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Intervju med Kathrine
Sævre Breivik         side 7

Heggen Gospel    side 6

Prestegårdshagen 
flittig brukt         side 16

Halleluja!
Lovsyng Gud i hans helligdom!
Lov ham i hans mektige hvelving.
Lov ham for hans storverk.
Lov ham for hans store velde.
Lov ham med gjallende horn.
Lov ham med harpe og lyre.

Lov ham med trommer og dans.
Lov ham med strengespill og fløyte.
Lov ham til tonende symbaler.
Lov ham med rungende symbaler!
Alt som har ånde, skal love Herren.
Halleluja!
Salme 150 i Bibelen
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Halleluja!

Lovsyng Gud i hans helligdom!

Lov ham i hans mektige hvelving.

Lov ham for hans storverk.

Lov ham for hans store velde.

Lov ham med gjallende horn.

Lov ham med harpe og lyre.

Lov ham med trommer og dans.

Lov ham med strengespill og fløyte.

Lov ham til tonende symbaler.

Lov ham med rungende symbaler!

Alt som har ånde, skal love Herren.

Halleluja!
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Intet sted er slik for oss
som vårt kjære Kløftefoss.
Her er fred og her er ro
på den vakre furumo.
Ned i dalen fossen bruser 
over moen skogen suser. 
Kløftefoss du er alt for oss.

Grenna vår er ikke stor
og den ligger langt mor nord.
Men vi bygger og vi bor
og ved samhold trivsel gror.
Her i skogen har vi vårt yrke
det gir kroppen sunnhet og styrke.
Kløftefoss du er alt for oss.

Kom en vakker sommerdag 
da er skogen deilig sval.
Og når høstens fargespill
rundt i ås og li tar til.
Tyttebæret rød på tua
bringer inntekt inn i stua.
Kløftefoss du er alt for oss.

Når i vinterens hvite drakt
du er kledt i all dens prakt.
Skogen trollsk og mektig står,
arbeidsliv der inne rår.
Øksehugg og bjellesingel
kaffevarme under himmel.
Kløftefoss du er alt for oss.

Snedekt skog i måneskinn
ta på ski og gå der inn.
Møter du med åpen sans
eventyrets stråleglans.
Bygda vår den er så vakker
her er åser, vidder og bakker.
Kløftefoss du er alt for oss.

Ukjent forfatter

Kilde: 
Modum menighetsblad nr. 5/1981

 Sang til Kløftefoss



Modum Menighetsblad Nr. 3/2021
3

    

Skolene er i gang, konfirmantene er 
på plass, aktivitetene starter opp igjen. 
Vi kan feire gudstjenester nesten som 
vanlig.

Gamle motorer som har stått 
ubrukt lenge kan være vanskelig å få 
start på. Om vi da spruter litt startgass 
inn i luftfilteret, så hender det motoren 
hogger til og starter. Da kan vi gi full 
gass.

Det siste halvannet året har jeg 
opplevd at mye har gått litt på tomgang. 
Har liksom ikke fått skikkelig turtall, i 
hverken arbeidsliv eller livet ellers. 
Det måtte være sånn med denne 
pandemien.

Alt tyder på at nå er vi på vei ut av 
den. Nå kan vi komme tilbake til mer 
normale tilstander. Jeg tror ikke det 
vil gjøre seg helt av seg selv. Mulig det 
fortsatt går en stund før det blir vanlig 
og naturlig å håndhilse og å klemme 
igjen og at vi vil være flinkere til å vaske 
hendene og til å holde oss hjemme når 
vi er syke.

Likevel så ser vi nå at det går rett 
vei. Mer og mer kan vi gjøre. Vi kan 
samles. Ja, vi kan være sammen igjen. Vi 
kan møtes i sosiale lag, og vi kan være 
med på arrangementer.

Men jeg tror ikke det vil gå helt 
av seg selv å komme tilbake dit vi var. 

Er vi kanskje bli litt mer reserverte? 
Er vi blitt litt mer asosiale? Vil vi 
automatisk gå like mye på kino eller til 
gudstjenester som vi gjorde før?

I dette menighetsbladet vil du se at 
mye har skjedd, også i denne krevende 
tiden, og mye skal foregå fremover. La 
oss alle sammen være litt ekstra på 
tilbudssida. Kanskje må vi ta et lite 
ekstra initiativ for å komme i gang igjen. 
Kanskje vi trenger litt startgass?

Om noen inviterer meg med på 
noe som skal skje, så synes jeg det er 

hyggelig. La oss alle hjelpe hverandre til 
å komme i gang igjen. Spør noen om 
de vil være med på noe. Det kan være 
så mye forskjellig. Det kan være i lag 
og foreninger, i kirkesammenheng eller 
i idrettslaget.

Kanskje du og jeg kan være litt 
startgass, slik at vi får hverandre og 
samfunnet godt i gang igjen.

Geir prest

En ny start
Kanskje vi trenger litt startgass?

Samfunnet åpner mer og mer, og vi 
gleder oss over at vi igjen kan begynne 
å feire gudstjenester på ganske vanlig 
vis. Vi er ikke der helt enda, men vi 
planlegger for det.

Enn så lenge vil vi registrere dem 
som kommer og følge de smitte- 
vernkrav som til enhver tid gjelder.

Det er virkelig gledelig å oppleve 
at vi kan gjennomføre mer og mer på 

vanlig vis. Vi planlegger med både Åmot 
barnegospel og Modum Soul Children 
inn i gudstjenestene fremover og ser 
frem til å ta imot masse flotte 4-åringer 
til utdeling av «Min kirkebok». Vi håper 
også å få gjennomført LysVåken for 
dem på 6. trinn.

Ikke minst så ser vi frem til igjen 
å kunne fylle kirkene med flere enn 2 
dåp i hver gudstjeneste. Fremover vil vi 

også legge til rette slik at vi kan ha flere 
gudstjenester med nattverd, noe som 
har vært svært redusert i koronatiden 
og som flere har savnet.

Følg med i Bygdeposten og på 
våre hjemmesider og velkommen til 
gudstjenester i Modum menighet. 

Geir prest

Heggen kirke, 
Foto: Geir E. Holberg

 Velkommen til gudstjenester!
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• Hva er din rolle i vaksinasjonsarbei-
det i Modum? 
Jeg har ansvaret for å koordinere og 
lede vaksinearbeidet i kommunen.

• Hvor mange doser er satt i Modum 
så langt?
I skrivende stund har 6908 fått første 
dose, og 4720 har fått to doser.

• Hva har du lært ved 
å lede dette arbeidet?
Jeg har blant annet lært 
mange nye kollegaer å 
kjenne, og sett at når 
en helt ny oppgave 
skal løses er det veldig 
mange dyktige og løs-
ningsorienterte men-
nesker som bidrar og 
er positive til å stå på 
ekstra. 

• Hva har fungert? 
Veldig mye har fun-
gert. For eksempel har 
samarbeidsevnen blant 
ansatte og innbyggere 
vært helt avgjørende.

• Hva synes du har 
vært utfordrende?
Uforutsigbarheten. Å 
ikke vite hvor mange 
vaksiner vi får før 10 
dager før, er utford-
rende logistikkmessig. 
Og det er uforutsig-
bart når intervalltidene 
(uker mellom første og 

andre dose) forandrer seg ofte – 5 gan-
ger siden mars – og når prioriterings-
gruppene forandrer seg. Det er veldig 
forståelig at det skjer, og jeg har stor 
respekt for arbeidet FHI og regjerin-
gen gjør. Men vi må forandre opplegget 
vårt hver gang det blir en forandring. 

• Hvordan trives du med å være med i 
Nykirke- og Åmot kirkeutvalg?
Det er interessant å være sammen 
med andre som har forskjellige tanker 
og ideer.

• Hva slags forhold til kirke og kristen 
tro har du vokst opp med?
Jeg er oppvokst i et hjem hvor en for-
elder var kristen. 

• Hva setter du pris på ved Modum 
menighet?
Mye aktivitet i menigheten og mange 
som bidrar.

• Hva savner du?
En fornyelse av gudstjenesten. Det er 
sikkert ikke lett å aktualisere og skape  
entusiasme rundt et 2000 år gam-
melt budskap år etter år. Men med de 
samme ritualene, rutinene og salmene  
synes jeg at gudstjenesten kan bli kjede- 
lig.

• Det er stortingsvalg i høst. Hva ville 
du tatt tak i hvis du ble statsminister 
i Norge? 
Jeg ville tatt tak i noen som kunne tatt 
over oppgaven, siden det ikke ville vært 
en fordel for Norge om jeg var stats-
minister. 

Dette intervjuet ble gjort før somme-
ren. 

Vaksinasjonsarbeidet 
i Modum
Intervju med Wencke Vooren Aase

Tekst og foto: Runar Liodden
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I løpet av to helger i august fikk vi 
heldigvis gjennomført 18 konfirma-
sjonsgudstjenester for vårens konfir- 
manter. Med mange ekstra guds-
tjenester fikk også den enkelte 
konfirmant mulighet til å ha med seg 
flere gjester i gudstjenestene. Det har vi 
prioritert. Det har vært gledelig å se at 

så mange har stått rundt konfirmanten 
og deltatt på den store dagen. En stor 
takk til alle konfirmanter, foreldre, 
ansatte og frivillige for stor forståelse 
og medvirkning når alt måtte utsettes 
fra i vår.

Vi gratulerer hver enkelt konfirmant 
med vel gjennomført konfirmanttid 

og håper å se dere igjen med jevne 
mellomrom. Dere er alltid velkomne 
til kirken.

Sokneprest Geir E. Holberg

Bildene viser glimt fra noen av 
konfirmasjonsgudstjenestene.

