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Etter uker med OL har vi igjen hørt vårt «Ja, vi elsker» ettersom medaljer hankes inn. 
Første vers er lett for de fleste å istemme med. Merkelig hva denne sangen gjør med 
meg, enten jeg lytter til det norske solistkor ca. kl. 13 eller står sammen med moin-
ger 17. mai og vi synger med den 
stemmen vi har. En blanding av 
takknemlighet, stolthet og sam-
hørighet med mange fyller meg. 
Gjerne om jeg får stå sammen 
med nye landsmenn i bygda. Så 
mange har ufrivillig måttet bryte 
opp fra sitt fedreland på grunn 
av krig. Nå i disse dager kommer 
mange nye fra Ukraina og søker 
et trygt fristed her i Norge borte 
fra krig og frykt.

Sangen «Ja, vi elsker» er, om 
jeg tar meg bry å synge flere vers, 
en påminnelse om at landets fri-
het og demokrati har hatt sin 
pris og fortsatt vil være noe vi 
må kjempe for. Jeg er takknem-
lig for de som gjennom historien 
var villige til å ofre mye for dette. 
Sangen er en påminnelse om takk 
til Gud og om ikke å glemme vår 
historie. Sjøl vokste jeg opp med 
en festning nært på som med all 
sin historie ga påminnelse om de 
mange nordmenn og svensker 
som døde i krig. 

«Husker bare hva som 
hendte nedpå Fredrikshald.»  
Når vi kommer til dette verset, 
synger jeg med kraftig røst.

En takk til nabo, medlem av 
stortingets presidentskap Mor-
ten Wold, som sørget for å få det 
på sakskartet til vedtak i desember 2019 slik at «Ja, vi elsker» nå er vedtatt som vår 
felles nasjonalsang. Morten er óg en stolt bærer av det norske flagg. I år vil jeg 17. mai 
supplere det med gult og blått i solidaritet med Ukraina.

Det norske flagg og nasjonalsangen er ikke anledning til selvgodhet og til ha nok 
med oss sjøl. Vi lever i en tid hvor vi mer enn noen gang må være med å kjempe for 
andres frihet.

Martin Lillevold

 Min sang «Ja, vi elsker dette landet»

Ved bautaen på Heggen
Foto Torill Korsvik
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Våren markerer på så mange vis det 
nye livet. Vi ser at naturen våkner til liv 
igjen etter vinterens dvale. Blomster og 
planter gror. Bonden sår, og småsko og 
kortbukser kommer frem fra boder og 
skap. Det er en forventing i lufta om 
det som ligger foran. Påsken er feiret 
med evangeliet om Jesus som overvant 
døden. Han som er oppstanden. Dette 
ropet lyder fra kirker i hele verden.

Og midt i gleden over det nye livet, 
så kjenner vi på at vi lever i en ufull-
kommen verden. Alt er ikke bare godt. 
I de nære ting kan det være krevende 
relasjoner, sykdom eller økonomiske 
bekymringer. Vi har vært gjennom en 
to år lang koronapandemi og strever 
fortsatt med å komme oss etter den. 
Og nå er det også tunge og mørke 
krigsskyer i Europa. Mye av det vi de 
siste 75 årene har tatt for gitt, er ikke 
lenger en selvfølge. Det er ufred og 
usikkerhet.

Så er mai måned spesiell ved at vi 
i denne måneden på flere av høytids- 
dagene feirer og gleder oss over fri-
heten. 8. mai markerer vi hvert år at 
Norge igjen ble fritt etter en okkupa-
sjon fra 1940–45. Og på 17. mai viser 
vi vår takknemlighet for det grunnlaget 
som ble lagt i 1814. 

