste 
   v/Geir Holberg
Tirsdag  08.12.  kl 11.00:  Formiddagstreff
Onsdag  09.12.  kl 19.00:  Vi synger julen inn
   Sysle bl. kor m.fl.
Søndag  27.12.  kl 15.00:  Gudstjeneste med juletrefest
   v/Tormod Moviken 

JANUAR:
Onsdag  20.01. kl 19.00: Forbønnsgudstjeneste
Onsdag  27.01. kl 19.00:  Konsert - felles i Åmot
Søndag  31.01. kl 17.00: Årsmøte i Normisjon

LØRDAGSKAFÉ MED JULEMARKED

Lørdag 5. desember fra kl 11.00
Salg av kaffe og vafler, risgrøt fra kl 12.15
Håndarbeider, hjemmebakst, julepynt mm.
Åresalg og utlodning
Inntekten går til sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. 

Første middag på nyåret blir onsdag 3. februar, 
og vi planlegger 2 middager til utover våren. 
En onsdag viser sokneprest Geir bilder og forteller 
misjonsarbeidet til Thailand, og en annen kveld vil Jorun 
Krogh snakke om boken hun har skrevet. Det blir også 
en temakveld med Helge Gutuen, Leif Gunnar Engedal og 
Terje Landro og en med Notto Thelle.
Følg med i lokalavisa og på facebook for mer detaljer.

Enger Misjonsforenings juletrefest
Onsdag 13. januar kl. 18 i Åmot kirke.

Gang rundt juletreet – Sysle Blandakor deltar - misjonsglimt

Formiddagstreff på Vikersund menighetssenter

Minner om at formiddagstreffet på Menighetssenteret er andre 
tirsdag i måneden. Det er mest lagt til rette for «seniorer», men alle 
er velkommen. Det pleier å komme mange, så du treffer sikkert kjente 
(og kanskje også ukjente). På treffene er det variert underholdning, 
pause med god formiddagsmat og utlodning, og til slutt er det andakt.
På møtet i desember pleier vi å ha litt «ekstra», så det kan bli noen 
overraskelser.

De første datoene framover nå er slik:
Tirsdag 8. desember 2015, 12. januar og 9. februar 2016.

Alle gangene er det kl. 11.00.  Velkommen!

Vikersund menighetssenter
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

NOVEMBER:
Torsdag 26. november kl. 17.45: Åmot barnegospels 

adventkonsert med slipp av ny CD. 
 Kr. 50,- for voksne, barn gratis.
Fredag 27. november kl. 18: Kulturskolens julekonsert.
Lørdag 28. november kl. 16.00: Julegrantenning ved Åmot-

senteret. 
Lørdag 28. november – søndag 29. november: LysVåken-

helg. Overnatting i kirken for 6. klassinger ved 
Enger og Buskerud skole. 

Søndag 29. november kl. 11: Familiegudstjeneste. Runar 
J. Liodden, Helge Nysted, Åmot barnegospel og 
LysVåken-barna. Kirkekaffe.

Søndag 29. november kl. 13: Familiespeidern’s 
juleverksted. Vi spiser julegrøt og lager julepynt. 

DESEMBER:
Fredag 4. desember kl. 18: Konsert med Åmot jente- og 

guttekorps og Åmot horn. Trine Bjørnstad leser 
eventyr.

Søndag 6. desember kl. 18: Julekonsert med Sysle 
blandakor.

Mandag 14. desember kl. 11: Hyggestund.
Søndag 20. desember kl. 18.30 på Eikvang grendehus: 

Gudstjeneste med juletrefest.  Arild Løvik og 
Andrea Skagen.

Tirsdag 22. desember kl. 18.00 og 20.30: Julekonsert 
med Kor O2. Forhåndssalg av billetter på 
Herreavdelingen. Kr 200,- for voksne og kr. 50,- 
for barn under 15 år.

Julaften i Åmot kirke kl. 14.45: Runar J. Liodden, Helge 
Nysted og Åmot barnegospel.

 Nykirke kirke kl. 16.15: Runar J. Liodden og 
Helge Nysted og Sarah Plomås Strandbråthen.

1. juledag kl. 8.00 i Nykirke: Julemorgengudstjeneste.   
 Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien og fam.   
 Skagen. Gratis buss fra YX i Geithus kl. 07.30.  
 Stopper på signal.
Fredag 8. januar kl. 18.00 i Åmot kirke: Juletrefest for   
 Lokallaget av Psykisk Utviklingshemmede. 
Onsdag 13. januar kl. 18.00 i Åmot kirke : Enger   
 Misjonsforenings juletrefest.