 18 konfirmasjonsgudstjenester!
Åmot Foto: Audun HaugenNykirke Foto: Audun Haugen

Rud Foto: Geir E. Holberg Vestre Spone Foto: Audun HaugenSnarum Foto: Geir E. Holberg

Heggen            Foto: Helge HaavikGulsrud   Foto: Geir E. Holberg



Modum Menighetsblad Nr. 3/2021
6

Heggen gospel på tur Heggen gospel på tur 
til Ulsteinvik!til Ulsteinvik!
Endelig kunne Heggen gospel dra på 
tur igjen! Dessverre ikke til Tyskland, 
men til Vestlandet. Med klarsignal fra 
beredskapsgruppa pakket vi baggen og 
dro til Ulsteinvik med buss mandag 21. 
juni. 

Etter et år uten turné tror jeg vi alle 
kjente på savnet etter å dra på tur med 
denne gode gjengen. Busstur er alltid 
stemning, hvor vi hører på musikk, 
snakker sammen og alltid noen som 
sover litt. 

På kvelden ankom vi folkehøgskolen 
hvor vi skulle bo og spise. Det var mye 
å finne på der, man kunne spille spill ute 
i fellesarealene, raspeball i gymsalen 
eller bare snakke og bli bedre kjent 
med hverandre. 

Vi fikk dra på fuglefjellet Runde for 
å se på lundefuglene som kom inn fra 
havet. Vi hadde strålende vær, og det 
var en flott opplevelse å se fuglene. 
Lundefugler er jo et sjeldent syn i 
Modum. 

På sankthans dro vi for å se på 
sankthansbålet på Flø, før vi dro videre 
til en strand for å grille pølser og 
marshmallows. Treklang var selvfølgelig 
pakket med for optimal stemning. 

Vi var også på bytur til Ålesund og 
Atlanterhavsparken. På kveldene så vi 
på film, alt fra den nye Disney+ filmen 
Raya og den siste dragen til Tokyo drift. 
Noe for enhver smak. 

På fredagen hadde vi konsert i 
Ulstein kyrkje. Det ble en bra konsert 
og ga en skikkelig turné-følelse. Ett 
par ungdommer fra Ulsteinvik Tensing 
kom for å se på oss, det var veldig 
koselig. Vi inviterte dem til å komme 
på folkehøgskolen for å spille raspeball 
med oss. 

Selvfølgelig kan det ikke bli helt tur 
med Heggen gospel uten «It’s a new 
morning» og bibeltime. 

Grand prix var en suksess. På 
lørdagskvelden kunne vi endelig få 
vise fram det vi hadde av talent, eller 
mangelen på det, til de andre i koret. Alt 
fra sang, musikk og dans til morsomme 
konkurranser. Etter Grand prix ga vi 
en ordentlig takk til dirigentene våre, 
Sara og Thea, og lederen vår Felix 
som slutter, etterfulgt av en rørende 
kveldsavslutning med Malin og meg. En 
tårevåt avslutning for noen. 

Vi kan se tilbake på en vellykket 
tur til Ulsteinvik, med mye variert 
innhold og et styrket samhold. Jeg 
gleder meg til oppstarten nå i høst og 
forberedelsene til neste Tysklandsturné 
og 50-årsjubileum.

Tekst og foto: Karoline Myro
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En utforkjøring med bil en mørk 
novemberkveld i 1999 snudde opp 
ned på livet til Kathrine. Etter ulykken 
har hun vært rullestolbruker og 
lever med et betydelig nedsatt fysisk 
funksjonsnivå. Dette har imidlertid 
ikke hindret henne i å være aktivt med 
i menighetens liv og gjøremål. Kathrine 
er blant annet med i bønnegruppa, er 
bønnefadder for konfirmanter, er med 
prest Runar i konfirmanttimer hvor 
hun forteller historien sin, og hun er 
også med som nattverds-utdeler under 
noen gudstjenester.

De lange, korona-nedstengte 
periodene med avlyste arrangementer, 
avstandskrav og munnbindkrav, og 
ikke minst forbud mot klemming og 
håndhilsing, har gjort noe med mange 
av oss. Hvordan er det å leve under 
slike regler når man på samme tid er 
funksjonshemmet, utadvendt og sosial, 
og så glad i klemmer som det Kathrine 
er? Så vi spør:

• Hvordan har det vært å være deg 
under koronatiden?

Det har gitt meg utrolig mange 
begrensninger. Vi har jo levd med at 
vi skal holde oss mest mulig hjemme, 
utenom nødvendige ærender. Det har 
gjort meg veldig isolert. Jeg som er på 
hils med omtrent alle jeg møter, har 
ikke hatt så mange å hilse på. Og det 
har gått ut over talen. Jeg har rett og 
slett ikke fått snakket nok til å holde 
stemmen ved like, forteller hun.

Mannen hennes, Lars Olav, kaller 

henne humoristisk for «humla mi», 
når det er vanskelig å tyde ordene 
som summer frem. Når intervjueren 
fremholder at det går greit å forstå hva 
hun sier, forteller hun at hun anstrenger 
seg ekstra mye for å snakke tydelig nå. 
Stemmetrening må hun altså fortsette 
med. Men heldigvis blir det flere 
anledninger til å trene stemmen nå 
som det åpnes opp igjen i samfunnet!
Frimodigheten trenger hun også å 
trene på, mener Kathrine. Det å måtte 
anstrenge seg for å prate og gjøre seg 
forstått, gjorde at hun ble litt redd 
for å snakke med folk. Å måtte bruke 
munnbind gjorde det enda vanskeligere.

• Hvordan har det vært å være uten 
klemmer (fra andre enn i familien) i 
lange tider?

Forferdelig! Klemmer er kontakt-
skapende, sier Kathrine. Den som 
klemmer, må bøye seg ned til meg, og 
jeg føler meg sett på en annen måte.

• Har koronatiden også ført noe bra 
med seg?

Jeg har fått mer tid til bønn, svarer 
Kathrine. Og jeg føler at Gud er med 
på humoren min på en annen måte – 
kanskje nærmere enn før? Han forstår! 
Humor er en uunnværlig del av 
Kathrines liv. Svigerfaren har uttalt at 
humoren hennes er en nådegave til 
nytte for både henne selv og andre.

• Har du vært redd for å bli smittet 
av korona?

Nei. Andreas, sønnen vår, ble faktisk 
smittet i februar, uten at resten av 
familien ble det. Uansett har jeg ikke 
vært redd for å bli smittet selv. Jeg har 
tenkt at hvis det skjer, så skjer det, 
forteller Kathrine, samtidig som hun 
også er glad for å være fullvaksinert nå.

• Hva gleder du deg til å gjøre i et 
gjenåpnet samfunn?

Å være mer ute, hilse på alle folk igjen 
– uten munnbind!

Tekst og foto: Kirsti Hole

Intervju med 

Kathrine Sævre Breivik 

– Kathrine om korona
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På smia har Erik vært hele livet, han ble 
født inn i bedriften og er tredje gene-
rasjon i jobben. Hans bestefar startet 
Smia allerede i 1934 før hans far tok 
over, og nå er det Erik som driver verk-
stedet. Erik er født og oppvokst i Åmot 
og er utdannet innen faget. Utdannel-
sen tok han på Åssiden videregående 
skole. I dag er det mer et mekanisk 
verksted og ikke smie som før, sier 
han. Bestefaren min var mer det en kan  
kalle en ordentlig gammeldags smed, 
og vi driver litt med det fortsatt, men 
jeg vil ikke kalle meg smed. 

– Hva førte deg inn i denne bransjen?
Siden familien har drevet smie/ 
mekanisk verksted her i tre genera- 
sjoner, var det aldri noen tvil om hva 
som skulle bli mitt levebrød. Bortsett 
fra en arbeidsuke på AASS bryggeri 
som hjelpemann på transport i åttende 

klasse, har jeg jobbet her. Så selv om 
jeg syntes det også var gøy, følte jeg at 
det var på smia/verkstedet jeg hørte 
hjemme.

– Hvilke oppdrag har dere mest av?
Vi har ingen fast produksjon, bare 
ordrevirksomhet, så vi tar alle slags 
oppdrag innen stål- og metallarbeider 
og reparasjoner av maskiner og utstyr. 
Eksempelvis produserer vi mye trap-
per og rekkverk. Ellers gjør vi mye for-
skjellig. Og så selger vi stål og metaller. 
Oppsummert så lager vi det kunden 
ønsker innen stål- og metallarbeid.

– Hva gleder du deg over i arbeidet 
med Smia verksted?
Min motivasjon i arbeidet er å skape 
noen arbeidsplasser i nærmiljøet Pr 
nå er vi seks stykker med meg selv. Å  
skape verdier som varer og hjelpe 

kunder med 
alle slags øns-
ker er fint. 
Vi må være 
løsningsorien- 
tert, og jeg blir  
fornøyd når vi 
får til gode løs-
ninger for folk. 
Kan nevne at  
vi har laget for-
skjellig type  
kunstverk som  
står etter veien. 
Som for ek-
sempel i rund-
kjøringa på 
Hamremoen.

Skulpturen 
er laget i cor-
tenstål og har 
OL-symbolet 
fra alpine øvel-
ser i 1952. Det 
er artig med 
sånne opp-
drag.