Våren, og mai spesielt, er en tid 
hvor vi minner hverandre på at fri- 
heten både har sin pris, og at den ikke 
er selvsagt. Kirkens Herre, Jesus Kris-
tus, kom også med fred. Han kalles for 
Fredskongen og Han ønsker fred og 
rettferdighet for alle mennesker. Det 
han sa og gjorde kostet. Ja, det kostet 
Ham livet. Så blir det vårt oppdrag å 
være med på å løfte frem alt det som 
er godt. Det som kan være med på å 
skape gode relasjoner. Det som kan 
være med på å skape gode møteplasser. 
Det som kan være med å gi oss så gode 
liv som mulig. Og som Jesus selv sier 
det i saligprisningene i Bergprekenen: 

Frihetens og fredens
evangelium

«Salige er de som skaper fred, for de 
skal kalles Guds barn». Matt 5,9

I mai-dagene kan vi alle være med å vise 
dette ved å delta på forskjellige sam-
menkomster. Enten det er på 8. mai- 
markeringer eller det er på 17. mai. 

Kanskje vi i år virkelig skal prøve å 
mobilisere, vise at vi bryr oss? La oss 
stille opp når 17. mai-komiteene rundt 
om i bygda vår legger til rette for fei-
ring. La oss være med i 17. mai-toget 
og vise at friheten og demokratiet er 
noe vi ønsker å bevare. La oss samles 
om det gode.

I Modums kirker ber vi hver søndag 
for verdenssituasjonen, og for alle dem 
som arbeider for fredens sak. I år vil 
det også på 17. mai bli særlig naturlig 

å være takknemlige for alt det gode og 
å be om at Gud er med oss, også når 
livet er tungt og vanskelig. Ja, frihetens 
og fredens evangelium skal lyde, høyt 
og klart.

Og midt i all uro og strid minner 
Jesus oss om at han vil være med oss, 
med sin fred.

Jesus sier: «Fred etterlater jeg 
dere. Min fred gir jeg dere, ikke den 
fred som verden gir. La ikke hjertet 
bli grepet av angst og motløshet». 
Joh 14,27.

Ønsker deg som leser 
Guds fred.

Geir, sokneprest



Modum Menighetsblad Nr. 2/2022
4

1. Hvordan har du hatt det som konfir-
mant i Modum menighet? 

 Her kan du nevne noen ting du synes har 
vært fint/ålreit og noen ting du ville hatt 
annerledes.

2. Hva gleder du deg til på 
konfirmasjonsdagen? 

3. Hvilket bibelvers har du valgt til 
konfirmasjonsgudstjenesten?

Vilde Refsahl Kjemperud – 
Nykirke søndag 12. juni kl.11.00 
1. Jeg syntes det har vært veldig fint å 

være konfirmant, og synes samlinge-
ne vi har hatt har vært spennende. 
Konfirmantleiren var kjempemor-
som. 

2. På konfirmasjonsdagen gleder jeg 
meg til å feire dagen med familie, 
venner og god mat. Og er litt spent 
på gavene. 

3. Jeg har valgt 5 Mos 33,25: «Som dine 
dager er, skal din styrke være.» 

Eskil Kopland – 
Nykirke søndag 12. juni kl.11.00 
1. Det har vært fint å være konfirmant. 

Vi har hatt varierte temaer på sam-
lingene. Det er passe med en gang i 
uka etter skoletid. 

2. Jeg gleder meg til en høytidelig fei-
ring med familien. 

3. Jeg har valgt følgende bibelkort: «Vi 
er hans verk, skapt i Kristus Jesus 
til gode gjerninger som Gud på for-
hånd har lagt ferdige for at vi skulle 
vandre i dem.» (Ef 2,10)

Pia Svensli Ellingsen – 
Åmot kirke søndag 29. mai kl.11.00 
1. Jeg har hatt det veldig fint som kon-

firmant, og det har vært fine samlin-
ger. Det har vært noen litt kjedelige-
re samlinger med mye prating, men 
veldig spennende å få besøk av folk. 