Konserter i 
Heggen kirke

Mandag 7. desember kl. 19.00: 
 Konsert med Modum Soul 

Children og Jenny Jensen med 
band.

Onsdag 9. desember kl. 21.30:
 Stille natt hellige natt. Konsert 

med Alexander Rybak,  Maria 
Haukaas Mittet, Marian Aas 
Hansen, Tor Endresen og Rune 
Larsen. 

Lørdag 19. desember  
kl. 22.30 i Heggen kirke:  
Midnattskonserten 
«Julestemning» med Geithus 
musikkorps, Silje Nergaard, 
Heine Totland og Per Arne 
Dahl. Forhåndssalg av billetter 
på YX i Geithus og 

 SpareBank 1 Modum.

Nå skjer det igjen 
i Heggenåsen!

12.–14. februar er det igjen klart for 
spektakulære hopp i monsterbakken. 
Med 250 m i blikket setter de utfor  
og prøver å nå de store lengder. 
Og også Heggen kirkeutvalg og 
Modum menighet stiller som vanlig 
opp. Også i år blir det åpen kirke, 
tente fakler på kirkegården og den 
etter hvert mye omtalte og godt 
besøkte Sportsgudstjenesten på 
søndag formiddag. Fjorårets artist, 
Ole Børud, gav oss som var tilstede 
da, en virkelig flott start på dagen, og 
vi håper at vi også i år skal klare å 
skape en flott ramme som innleder 
rennets siste dag.

Møt opp både i bakke og i kirke!

Nå er det like før 
det braker løs! 

Mange 11-åringer er allerede klare for 
LysVåken, men vi har plass til noen til. 
Hvis du har glemt å melde deg på, ta 
kontakt med Anne-Kjersti Holberg 

på tlf.: 416 57 059, eller 
e-post: annekh@modumkirke.no. 

Advent og jul i Åmot
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SVENDBY
Elektriske.as- Når du trenger elektriker!

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

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

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

VÅR BOKHANDEL 
Kirkekontoret, Åmot kirke 

Materiell til hjelp i trosopplæringen 

Midtfylket Begravelsesbyrå
Yngvar Bjørnsrud

Tlf 32 78 69 00 post@modumbygg.no

Fa
gkunnskap i nærmiljøet

Kontor: Vikersundgt. 14 · Avd. Sigdal: Prestfoss Hagesenter

Tlf. 32 77 94 00 
(hele døgnet)

Tlf. 32 77 94 00 
(hele døgnet)

