
Rollebytte
side 3

Vestre Spone kirke 125 år

Vestre Spone kirke
side 6

Småbarnstreff
side 8

Nr. 3/2005  -  Årgang 74



 Jesus = IN!
Tidligere i sommer dumpet det ned ei bok i postkassa på kirkekontoret – 
”Årbok for Den norske kirke” I den leste jeg oppmuntrende statistikker om 
menneskers tilhørighet til Den norske kirke. 77,3 % av alle barn som ble født i 
fjor ble båret til dåpen. Det er hele 44.008 barn. Det betyr titusenvis av foreldre 
som har valgt dette for barnet sitt og godt over 100.000 faddere var vitne til 
dåpen og lovet å følge opp videre sammen med foreldrene. Betyr dette at Jesus er 
in og populær i Norge? Det er jeg ikke sikker på. Men uansett opplever en meget 
stor del av den norske befolkningen at det er meningsfullt å tilhøre en kirke. Det 
er flott! Men å være døpt og tilhøre Den norske kirke er ingen garanti for at man 
har grepet kjernen i den kristne tro. For hva er det helt sentrale?

Jeg har forsøkt å samle det helt sentrale i denne korte setningen: Jesus = IN. 
Vi kommer ikke utenom Jesus når det er snakk om den kristne tro. For det handler 
ikke om svevende filosofi eller en detaljert moralsk oppskrift på livet. Det handler 
om personen Jesus og forholdet vårt til ham.
Jesus = IN. IN brukes ikke her i betydningen populær. IN er de første bokstavene 
i ordene Inkarnasjon & Nåde. To ord som ikke kom inn på ti på topp-lista over de 
mest brukte ordene i SMS-meldinger. Likevel er det viktige!

INKARNASJON – For et par år siden var følgende sang ofte å høre på radioen: 
”What if God was one of us, like a stranger on a bus.” Hva om Gud var en av oss, lik 
en fremmed på en buss? Det er dette inkarnsjon handler om – at Jesus, Guds Sønn, 
ble menneske av kjøtt og blod. Jesus tar et initiativ og kommer oss i møte der vi lever, 
der vi befinner oss nå – i bilen, ute i hagen, på ferie, i godstolen i stua. Jesus sitter ikke 
bare og venter på oss i kirken. Han venter ikke til du har fått mer overskudd eller har 
sluttet å banne, fullført prosjektet på jobben eller til ungene er flyttet ut. Men midt i 
den rolige eller hektiske hverdagen du har, der vil Jesus møte deg. Inkarnasjon! 

NÅDE –  Ingen i Modum er fullkommen. Ingen av oss unngår å kjefte på ungene våre, 
klage over bagateller, snakke nedlatende om en nabo, si videre noe som er fortrolig, 
tenke negative tanker om kroppen vår, svikte eller forsømme noe vi har ansvar for. 
Vi kommer alle til kort i forhold til Guds hensikt med livet vårt – elske Gud, oss sjøl 
og våre medmennesker. Men Jesus avviser oss ikke. Han inviterer oss til å leve livet 
med ham. Den største synd er ikke å falle, men å bli liggende. Jesus ønsker å tilgi 
og reise oss opp igjen. Jesus gir oss aldri opp. Tålmodig gir han oss nye muligheter, 
gang på gang på gang! Nåde!

Jesus = IN! 
Jesus er Inkarnasjon og Nåde! 
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1. juli gikk Jon Mamen over 
i stilling som seniorprest 
etter å ha vært sokneprest 
i Modum i 20 år. Samme 
dag ble Runar J. Liodden 
fungerende sokneprest i 
Modum, en funksjon han 
skal ha inntil prestegården 
på Heggen er renovert 
og soknepreststillingen 
kan utlyses. Etter en liten 
”seremoni” hvor dørskil-
tene på kontordørene 
deres ble byttet om, 
fi kk Menighetsbladet et 
intervju.

- Runar, nå skal du fungere som 
sokneprest. Vil det forandre mye på 
dine arbeidsdager?? 

- Jeg får noe mer kontorarbeid, skal 
gå inn i menighetsrådet, ta en del 
avgjørelser og være en åndelig leder i 
hverdagen, og det gleder jeg meg til. 

- Jon, hva gjør en seniorprest? 

- Seniorprest er en alminnelig preste-
stilling, men jeg får mindre administ-
rasjon enn jeg har hatt som sokne-
prest. Målet mitt er å være mindre på 
kontoret og mer ute blant folk. Men 
det er absolutt ingen nedtrapping; jeg 
har fortsatt full stilling, med hoved-
ansvar for nordre del av bygda, mens 
Runar fortsatt har hovedansvar for 
søndre Modum.

- Hva med kapellanstillingen på 
Snarum? Kommer seniorpresten til 
å gå inn i denne stillingen?

- Jon: Denne stillingen vil ikke bli 
utlyst så lenge jeg er seniorprest. 
Jeg kommer heller ikke til å gå inn 
som ”Snarumprest” så lenge vi ikke 
har ny sokneprest på plass i bygda, 
men jeg kommer til å ha noen av 
gudstjenestene på Snarum fremover.

- Runar, hvilke forventninger 

har du til det å fungere som 
sokneprest?

- Noe av det artige her er at jeg som 
er nest yngst i staben nå skal fungere 
som leder. Men jeg har stabens støtte 
og tillit; det er et godt grunnlag å gå 
inn i det på. Jeg tenker ikke så mye 
over aldersforskjellen. 

Jeg er heller ikke redd for å stille 
spørsmålstegn ved ting eller snu 
på noen steiner, men har slett ikke 
tenkt å lage noen kirkelig revolusjon i 
bygda. Jeg ser også muligheter for nye 
samtaler og refleksjoner over viktige 
ting. 

Det blir spennende å komme i 
en posisjon hvor jeg kan få være 
med og prege og påvirke kirken og 
menigheten i Modum gjennom å være 
med i de fora som drøfter viktige ting 
– slik som i menighetsrådet. 

Lise Kleven

Rollebytte
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Grete Bjertnæs vet at det 
fi nnes selvhjelpsgrupper for 
mange slags sorg i Modum. 
Men hun kjenner en type 
sorg som ikke passer inn 
i noen av disse gruppene. 
Hun vet nemlig at det er 
en stor sorg å bli utsatt 
for seksuelle overgrep. 
Den som opplever å bli 
utsatt for incest blir veldig 
alene i familien om sine 
opplevelser. 

Ofte orker ikke resten av 
familien å forholde seg til 
at det de ikke vil skal skje 
skjer, og det fører til at den 
som opplever det har det 
ekstra ille. Andre sorger 
er akseptert og forstått og 
snakket om, men denne 
blir hysjet ned og tiet i 
hjel. Det fører til en tapt 

barndom for de fl este i 
denne situasjonen.

Dette har Grete kjent på kropp og 
sjel selv, og hun har tenkt i sin egen 
prosess at når hun kom seg ovenpå, 
hadde hun lyst til å hjelpe andre. Hun 
har også gått i gruppe og delt og vet 
hvor viktig det er å få mulighet til det. 
Det er viktig å gå i terapi, men man 
får ikke pratet nok. Og man kan ikke 
snakke med alle og enhver om disse 
tingene. Man står i fare for å ”bruke 
opp” venner og familie. Derfor er en 
gruppe et godt og viktig supplement. 
Der møter man andre i samme 
situasjon og kan dele på en likeverdig 
måte med andre som snakker samme 
språk. 

Grete har jobbet i psykiatrien i 
kommunen tidligere og vet at det 
er behov for en dele-gruppe for 
denne typen sorg. Men hun vet også 

at mange ikke tør å ta kontakt. Hun 
ønsker å motarbeide offer-rollen som 
denne gruppen lett får, og vil kalle det 
en gruppe for incest-utsatte. Videre 
understreker hun at det ikke er en 
terapi-gruppe hun vil starte, men en 
delegruppe som eventuelt kan komme 
i tillegg til å gå i terapi. 

Etter å ha fått henvendelse fra 
flere om å starte gruppe, føler 
hun nå at tiden er inne til å 
prøve. Og dermed blir dette et 
nytt tilskudd i gruppetilbudet 
som Frivillighetssentralen og  
Kirkekontoret samarbeider 
om. Vi har kalt gruppene for 
selvhjelpsgrupper eller sorggrupper. 
Men kanskje er begrepet delegrupper 
et bedre uttrykk for det alle gruppene 
har som målsetting: nemlig å dele liv 
og følelser og gi hverandre støtte 
og oppmuntring i livet som må leves 
videre med det tapet man har lidd. 