2. Jeg gleder meg til å være med familie 
og venner og selvfølgelig gaver.

3. Jeg har valgt: «Som dine dager er, 
skal din styrke være» (5 Mos 33,25)

Åshild Brokhaug Røvang – 
Åmot kirke lørdag 28. mai kl. 13.00
1. Det har vel til tider blitt litt tungt 

med en ekstra «skoletime» etter 
skolen, men det har gått fint, og det 
har vært spennende. Det var også 
veldig gøy å være på konfirmantleir 
og være med alle folka en hel helg 
og gjøre mye morsomt. Som å ha 
uteaktiviteter, spille spill og bade. 

2. Jeg gleder meg til å oppleve selve 
seremonien i kirka og å være med 
familie og venner og dele dagen med 
masse fine folk, og jeg juger vel hvis 
jeg ikke sier at jeg gleder meg litt til 
å få gaver og;)

3. Jeg har valgt Ef 4,32: «Vær gode mot 
hverandre, vis medfølelse og tilgi 
hverandre, slik Gud har tilgitt dere 
i Kristus.»

Intervju med noen av 
Årets konfirmanter
I fjor medførte korona-viruset at vi måtte utsette konfirmasjonsgudstjenestene til etter sommeren. Men i år kan vi glede 
oss til feiringer uten munnbind og begrensninger på antallet! HURRA! Vi gleder oss over endelig å ha gode rammer for 
den store dagen. Hvilke forventninger har konfirmantene selv til konfirmasjonsdagen? Vi har tatt en prat med sju av årets 
90 konfirmanter i Modum menighet. Runar pratet med 4 av dem og spurte også om bibelverset de har valgt seg skal 
leses i gudstjenesten før de blir bedt for. Vidar spurte 3 andre konfirmanter og lurte litt på forventningene de hadde før 
konfirmanttiden startet.
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1. Hvilke forventninger hadde du til 
konfirmantåret?

2. Hvordan har du hatt det som 
konfirmant i Modum menighet?  
Hva har vært bra? Hva ville du hatt 
annerledes?

3. Hva gleder du deg til på konfirma- 
sjonsdagen? 

Malin Slatter –
Heggen kirke søndag 22. mai kl. 10.30
1. Hadde litt forskjellig. Jeg forventa 

at det skulle bli gøy på konf-leiren. 
Også kanskje det å være mere med 
folk jeg ikke pleier å henge med. 

2. Har jo vært gøy, har hatt morsomme 
møter og hatt det gøy sammen med 
de på gruppa. 

3. Jeg gleder meg til å feire med fami-
lien, og ta bilder med venner.

Tobias Lobben Hansen – 
Snarum kirke søndag 22. mai kl. 12.30
1. Hadde gode forventninger 
2.  Synes alt har vært bra spesielt leiren 
3. Gleder meg til å være med familie 

og venner.

Vetle Andre Jansen –
Heggen kirke lørdag 28. mai kl. 11.00
1.  At det skulle bli gøy, og det ble det. 
2. Alt har vært fint der med de beste 

som underviser.
3.  Å bli konfirmert.

Vidar Husøien og Runar J. Liodden

Nytt skoleår, nye muligheter
Kjære alle kommende 9. klassinger i 
Modum. Her kommer en oppfordring. 
Bli med på kirkelig konfirmasjon 
i 2022/2023. 

Å være konfirmant i kirken handler om 
å utforske kristen tro og livets store 
spørsmål. Du er velkommen uansett 
om du tror, tviler eller bare er nysgjer-
rig. For oss handler det ikke om du tror 
før, under eller etter konfirmasjonsopp-
legget. Ingen kan tvinge noen som helst 
til tro. Men du får i alle fall muligheten 
til å gjøre et velinformert valg.

Det har vært noen rare år, men en-
delig ser det ut til at vi kan gjøre ting 

som normalt igjen! Dette håper vi at 
dere virkelig skal få nyte til det fulle! 
Det er mange spennende undervisnin-
ger fremfor oss og ikke minst en spen-
nende leir! Vi håper virkelig at dere vil 
utfordre oss, så skal vi gjøre det vi kan 
for å utfordre dere.