– Ser du for deg noen utfordringer i 
bedriften nå og/eller fremover?
Utfordringene nå og fremover er at 
ting er så usikkert, og da blir det vans-
kelig å planlegge fremover i tid. Dette 
på grunn av stadige forandringer i  
lover og regler, og grossistpriser som 
flyr oppover. Skylden for dette har 
covid-19. Nå har vi sluppet greit unna 
smitte og karantene, men ansatte må 
holde seg hjemme om de føler seg litt 
syke. Vi har hatt mer enn nok å gjøre, 
men det er litt tregheter i systemet 
hele veien. Det er ikke så lett å få tak i 
ting lenger, og enkelte ting kan de ikke 
svare på når de får inn igjen. Det er 
også priser som er helt ute av kontroll. 
Stål og metall har gått opp 30–50 %, så 
er litt vanskelig å legge inn anbud og 
pris frem i tid når dette forandrer seg 
fra uke til uke. Stålprisene var ganske 
stabile før korona kom. Fraktpriser er 
også et problem. De stiger og stiger, og 
spesielt på det som skal importeres fra 
andre land.

– Leser du menighetsbladet noen 
ganger?
Ja, jeg får alltid menighetsbladet i pos-
ten, og jeg leser det fordi det står mye 
bra stoff om lokalmiljøet der. Vi har 
også vært fast annonsør i menighets-
bladet i mange år.

– Hvilken av kirkene i Modum føler du 
mest tilhørighet til?
Jeg hører vel mest til i Nykirke, siden 
jeg er født og oppvokst på andre siden 
der, på Kongshaug. Men jeg har også 
brukt Åmot kirke en del. Da i ulike 
anledninger fordi det skjer litt andre 
ting der enn bare gudstjenester. Jeg 
begynner å få en del barnebarn som 
er involvert i ting og tang, og da hen-
der det at jeg er innom for eksempel  
barnegospelen. Men det er Nykirke 
som jeg regner som kirken min.

Menighetsbladet presenterer bedrifter i Modum

Tekst og foto: Marie Ruud

ved Erik Bergan

Erik Bergan
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«Aldri før»
– levende liv

 

Gr
ønn klodeFast spalte «Grønn klode – levende liv»:

Det er mandag morgen når jeg skriver 
dette. Vakkert augustvær. En bugnende 
kornåker utenfor vinduet og fugler 
som kvitrer i bjørka. Godt brød til 
frokost, og dagens nyheter på radioen. 
Fred og ro i et privilegert liv. 

Jeg sitter og ser ut på kornåkeren. 
Nettopp ferdig med dagens avis. Jeg 
kjenner ennå gleden i kroppen etter 
leken med barnebarna i går. Men så 
kommer dette andre sigende: Er det en 
slags sorg? Eller et uadressert sinne? 
Det kjennes som blafrende skygger i 
sjelen, en uro som ikke slipper. 

Hvorfor er det slik? I dag kjenner 
jeg det tydelig: Det er dette «Aldri før» 
som plager meg! Det siger inn fra alle 
kanter og har satt seg fast i kropp og 
sjel: «Aldri før» så voldsomme hete- 
bølger. «Aldri før» så enorm issmel-
ting og så ødeleggende flommer.  
«Aldri før» så store tap av dyrearter 
og naturmangfold. «Aldri før» så man-
ge klimaflyktninger. En endeløs rekke 
av varsler om klimakrise og naturtap. 
Ikke i en mulig framtid, men her og nå. 
Og det vil bli verre. 

Jeg ser barnebarna for meg, de som 
skal leve og vokse helt fram mot et nytt 
århundre: Hva vil de møte de som skal 
arve jorden etter oss? 

Akkurat denne vakre mandagen i 
august legger FNs klimapanel fram  
første del av sin nye hoved-rapport. 
Det er den sjette i rekken, den første 
kom i 1990. Hver gang samme konklu-
sjon: Situasjonen for klima og natur på 
kloden har blitt verre. Det gjøres på 
langt nær nok. Vi nærmer oss en kri-
tisk grense. Romskipet Jorden likner 
‘Titanic’ på kurs mot isfjellet. 

Det er fristende å lukke sinn og 
sanser for det som meldes. Åke-
ren står jo så fint utenfor vinduet, og  
fuglene synger i bjørka. Og hva i all 
verden kan lille jeg gjøre i møte med 
så gigantiske utfordringer? Det er fort 
gjort å havne i ei bakevje av resignasjon 
og fromme talemåter. Men det går ikke. 
I alle fall ikke for den som bekjenner 
den treenige Guds navn og tror at Gud 
elsker den verden han har skapt. Skulle 
vi lukke sinn og sanser for de makter 
som skjender og ødelegger Guds ska-
perverk? Skulle vi forråde den framtid 
som barn og barnebarn skal arve etter 
oss? 

Sannhetens Ånd har gitt oss øyne 
for at vi skal se. Gud kaller oss til  
ansvar og handling. Det er ikke sant at 
vi er for små, at vi ingenting kan gjøre. 

Alle har en stemme og et handlings-
rom – i private valg av forbruk og livs-
stil, i politiske valg om makt og retning 
for landet. 

Derfor ber jeg denne mandag mor-
genen om at Gud må vise meg hvor-
dan uroen og sorgen kan omsettes i 
ansvarlige handlinger. Og jeg klynger 
meg til det løftet Gud ga Noah etter 
flommen: For her møter «Aldri før» et 
guddommelig «Aldri mer». Et løfte fra 
Gud som gir håp for jorden: 

«Aldri mer skal det skje»…. 
at jorden ødelegges og alt liv går under

(1 Mos 9 ).

Der står de altså disse to og speiler 
seg i hverandre: «Aldri før» og «Aldri 
mer»: Uroen og løftet, angsten og hå-
pet. Og begge kaller til ansvar og roper 
på handling.

Grønn gruppe. 
Leif Gunnar Engedal 
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Første september kunne vi ønske vår 
nye kollega Mattis Moviken velkom-
men i staben. Han overtar stillingen 
som menighetsmusiker etter Karianne 
Stoveland Moe i 30 % og skal i tillegg 
jobbe med informasjon i 20 % sammen 
med de andre som har dette som en 
del av sin stilling. 

Mattis er 33 år og kommer opp-
rinnelig fra Modum. Han har høyere 
utdanning innen musikk og mange har 
nok hørt han i aksjon med tromme-
stikkene! Mattis har bred erfaring fra 

flere fagfelt 
og har blant 
annet jobbet 
sju år i sjø-
mannskirken 
i London før 
han nå flytter 
hjem igjen til 
Modum og Drolsum. 
Ta vel imot ham!

Nina Brokhaug Røvang, 
kirkeverge

Jeg har nå fått være menighetsmusiker 
i Modum i 2 år. Jeg vil takke så mye for 
at jeg fikk denne opplevelsen av å være 
en del av «Staben»! Jeg har lært utro-
lig mye om hvordan hver eneste sere-
moni og gudstjeneste forberedes nøye 
fra alle kanter. Det er så mange positive 
medarbeidere i menigheten som virke-
lig gir det «lille ekstra» for at seremo-
nier, gudstjenester og andre aktiviteter 
skal oppleves godt for alle! Selv om 
jeg nå har valgt å gå tilbake til tidligere 
arbeidsted, håper jeg på å vikariere en 

gang iblant. Jeg 
er takknemlig 
for å være en 
del av Modum 
menighet. 

Lykke til  
videre med det 
viktige og gode arbeidet som gjøres i 
menigheten, fra både «Staben» og fra 
frivillige! Må Gud velsigne dere alle. 

Hilsen Karianne Stoveland Moe

Det er prestemangel i Norge for tiden, 
og nå har også vi i Modum fått merke 
det. Stillingen som kapellan var utlyst 
to ganger, men vi fikk ikke ansatt ny 
prest her hos oss.

Det er derfor med glede at vi har 
fått melding om at vi får en fast vikar 
det kommende året.

Sorle S. Hovdenak er 47 år gammel  
og kommer opprinnelig fra Tromsø. 
Han har tjenestegjort som prest 
flere steder, blant annet i Harstad og 
Tromsø, før han har vært sokneprest 
i Holmestrand de siste 10 årene. Det 
siste halve året har han tatt et avbrekk 
i Gamvik i Finnmark, før han igjen kom-
mer tilbake til Østlandet for å vikariere 
i Modum.

Sorle vil bo i Holmestrand, der han 
har sine to barn på 9 og 13 år hos seg, 
annen hver uke. 

– Det blir nok litt bilkjøring, men 
lite i forhold til distansene i Finnmark, 
sier han med et smil.

– Jeg kjenner ikke så godt til  
Modum fra før, men jeg har hørt veldig 
mye positivt om stedet og kollegaene 
som jeg skal jobbe sammen med, så jeg 
gleder meg til å begynne i september.

Sorle har sin siste gudstjeneste 
i Gamvik 29. august og begynner i  
Modum 1. september i et vikariat som 
strekker seg frem til 30. juni neste år.

– Jeg er veldig glad i fiske og frilufts-
liv og vil gjerne utforske Finnemarka i 
fritiden, sier Sorle. – Så gleder jeg meg 
til å bli kjent med menigheten på ste-
det og alle de menneskene man møter 
i tjenesten som prest.

Ta vel imot ham!

Geir

 Tusen takk for meg!

 Ny menighetsmusiker og
 informasjonsmedarbeider

 Velkommen til
 Sorle S. Hovdenak

På stabens 
sommerlunsj på 
Blaafarveværket 
ble Marie og 
Karianne takket.
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Kjære alle frivillige og ansatte i Modum 
menighet

Dere har gitt meg mye fint i de to 
årene jeg har vært her. Det er deres 
fortjeneste at jeg nå utdanner meg 
videre til prestetjenesten. Det første 
jeg tenker på er at Modum menighet er 
et godt sted å være og at jeg er utrolig 
takknemlig for å ha fått jobbe her. Både 
ansatte og frivillige har tatt veldig godt 
imot meg. Dere er en fargerik bukett 
med blomster, ulike, men sammen 
en flott helhet. Det er veldig mange 
forskjellige mennesker tilknyttet 
menigheten, og det er en enorm styrke. 
Det tyder på at det ikke er en kultur 
hvor alle må passe inn eller være på en 
bestemt måte. Jeg ser ulike mennesker 
finne seg godt til rette og hvordan 
kreativiteten da får rotfeste. For vi er 
så mye bedre sammen enn alene. 