De andre gruppene er for personer 
som har opplevd:

• å miste ektefelle / samboer 
• samlivsbrudd (”Sorgen det ikke      
 sendes blomster til”) 
• selvmord i nærmeste familie
• å miste foreldre (gruppe for voksne)
• å miste barn

Flere opplysninger kan fåes ved å ta 
kontakt med 

Frivillighetssentralens leder – Tanja 
Tyberg Grøtterud, tlf 32 78 58 40 

eller Kirkekontoret i Modum – diakon 
Eli Landro, tlf 32 78 32 30

Eli Landro

Det må prates i  hjel!
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Ved dåpen sier presten til foreldre 
og fadderne at vi sammen med denne 
menighet og hele vår kirke har fått 
del i et hellig ansvar. Ansvaret er å ta 
vare på et menneske, føre det inn i 
samfunnet, gi det en god oppdragelse, 
lære det troens vei. 

Hva når vi mislykkes? Hva når 
resultatet ikke blir slik vi har 
ønsket og villet? Noen av dem vi 
tar imot ved dåpen, finner ikke sin 
plass i samfunnet. Noen roter seg 
bort i vold, kriminalitet, rus. Noen 
tar avstand fra den kristne troen de 
ble døpt til. Foreldre og faddere, 
oppdragere i hjem og samfunn, 
kan noen ganger føle at vi ikke har 
lykkes.

Jeg tror ikke den følelsen skal få 
slå rot. Følelsen av å mislykkes 
er ikke konstruktiv, tror jeg. For 
når vi føler at vi mislykkes som 
oppdragere, da dømmer vi det 
menneske vi hadde ansvar for. Men 
hvordan kan vi det? Gud har sin 
vei med hvert menneske. Den som 

har vært utenfor samfunnets grenser, 
er ikke noe dårligere menneske enn 
de flinke og heldige(?)som fikk leve et 
vellykket(?) liv. Gud har sin vei med 
hvert menneske, og resultatet skal 
ikke dømmes før ved livets avslutning. 
Da skal mennesket stilles for Guds 
domstol. Den dommen skal ikke vi 
foregripe.

En annen sak er at vi trenger å be 
hverandre om tilgivelse. Mange kom 
ut på gale veier fordi noen begikk 

et overgrep, en dumhet eller en 
forsømmelse overfor barnet som 
var gitt i deres varetekt. 

Guds kirke på jorden består av 
alle slags mennesker. Gud har sin 
vei med hvert menneske, og det er 
ikke opp til noen andre å dømme. 
Vi kan be for hverandre og hjelpe 
hverandre og trøste hverandre. 

Og så skal vi tro at Gud fullfører 
det Han har påbegynt. Gud gir ikke 
opp en eneste av oss. Gud formår 
å mykne menneskers hjerter. Gud 
er mektig til å føre sine fram til det 
evige liv.

Jon Mamen

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Hva når vi ikke lykkes?Hva når vi ikke lykkes?

”Foreldre og faddere, opp-
dragere i hjem og samfunn, 
kan noen ganger føle at vi 
ikke har lykkes.”

Kirken på Drolsum
Rud kirke er noe av det første folk 
møter når de kommer inn i Modum 
nordfra langs R35. Den ligger idyllisk 
til, og ser akkurat sånn ut som en 
kirke på landet skal se ut! Og folk på 
Drolsum er glad i og stolt av kirken 
sin. Men hva ønsker folk å bruke 
kirken til nå i dag? Dette samtalte de 
om på et møte i Rud menighetsutvalg 
på forsommeren. Hvordan kan vi 
engasjere folk mer, og hvordan 
kan vi vite hva folk ønsker seg, var 
spørsmål de stilte seg. Hvordan kan 

vi få spurt dem som ikke kommer på 
gudstjenester og andre arrangement? 
De engasjerte damene ønsket å 
finne en måte å gi folk mulighet til 
å si sin mening. I første omgang vil 
det bli utarbeidet et skriv som vil 
ligge i kirken som folk oppfordres til 
å ta med hjem og svare på. Skrivet 
blir også lagt ut på hjemmesiden til 
Modum menighet:  
www.modumkirke.no. Vi håper at 
folk vil ta kontakt og si sin mening og 
komme med synspunkter og innspill! 

Eli Landro
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Ved Amundrud gård ligger 
en hvitmalt kirke på en 
stille og fredelig plett, om-
kranset av skog og vide 
jorder. Det er Vestre 
Spone kirke.
 
1858 den 16. september kom det 
en plan om å bygge en kirke i Vestre 
Sponefjerdingen, en kirke Heggen 
kirke skulle betale. Amtmannen 
sender det hele tilbake, etter at 
hovedsognets representanter med 
10 mot 10 stemmer avviser planen 
den 17. oktober. Senere kommer 
forslag om å bygge den nye kirke på 
Aasmundrud eller Flattum. 
Sogneprest Stang ved Heggen kirke 
foreslår i 1870 en kirke oppført på 
Helge Amundruds eiendom i Vestre 
Sponefjerdingen, omtrent midt i 
fjerdingen. I møte 29. september 
blir saken utsatt. Heggens formenn 
behandler saken i møte den 22. 
november, men kunne ikke bli enige. 
Fortsatt er tanken stor om å få bygd 
kirken ved landeveien til Snarum. 
Mellom Rudsfjerdingen og Vestre 
Sponefjerdingen. Sognestyret utsetter 

det hele til 26. november. Men at 
Heggen kirke var for liten etter 
folketallet var helt klart, så derfor var 
det stort behov for en ny kirke. 
I fem år hviler nu planen om ny 
kirke. I 1875, den 27. november i 
møte i sognestyret stemte to for 
og elleve i mot. Igjen går nesten 
to år. Nu blir kravene større, tre 
kirker. Furefjerdingen har også 
meldt krav. Heggen kirkes rikdom 
lokker. Men så blir snart klarsignal 
gitt for å bygge kirke i Vestre 
Sponefjerdingen. Finansiering 
av bygg og arkitekthonorar ble 
ordnet, bl.a. hadde folk i bygda gitt 
store lån. 12. sept. 1879 innstilte 
Kirkedepartementet på At det 
maa, tillades at der for Beboerne af 
Districterne Vestre Sponefjerdingen 
og Rudsfjerdingen i Heggens 
Hovedsogn af Modums Pr.gjæld 
under Drammens Provsti i Chr.
Stifl opføres 2 nye hjælpe eller 
kapelkirker, for det første District 
paa gaarden Ammundruds Grund 
og for det andet District paa en 
af Rudsgaardene, begge Kirker i 
det væsentlige overensstemmende 
med vedl. af Architekt H. Nissen 

udarbeidede Tegninger. I oktober 
1879 begynner arbeidet og med stor 
innsats av bygdefolket ble kirken 
reist. 18. september 1880 overtar 
kommunen kirken som nu står ferdig, 
og innvielsen skjer 21. september. 
Opp i gjennom årene har det vært 
oppussing av kirken og kirkegården. I 
1926-34 ble det pusset opp innvendig. 
Ny altertavle ble malt i 1934 av 
Modums kjente kunstmaler Anders 
Kongsrud. Maleriet viser korsfestelsen 
med knelende mann ved korsets fot. 
Den gamle altertavle som hadde 
motiv av Den oppstandene Jesus 
Kristus framfor graven. Dette 
flotte maleriet står nu på veggen i 
våpenhuset. På denne tid ble også 
kirken kledd med trepanel. I 1964 ble 
gravkapellet bygd.  Sist i 60 åra kom 
det flombelysning på kirkegården. I 
70 årene ble kirkegården planert og 
tilsådd. I anledning 100 års jubileet i 
1980 hadde kommunen bekostet både 
innvendig og utvendig maling. Det 
var da en vakker og nyoppusset kirke 
menigheten tok i øyesyn på 100 års 
dagen. I 1990 ble igjen kirken malt. En 
kan trygt si at kommunen har gjort 
en god jobb for å holde kirken i god 

Vestre Spone kirke 125 år

I mange år var det tradisjon å gå i tog til kirken den I 7 mai fra Jelstad skole. Stor stas var det da hornmusikken begynte å bli med i 
toget fra sist i 1950 åra. På 17. mai var kirken fullsatt.
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stand. Senest i år er det lagt nytt tak 
på kirken. 