Påmeldingsskjema og mer informasjon 
finner dere på våre nettsider kirke.no/
modum. Om dere har noen spørsmål 
eller tilbakemeldinger så er det bare å 
ta kontakt med kateket Vidar Husøien.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen konfirmantunderviserne 
ved Modum menighet!

Alle som er født i 2008 er hjerte- 
lig velkommen til Kick-off for 
konfirmantåret 2022–2023. 

• Alle som går på Nordre Modum 
ungdomsskole er hjertelig velkom-
men til Vikersund menighetssenter: 

tirsdag 23. august kl. 14.45

• Alle som går på Søndre Modum  
ungdomsskole er hjertelig velkom- 
men til Åmot kirke:

onsdag 24. august kl. 13.35
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Konfirmasjoner 2022Konfirmasjoner 2022
Heggen kirke søndag 22. mai kl 10.30
Amilie Gudbrandsen Aas
Mathias Angeltveit
Lona Kasandra Bjørnø
Johannes Fragåt
Nicolay Gabrielli
Oliver Grøterud
Sigurd Tobias Hvidsten Hafnor
Malin Kvalnes Hansen
Martine Kvalnes Hansen
Emma Louise Kjemperud
Rudi Egeberg Lehne
Mia Torgersen Mathiesen
Eivind Olafsen
Edvin Ringnes Ranheim
Martin Ripe
Malin Aleksandra Strand Slatter
Mina Tandberg
Nora Elise Vøllestad

Snarum kirke søndag 22. mai kl. 12.30
Selma Rishovd Aasmundrud
Line Anette Jahr Djupvik
Tobias Lobben Hansen
Mina Jellum Hæhre
Jørgen Økland

Heggen kirke lørdag 28. mai kl 11.00
Filip Bakken
Sander Fossen Brenden
Tinus Jenssen Dahl
Lina Emilie Esser
Tryggve Gulestøl-Følstad
Tuva Hellerud Gundhus
Frøya Lybekk Halvorsen
Vetle Andre Jansen
Silje Jevne

Lars Jørgen Longfjeld
Sigurd Magnussen
Amanda Cecilie Brun Moe
Mathias Kopland Rudstaden
Maren Stærkebye
Elvira Karoline Synstelien
Mathilde Thon
Mai Iren Lund Walquist

Åmot kirke lørdag 28. mai kl 10.30 

Mathias Browall Andersen
Solveig Bøe Berg 
Aileen Voss Donato 
Bendik Fidjestøl 
Tim Gulbrandsen Holth
Haylee Adele Åkermann Hofer 
Emma Bæra Rekdal 
Anniken Jørgensen Vala 

Åmot kirke lørdag 28. mai kl 13.00 
Leander Larsson Aga 
Mia Helene Løver Billand
Sebastian Glømme Brenna  
Mats Kristoffer Hamre 
Emil Myhre Høgmoen 
Pernille Penelopé Kongelf-Karlsen 
Mikolaj Mojsiewicz 
Åshild Brokhaug Røvang 
Henrik Røste Thomassen

Heggen kirke søndag 29. mai kl 11.00
Martin Grønland Andresen
Marcus Arnesen
Siril Aas Askerud
Mika Bråthen
Karl Oskar Adolfsen Egeberg

Svein Haugerud
Martine Ludvigsen
Kristian Støvern Myhre
Mika André Myhren
Kaja Aimi Olsen Solbakken 
Tobias Høydal Solhaug

Åmot kirke søndag 29. mai kl 11.00
David Hoen Bergan
Pia Svensli Ellingsen
Awot Jedu Jedis
Mats Jørgensen 
Elise Dybendal Runhovde 
Vår Emilie Solum 
Sondre Stene-Larsen 
Tilla Johanne Aase

Nykirke kirke søndag 12. juni kl 11.00
Magnus Brauchle
Christian Michael Eizenberger
Marius Iversen Granli
Maja Hagen
Mari Linnea Killingdalen Høgfoss
Vilde Refsahl Kjemperud
Eskil Kopland
Caroline Moe Martinsen
Emil Riaz-Nilsen