Fellesskap er derfor noe jeg vil 
trekke frem i Modum menighet. Og 
her er det mange gode fellesskap inn 
i det store menighetsfellesskapet. Tro 
& Lys gjengen har vist meg en enorm 
glede og åpenhet, Heggen Gospel 
har med et fantastisk styre og et 
voksenteam i spissen holdt ting oppe 
i dette slitsomme koronaåret. En flott 
tur til Vestlandet og to konserter på 
hjemmebane fikk dere til. Dere har vist 
meg at det en brenner for, det får en 
til. Jeg kunne nevnt så mye mer, men da 
hadde det blitt alt for mye tekst.

Selv går jeg inn i ukjent farvann, jeg 
har blitt godkjent av evalueringsnemnda 
til å ta fatt på praktikum i høst. Det 
innebærer ett år som student på Det 
Teologiske Menighetsfakultet for så 
å kunne ordineres som prest. Å gå 
den veien var det frivillige og flere i 
staben som nevnte for meg. I starten 
virket det litt fjernt, men det modnet 

i meg i løpet av vårhalvåret. Og nå har 
jeg allerede vært på kurs i VTV (veien 
til vigslet tjeneste). Så hva slags prest 
ønsker jeg å være? Det er et vanskelig 
spørsmål, men jeg håper jeg kan være 
en prest som er den jeg er med gode 
og dårlige sider. Som ikke skiller seg ut 
fordi jeg er prest, men som tar folk på 
alvor og ser de som trenger å bli sett, 
at jeg kan, gjennom egne erfaringer, 
møte de som strever, og ved hjelp av 
gleden jeg også kjenner på, peke ut en 
vei som kanskje kan gi andre glede. 
Glede og trøst går kanskje hånd i hånd, 
en trenger trøst før en ser gleden. 

Vi lever i en tid hvor endringer 
skjer mye fortere enn noen gang 
i historien. Alt fra samfunn, klima, 
teknologisk utvikling, kultur og måter å 
se og tenke på. Det blir mye å ta inn for 
alle og enhver. Så det å finne små rom 
med stillhet og ro, hvor du kjenner at 

du kan være til stede her og nå og at 
du er nok som du er, det tror jeg blir 
viktig fremover. For kjærligheten er 
alltid den samme. Den blir ikke borte, 
den endrer seg ikke, den bare er. Jeg 
ønsker å kunne skape slike kreative 
og åndelige rom, hvor folk kan nærme 
seg Gud på en måte som de føler seg 
hjemme i. Hvor lengselen etter noe 
åndelig kan møtes.

På VTV kurset nevnte kirkefagsjef 
Michael Onsrud at de innså at i 
utlysningsannonsen til prestestillinger, 
søkte de folk som ikke eksisterer, og 
som skulle inneha alle mulige kvaliteter 
og egenskaper. Det var godt å høre at 
de innså det og at de endret dette etter 
hvert. Jeg tenker poenget med å være 
en stab er at vi skal utfylle hverandre. 
Og det er slik det er i Modum 
menighet. Og ved å åpne opp for at 
jeg får lov til å være meg og menneske 
som alle andre, tør jeg å ta fatt på veien 
til prestetjeneste. For jeg er bare meg, 
men kanskje også snart prest.

Marie Ruud

En takk til 

Modum menighet 
og veien videre for meg
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TAKK til deg som satte av litt tid til å 
gjøre en innsats for andre!

Og TAKK til deg som tok sjansen 
på å be om litt hjelp!

I tre dager var 35 personer fordelt 
på 15 ulike oppdrag. Det ble vasket 

biler og hus, gjort hagearbeid, kjørt 
bort søppel, snekret, plantet, ryddet, 
malt, ordnet og fikset. Det ble også 
arrangert mestringskurs ved nedsatt 
hørsel, dansekurs for barn og datahjelp. 
Det har vært mange smil og gode 
menneskemøter underveis! Takket 
være våre frivillige sin gode og varierte 
kompetanse, har vi kunnet tilby bredde 
i tilbudene våre.

Vi vil også gjerne få rette en stor 
TAKK til banken vår – SpareBank1 
Modum, som ga oss en raus gave i 
fjor. Denne gaven har gjort det mulig 
å handle inn jord, blomster, planker, 
maling, o.l. Vi vil også rette en stor 
TAKK til Knive sin vaskehall på Tangen, 
som lar oss bruke vaskehallen gratis! 
Dette gir oss muligheten til å glede 
mange ved å tilby gratis bilvask. 

Og godhet smitter! I år kom ei 
nabodame med vafler til bilvaskerne 
våre. Veldig hyggelig! TAKK til deg, også.
Nå gleder vi oss til å arrangere den 
femte Godhetsfestivalen neste år. Bli 

gjerne med. Vi vil gjerne ha enda flere 
på laget. Mottoet til Godhetsfestivalen 
er: «Små ting gjort i kjærlighet vil 
forandre verden!»

Våren 2021 innvilget SpareBank1 Modum midler til innkjøp 
av nytt piano i Heggen kirke. Pianoet som har stått der til nå 
har vært til mye glede, men over tid har vi kjent på ønsket om 
et instrument som har en større dynamikk, mer fylde og som 
er lettere å holde stemt. 

Dermed startet jakten på det riktige pianoet til vår 
staselige middel-alderkirke. Viktige stikkord i utvelgelsen 
har vært klang i instrumentet, spillbar-het, stabilitet, samt 
praktiske og estetiske hensyn. 

Vi landet på et Seiler 122 Vienna piano, som ble levert i 
juli 2021. Dette er et nokså unikt instrument, det finnes ikke 
mange av denne utførelsen i landet vårt. Pianoet er brukt, 
men har blitt behandlet meget pent og framstår nærmest 
som nytt. Både musikalsk og estetisk synes vi dette er et 
instrument som kler kirken godt, og som vil kunne være 
til stor glede for menigheten i mange år framover. Vi er 
takknemlige for muligheten til å kunne få dette flotte pianoet 
på plass i Heggen kirke!

Helge Nysted

TAKK for all god innsats under 

Godhetsfestivalen 2021

 Nytt piano i Heggen kirke

Tone Valvatne, Anne Hege Holm og 
Stine Buxrud på et vinduspusseoppdrag. 
Tone og Anne Hege har også vært med 
i flere år.

Helge Haavik hjelper Britt Dahl med 
PC-en hennes. Helge har stilt trofast opp 
som frivillig i flere år. 
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Det er like spennende hver gang en 
friluftsgudstjeneste skal forberedes, 
enten på Gruvetråkka, på Delinga eller 
ved Vike kirkeruin: Hvordan skal været 
bli? I år ble vi velsignet med strålende 
sommervær den 23. juni.

Mange trofaste hjelpere rigget til. 
Uten Ole A. Wiger og Arne og Kirsti 
Tandberg ville vi neppe kommet i mål. 
Klappstoler kunne settes på en nyslått 
plen.

Det er blitt en fin tradisjon å møtes 
til gudstjeneste på Sankthansaften ved 
Vike kirkeruin, helt siden 2004! Endelig 

en gudstjeneste hvor det er naturlig 
å ha caps og solbriller på! Blå himmel 
som tak og en varm sommerbris ga en 
herlig naturopplevelse. Runar J. Liodden 
hadde «Å rydde vei» som tema for 
prekenen. Utdelte program og noteark 
kunne bli vindens rov. Karianne S. Moe 
taklet denne utfordringen utmerket 
med klesklyper. Dette var forresten 
hennes siste ordinære gudstjeneste 
som organist i Modum. Både hun og 
solist Nina-Jeanette Dalen Evensen 
beriket gudstjenesten med vakre 
sanger og musikk!

I år kunne vi endelig igjen invitere til 
kirkekaffe etter gudstjenesten, med 
god avstand og antibac tilgjengelig. God 
respons på drikke, hjemmebakte boller, 
muffins og rarbarbrakake.

At vi feiret døperen Johannes 
kom fram både gjennom bibeltekster 
og Runar Lioddens preken, samt en 
orientering om en gammel treskulptur 
fra Vike kirke. Arne Tandberg kunne 
fortelle litt om denne fine gotiske 
figuren som forestiller St. Johannes og 
som nå er et høyt skattet objekt på 
Drammen museum, vel verd et besøk.

St. Hans gudstjeneste 2021

Tekst og foto: Wolfgang Müller

Vike kirkeruin St. Hansaften 
med gudstjeneste og 

kirkekaffe etterpå.
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Trosopplæring
Det er høst og tid for 

å dele ut Kirkeboka mi 
til Modums 4-åringer. I tillegg inviterer 
vi 4-åringene til Kirkerotteteater, en 
spennende og morsom forestilling for 
både barn og voksne. 

Kom og få 4-årsboka!
I boka blir vi kjent med vennene Astrid, 
Sara og Sigurd gjennom et helt år. I 
barnehagen, hjemme hos hverandre, 
på tur i skogen og i kirken. Den tar 
opp mange temaer som både barn og 
voksne undrer seg over.

4-årsboka blir delt ut i en 
gudstjeneste i den kirka barnet sokner 
til. Hvis det ikke passer å komme 
akkurat den søndagen dere er invitert, 
er det fullt mulig å motta boka i en 
annen kirke en annen søndag. Meld i 
tilfelle fra om dette ved påmelding.