Ved jubileumsgudstjenesten for 25 
år siden holdt Biskop Dagfinn Hauge 
dagens preken. Han kom da inn på 
den rike byggeperioden av kirker 
rundt 1880 som ett kirkens svar på de 
mange antireligiøse strømninger som 
gikk over landet den gang. Kan vi ane 
noe av de samme strømninger i dag? 
Vestre Spone kirke har tilhørt Heggen 
Sogn. Men i 1989 ble Vestre Spone 
underlagt Snarum Sogn, men hadde 
eget menighetsutvalg. 
Tunsberg Bispedømmeråd vedtok 
at de 3 Sogn, Heggen, Nykirke og 
Snarum ble slått sammen til Modum 
Sogn med virkning fra første januar 
2002. 
Modum Kirkelige Fellesråd vedtok så 
6 menighetsutvalg i Modum 
Sogn: Heggen, Nykirke, Snarum, Rud, 
Gulsrud og Vestre Spone. 

Amundrud kirke

Etter at kirken sto ferdig ble navnet 
Amundrud kirke. På døpefatet i kirken 
står følgende inskripsjon: 

Dette fat tilhører Amundrud kirke, 
anskaffet aar 1880. 

Kirken ble bygd på tomten som 
eieren av Amundrud gård i dag Einar 
Amundruds oldefar ga til formålet. 
En tid senere har det offisielle navnet 
glidd over til å bli Vestre Spone 
kapell. Et navn kirken hadde til l. 
januar 1997,da det offisielle navnet ble 
Vestre Spone Kirke.
 

Kortere kirkevei

Etter at Amundrud kirke sto ferdig 
i 1880 fikk folk som bodde i Vestre 
Sponefjerdingen (ca.900 personer), 
kortere kirkevei. Tidligere gikk de til 
Nykirke eller Heggen. Mange av de 
som bodde i søndre del av fjerdingen 
hadde nok ”fulgt” kapellanen på 
Komperud til Nykirke.

For folk i grendene: Bøen, Syverts-
bråtan, Grava, Formo, Jelstad, Jahr, og 
Stubberudområdet ble nu kirkeveien 
lettere. Men også de som bodde på 
østsiden av Skuterudåsen, hadde 
tidligere soknet til Heggen. De som 
bodde på vestsiden av åsen hadde 
soknet til Nykirke. For de som soknet 
til Heggen var det for de fleste å gå 
ned til Komperudstøa. Her ble de satt 
over til Kallagerstøa, for så å gå til 
Heggen. Samme vei hjem igjen. Ofte 
lite mat, dårlig med klær, arbeid 6 
dager i uken for de fleste. Var det noe 
rart de sovnet i kirken den gang? Det 
var også oversett ved Syvertsbråtan. 
Og nedenfor Kaggefossen var det 
bru. H.A.Thaulov fikk ordnet dette 
da Modum Bad sto ferdig i 1857. Og 
herfra var det vei til Amundrud og 
Bøen. Ved Bøenstøa var det også et 
oversett. Slik var det greit å komme 
over elva. 
Etter at Amundrud kirke ble bygd, 
gikk folk fra Skuterudåsen den gamle 
sti over søndre del av Hundåsen ned 
til Kirkemoen, som moen heter like 
før kirken. Denne gamle sti som het 
Storsteinveien, fikk nu et nytt navn: 
Mange kalte den for Kirkeveien. 

 

Utvidelse av kirkegården

Allerede i 1894 ble kirkegården 
utvidet og opp i gjennom årene har 
det vært flere utvidelser. Den siste 
utvidelse var i 1990. Også da ga 
eieren Einar Amundrud bort et stykke 
av sin eiendom. Menigheten skylder 
eierne av Amundrud gård en stor takk 
for arealer de har gitt til kirken opp i 
gjennom årene. I 1964 ble gravkapellet 
bygd. 

Kapellangården Komperud

Komperud ble nu etter 1880 også 
kapellangård for Amundrud Kirke 
og Nykirke. Her har bodd mange 
kapellaner opp i gjennom årene. Og 
her var prestekontoret helt fram til 
60-årene. Mange som fortsatt lever 
har blitt vigd på Komperud. Her 
var søndagsskole i mange år. Den 
mest kjente kapellan som bodde her 
var nok Chr. Teilman. Han kom til 
Komperud i 1771 og startet opp 
planteskole, den første på østlandet. 
Han forlot Komperud i 1788. Den 
siste kapellanen som bodde på 
Komperud var Christian Fredrik 
Scheel Hansteen. Han forlot den 
gamle kapellangård under midten av 
sekstitallet. Prestekontoret ble nu lagt 
til Åmot. 

125 års jubileet
18. september blir det Jubileums-
gudstjeneste i kirken kl.11.00. Etterpå 
vil det bli samling på grendehuset 
Gimle.

Ingar Hellerud

Vestre Spone kirke. 
Bildet er tatt i sommer og viser kirken 
med sitt nye tak ,ett arbeid som nylig er 
avsluttet.
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Våren 2002 fikk Kari 
Lise Liodden ideen 
til gruppa og nå har 
de holdt på i tre år. 
De treffes annenhver 
uke og fremmøte er 
bra. Et klart behov 
for en slik aktivitet 
i lokalsamfunnet, 
mener Kari Lise.
Vi har to grupper, for 
de aller minste inntil 
12 mnd. Og de litt 

større fra 1 til 3 år.
Det er ikke krav til kirkelig tilknytning, 
men det legges vekt på en kristen 
profil. Sang og lek holder interessen 
til barna oppe i de nesten 2 timene de 
er her. 
Det koster ingen ting å delta i sang 
og leke gruppa. Primært er det barna 
frem til tre årsalderen som deltar 
her, men det er i utgangspunktet 
åpent for alle. Barna kommer gjer-
ne med mor eller bestemor, så 
kjønnsrollemønsteret er nokså 
tradisjonelt. Vi er i gang igjen til 
høsten, annenhver onsdag.

Hvorfor går dere på småbarnstreff?
Kos og sang, vi får leke med andre 
barn og deltar  så ofte vi kan. Jeg synes 
tilbudet er veldig bra, sier Eli.

Og hva med far?
Sjelden pappa deltar, kunne gjerne 
stille opp, men han føler  seg vel litt 
alene her, da det stort sett er mødre 
som deltar. 

Hvorfor går dere på småbarnstreff?
Det er sosialt å være her. Sondre 
treffer andre barn og trives godt med 
lek og sang. Dessuten er det morsomt 
og lærerikt.

Baby sang fra 0-1 år
Her treffer vi Emma som har med 
mamma Hege Huseth, og Sondre med 
mamma Berit Strømeng.

De synes 
det er gøy 
å friske 
opp de 
gamle 
gode 
sangene 
de selv 
vokste 
opp med, 

som ”den fyrste song eg høyra fekk”. 
Hege synes det er flott med kristne 
barnesanger som jo ikke er så vanlig 
lenger i skole og barnehage grunnet 
formålsparagrafen. Berit er ingen 
utpreget kirkegjenger,men har beholdt 
sin barnetro og begge ønsker de å 
formidle innholdet  videre til barna 
gjennom å delta i aktiviteter som 
dette. 

Den kristne profilen av arrangementet 
har de således ingen problemer med, 
Det er tvert om svært positivt med 
de gode verdiene kristendommen står 
for, synes de.

Et godt menighetstilbud
Eli Landro, diakon i kirkesoknet, synes 
det er trivelig at mødre kommer 
tilbake hit med barn nr. 2. Det 
forteller oss at tilbudet settes pris på. 
Eli har fått flere henvendelser om også 
å starte gruppe i Vikersund. Derfor 
setter vi i gang fra høsten annenhver 
onsdag. Da blir det kortere reisevei 

Småbarnstreff
Sondre, Oscar, Sara, Marcus, Sara Aurora, Frida, Even, Håkon, Andreas og Nils.

Kari Lise Liodden.

Aurora på 
15 mnd. og 
mamma Eli 

Ovenstad fra 
Åmot.

Sondre 15 ½ 
mnd. er med  
mamma Lene 
på småbarns-
treff.
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for de som bor 
nord i kommunen.
Hun understre-
ker at man selv-
sagt er velkom-
men fra nabokom-
munene også. Eli 
sier det er svært 
viktig for mødrene 

å ha en møteplass. Aktiviteten er en 
del av nettverksbyggingen for den 
enkelte og bidrar derfor til vennskap 
utover møtene i småbarnsgruppa. 
Hun mener dessuten det er essensielt 
for barna å bli kjent med Guds hus fra 
tidlig alder. De skal forbinde kirken 
med noe positivt utover det å gå i 
kirken til gudstjeneste. Her er et sted 

med rom til lek, sang og vennskap.  
– Og så må du ta med at vi synger de 
samme sangene hver gang. En måte 
å videreføre sangskatten vår på. Ja, 
og nevnte jeg de nye mattene? Du 
skjønner, vi fikk penger til nye matter 
til bruk i barnegrupppa fra Banken.