Rud kirke søndag 12. juni kl 11.00
David Hove Dahl
Hulda Annikki Lillegård Flowers 
Sander Heimdal Moviken
Marit Simensrud
Marthea Veien Ørpen
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«I denne årsmeldingen er 365 dager i 
Modum menighet oppsummert. Det 
var mange ordinære dager og noen 
festdager, dager med uro, med fred, 
med glede og med sorg. Sånn som livet 
er». Dette er starten på den 88 sider 
innholdsrike årsmeldingen for Modum 
menighet for 2021. 

Ønsker du å lese resten, finner du 
den på www.kirken.no/modum eller du 
kan få den på papir ved henvendelse til 
kirkekontoret i Åmot kirke. Kanskje 
finner du der noe du har lyst til å være 
aktivt med i, du får kanskje lyst til å ta 
en tur i en gudstjeneste eller invitere 
med noen til konsert. For som Trine 
Gjermundbo, leder av menighetsrådet, 
skriver videre i sin innledning: 

«I Modum menighet er alle viktige. 
Menigheten består av mennesker som 
sjelden går i kirka og noen som møter 
opp på så mye som mulig. Når menig-
heten samles, er alle velkomne. De som 
ikke kan, ikke vil eller ikke tenker på å 
møte opp, er også en del av helheten 
og menigheten.  Alle blir bedt for og alle 
er invitert». 

Årsmeldingen ble lagt frem på menig- 
hetens årsmøte i Heggen kirke 27. mars.  
Takk til alle dere som kom og som ga 
gode tilbakemeldinger og innspill til  
arbeidet! 

Nina Brokhaug Røvang, 
kirkeverge

Årsmøte og 
årsmelding 2021 Foto: Helge Haavik
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Modum kommune er i disse dager i 
gang med å bosette mange flyktnin-
ger fra Ukraina. Som diakon har jeg 
hatt gleden av å få delta på et tilbud til 
ukrainske flyktninger i Rådhuskantina 
på mandager. Her er tekst fra kommu-
nens hjemmeside om den nyoppret-
tede møteplassen:

«Vi inviterer alle flyktninger fra Ukra- 
ina til åpen kafé hver mandag fra 11.00-
14.00 i kantina på rådhuset i Vikersund.

Kaféen blir opprettet som et møte- 
sted for ukrainere som har kommet 
hit til landet, men andre flyktninger er 
også velkomne. Det blir anledning til en 
god prat, og en får også treffe ansatte 
fra kommunen, kirken og frivillige hjel-
pere. Det serveres kaffe, te og vaffel.

For barna blir det muligheter for å 
leke og ha en fin stund på biblioteket 
vegg-i-vegg.

Tiltaket er opprettet i et samarbeid 
mellom Flyktningetjenesten, Forebyg-
gende tjenester, Kirken i Modum og 
Modum bibliotek.

 
(Kaféen i kantina blir forøvrig drevet 
av flyktninger, og er til vanlig åpen for 
kommunens ansatte to dager i uken).»

Kirsti Hole

Velkomstkafé 
på Rådhuset

Rekordmange donasjoner under 
Støttekonsert for 
Ukraina!

Søndag 27. mars avholdt Tormod 
Moviken Band en gratis støttekon-
sert for Ukraina i Åmot kirke. Over 
100 mennesker fant veien til kirken 
denne kvelden for å vise sin støtte til 
det ukrainske folk og i protest mot  
Russlands invasjon av landet, som  
startet 24. februar 2022. 

Mange av Tormods tekster hand-
ler om krig, urettferdighet og huma-
nitære kriser og passet derfor godt 
inn i solidaritetens tema. 

Under konserten var det anled-
ning til å gi en frivillig gave til Flyktning- 

hjelpens arbeid, og hele 16.200 kr 
ble samlet inn denne kvelden.  
Dette er rekord for et enkelt arran- 
gement i Modum menighet. 