Vi har gode smittevernrutiner både  
i gudstjenester og på Kirkerotte-
teater. For å være ekstra sikre tar 
vi opp påmelding til samlingene. Du 

finner informasjon om påmelding 
i invitasjonen og på menighetens 
hjemmeside www.kirken.no/modum 
(Barn og unge/4 i kirka).

Invitasjoner er sendt i posten til alle 
4-åringer som er medlemmer av Den 
norske kirke (døpt).

Andre 4-åringer er selvfølgelig 
også velkomne til å være med. 
Ta kontakt med kirkekontoret 
tlf.: 32 78 32 30, eller på e-post til 
trosopplærer annekh@modumkirke.
no, slik at vi kan sende invitasjon til din 
4-åring også.

Hilsen fra Nina Hagen og 
Anne-Kjersti Bakke Holberg

Kirkerotteteater:
Åmot kirke  
torsdag 30. september kl. 17.30. 
Denne supre forestillingen bør dere 
ikke gå glipp av.

Utdeling av 4-årsbok:
Nykirke kirke 19.09.  kl.11
Åmot kirke 26.09.  kl.11
Rud kirke 17.10.  kl.11
Vestre Spone kirke 17.10.  kl.13:30
Snarum kirke  24.10.  kl.11
Heggen kirke 24.10.  kl.11

4-årsbok og Kirkerotteteater   

Musikk med de minste

Mer info om 4 i kirka på www.kirken.no/modum (Barn og unge, 4 i kirka).

På Babysang gir vi 
gode musikkopplevelser 

til de minste. 

Vi bruker sang, regler, instrumenter 
og leker for å skape en trygg, trivelig 
og morsom samling for små og store. 
Her kan du få oppleve hvor mye sang 
og musikk betyr for barnet, og du får 
møte andre småbarnsforeldre til so-
siale samvær.
Er du redd for å synge sammen med 
andre? Frykt ikke! Den absolutt va-
kreste stemmen barnet ditt kjenner 
er stemmen din. Og DET er det vik-
tigste. Babysang er god stemning!

I høst har vi Babysang på tirsdager 
og onsdager i Åmot kirke. Vi har små 

grupper som gjør at vi kan ha trygg 
avstand og godt smittevern. Alle får 
utdelt eget babysangutstyr til odel og 
eie, og tar det med til samlingene. Slik 
vil vi sørge for at det er trygt for alle 
å delta på Babysang. 

Det er påmelding til samlingene. Info 
om dette finner du på facebook-grup-
pen Babysang Modum og på hjemme-
siden vår, kirken.no/modum (Barn og 
unge/Babysang).
Velkommen til høstens Babysang-sam-
linger!

Kontaktperson: 
Anne-Kjersti Bakke Holberg 
annekh@modumkirke.no 
tlf. 41 65 70 59

Trosopplæring
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 Førsteklasses
Mange spente 6-åringer var samlet 
til Førsteklasses gudstjeneste i Heg-
gen kirke 20. juni. Her mottok de 
6-årsboka og ble servert feiende flott 
musikk av Åmot barnegospel-bandet. 
Vi håper de som kom, og alle andre 
6-åringer i Modum, har hatt en fin 
skolestart. På nyåret kommer det 
invitasjon til å være med på Første-
klasses; fire flotte samlinger med leik, 
forming og kirkekino.

Sigrid Kiil får bok.

Barnegospel- 
bandet 

øver før 
gudstjenesten

Sara klokker 
og Geir prest

 

 

 

         SETT AV DATOEN! 
 
ARR: LYS VÅKEN  
DATO: 27.-28.NOVEMBER 
STED: HEGGEN KIRKE OG ÅMOT KIRKE 
ALDER: 6. OG 7. TRINN 
 

 

 

Spennende og morsom 
adventsnatt i kirka! 

 
Leiker og aktiviteter, god 
mat, overnatting i kirka  

 
Mer info her: 

kirken.no/modum 
Barn og unge 
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Dåp 
– en god start på livet

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan 
bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et

fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom
alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine

viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge
barnet alle dager.  

Les mer om dåp på kirken.no/modum

Modum menighet

Tekst: Anne-Kjersti Holberg
Foto: Nina Brokhaug Røvang og Odd Røvang
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I sommer har det vært stor aktivitet 
i prestegårdshagen på Heggen. Det 
myldret av babyer og foreldre på 
Babysang sin sommer-avslutning i juni. 
Sangen vår fikk kraftig konkurranse av 
alle fuglene som kom med heiarop fra 
tretoppene rundt oss. 

KRIK Modum hadde også sin 
sommeravslutning her like før 
sommerferien. God stemning med 
sportsleik, grilling og Kompani Heggen. 
Explore-gjengen (barne- og ungdoms-
ledere i Modum menighet) hadde sin 
tradisjonelle sommerfest i prestegårds-

hagen i juli, med grilling og utprøving av 
nye leiker. 

Prestegårdshagen ligger flott til på 
Heggen, med utsikt over store deler 
av Modum-bygda. Et flott sted å samles 
for store og små!

Prestegårdshagen
– flittig brukt

Orden i rekkene 
hos Kompani 

Heggen

Stort engasjement 
når Explore-gjengen 
finner opp nye leiker

Explore 
sommeravslutning

Babysang 
sommeravslutning 2021

Tekst og foto: Anne-Kjersti Bakke Holberg
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SIDE

Fargelegg!Fargelegg!

I rutenettet har vi gjemt navnene på 10 vanlige norske fiskeslag. Navnene står 
fra venstre mot høyre eller nedover. Klarer du finne alle?

Finn 10 fiskearter!Finn 10 fiskearter! Finn fem feilFinn fem feil
De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet under? 
(Tegning: Chiara Bertelli)
 

Gi barnebladet 
BARNAS til et 

barn du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 22 08 71 0071 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta

Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021

K Å H O I G A N D U

O Q Y K V E I T E M

W E S S L I N G O S

S T E I N B I T A K

E A R L Y D A O T A

I S O D P Ø R R E T

D S R U L P A S T E

I M A K Y L A K S I

P I R O S Å F F U S

M A K R E L L U S K

O S T H O S T E R Ø

Broren til Marta og Maria var død. Men 
Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. (Tegning: Chiara Bertelli)
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Siden sist
Glimt fra menighetens aktiviteter

 Tro og Lys 

 Familiespeideren

 Høytidsringing

 Brannvernkurs

Tro og Lys hadde sommerfest på Furumo 13. juni. Etter Tro og Lys- 
lekene på banen, var det godt å slappe av i hagen til klubbhuset, med quiz,  
kaffe og bevegelses-sanger som gjorde at vi fikk klappet en del mygg også.  
Terje og Jonny betjente pølseboden.

Foto: Kirsti Hole, Kari Bekken

Familiespeiderens flaggborg i Åmot kirke 17. mai ved Lars Kristian 
og Nora Eline

Høytidsringing fra Vestre Spone kirke i pinsen

Pinsehøytiden ble ringt inn fra alle de syv kirkene våre en 
time fra kl. 17–18 på pinseaften. I Rud, Gulsrud og Vestre 
Spone ble det gjort for hånd. Vekselsvis ved å dra i klok-
kesnorene og ved å slå på selve klokkene for å få den rette 
lyden. Bildet er fra klokketårnet i Vestre Spone.

Kirketjenere og klokkere på 
brannvernkurs

Kirketjenere og klokkere var på brann-
vernkurs før sommeren. På bildet ser 
vi Inge Bye instruere Lars Øvereng 
Hovde i hvordan bruke brannslok-
ningsapparat.

Foto: Geir E. Holberg
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På bildet ser du bak fra venstre:
Inge Bye, kursleder fra brannvesenet. 
William Fidjestøl (ny), lydansvarlig
Erlend Dukefos Skretteberg (ny), kirketjener i Snarum
Eivor Olsen Søtvik (ny) klokker i Snarum
Thea Kittilsen Strand (ny), klokker i Heggen
Lars Øvereng Hovde, kirketjener i Heggen
Jens Olav Myro (ny) kirketjener i Rud
Jon Myrvik (ny), kirketjener i Gulsrud og Vestre Spone
Ole Reidar Nærland, heltidskirketjener
Mia Aronsen, kirketjener i Nykirke
Andreas Liodden, kirketjener i Åmot
Risam Samuel Semereab, lydansvarlig og vikar som kirketjener

Første rad fra venstre:
Elisabeth Liodden, vikar 
Øyunn Brokhaug Røvang, vikar
Ingrid Mathea Bjørke Krogh, vikar
Charlotte Smith Olsen, klokker Nykirke og Snarum
Karoline Myro, klokker Åmot
Jenny Elida Eidsmo Haugen, klokker Gulsrud og Rud
Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge

I tillegg er Malin Myklebost klokker i Heggen og Vestre Spone. 

Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge

Velkommen til nye 

kirketjenere og klokkere
Før sommeren annonserte vi her i menighetsbladet etter flere kirketjenere og klokkere. Vi fikk inn masse gode søknader, 
og etter intervjurunde har vi nå i løpet av sommeren kunnet ønske mange nye velkommen i storstaben i Modum menig-
het. Før de startet, var de på brannvernkurs sammen med de andre kirketjenerne, klokkerne og de faste vikarene. 

Foto: Geir E. Holberg

Erlend på 
opplæring 
hos Lars i 

Snarum kirke

Øyunn smittevernansvarlig 
og Ingrid Mathea klokker – 

klare for 
konfirmasjonsgudstjenester 

i Heggen
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Ikke alle har råd til å bekymre seg over 
Corona-smitten. Noen må velge mel-
lom risiko for smitte og risiko for sult. 
I juni ble ni millioner nepalere ansett 
å leve under fattigdomsgrensa. Det er 
omtrent hver tredje nepaler. Den raske 
økonomiske veksten som Nepal opp-
levde fra 2016, ble reversert av pan-
demien. I 2020 krympet økonomien i 
et av verdens fattigste land.