Red.
Eli Landro.

Under åpen himmel

Mange hevder at kirken er kjedelig 
og uaktuell, at den ikke fenger folk 
i dag og utelukkende fungerer som 
et gammelt hus for gammelmodige 
mennesker. 

Noen har den opplevelsen og skal 
ikke trekkes i tvil i forhold til hva de 
har opplevd. Men dette er milevidt fra 
den erfaringen jeg har hatt av kirken 
i det siste. I dag, for eksempel, har 
jeg vært på kirkestevne i Tunsberg 
bispedømme sammen med 600 
kirkelige medarbeidere fra Geilo 
i nord til Brunlanes i sør. Dagen 
begynte med en festgudstjeneste i 
Kongsberg kirke, som var en fest fra 
ende til annen. Og resten av dagen har 
vært en nær-livet-opplevelse, der vi i 
måltider, seminarer og konserter har 
erfart at kirken er et hus å leve i. 

Tidlig ute

For noen uker siden hadde jeg en 
tilsvarende opplevelse i vår egen kirke 
i Åmot. Da jeg kom til kirken halv ti 
søndag morgen, hadde kirketjeneren 
og klokkeren allerede vært der en 
time. Pensjonistene som arbeider 
på kirketorget hadde vært der fra 

klokken åtte for å steke nok vafler 
til kirkekafeen, og kirkevertene sto 
klare til å ønske velkommen og dele 
ut gudstjenesteprogrammer en time 
før gudstjenesten skulle begynne. Vår 
menighetsmusiker hadde hentet en 
sanger i Drammen klokken åtte og 
holdt på å øve i kirkerommet mens jeg 
ruslet rundt og la gudstjeneste- boken 
på alteret og Bibel og prekenmanus på 
prekestolen. 
Alle bar preg av å ha så god tid at vi 
kunne ta en kaffe og en vaffel sammen 
en time før gudstjenestens begynnelse. 
— Kirken er sannelig et hus å leve 
i, tenkte jeg mens jeg betraktet de 
trofaste medarbeiderne som denne 
morgenen gjorde kirkerommet til et 
gjestfrihetens hus. Først for oss som 
arbeider der, og etter hvert for alle de 
kvinner og menn i forskjellig alder som 
denne søndagen fylte kirken. 

Gjestfrihet og raushet

Blant dem som kom, var bygdas baker 
og hans kone. To rause mennesker 
som i mange tiår har åpnet dørene 
til Aasheims bakeri og konditori for 
hele bygda, og vel så det. Siden temaet 
for denne gudstjenesten nettopp var 
gjestfrihet, var det svært naturlig å 
intervjue dette paret i gudstjenesten. 

De var selvsagt spurt på forhånd, slik 
de også er spurt om det er greit at jeg 
skriver om dem i Aftenposten i dag. 
De sa noen kloke ord om gjestfrihet 
og viktigheten av å samles rundt et 
dekket bord i en travel tid, og slik fikk 
jeg anledning til å spørre dem om noe 
jeg i lang tid har merket meg. I noen 
få år har de vært kirkegjengere, men 
bare bakerens kone går til nattverd. 
Bakeren blir alltid sittende igjen på 
sin faste plass bak i orgelhjørnet. Og 
denne søndagen fikk jeg altså anledning 
til å spørre dem hvorfor det var blitt 
slik? 

Bakerens kone fortalte hvorfor hun de 
siste årene hadde tatt imot nattverd: 

- Jeg går til nattverd fordi jeg trenger det 
og når du, Per Arne, sier: Kom, for alt er 
ferdig, tar jeg deg på ordet og går frem. 

Bakeren hadde det annerledes. Han 
fortalte at han ikke følte seg helt klar 
til å gjøre det ennå, men hadde stor 
sans for alt det andre som skjedde i 
kirken. 

Menigheten humret. Her var det Menigheten humret. Her var det 
mange som kjente seg igjen. Og mange som kjente seg igjen. Og 
bakeren føyde til: – Takk skal dere bakeren føyde til: – Takk skal dere 
ha for at jeg får være meg sjøl i ha for at jeg får være meg sjøl i 
denne kirken. denne kirken. 

– For meg er den sangen og 
musikken som vi har opplevd i denne 
gudstjenesten, jevngodt med nattverd. 

Og det er kanskje dette gjestfrihet 
egentlig betyr:

Frihet for gjesten. 

PerArne Dahl

Andre boller 
fra bakeren
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Valborg Sirnes
Ønsker:  Fellesskap, utsmykning, 
kirken et naturlig møtested.
Visjoner:  Maria tilbake til kirken, 
samarbeid kirke og kultur.

Terje Gulbrandsen
Ønsker:  Verne om og ta vare på kirka 
og kirkelige handlinger. Arbeide til beste 
for Nykirke. 
Visjoner:  Bygge videre på og utvikle 
kirka videre. 

Kurt Seland
Ønsker: Mål om positiv drift i kirka, både 
sosialt og økonomisk. Positiv holdning til 
kirka i nærmiljøet.
Visjoner: Aktiv bruk av kirkene i bygda.

Ellen Kristine Hære
Ønsker:  Menighetsrådet som 
organisasjon er viktig og skal fungere.
Visjoner: En åpen og inkluderende kirke.

Marit Johansen
Ønsker: Jobbe for flere aktiviteter i 
kirken. Utkantskirkene må prioriteres 
mer.
Visjoner: Kirken må få større oppslutning 
blant folk.

Pål Wassend
Ønsker: Få yngre krefter på banen. Gjøre 
noe for den lokale kirka på Snarum, 
samt spille på lag med soknet for øvrig.
Visjoner: Gjøre barn og unge fortrolig 
med kirka.

Jan Hansen
Ønsker:  Engasjere, samt stimulere 
interessen for menighetsarbeidet. 
Visjoner: Legge vekt på kirkens 
grunnleggende verdier.

Therese Baardseth
Ønsker: Fokusere på barn og ungdom i 
soknet. Trosopplæring også for eldre 
ungdom.
Visjoner: En åpen kirke hvor vi tør tenke 
nytt. 

Hilde Trondsen
Ønsker: Påvirke flere til å finne glede i 
menighetsarbeidet.  Alle skal føle seg 
velkommen i kirka.
Visjoner: En menighet som inkluderer 
alle. 

Bente Holm
Ønsker:  Barne-ungdoms og 
familiearbeid. En inkluderende og åpen 
kirke.
Visjoner: En menighet hvor folket og ikke 
kirkebygningen er i fokus.

Ingleiv Seland
Ønsker: Et levende aktivitetstilbud, 
involvere flere, Legge til rette for sosial 
setting, ingen skal føle seg alene i kirka.
Visjoner: Flere aktive kirkegjengere.

Odd Røvang
Ønsker: Videreføre det positive 
arbeidet, øke engasjementet, fokus på 
samhandling i soknet. 
Visjoner: En levende menighet, være klar 
i forkynnelsen, fokus på bygda.

Helge Gutuen
Ønsker: Fokus på diakoni, omsorg og 
medmenneskelighet, Dåpsopplæring.
Visjoner: Et aktivt diakonalt og menighets 
arbeide, 

Knut Røse
Ønsker:  Kirken bør være åpen, 
inkluderende og ta de svakes parti.
Visjoner: Kirken må følge med i tiden og 
ta del i samfunnsendringene. 

Bjørn Espen Hovde
Ønsker: Ta aktuelle problemstillinger på 
alvor.
Visjoner: Kirken må være åpen og 
inkluderende for alle.

Kandidater til nytt menighetsråd
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Therese Baardseth, 30 år, miljøterapeut, gift, 1 periode 
Ingleiv Seland, 31 år, lærer, gift, 
Hilde Trondsen, 38 år, bedriftshelsetjenesten, gift, 1 periode
Bente Holm, 27 år, lærer, samboer
Odd Røvang, 34 år, siv.ing, gift 
Helge Gutuen, 63 år, pensjonist, gift
Pål Wassend, 37 år, salgssjef, ugift, 
Jan Hansen, 57 år, daglig leder, gift

Terje Gulbrandsen, 54 år, rådgiver, gift
Valborg Sirnes, 54 år, kunstner, gift
Knut Røse, 61 år, skoleverket, gift
Kurt Seland, 28 år, ingeniør, gift
Marit Aslaug Johansen, 64 år, husmor, gift
Ellen Kristine Hære, 49 år, sekretær, gift
Bjørn Espen Hovde, 37 år, daglig leder, gift

Kandidater til nytt menighetsråd

Modum menighetsråd har i møte fastsatt valgsteder og 
tidspunkt for valget 2005. Som de fleste steder ellers i 
landet,  er det søndag 9. oktober og søndag 16. oktober  
som valget vil foregå. 