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

Krødsherad, Modum og Ringerike begravelsesbyrå
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Aran Dangrod Bottegård 05.07.2015 Heggen kirke
Even Larsen Sandnæs 05.07.2015 Heggen kirke
Denni Leander Karlsen 12.07.2015 Lunner kirke
Stian Grøterud Vanebo 19.07.2015 Haug kirke
Mali Andersen 02.08.2015 Åmot kirke
Herman Clausen 02.08.2015 Gulsrud kirke
Sigurd Stærkebye-Ellingsen 08.08.2015 Heggen kirke
Henrik Aasen Hansen 09.08.2015 Heggen kirke
Agnes Cecilia Ruud Bjørndalen 16.08.2015 Åmot kirke
Kevin Zhu Hamstad 16.08.2015 Åmot kirke
Anna Holmen Engen 23.08.2015 Åmot kirke
Live Grønhovd Fiskum 23.08.2015 Heggen kirke
Nora Korsbøen Hølen 23.08.2015 Heggen kirke
Phillip Reipen 23.08.2015 Heggen kirke
Mia Bjertnæs Bråthen 30.08.2015 Snarum kirke
Eline Fredriksen 30.08.2015 Nykirke kirke
Henriette Haraldsen Hagen 30.08.2015 Snarum kirke
Eline Sønju 30.08.2015 Snarum kirke
Thea Leversby 06.09.2015 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Leon Lee Skaro Müller 06.09.2015 Heggen kirke
Lage Sønju 06.09.2015 Rud kirke
Josefine Kvebæk Dahl 12.09.2015 Olavskirken
Linnea Christine Gundhus 13.09.2015 Snarum kirke
Mathias Bråthen Mørch 13.09.2015 Snarum kirke
Julie Tandberg 13.09.2015 Nykirke kirke
Håkon Sjulsen Bråten 20.09.2015 Heggen kirke
Jakob Drolsum-Bottolfs 20.09.2015 Heggen kirke
Melvin Finnerud 20.09.2015 Holmen kirke
Aaron Morgenstern 20.09.2015 Åmot kirke
Evelia Lee Solberg 20.09.2015 Åmot kirke
Johannes Tegnander-Rønning 20.09.2015 Åmot kirke
Emma Kårmo Aabye 27.09.2015 Åmot kirke
Philip Bredesen Bråthen 11.10.2015 Åmot kirke
Elida Håvet Sterri Grøsland 11.10.2015 Rud kirke
Julie Kaugerud Torgersen 18.10.2015 Heggen kirke
Magnus Tandberg Müller 25.10.2015 Nykirke kirke
Markus Hulbakk 01.11.2015 Åmot kirke
Magnus Jacobsen 01.11.2015 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Ingolf Baarud 1936 24.06.2015 Åmot kirke
Unnvald Sperle 1926 01.07.2015 Heggen kirke
Reidun Synnøve Ellingsen 1927 03.07.2015 Snarum kirke
Reidun Gulbrandsen 1930 08.07.2015 Heggen kirke
Sigurd Gunvald Svendsen 1915 10.07.2015 Snarum kirke
Marte Fuhre 1988 15.07.2015 Heggen kirke
Astrid Bjølgerud 1928 17.07.2015 Heggen kirke
Otto Johannes Hurum 1924 24.07.2015 Heggen kirke
Eva Weggersen 1929 30.07.2015 Heggen kirke
Berit Simensen 1933 31.07.2015 Heggen kirke
Roar Andreassen 1946 04.08.2015 Åmot kirke
Stein Aage Øvereng 1946 12.08.2015 Nykirke kirke
Hjørdis Helland 1922 13.08.2015 Rud kirke
Oddveig Helene Solberg 1922 14.08.2015 Snarum kirke
Jørn-Thure Bredesen 1950 19.08.2015 Åmot kirke
Helga Hansen 1923 20.08.2015 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Hans Johan Kjøll 1921 21.08.2015 Heggen kirke
Klara Amalie Bjerkerud 1920 25.08.2015 Rud kirke
Reidun Amanda Kristoffersen 1930 27.08.2015 Vestre Spone kirke
Johannes Kopland 1926 03.09.2015 Snarum kirke
Berit Brostigen 1951 10.09.2015 Heggen kirke
Odd-Willy Nilsen 1953 16.09.2015 Åmot kirke
Emma Sofie Bakken 1924 24.09.2015 Vestre Spone
Tove Krogstad 1941 25.09.2015 Heggen kirke
Atle Bjelde 1921 29.09.2015 Nykirke kirke
Arnulf Georg Fjeldheim 1962 30.09.2015 Heggen kirke
Inger Johanne Spone 1940 01.10.2015 Heggen kirke
Synnøve Jørgensen 1924 06.10.2015 Åmot kirke
Helge Johan Lilleås 1941 07.10.2015 Heggen kirke
Jørn Bentsen 1947 08.10.2015 Heggen kirke
Reidar Nygård 1921 13.10.2015 Vestre Spone
Torunn Håvaldsrud 1945 22.10.2015 Snarum kirke

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Lene Karlsen og Lars Lind  27.06.2015 Nykirke kirke
Irene Olsgård og Frank Ove Indsetviken 04.07.2015 Snarum kirke
Linn Knutsen og Joachim Grøsland 11.07.2015 Heggen kirke
Kaja Hæhre og Eskil Randby  11.07.2015 Heggen kirke
Kristine Folkvord og Eirik Tandberg Olsen 25.07.2015 Nykirke kirke
Mari Thorrud Bergerud og Stian Wahl Moen 25.07.2015 Heggen kirke
Tone Kronen og Jens-Anders Kronen Hansen 25.07.2015 Heggen kirke
Linda Bianca Majormoen og Magnus Nærland 01.08.2015 Heggen kirke
Turid Stærkebye Pettersen og Espen Ellingsen 08.08.2015 Heggen kirke
Silje Engedal og Alexander Gewelt 08.08.2015 Heggen kirke

Brudeparet  Dato Kirke

Tonje Hagen og Vidar Hartz  22.08.2015 Nykirke kirke
Tonje Synøve Moen Teigen og Dag Anders Kittilsen 22.08.2015 Åmot kirke
Inger Marie Haveråen og Rolf Enger 29.08.2015 Nykirke kirke
Heidi Vego og Peter Majeed  29.08.2015 Heggen kirke
Stine Tøien Engelstad og Nils Jørgen Askheim 29.08.2015 Heggen kirke
Linn Heidi Eikenes Svennæs og 
Thomas Deutschmann  13.09.2015 Åmot kirke
Kari Elna Ravnsborg og Trym Erik Ripe 19.09.2015 Heggen kirke
Tine Gottschalk Sveaass og 
Daniel Lohne Sorteberg  10.10.2015 Heggen kirke



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

Søn 22. november - Kristi kongedag - Matt 25,1-13
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Ellinor Grimnes.
Rud Kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
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. Kirkekaffe.