Stengte markeder
Stengte markeder på grunn av lock-
down har ført til at bønder ikke har 
fått solgt produktene sine. Turismen 
har også lidd under pandemien. Uten 
tilreisende turister har de mange som 
lever av transport, guiding, kost og losji, 
måttet finne seg andre ting å gjøre. Et 
hotell i Kathmandu måtte la 90 av sine 
100 ansatte gå. Taxisjåfører som har 

fått lån i banken, opplever at banken tar 
beslag i bilen når sjåførene ikke klarer 
å betale avdragene sine. Arbeidsmar-
kedet gjøres enda vanskeligere av at  
nepalere som har arbeidet i utlandet 
og sendt penger hjem, men som har 
reist hjem til Nepal på grunn av pande-
mien, også trenger en jobb.

Ingen lønn
Mange av dem som bor i byer i  
Nepal, har reist fra landsbygda i jakt på 
et bedre liv. Når man så blir stående 
uten jobb, blir løsningen for mange å 
reise hjem til landsbyen. Før pande-
mien kunne de sende noe av lønna si 
hjem. Nå har de ingen lønn å dele av, og 
blir selv en munn å mette.

Det er i denne konteksten myndig-
hetene og hjelpeorganisasjonene må 
ta vanskelige valg. Skal vi prioritere 
smittevern, vaksinering og helsehjelp, 

eller skal vi prioritere fattigdoms- 
bekjempelse og annet arbeid som styr-
ker folks verdighet på lang sikt? Svaret 
blir gjerne at vi ikke kan prioritere det 
ene foran det andre, men at vi må gjøre 
så godt vi kan på begge områder med 
de midlene vi har. På tross av pande-
mien og høye smittetall, må vi fortsette 
å hjelpe ungdom til å lære seg yrker, og 
vi må fortsette å hjelpe barn til en god 
og trygg skolegang.

Økende selvmordsrate
Ikke minst må vi fortsette å gi folk en 
grunn til å tro på livet. Selvmordsraten 
i Nepal har økt kraftig under pande-
mien, blant annet som følge av økono-
misk håpløshet, lockdown og isolasjon. 
Vi holder fast på arbeidet innen mental 
helse, slik at håpløshet kan snus til håp. 
Der det er liv, er det håp, og der det er 
håp, er det liv.

Pest eller kolera?
Tekst: Tor Kristian Birkeland, generalsekretær i HimalPartner 

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107

9. august 2021:
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«Fra skam til verdighet» 

Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep og Modum 
menighet inviterer til:  

En temakveld om seksuelle overgrep. 

Sted: Åmot kirke, tirsdag 12. oktober kl. 18-20 

Ønsker du å vite mer om hvordan det oppleves å ha vært utsatt for seksuelle overgrep og 

senvirkningene det medfører? Eller har du selv opplevd dette på egen kropp? Forskning 

viser at de fleste bærer på dette i 17 år før de sier noe, mange mye lenger. Ofte er det 

skylden og skammen som gjør at det bæres så lenge i ensomhet. 

Vi får besøk av: 

Daglig leder ved Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep, Anne Louise Skoland, utdannet offiser i 

frelsesarmeen og som sykepleier med videreutdanning i diakoni.  

Rådgiver i diakoni ved Kirkelig ressurssenter Anne Marie Østhus. Hun er utdannet barnevernspedagog og har 

en mastergrad i familieterapi og i relasjonsbehandling. Hun har 1. modul i Bodynamic og er opptatt av 

hvordan livets erfaringer påvirker kropp og psyke. Anne Marie jobber med tilbud til brukere og Messe for 

verdighet ved ressurssenteret  

Arild Hovden er 56 år, bosatt i Vikersund og er styremedlem i utsattmann, en gruppe for menn utsatt for 

seksuelle overgrep i oppveksten. Han er utdannet som offiser i Frelsesarmeen og har en mastergrad i 

psykoterapi.  

Vi følger de gjeldende smittevernregler.  

Kveldens program: 

1. Velkommen v. diakon Kirsti  

2. Arild forteller sin historie 

3. Musikk og sang 

4. Foredrag ved Anne Marie og Anne Louise 

Etter foredraget vil vi sitte på kirketorget og være tilgjengelige med mer informasjon for dem som 

ønsker, det blir servert kaffe og te. Vel møtt!  

Med hilsen Kirsti Hole, diakon i Modum menighet. Tlf. 951 47 345. 
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 LFO-Livsnært fellesskap for 
overgrepsutsatte – oppstart i høst
Etter temakvelden i Åmot den 
12. oktober, «Fra skam til verdig-
het», legger vi opp til åpne gruppe-
samlinger på Vikersund menighets- 
senter for berørte/interesserte. I 
høst blir disse torsdag 21. oktober, 
11. november og 9. desember fra  
kl. 18–20. 

Her vil vi dele et aktuelt tema 
sammen, og gi rikelig rom til den gode 
praten. Her vil du møte andre som 
intuitivt vil forstå hvordan du har det, 

så du trenger i utgangspunktet ikke si 
noe om hva du står i. Det vil være en 
samling som er tilrettelagt for både 
kvinner og menn. 

På et senere tidspunkt, om det skulle 
vise seg å bli et behov, vil vi tilby 
grupper basert på kjønn. Livsnært 
fellesskap for overgrepsutsatte, som 
vi kan forkorte til LFO, vil være et 
tilbud via Modum menighet.

Arild Hovden/Kirsti Hole

 
 
 

September
12.09. kl 11.00 Gudstjeneste
14.09. kl 11.00 Formiddagstreff
29.09. kl 19.00 Israelseminar 
 (se egen annonse)

Oktober
12.10. kl 11.00 Formiddagstreff
27.10. kl 18.00 Peiskveld over en  
 åpen bibel v/Jørgen Korsvik
31.10. kl 11.00 Gudstjeneste
   
November 
09.11. kl 11.00 Formiddagstreff
14.11. kl 11.00 Familiegudstjeneste
24.11. kl 18.00 Peiskveld over en  
 åpen bibel

Onsdag 29. september 
kl. 19.00-21.00

Tale/foredrag:  Anne Lise Søvde   
Valle, 

 Norgesleder i Israelsmisjonen 
Sang og musikk: Morten Kravik, 
 forkynner i Israelsmisjonen
Tema foredrag:   Den messianske 

bevegelse, tall og tale
Tema tale: Guds store frelsesplan, 
 - for jøde først og så for greker

Misjonsinformasjon og kollekt til 
Den Norske Israelsmisjon

Det skjer på Vikersund 
menighetssenter

Familiespeider
Etter en lang korona pause for van-
lige samlinger planlegger vi for å 
starte opp igjen med vanlige familie-
speideraktiviteter. Familiespeideren 
er i regi av KFUK-KFUM Speideren 
og Modum menighet og er åpent for 
alle uten aldersbegrensning. 

Datoer og sted:
Søndag 26. september: 
Kanopadling på Sysletjern kl. 14
Søndag 24. oktober: 
Høstsuppe ved speiderhytta i Holleia
Søndag 5. desember: Juleverksted i 
Åmot kirke etter gudstjenesten, ca. 
kl. 13

For mere info om familiespeideren 
og samlingene se på hjemmesiden 
www.kirken.no/modum eller på 
Facebook gruppa vår: «Familie- 
speideren – Modum KFUK-KFUM 
speidere».

Velkommen til å bli med!

Speiderhilsen Odd Arne Røvang
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 Vi mestrer 

sammen!
Dette skjer i
Åmot kirke
Tirsdag 31. august kl. 18.00: 

Oppstart av strikkekafé
Mandag 13. september kl. 11.00: 

Hyggestund. Vi får besøk av Ranveig 
og Henry Kristoffersen. Enkel 
bevertning.

Tirsdag 28. september kl. 18.00: 
Strikkekafé

Torsdag 30. september kl. 17.30: 
Kirkerotteteater

Mandag 11. oktober kl. 11.00: 
Jubileumshyggestund. Odd Flattum

Tirsdag 12. oktober kl. 18.00: 
Temakveld med Kirkelig 
ressurssenter

Onsdag 13. oktober kl. 19.00: 
Jubileumskveld

Lørdag 16. oktober kl. 19.00: 
Konsert med Silya Nymoen

Søndag 17. oktober kl. 11.00: 
Jubileumsgudstjeneste med 
kirkekaffe

 
 Liker du musikk og sang? – og er mellom 1 og 13 år?

Da er du velkommen til å bli med i Åmot barnegospel!

 
 

Som mye annet den siste tiden 
måtte også salmekvelden utsettes. 
I skrivende stund er det fortsatt 
usikkert hvordan det blir med 
vilkårene for arrangementer 
framover. 

Vi ønsker derfor å spille inn 
salmekvelden som blir sendt 
søndag 3. oktober på tvkirke.no 
og TV Modum. 

Vi har med oss et godt lag 
med musikere og sangere, blant 
andre Magnus Oseth på trompet, 
Jan Ekornrud på bass og Thomas 
Hvale på trommer. 

Vi vil prøve å gjenskape noe 
av det som har kjennetegnet 
salmekveldene tidligere med nye 
og kjente sanger og salmer. 

Og så satser vi selvfølgelig 
på en god gammeldags konsert i 
første halvdel av 2022. Da håper vi 
å se så mange som mulig i Vestre 
Spone kirke!

Salmekveld i 
Vestre Spone

Samling for oss som har  
nedsatt hørsel. 