I Modum etter denne plan:

Søndag 9. oktober er  det valg rett etter gudstjenesten 
kl.1100 i Snarum kirke fram til kl.1300.
Samme dag i Rud kirke holdes valget fra kl. 1600 til 
1700  før  gudstjenesten.
Samme dag i Åmot kirke fra kl. 1800 til 2000 før 
gudstjenesten.
 
Søndag 16. oktober er det valg rett etter gudstjenesten 
i Heggen kirke kl. 1100 fram til  kl. 1330.
Samme dag i Vestre Spone kirke rett etter 
gudstjenesten kl. 1700 fram  til kl. 1830.
 
Dessuten kan  man stemme ved kirkekontoret i  
Modum i Åmot kirke  uke 41 i kontortida mellom 
kl. 0900 og kl. 1400.Torsdag  13. oktober kan man 
dessuten stemme i  kirkekontoret mellom kl. 1700 og 
kl. 1900.
 
Forhåndstemmegiving kan skje   i kirkekontoret  
uke 39 og 40  i kontortida. En velger som er forhindret 
fra å kunne stemme  ved det ordinære  valget, kan avgi 
forhåndstemme som angitt.
 

For å kunne stemme ved menighetsrådsvalget i høst, må 
du stå i det kirkelige manntallet dvs. være medlem av 
Den norske kirke.
Det kirkelige manntallet blir lagt ut i Modum kirkekontor 
i kontortida fra mandag 5.september til fredag 30. 
september. Dersom du er i tvil om du står i det kirkelige 
manntallet, bør du henvende deg til kirkekontoret 
snarest. Spesielt gjelder dette personer som er døpt i et 
annet land  og som nå bor i Norge.
 
Menighetsrådsvalget i Modum foregår som et  
flertallsvalg.

Velgeren kan da:
• kumulere navn,det vil si,føre opp navn som står på  
 godkjent valgliste engang til ved å sette et kryss, eller  
 ved å skrive kum ved navnet, eller ved å skrive navnet  
 en gang til 
• tilføye navn på valglisten og tydelig angi hvor på listen  
 navnet skal stå 
• stryke navn på valglisten ved å sette strek over navnet 
• endre rekkefølgen på navn ved å endre nummer foran  
 navnene eller endre plassen på stemmeseddelsen.
 
De ti som får flest stemmer ved valget, velges inn i 
menighetsrådet. De fem neste blir valgt til varamenn i 
den rekkefølge de får antall stemmer.
 
Kirkevergen

Menighetsrådsvalg i oktober
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Tirsdag 20. september inviteres du 
til høstens Alpha-kurs i Åmot kirke. 
Her møter du Anne Dahl, Lise W. 
Kleven, Trine Gjermundbo, Dagrunn 
Buxrud, Lisbeth Nilsen, Elsa Thomsen og 
flere andre som er vertskap for kurset 
denne høsten.  Alle er velkommen på 
Alpha-kurs, og det er mange forskjellige 
grunner til at mennesker deltar. Noen 
prøver å finne ut om Gud finnes. Andre 
søker et nytt miljø og nye venner. Alpha 
er en anledning for deg til å utforske den 
kristne tro i et åpent og avslappende 
miljø. Kurset består av 8 tankevekkende 
samlinger. Hver kveld begynner med et 
måltid. Det er hyggelig å spise sammen 
og det gjør det litt lettere å bli kjent 
med nye. Vi håper at maten … vil smake. 
Av og til er det vanlig kveldsmat, andre 
ganger er det kanskje noe varmt… 
I løpet av semesteret vil flere av kirkens 
ansatte og frivillige undervise i sentrale 
temaer i den kristne tro, men kanskje på 
en annen måte enn du forventer…
”Gruppene er det fineste med Alpha” 
sier mange av de som går på Alpha-kurs. 
I smågrupper etter undervisningen får 
du muligheten til å stille dine spørsmål. 
Ingen spørsmål er feil eller for dumme. 
Ingen skal presse deg til å tro eller gjøre 
noe som du ikke er klar for. Dette er din 
arena til å finne nye venner og uttrykke 
dine meninger om livet og kveldens tema. 
Samtalen i gruppene avsluttes til avtalt 
tid. 

Kanskje er tiden inne til å prøve noe 
nytt! 
Vi kan ikke love at et under skal skje, 
men vi kan love at du vil få være en del 
av et åpent fellesskap der de livsviktige 
spørsmålene er på dagsorden. 
Kanskje du får en telefon fra en du 
kjenner om å være med på kurset til 
høsten. Eller du kan ringe Modum 
kirkekontor 32 78 32 30 og melde deg på 
Alpha-kurset! 
Velkommen til Alpha-kurs tirsdag 20. 
september kl. 19.30 i Åmot kirke. 
Kurskveldene er lagt til stort sett 
annenhver tirsdag fra 19.30 – 22. 
Kursavgiften er kun 100,- og du betaler 
30,- for måltidet den enkelte kvelden.

Et møte med noen som meldte seg 
på…

• Når gikk du på 
Alpha-kurs?
Det var i fjor høst i 
Åmot kirke.

• Hva motiverte deg 
til å melde deg på? 
Jeg var først og 
fremst nysgjerrig.

 Jeg hadde lyst til å 
delta i et fellesskap 
hvor det blei prata 

om tro og tvil, mellommenneskelige 
spørsmål og om den kristne tro. Det er 
morsomt å utforske!

• Hva satte du pris på ved kurset?
Det var så mye! Spesielt fint var det 
å dele alle tinga som man gikk og 
tenkte på. Alle var så vennlige, åpne og 
imøtekommende. Jeg følte meg forstått 
og godt mottatt. Jeg fikk lyst til å prate 
om emnene med andre. 

• Hvem vil du anbefale Alpha-kurset til? Jeg 
tror mange kan ha glede av dette kurset!

• Når gikk du på 
Alpha-kurs?
Jeg gikk på Alpha-
kurs høsten 2004.

• Hva motiverte deg 
til å melde deg på?
Jeg har vært 
motivert lenge, 
men har ikke hatt 
overskudd til å ha 
noe fast å gå til. 
Det som motiverte 

meg var at jeg gjerne ville bli nærmere 
kjent med Bibelen og den kristne tro.

• Hva satte du pris på ved kurset?
Det jeg først satte pris på var varmen 
og det komme til en kirke som var 
så romslig, og hvor en følte seg så 
velkommen. En ting som at det brant 
fakler ute, inne brant det på peisen, 
koselige bord var dekket og en følte 
varme i dobbelt forstand. Det var viktig 

for meg. Jeg følte det både høytidelig og 
litt ”løssluppet” inne i kirkerommet, for 
der gikk det faktisk an å le. 
Det som betydde mye, var at lederne 
snakket med oss på en slik måte at vi 
var med og forstod det. Det var ikke 
ubegripelig, selv om en del ting ikke er 
til å ta og føle på. Og så synes jeg det 
er fint i gruppene fordi alle var med i 
samtalen og at vi utdypet temaene ut 
fra vår egen oppfatning av det vi pratet 
om. Vi kunne prate om ting jeg har sett 
på som triste og alvorlige samtidig som 
vi hadde det lystig og morsomt. Og de 
fine avslutningene i kirkerommet med 
nydelig musikk og  mulighet for å tenne 
lys i globen.

• Hvem vil du anbefale Alpha-kurset til?
Alle! Alle som tror eller tviler. Kanskje til 
folk i min aldersgruppe som er oppvokst 
med ”det gamle”.

• Når gikk du på 
Alpha-kurs? 
Jeg deltok på 
kurset som gikk 
høsten 2004 i 
Åmot kirke. 

• Hva motiverte deg 
til å melde deg på?
Jeg hadde et 
ønske om å få 
mer åndelighet i 
hverdagen min. 

Det blir fort mye stress. Troen min gir 
fred og ro.