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.
 
Søn 13. desember - 3. søn i advent - Joh 5,31-36
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste.
 Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
Notto Thelle og Helge Harila.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Stian Tveit, Tro & Lys og 
SMK Viking. Søndagsskole. Kirkekafé.
 
Søn 20. desember - 4. søn i advent - Matt 1,18-25
Eikvang kl. 18.30: Gudstjeneste m/juletregang.  
Arild Løvik og Andrea Skagen.
 
Tors 24. desember - Julaften - Luk 2,1-20
Heggen kirke kl. 14.45 og kl 16.15: 
Julaftengudstjeneste.  Arild Løvik, 
Hanna L. Husøien og Heggen gospel.
Rud kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste. 
Tormod Moviken og Mattis Moviken.
Vestre Spone kirke kl. 14.45: 
Julaftengudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
Åmot kirke kl. 14.45: Julaftengudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og Åmot 
barnegospel.

Olavskirken kl. 15: Gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen.
Gulsrud kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste.  
Tormod Moviken og Mattis Moviken.
Nykirke kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Snarum kirke kl. 16.15: Julaftengudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Henriette Skagen.
 
Fre 25. desember - 1. juledag - Joh 1,1-14
Nykirke kirke kl. 8: Høytidsgudstjeneste 
julemorgen. Runar J. Liodden, 
Hanna L. Husøien og fam. Skagen.
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
Tormod Moviken og Helge Nysted.
 
Lør 26. desember - 2. juledag - Joh 16,1-4a
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
 
Søn 27. desember - Romjulssøndag - Luk 2,25-35
Vikersund menighetssenter kl. 15: 
Gudstjeneste. Tormod Moviken og 
Henriette Skagen. Juletrefest.

Januar
Fre 1. januar - 1. nyttårsdag - Matt 18,19-20
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
 
Søn 3. januar - Kristi åpenbaringsdag - Joh 12,42-47
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
 
Søn 10. januar - 2. søn i åpenbaringstida - Joh 1,29-34
Nykirke kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.
Snarum kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
 
Søn 17. januar - 3. søn i åpenbaringstida - Joh 1,15-18
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. Runar J. 
Liodden, organistvikar og Filadelfia Brass.
 
Søn 24. januar - Såmannssøndag - Matt 13,24-30
Heggen kirke kl. 11: Vigslingsgudstjeneste av 
ny kantor Hanna Louise Husøien. Biskop Per 
Arne Dahl, Hanna Louise Husøien m. fl.
 
Søn 31. januar - Kristi forklaringsdag - Luk 9,28-36
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien.

Åmot kirke kl. 11: Fellesmøte med  
Runar J. Liodden og organistvikar.  
Pinsemenigheten Betlehem. Ikke dåp.
Åmot kirke kl. 17: Myldregudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Anne-Kjersti Holberg og 
Hanna Louise Husøien.
 
Februar
Søn 7. februar - Fastelavenssøndag - Luk 18,31-34
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Åmot kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted. Åmot 
barnegospel. Karnevalsfest etterpå!
Åmot kirke kl. 19: Tro & Lys. Kirsti Hole.
 
Ons 10. februar - Askeonsdag - Mark 2,18-20
Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Gudstjeneste. Geir E. Holberg og 
Hanna L. Husøien.
 
Søn 14. februar - 1. søndag i fastetiden - Matt 26,36-45
Heggen kirke kl. (11): Skiflyvingsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Birk Gjermundbo.
Snarum kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og organistvikar.
Åmot kirke kl. 19: Treffpunkt. 
Runar J. Liodden.
 
Søn 21. februar - 2. søndag i fastetiden - Luk 13,22-30
Nykirke kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 
Gudstjeneste. Runar J. Liodden og organistvikar.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Hanna L. Husøien og  
Heggen gospel
 
Søn 28. februar - 3. søndag i fastetiden - Luk 22,28-34
Heggen kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted. 

Mars
Søn 6. mars - 4. søndag i fastetiden - Joh 6,24-36
Åmot kirke kl. 11: Gudstjeneste. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.
Snarum kirke kl. 18: Kirkelig kulturkveld. 
Tormod Moviken og Hanna L. Husøien.