Dato: mandager: 4. okt., 1. nov., 6. des.
Klokken: 18–20
Sted: et lite rom i Åmot kirke
Maks 5 pers 

Om du har vært på denne grup-
pen før, så kan du bli med igjen. 
Historiene våre har vi mange av, 
og de er verdifulle å dele med 
hverandre. 

Først til mølla får bli med! Du 
binder deg bare til én kveld, men 
kan bli med flere ganger. 

Tema: Vi deler med hverandre noe 
fra vår hørselshistorie.

Påmelding: Britt Dahl, 
tlf. 901 09 332, 
som leder samtalen

Barnegospelen startet opp igjen med øvelser 
torsdag fra og med 2. september. Frem til høst-
ferien har vi øvelser med smittevernrestriksjoner 
og oppdeling utfra det:

17.30–18.00: øvelse for de som ikke har begynt på 
skolen. De kan ha med en voksen inn som de 
sitter sammen med.

18.30–19.15: øvelse for 1.–7. klasse. Voksne som 
følger kan sitte på kirke-torget under øvelsen.

Også håper vi å starte opp med mere vanlige 
øvelser etter høstferien! Følg med på hjemme-
siden www.kirken.no/Modum eller på Facebook: 
Åmot barnegospel.

Nina Brokhaug Røvang
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Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

Det finnes vel ikke noen organisasjon 
som bruker så mye tid og har så mange 
og lange utredninger som kirken. 
Kanskje det er noe av kirkens vesen, at 
ting skal ta tid for å modnes?

Det som nå foregår, og har 
foregått i mange år, er å komme frem 
til hvordan Den norske kirke skal 
organiseres i fremtiden. Kirkemøtet 
(Den norske kirkes øverste valgte 
organ) vedtok i 2019 at Kirkerådet 
(Kirkens sekretariat), skulle fremme 
et forslag til Kirkemøtet om fremtidig 
arbeidsgiverorganisering og den øvrige 
kirkeordning.

Et utvalg, Müller-Nilsen-utvalget, har 
jobbet frem rapporten «Samhandling i 
en selvstendig folkekirke – ny kirkelig 
organisering.». Denne rapporten 
beskriver historien og dagens situasjon 
og kommer også med noen forslag til 

løsninger. Denne ligger på www.kirken.
no.

I perioden fremover vil forskjellige 
organer i kirken, for eksempel menig- 
hetsrådene, biskopene, fagorganisa-
sjonene, privatpersoner og fellesrådene 
kunne levere inn sine innspill til denne 
rapporten.

Slik jeg ser det, er det særlig to 
vesentlige organisatoriske avklaringer 
som må gjøres. For det første handler 
det om hvordan Den norske kirke 
skal organiseres med menighetsråd og 
fellesråd, bispedømmeråd og Kirkeråd, 
og deres ansvar og myndighet. For 
det andre ønsker Kirkemøtet at det 
skal være en felles arbeidsgiver for alle 
ansatte i Den norske kirke. Her er det 
særlig krevende å se gode løsninger for 
nivået på arbeidsgiveriet. Her koker det 
ned til dette: 

 Skal alle som arbeider i kirken være 
ansatt lokalt, i fellesrådet, slik alle 
ansatte bortsett fra prestene er i 
dag, eller skal alle være ansatt i Den 
norske kirke sentralt, slik prestene 
er det i dag? Eller skal det kunne 
finnes en mellomløsning?

Disse spørsmålene og mange flere 
skal drøftes i tiden som kommer. 
Så får vi håpe og be om at denne 
omorganiseringen blir til beste for vår 
landsdekkende folkekirke i tiden som 
kommer.

Geir E. Holberg, 
sokneprest i Modum

Samhandling i en
selvstendig folkekirke
 – ny kirkelig organisering
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Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

Etter en tids sykdom sovnet Kjell inn 
på Ringerike sykehus 22. juni, 82 år 
gammel.

Han vokste opp i Kristiansand.  
Siden var han bosatt mange steder, 
både på grunn av farens jobb og senere 
egen utdannelse og arbeid.

Kjell var utdannet lærer, og en tid 
var han rektor ved Stalsberg skole. De 
siste årene i skoleverket var han mange 
år skolesjef i Sigdal. 

Kjell og kona Edith giftet seg i 
1970. Etter hvert ble det 4 barn. Her 
i Modum bodde de en tid på Geithus,  
senere i Åmot før de til sist flyttet til i 
Vikersund.

Edith gikk bort september i fjor. 
Da hadde de to bosatt seg i Fjordbyen. 
De ville ha en lettere tilværelse på sine  
eldre dager. 

Kjell var alltid glad i sin jobb, men 
han var også glad i naturen. Da Kjell 
kom til Modum, ble han snart med i 
Modum Friidrettsklubb, nå som funk-
sjonær ved ulike arrangement. Han ble 
snart tilknyttet Vikersund menighets-
senter og ble en aktiv person der. Han 

ble valgt inn i styret for menighets-
senteret i 2004 på vegne av Vikersund 
Normisjon og var medlem helt til 
2020. Han hadde mange oppgaver for 
huset som bl.a. vaktmester og aktiv 
på loppemarkedene. Og ikke minst på 

«Formiddagstreffene» som var én gang 
i måneden. Her bidro han med interes-
sante fortellinger/historier og avsluttet 
med andakt. Han var også aktivt med 
på onsdagsmøtene. Som Jan Marcussen 
sier: «Kjell var en omgjengelig mann, 
og det var fint å ha han blant oss. Han 
vil bli dypt savnet.» Kjell bidro også på 
Geithus bo- og dagsenter samt hygge-
treff på Holemoen.

Vi som kjente Kjell minnes han 
med vemod, beundring og takknemlig-
het. Han var alltid raus med vennlige og 
oppmuntrende ord. Et godt menneske 
og en god idrettsmann har gått sin siste 
tur.

Våre tanker går til den nærmeste 
familie som har mistet en god far, svi-
gerfar og bestefar som de alle var vel-
dig glad i.

Vi lyser fred over Kjell Georg 
Christiansens minne.

Ingar J. Hellerud

Kjell Georg Christiansen 
til minne

Kjell var glad i friluftsliv så det ble mange 
turer på ski inn til Abelone i Holleia.

Som tidligere år legger vi opp til å star-
te sorggruppe(r) i Åmot kirke etter 
Allehelgensdag. En sorggruppe vil bestå 
av personer som har opplevd å miste 
en av sine kjære. Det er vanligvis 6–8 

samlinger, som regel med to ukers mel-
lomrom. Det kan bli 2–3 samlinger før 
jul, og resten etter nyttår. Datoene for 
disse vil bli satt opp etter at gruppen 
har vært samlet første gang. 

Ønsker man å være med i sorg-
gruppe, melder man seg på til diako-
nen. Etter at gruppen har vært samlet 
to ganger, er den ikke lenger åpen for 
nye deltagere. Antall påmeldte vil av-
gjøre om det blir startet en eller flere 
grupper.

Vi har en enkel samtaleform over 
en kopp kaffe/te, med utgangspunkt i 
noen oppsatte temaer som er aktuelle 

når en opplever sorg i forbindelse med 
et dødsfall, og selvfølgelig temaer som 
medlemmene i gruppa ønsker å ta opp. 
Alle vil få mulighet til å snakke om sine 
opplevelser, og få noen å dele smerten 
og sorgen sin med.

Oppstartsdatoen blir tirsdag 16.  
november kl. 18 i Åmot kirke.
Gruppen vil bli ledet av diakon Kirsti 
Hole.

Ønsker du mer informasjon om 
sorggrupper eller ha samtaler indivi- 
duelt, vær velkommen til å ta kontakt!

Kirsti Hole

 Sorggruppe i Modum
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SSVVENDBYENDBY
Elektriske.asElektriske.as- Når du trenger elektriker!

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

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

Tlf 32 78 69 00 post@modumbygg.no

Fa
gkunnskap i nærmiljøet

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

32 78 71 88 · post@caspersens-trykkeri.no

WWW. BOTTOLFS-VERKSTED.NO
POST@BOTTOLFS-VERKSTED.NO

32 78 84 41 – 95 22 86 25

www.mobildatamodum.no

Din lokale Data- og
Telecomleverandør!

W W W . M O B I L D A T A . N O

Tlf. 45 90 63 00

Tlf. 45 90 63 00Shapemaster scandinavia

UUUtttllleeeiiieee   oooggg   sssaaalllggg...   
NNNyyyeee   bbbooollliiigggeeerrr...   GGGoooddd   kkkvvvaaallliiittteeettt...   

post@buskerudboligutvikling.no
Telefon: 411 00 416

Heggenveien 21
3370 Vikersund

YLKET BEGRAVELSESBYRÅ

Grafisk profilmanual 2017

Yngvar Bjørnsrud 
Eier/Senior Gravferdskonsulent

tlf. 930 43 650

Mona Stensrud
Daglig leder/ Gravferdskonsulent 
Tlf. 917 79 966

www.midtfylketbegravelse.no

MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD
Olberg gård, 3536 Noresund og Prestfoss Hagesenter

Vi kommer g jerne hjem 
for samtale og er tilg jengelig 

hele døgnet.