• Hva satte du særlig pris på ved kurset?
Samtalene i smågruppene var utrolig 
ålreite. Der delte vi ulike synspunkter og 
hørte på hverandres meninger. 

• Hvem vil du anbefale Alpha-kurset til?
For alle! Absolutt alle 
mennesker kunne 
ha godt å få lære 
mer om de åndelige 
prinsippene i den 
kristne tro. 

Runar Liodden

Til høsten starter et nytt Alpha-kurs!! 
Har du hørt om dette kurset??

Marita Borgersen, 
27 år, bor på 
Åssiden.

Anne Marie Schei, 
65 år, bor på Åmot.

Ronnie Solberg,
39 år, bor på 
Geithus.
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Sommersamling 2005

Johakim Ørstad, Julie Blegeberg, Rolf og Berit Gundhus, Marianne Skinstad, Nils og Inger 
Tørto, Hanne Moen, Sigfrid Bentzen, Eli Landro og Ole Reidar Hardhaug.
Foran: Britt Dahl, Reidun Hardhaug, Hanne Voss Andersen og Elisabeth Marie Johnsen.

Kvitsund gymnas Kviteseid i Telemark 22.–26. juni.

TRO og LYS – en 
internasjonal kristen 
organisasjon som arbeider 
for å gi utviklingshemmede 
og deres familier en plass i 
kirken og samfunnet.

Hanne og Rolf underholder.

Britt Dahl, leder
TRO og LYS Norge.

Eli Landro, leder
TRO og LYS , Modum.

Etter gudstjenesten. Vennskap 
knyttes og 
styrkes.

«Vi hadde 
det helt 
topp!»
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Hei, du som er 4 år!
Denne høsten vil du, sammen med 
noen som kan følge deg, bli invitert til 
en gudstjeneste i kirken der du bor. 
Er du 4 år og ikke har fått invitasjon, 
er du hjertelig velkommen allikevel.
Menigheten vil gjerne gi deg en bok 
som du kan ta med hjem. I boken 
finner du fortellinger og sanger. 
Hvis du ikke kan komme til den 
gudstjenesten du er invitert til, er 
det fint om noen ringer og sier 
ifra. Da kan du enten komme på en 
av de andre gudstjenestene og få 
boken der eller du kan hente den på 
kirkekontoret.

På bildet ser du Ole 
Brumm, som har 
hengt invitasjonen 
sin rundt halsen. Det 
kan du også gjøre når 
du kommer til denne 
gudstjenesten. (Men 
du bør ikke ha den på 

når du er ute og leker, for da kan du 
henge fast.)

Når og hvor skjer utdelingene i høst?
18. september kl. 11 – Åmot kirke 
23. oktober kl.11 – Heggen kirke og  
     Nykirke kirke
20. november kl. 11 – Heggen kirke
4. desember kl.11 – Snarum kirke

Nytt  tårnbelegg i 
Snarum kirke
Skiferbelegget på tårnet og 
tårnkransen på Snarum kirke vil bli 

skiftet ut med det første.Enkelte skifer 
sitter så løst at det er fare for skader.
Modum menighetsråd og Snarum 
menighetsutvalg  ønsker derfor at 
arbeidet skal gjøres så snart som 
mulig.
Kirkevergen har hatt arbeidet ute på 
anbud, og det er det samme firmaet. 
Ring Blikk og Kobberslageri, som 
hadde  arbeidet på Vestre Spone 
kirke, som vil gå i gang i Snarum kirke 
i høst. Tårnet og tårnkransen blir 
kobberbeslått og takrenner skiftes ut. 
En kort periode vil dette medføre at  
kobberet vil skinne litt,men etter en 
vinter vil det være helt matt.

Fri
Villig
Het
Vi har et stort mangfold av frivillig 
arbeid i menigheten vår! Mange ulike 
aktiviteter pågår året rundt i kirkene 
og i andre lokaler og i hjemmene. I 
Bibelen skriver Paulus om at vi er 
lemmer på et stort legeme. Han 
vil minne oss om at store og små 
oppgaver og funksjoner er like mye 
verdt selv om de ikke alltid får like 
stor oppmerksomhet. Og i en stor 
menighet som vår er det ikke like lett 
å få øye på hverandre. 

Søndag 11. september blir kalt 
frivillighetssøndagen i Tunsberg 
bispedømme. Hos oss betyr det 
at vi i kveldsgudstjenesten i Åmot 
kirke denne søndagen vil ha spesiell 
fokus på mangfoldet av tjenester og 
oppmuntre hverandre til å ha glede 
og stolthet over vår plass på legemet: 
”Vi er alle lemmer på det samme 
legemet!”  
Før gudstjenesten blir det fest-
kirkekafé kl.18. Det blir litt 
program, og kanskje blir det utdelt 
en frivillighetspris. Vi oppfordrer 
herved menighetsbladets lesere til å 
komme med forslag til kandidater til 
prisen, enkeltpersoner eller grupper. 

Tidligere prismottakere er Liv Anna 
Furnes i 2003 og Aslaug Jahren i 
2004. Send et brev eller ring inn ditt 
forslag på en som du mener fortjener 
en spesiell heder for sin frivillighet til 
kirkekontoret innen 1. september. 

Kirkevergen

Kurs i sjelesorg
I høst har Normisjon og Institutt 
for Sjelesorg fått til et spennende 
samarbeid. Det handler om grunnkurs 
i sjelesorg. Menighetsbladet tar en 
prat med Helge Gutuen og Rune 
Stray, og vi spør først om hvordan 
dette har kommet i stand? 

Helge forteller at han har deltatt på 
mange av kursene på det koselige 
huset inne i furuskogen på moen og 
hatt stort utbytte av det. Men han 
har truffet få andre fra distriktet. Med 
det som bakgrunn tok han kontakt og 
spurte om det var mulig at Instituttet 
kunne komme ut til distriktet. Og 
Rune svarer at de syntes det var en 
god idé. Kursene i sjelesorg har rulla 
og gått i mange år med fullt hus. Han 
forteller at de har vært ute av huset 
med grunnkurset på lignende måte 
andre steder, og at det er fint for dem 
å få komme ut. Det har gjerne vært 
helgekurs slik som det også er inne 
på Instituttet, mens det på Vikersund 
menighetssenter blir kveldskurs 
fordelt på de fem onsdagskveldene i 
november. 

Hvem er dette kurset for? 
Rune og Helge svarer at det er 
for alle som ønsker å vite litt om 
sjelesorg. Man trenger ingen spesielle 
forkunnskaper eller utdannelse, heller 
ikke må man ha drevet sjelesorg. 
Man må bare være interessert 
og nysgjerrig. Målsettingen er å 
avmystifisere og alminneliggjøre 
sjelesorg. Det er rett og slett en god 
anledning til å lære noe om det å 
kunne møte medmennesker.

Ny i Modum?
Planlegger dere å flytte 
fra Modum?
Husk å melde i fra til kirkekontoret 
i Modum. Da hjelper du oss 

med å holde 
medlemsregisteret 
oppdatert!
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Høstprogrammet for Vikersund 
Normisjon / Vikersund Menig-
hetssenter er klart.

Normisjon kommer til å fortsette 
med bl.a. temakvelder. Ellers skal 
vi ha et grunnkurs i sjelesorg alle 
onsdagskveldene i november. 

Den 25. september er Menighets-
senteret 25 år. Les også om det 
annet sted i bladet.

• Normisjon starter opp sitt virke
onsdag 7. september med en for-
bønnsgudstjeneste ved Jørgen 
Korsvik. Vi synes det er fint å starte 
høsten med forbønn.

• Onsdag 14. september skal vi ha 
”Minnes du sangen?”
Noen har kanskje sett det svenske 
programmet ”Minns du sången ?” på 
TV. Vi vil ha noe som ligner på det, 
og bl.a. Felleskoret fra Øvre Eiker blir 
med.

• Onsdag 21. september kommer Leif 
Gunnar Engedal  og tar for seg 
emnet ”Selvbilde og gudsbilde”.  
Vi tror denne kvelden vil gi mye til 
mange.

• Onsdag 5. oktober er det Anne Dahl 
som har emnet ”Be for livet”.
Anne har alltid mye å gi, og nå ser 
vi fram til  hennes undervisning om 
bønn.

• Onsdag 12. oktober er det Eli og 
Terje Landro sin tur. Deres emne 
er: ”Det som er, eller det som 
går for å være?” Emnet gjør meg 
virkelig nysgjerrig. Hva skal dette 
handle om?  Den som kommer får 
høre.  Men vi har opplevd to kvelder 
med Eli og Terje før, så vi gleder oss.