Tlf. 32 77 94 00

Din spesialist på Skorstein og Ildsted!
3360 Geithus

Telefon 32 78 44 00 – 947 95 050, www.alfavarme.no

Tlf. 32 78 36 06
 Apalveien 1, 
3360 Geithus
www.steg.no

3340 Åmot · 32 15 07 20



Modum Menighetsblad Nr. 3/2021
27

    

SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Aurora Engen 02.05.2021 Nykirke kirke
Savannah Helén Lysgård 09.05.2021 Åmot kirke
Even Hoffart Gaarud 24.05.2021 Snarum kirke
Linnea Moen Juvet 06.06.2021 Nykirke kirke
Eilev Nyhus Kleiv 06.06.2021 Nykirke kirke
Danielius Marozas 13.06.2021 Åmot kirke
Lukas Nedberg Velstad 20.06.2021 Vatnås kirke
Emma Nomm Gaaserud 27.06.2021 Åmot kirke
Falk Hervig 04.07.2021 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Sted

Matheo Grimnes Holth 18.07.2021 Heggen kirke
Sigrid Lien Indresæter 18.07.2021 Heggen kirke
Marius Rozeboom Tollefsen 18.07.2021 Heggen kirke
Falk Breche Hansen 25.07.2021 Åmot kirke
Mina Lykke Strand Lee 25.07.2021 Åmot kirke
Ludvig Ovnan Wold 01.08.2021 Heggen kirke
Elise Næss 08.08.2021 Rud kirke
Ingeborg Hovde Sandengen 08.08.2021 Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Kirsten Ovidie Andersen 1927 04.05.2021 Heggen kirke
Bjørg Bjertnæs 1932 06.05.2021 Rud kirke  
Lars Bottolfs 1925 11.05.2021 Heggen kirke 
Bjørg Signe Lundgrenn 1939 12.05.2021 Heggen kirke 
Frank Erik Skuterud 1936 14.05.2021 Åmot kirke 
Hans Midtskogen 1931 18.05.2021 Nykirke kirke 
Marit Dalby 1956 19.05.2021 Nykirke kirke 
Anne Louise Myrhaug 1923 20.05.2021 Heggen kirke 
Ruth Johanne Kallager 1934 21.05.2021 Heggen kirke 
Erling Myhre 1938 26.05.2021 Heggen kirke 
Frank Røste 1929 27.05.2021 Nykirke kirke 
Ingrid Marie Thorrud 1928 28.05.2021 Åmot kirke 
Kari Korsbøen 1921 01.06.2021 Snarum kirke 
Olga Kjellaug Uthus 1926 01.06.2021 Åmot kirke  
Lasse Øystein Langegård 1959 03.06.2021 Rud kirke  
Anne-Lise Skretteberg 1937 04.06.2021 Heggen kirke 
Ingeborg Rishovd 1924 09.06.2021 Heggen kirke 
Birgit Karen Bolset 1941 22.06.2021 Nykirke kirke
Åse Thorunn Braathen 1944 23.06.2021 Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Aslaug Strandabø 1932 02.07.2021 Åmot kirke  
Kjell Georg Christiansen 1939 06.07.2021 Åmot kirke  
Terje Gunnar Wold 1945 07.07.2021 Heggen kirke 
Elin Dekko 1953 09.07.2021 Heggen kirke 
Bjørn Nils Hæhre 1940 15.07.2021 Snarum kirke 
Mary Aagot Skredsvig 1920 16.07.2021 Åmot kirke 
Eva Synnøve Niemann 1945 16.07.2021 Åmot kirke  
Ellen Marie Kristine Flotvik 1935 29.07.2021 Heggen kirke 
Jonny Solvang 1940 30.07.2021 Gulsrud kirke 
Grethe Carola Grambo 1946 04.08.2021 Heggen kirke 
Leiv Egil Johansen 1948 05.08.2021 Heggen kirke 
Kari Lillian Ørpen 1945 06.08.2021 Rud kirke  
Gunnar Evje 1925 11.08.2021 Åmot kirke  
Magne Cato Bjørge Andersen 1954 12.08.2021 Heggen kirke 
Berit Hansen 1936 12.08.2021 Vestre Spone kirke 
Ragnhild Tandberg 1946 13.08.2021 Åmot kirke 
Leif Hervig 1938 13.08.2021 Heggen kirke 
Bjørg Drolsum 1931 19.08.2021 Rud kirke
Nils Harald Martinsen 1955 25.08.2021 Rud kirke

Hjertelig takk
fra Modum menighet for gaven  
til Åmot kirke i forbindelse med  
Ragnhild Tandbergs begravelse!

Velsignelse av inngått ekteskap:   

Mari Grønlund og Anders Hamre 14.08.2021 Heggen kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Tommy Lindahl og Linn Kathrin Bjørnø 26.06.2021 Heggen kirke 
Lasse Engebretsen og 
Ingeborg Hove Kårtvedt 03.07.2021 Åmot kirke 
Chris Arnar Nerland og 
Kine Marie Bakken Blekkerud 07.08.2021 Heggen kirke 
Lars Ask og Anita Jahr Ask 21.08.2021 Vestre Spone kirke



GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer! Følg med på hjemmesiden www.kirken.no/modum og annonse i Bygdeposten.

September
Onsdag 1. september 
Vikersund menighetssenter kl. 19.00: 
Vandregudstjeneste. Jørgen Korsvik,
Kirsti Hole og Hanna Louise Husøien. 
 
Søndag 5. september – 15. søn. i treenighetst. – Luk 10, 38-42
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmanter. 
Geir E. Holberg, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien 
Nykirke kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmanter. Konfirmantjubileum. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og 
Elisabeth Liodden.
Snarum kirke kl. 13.00: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmanter. 
Geir E. Holberg, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien. 
 
Søndag 12. sept. - 16. søn. i treenighetstiden – Matt 5, 10-12
Vikersund menighetssenter kl. 11.00: 
Gudstjeneste. Sorle S. Hovdenak og Mattis Moviken.  
Åmot kirke kl. 19.00: Treffpunkt. Runar J. Liodden 
og Kirkebandet.  

Søndag 19. september – 17. søn. i treenighetst. – Luk 7, 11-17 
Gulsrud kirke kl. 11.00: Gudstjeneste i forbindelse 
med konfirmantleir. Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien.  
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og organistvikar.  
Nykirke kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok. Geir E. Holberg og 
Mattis Moviken.  
Rud kirke kl. 19.00: Bygdas kirkekveld. 
Sorle S. Hovdenak og Hanna L. Husøien. 

Søndag 26. september - 18. søn. i treenighetst. – Matt 8, 5-13 
Snarum kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og organistvikar. 
Åmot kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok. Geir E. Holberg, 
Helge Nysted og Åmot barnegospel.  
Åmot kirke kl. 13.30: Dåpsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Helge Nysted.

Oktober 
Søndag 3. oktober – 19. søn. i treenighetst. – 5 Mos 30, 11-15 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak, Hanna L. Husøien. 

Søndag 10. oktober - 20. søn. i treenighetstiden – Mark 10, 2-9 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Høsttakke-
fest. Sorle S. Hovdenak og organistvikar. 
Gulsrud kirke kl. 13.30: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og organistvikar. 
Snarum kirke kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.  
 
Søndag 17. oktober - 21. søn. i treenighetstiden- Luk 16, 19-31 
Rud kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Utdeling 
av 4-årsbok. Sorle S. Hovdenak og Mattis Moviken. 
Åmot kirke kl. 11.00: Jubileumsgudstjeneste – 
Åmot kirke 25 år. Runar J. Liodden, Helge Nysted, 
Hanna L Husøien og Åmot barnegospel. 
Vestre Spone kirke kl. 13.30: Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok. Sorle S. Hovdenak og 
Mattis Moviken.

Søndag 24. oktober - 22. søn. i treenighetstiden- Joh 12, 35-36 
Heggen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok.  
50 års konfirmantjubileum. Geir E. Holberg, 
Helge Nysted og Åmot barnegospel 
Snarum kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok. 50 års konfirmantjubileum. 
Runar J. Liodden og Mattis Moviken.  
Åmot kirke kl. 19.00: Gudstjeneste med 
Tro & Lys. 

Søndag 31. oktober – Bots- og bønnedag- Luk 18, 9-14 
Vikersund menighetssenter kl. 11.00: 
Gudstjeneste. Runar J. Liodden og 
Hanna L Husøien.  
Nykirke kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og organistvikar.  
Åmot kirke kl. 17.00: Ungdomsgudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien. 

November 
Søndag 7. november – Allehelgensdag- Matt 5, 13-16 
Heggen kirke kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Kirsti Hole og Hanna L. Husøien.  
Nykirke kirke kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.  
Snarum kirke kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og organistvikar. 

Søndag 14. november – 25. søn. i treenighetstiden- Matt 14, 
22-34 
Nykirke kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Søndag for 
de forfulgte. Sorle S. Hovdenak, Kirsti Hole og 
organistvikar.  
Vikersund menighetssenter kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste, Geir E. Holberg, 
Hanna L. Husøien og Modum Soul Children.  
Åmot kirke kl. 19.00: Treffpunkt. Runar J. Liodden 
og Kirkebandet. 

Søndag 21. november – Kristi kongedag- Matt 25, 1-13 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg og organistvikar.  
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og organistvikar. 

Søndag 28. november – 1. søn i advent- Luk 4, 16-22a 
Heggen kirke kl. 11.00: Familie-/Lys Våkenguds-
tjeneste. Geir E. Holberg og Hanna L. Husøien.  
Åmot kirke kl. 11.00: Familie-/Lys Våkenguds-
tjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted. 

Ønskegudstjeneste
Dersom du skal døpe barnet ditt og 
det ikke er satt opp noen gudstjeneste 
i den kirken du ønsker, er det mulighet 
for ønskegudstjeneste:

Søndag 19. desember: 
Gulsrud, Nykirke, Rud, Snarum eller 
Vestre Spone kl. 11.00.

Her blir Elise Næss døpt, i Rud kirke, 
8.8.2021. Tillykke mamma 

Tonje Næss og pappa Emil Næss!
Foto: Linda Røed