• Onsdag 19. oktober blir emnet 
”Ikoner. Hellige bilder”.  
Ikonmaler Sidsel Mamen har 
utstilling og foredrag. Sidsel bor i 
Røyken. Hun jobber i  Bibelselskapet, 
men en dag i uken er viet ikonmaling. 
Hun har vært elev både i Finland og 
Sverige. Utstillingen kan en se før og 
etter foredraget.
 
• Alle onsdagskveldene i november er 
det  altså kurs i sjelesorg og onsdag 7. 
desember synger vi julen inn.
Det blir Formiddagstreff den tredje 
tirsdagen i måneden.

• Lørdagskafe kunngjøres ved 
annonser.

Utover det programmet Normisjons 
styre står for,  er vi svært glade 
for Modum Soul Children som 
er et Normisjons-konsept. Vi er 
også glade for Heggen Gospel 
og for at Modum menighet 
setter i gang småbarnstreff  på 
Menighetssenteret. Opplysninger v/ 
diakon Eli Landro. 

• En Tro og Lys – gudstjeneste blir 
det også.

• En gang i måneden har Misjons-
sambandet møte. 

Heggen menighetsutvalg vil også i år 
arrangere juletrefest. Kunngjøring 
senere.

Vi håper mange finner noe av 
interesse. Alle er hjertelig velkommen 
til arrangementene. Viser også til  
programfolderen som spres i august. 
                                                      
Helge Gutuen

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Spennende høstprogram 
på Vikersund menighetssenter

Praktisk om kurset: 
Innholdet på kurskveldene 
tilsvarer det som heter Grunnkurs 
1 i sjelesorg. Det består av 10 
undervisningstimer, som blir til 5 
kvelder på menighetssenteret med 
2 timer undervisning, kl. 19 – 21, 
med en kaffepause i midten. Det 
handler om livsnær sjelesorg med 
utgangspunkt i menneskers liv. Derfor 
er emnene for kveldene ting som 
angår folk flest. 

Overskriften for de fem kveldene er: 
•  Hva er egentlig sjelesorg? 
 v/Berit Okkenhaug.
•  Bibel og bønn i sjelesorgen – 
 hva er god bruk? v/Rune Stray.
•  Sjelesorg i bibelske tekster:   
 Evangeliene. v/Bjørn Rasmussen.
• Dialogen mellom bibelfortellingen og
  våre egne liv. v/Torhild Ruud.
• Den gode samtalen. 
 v/Gunnar Fagerli. 

Hver kveld kan stå isolert på egne 
ben, og det er mulig å komme uten 
å ha meldt seg på. Samtidig er det 
ønskelig at så mange som mulig 
melder seg på, og det er bare de 
som melder seg på og deltar på alle 
kveldene som får kursbevis. Kursavgift 
er kr. 100 for hele kurset.

Påmelding kan skje til Helge Gutuen 
på tlf 32 78 82 26 / 906 68 615 innen 
20. oktober. 

Både Normisjon og Institutt for 
Sjelesorg er veldig godt fornøyd med 
samarbeidet som gir flotte kvelder 
på menighetssenteret samtidig som 
Instituttet får blest om seg.

Eli Landro
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Vikersund menighetssenter 25 år

Historisk 
tilbakeblikk
– Dette er på flere måter en spesiell 
dag i dag og i år. Guds ord har vært 
forkynt på akkurat dette stedet i 
115 år. Det var i 1890 at Vigersund 
Bedehus ble bygget på denne tomta. 
Noen år senere i 1901 ble det bygget 
klokketårn og alterparti på huset som 
da ble Vikersund Kapell.

Jeg tror det gamle kapellet har betydd 
mye for mange mennesker, men 
etter hvert ble huset for gammelt 
og lite hensiktsmessig for de mange 
aktiviteter som var på kapellet.
Vi husker vel noen og en hver at det 
ble mye fyring på vinterstid i forkant 
av både søndagsskole og gudstjenester 
og andre arrangementer.
De første ideene og innsamlinger 

til en nytt Menighetssenter begynte 
allerede i 1973 og det var forskjellige 
innsamlingsaksjoner i flere år.

I 1974/75 ble stiftelsen Vikersund 
Menighetssenter opprettet etter 
vedtak på årsmøte i daværende 
Vikersund Indremisjon og vedtak i 
Heggen Menighetsråd. Styret skulle 
bestå at 3 representanter fra hver 
av disse. Styret ble i 1978 utvidet 
med flere medlemmer som dannet 
en byggekomite, som bestod av 
følgende: Per Arne Aasen, Arne Ruud, 
Gunnar Hellerud, Kjellaug Rasmussen, 
Oddvar Moen, Helge Grøsland, Erling 
Engmark, Per Mørk og Jan Marcussen 
som formann og Oddvar Moen ble 
dugnadssjef.

I februar 1979 var det biskop Dagfinn 
Hauge som begynte dugnaden i det 
har reiv av den første planken på det 
gamle Kapellet. Et par år etter kom 

klokketårnet på plass med det gamle 
klokka fra Kapellet som igjen kaller til 
felleskap og samvær om Guds ord.
Mange har benyttet seg av huset til 
forskjellige arrangementer i disse 
årene. Nå er det gått 25 år og huset 
er et kjennemerke i Vikersundgata.

Men hva er det egentlig vi forventer av 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 den travle led 
– og bringer bud om fred.

Kanskje vi kan si at Menighetssenteret 
skal være en «rasteplass» på veien
eller et sted hvor man kan finne 
avkobling og tilkobling i en travel 
hverdag.
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Vi håper huset kan fortsatt bli til 
velsignelse for mange unge og eldre
Vi håper forsatt på at menighets-
senteret også i årene som kommer 
vil få en sentral plass i dagliglivet i 
Vikersund og gi miljøet varme og evig 
verdier.

Jan Marcussen
leder av styret

Vikersund Menighetssenter har 25 års 
Jubileum, og Jan Marcussen,
fortell oss litt om driften i dag.

– Bruken av senteret i dag inkluderer 
en rekke grupper. Blant annet 
trosopplæring i form av konfirmant 
arbeid, Heggen Gospel, Modum 
Kammerkor og O2 koret har sine 
øvelser her, samt sanitetsforeningen 
er flittige brukere.

Vikersund Normisjon er en aktiv 
bruker av Menighetssenteret 
som arrangerer temakvelder, 
formiddagstreff og lørdagskafé. I 2004 
var det tilsammen 50 arrangementer.
Styret i Vikersund Menighetssenter 
står for utleievirksomheten av huset 
f.eks. til minnesamvær, konfirmasjon, 
dåpsselskaper, bursdagsselskaper, 
lag og foreninger. Senteret har et 
velutstyrt kjøkken, slik at huset kan 
brukes både til hverdag og fest.

Hvordan klarer dere å holde et så høyt 
aktivitetsnivå?

Det hele er basert på frivillighet, sånn 
sett har vi rundt 35 selvoppofrende 
personer. Disse bidrar på idealistisk 
grunnlag. Når det er sagt, benytter 
jeg anledningen til å invitere flere 
nye interesserte. De er alle hjertelig 
velkommen til oss.   

Du nevnte gudstjenester i tilbake-
blikket ditt, men det har dere vel ikke i 
dag?

Det stemmer, og gudstjenestene 
savner vi. I ”gamle dager” var det 
gudstjeneste her en gang i måneden. 
Jeg håper at vi kan få tilbake denne 
ordningen.

Hvilke tanker gjør du deg om fremtiden 
til senteret?

Jeg håper det fortsatt skal springe 
mye ut av det miljøet vi har skapt 
her. Men det er klart, vi kan ikke hvile 
på laurbærene. Vi må sette fokus på 
det som kan gi mennesker en mer 
innholdsrik hverdag. Vårt mål er stadig 
å skape et godt kristent fellesskap 
midt i sentrum av Vikersund.

Red.
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RADIO MODUM
Daglige Tankestreif i Lunsjtimen mellom 11.00 og 12.00.

Fra Gospel til åndelige viser i bl.a. programmet
Kilden torsdag 20.00 – søndag 11.00 og mandag 13.00.

R-35
Få med deg radioandaktene på Radio R-35
hver onsdag og fredag kl. 08.15 og 16.15
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Navn F.år  Kirke Dato

Ragnhild Hansen 1915 Heggen  03.05.05
Arne Martin Berntsen 1921 Nykirke  04.05.05
Per Knudsen 1948 Vestre Spone  06.05.05 
Ester Birgitte Formo 1922 Vestre Spone 10.05.05
Frank Simensen 1972 Haug krk. 12.05.05
Hans Austad 1915 Heggen 24.05.05
Rolf-Magnus Ravnsborg 1925 Åmot 24.05.05
Julie Halveg 1917 Heggen  26.05.05
Tor Sletten 1955 Åmot 26.05.05
Kjell André Drolsum 1922 Rud  27.05.05
Margit Sletten 1920 Nykirke 31.05.05
Leif Gregersen 1917 Nykirke 07.06.05
Ole Gunnar Andreassen 1947 Åmot  22.06.05

Navn F.år  Kirke Dato

Nils G. Moviken 1926 Heggen  24.06.05
Odd Josef Espenes 1919 Heggen 06.07.05
Gudrun Solveig Gaarud 1945 Snarum 12.07.05
Frida Ingeborg Tandberg 1924 Åmot  21.07.05
Borghild Bentzen 1925 Heggen 21.07.05
Frank Leikanger 1966 Åmot  28.07.05 
Ruth Johanne Kristiansen 1914 Heggen 29.07.05 
Gunn Lieng 1919 Heggen 29.07.05 
Randi Olsen 1925 Heggen 03.08.05
Leif Halvorsen 1924 Heggen 03.08.05 
Finn Erik Moe 1946 Åmot  09.08.05 
Nils Robert Braathen 1917 Heggen 10.08.05
Kari Anita Stadheim 1969 Nykirke 05.08.05

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Eirik Berget 24.04.05 Snarum krk.
Hedda Kind Kjellevold 24.04.05 Snarum krk. 
Mathilde Irene Lanto - Carlsen 24.04.05 Åmot krk. 
Monica Lindgren 24.04.05 Åmot krk. 
Viljar Sandbraaten Saastad 24.04.05 Snarum krk.
Inger Synnøve Skinstad 01.05.05 Heggen krk.
Marcus Plomås Strandbråten 01.05.05 Nykirke krk.
Kevin Langegård Nilsen 05.05.05 Rud kirke
Silje Frammarsvik 08.05.05 Heggen kirke
Sander Holseter-Karlsen 15.05.05 Heggen krk.
Kristina Lind 22.05.05 Snarum kirke
Silje Lobben 22.05.05 Snarum kirke
Gaute Skogheim Næss 05.06.05 Rud kirke
Elise Solbakken Engen 12.06.05 Åmot kirke
Vår Hartz Nilsen 12.06.05 Åmot kirke
Nathaniel Nicolai Steenfeldt-
Gjersøe 12.06.05 Sjømannskirken i  
  Torrevieja
Maja Kruhaug Ødegård 12.06.05 Åmot kirk
Erik Bekken 26.06.05 Vatnås kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Mats Olsen Bye 26.06.05 Heggen krk.
Rut Gulestøl Følstad 26.06.05 Heggen kirke
Endre Sveinsson Lie 26.06.05 Nykirke krk.
Henrik Holm Nes 26.06.05 Heggen krk.
Mats Tandberg 03.07.05 Åmot
Ine Arnesen 10.07.05 Heggen
Marie Jelstad 10.07.05 Heggen
Ronja Kronstad 10.07.05 Heggen
Nora Helen Ringdal 10.07.05 Heggen
Liv Reidun Vervik 10.07.05 Heggen
Joachim Korsbøen Andersen 29.07.05 Snarum
Mats Bye Martinsen 29.07.05 Snarum
Bjørn Tore Hagen 07.08.05 Heggen
Selma Hollerud 07.08.05 Åmot
Alexander Lieng Jacobsen 07.08.05 Heggen
Hanna Emilie Knudsen Neill 07.08.05 Heggen
Sunniva Hansen Sandland 07.08.05 Heggen
Eline StrandbrÂten 07.08.05 Åmot
Magnus Wie 07.08.05 Heggen

Vigde
Dato Navn Kirke

25.06: Kari Åshild Hovde og Stig Bjerring Snarum
 Caroline Gjesmoe og Kristian Øierud Johnsen Heggen
 Heidi Evensen og Jarle Hopperstad Heggen

14.07: Maria Brastad og Ingar Hansen Heggen
 Camilla Brastad og Håkon Lorentz Kristoffersen Heggen

23.07: Cecilie Carina Berg og Per Håkon Skogheim Heggen

Dato Navn Kirke

30.07: Sonja Helen Selbo og Tommy Danielsen Kvam Heggen
 Tone Ruud og Magnus Olslund Åmot
 Iris Skinnes og Arne Skinnes Nykirke
 Anne-Beate Klungsøyr og Rune Haugsvær Heggen

06.08: Hilde Elisabeth Utsi og Tony Andre Sørstrøm Heggen
 Lisabeth Bergsland og Andreas Viljugrein Heggen
 Marianne Nyhus og Kjetil Brenna Nykirke
 Julie Moen og Jarle Hjelmsæth Hildeskår Heggen



Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

August
21. august – 14.s.e.pinse
Luk. 10: 25 - 37
Blaafarveværket kl. 11.00
Felles gudstjeneste for hele Modum. 
Per Arne Dahl og Runar J. Liodden m.fl.

28. august – 15.s.e.pinse
Luk. 17: 11 - 19
Snarum kl. 11.00. Konfirmantpresentasjon. Arild Løvik og 
Anne Hæhre
Vestre Spone kl.17.00. Konfirmantpresentasjon. Arild Løvik 
og Anne Hæhre
Åmot kl. 11.00. Runar J. Liodden og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00. Berit Okkenhaug

September
4. september – 16.s.e.påske
1.Kong. 17: 8 - 16
Heggen kl. 11.00. Konfirmantpresentasjon. Jon Mamen og 
Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00. Konfirmantpresentasjon. Runar J. Liodden 
og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00. Inger Ma Bjønnes

11. september – 17.s.e.pinse
Joh. 11: 17 – 27. 37 - 44
Heggen kl. 11.00. Arild Løvik og Knut Johnsen
Snarum kl. 11.00. Jon Mamen og Anne Hæhre
Rud kl. 17.00. Konfirmantpresentasjon. Arild Løvik og Knut 
Johnsen
Åmot kl. 20.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit. kl.18.00: 
Fest-kirkekafe for frivillige medarbeidere.
Olavskirken kl. 11.00. Notto Thelle

18. september – 18.s.e.pinse
Mark. 2: 18 - 28
Vestre Spone kl. 11.00. Jubileumsgudstjeneste. Jon Mamen, 
Arild Løvik og Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00. Utdeling av Barnas kirkebok til 4-åringer. 
Runar J. Liodden, Stian Tveit og Åmot barnegospel.
Olavskirken kl. 11.00. Rune Stray og John Kr. Rolfsnes

25. september – 19.s.e.pinse
Mark. 12: 28 - 34
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen
Nykirke kl. 11.00. Konfirmantpresentasjon og -jubileum. 
Runar J. Liodden og Stian Tveit
Åmot kl. 19.00. Tro og lys-gudstjeneste
Olavskirken kl. 11.00. Bjørn Rasmussen

Oktober
2. oktober – 20.s.e.pinse
Mark. 2: 1 - 12
Heggen kl. 11.00. Konfirmantjubileum. Jon Mamen og Knut 
Johnsen
Åmot kl. 11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00. Gunnar Fagerli

9. oktober – 21.s.e.pinse
Mark. 10: 2 - 9
Snarum kl. 11.00. Jon Mamen
Menighetsrådsvalg etter gudstjenesten
Rud kl. 17.00. Jan Egil Heier
Menighetsrådsvalg etter gudstjenesten.
Åmot kl. 19.00: Kirkekafe. kl. 20.00: gudstjeneste v/ 
Runar J. Liodden og Stian Tveit. Menighetsrådsvalg før 
gudstjenesten.
Olavskirken kl. 11.00. Tor Eika

16. oktober – 22.s.e.pinse
Apg. 17: 22 - 32
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen. 
Menighetsrådsvalg etter gudstjenesten
Vestre Spone kl. 17.00. Jan Egil Heier og Knut Johnsen. 
Utdeling av Barnas Kirkebok
Menighetsrådsvalg etter gudstjenesten.
Åmot kl. 11.00. / Per Arne Dahl og Stian Tveit.
Kl.17.00: Amazonas worship. Kun for ungdom. 
Olavskirken kl. 11.00. Inger Ma Bjønnes

GUDSTJENESTER

Kirkens SOS i Buskerud
trenger flere frivillige. Ta kontakt!