En stor takk til familiebandet, 
lydtekniker Bård Åmotsbakken, lys- 
ansvarlig Risam Tekie og til alle som 
møtte opp og gav sitt bidrag.

Ønsker du å vite når neste kon-
sert er med Tormod Moviken Band? 

Følg ham her: 
www.facebook.com/TormodMoviken 
 
Mattis Moviken

Modum menighet vil takke alle konfir-
manter, konfirmantforeldre, kirkeutvalg 
og andre frivillige som deltok på Faste-
aksjonen den 5. april. I Modum ble det 
samlet inn kr109 818, hvorav kr 55 485 
i bøssene. Tusen takk til alle som ga sitt 
bidrag i bøssene eller digitalt!

På landsbasis ble samlet inn mer 

enn kr 31 600 000. Uten denne støtten 
hadde ikke Kirkens Nødhjelp kunnet 
drive det livsviktige arbeidet med å sik-
re at flere mennesker får varig tilgang 
til rent vann, samt mye annet arbeid 
innen nødhjelp og langsiktig bistand. 
Dette årets aksjon har også inkludert 
nødhjelp til Ukraina i form av rent 

vann, mat, tepper og hygieneartikler til 
flyktningene.
Kirkens Nødhjelp markerer 75-årsjubi-
leum i 2022, med håp som overordnet 
tematikk. Både vann og håp er essen-
sielt for mennesket. Sammen er vi med 
på å redde liv!

Kirsti Hole

 Takk for fasteaksjonen – Håp i en dråpe vann!
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I mars 2022 avholdt Modum menighet 
en spørreundersøkelse om informa-
sjon, der vi spurte dere som brukere 
om tilbakemelding. Over 135 mennes-
ker deltok i spørreundersøkelsen, og 
svarene vi fikk var veldig positive. 

De aller fleste, ja nesten 90% var 
godt fornøyd med nettsiden og hvor-
dan den fungerer i dag. Informasjon om 

aktiviteter og andre tilbud er ganske 
lett å finne og kontaktinformasjon til 
ansatte er godt synlig. Når vi nå skal 
utvikle nettsiden videre, vil vi fokusere 
på rene og enkle elementer, samt utvi-
kle temasidene med nytt og spennende 
innhold. Vi ønsker å gjøre det enklest 
mulig for deg som bruker å finne infor-
masjonen du leter etter.

For sosiale medier er Facebook 
og Instagram de foretrukne platt- 
formene blant brukerne. Snapchat og 
TikTok er mer foretrukket av yngre 
brukere og vil bli et av satsingsområ-
dene fremover i kommunikasjonen 
med disse gruppene. Se oversikt neden-
for.

Takk for din
tilbakemelding

Videre viser undersøkelsen at innhol-
det som publiseres på sosiale medier 
er ganske interessant, men at folk er nå 
litt ekstra sultne på visuelt innhold fra 
fysiske arrangement. Vi tror en av grun-
nen til dette skyldes 2 år med pandemi 
og få arrangement. De fleste foretrek-
ker bilde og tekst, noe som også er in-

teressant i en digital verden hvor video  
trumfer høyest som engasjerende inn-
hold.

Videre avdekker undersøkelsen at 
de fleste er godt fornøyd med kirkens 
Menighetsblad og dets funksjon. Mange 
synes bladet er interessant og har et 
fint utseende. Det har også kommet til-

bakemeldinger om at bladet gjerne kan 
inneholde mer stoff relatert til andre 
synspunkt om religion, erfaringer fra 
samtalegrupper og hva unge mennes-
ker gjør i kirka. Dette gjenspeiles også 
i tallene, se graf på høyre side.
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Vi spurte brukerne om de benyttet 
seg av TVkirke.no og/eller YouTube, og  
resultatet var meget interessant. 79% 
av deltagerne benyttet seg ikke av  
disse plattformene, men flere had-
de sett direktesendinger eller opp-
tak via TVkirke. 73% benytter seg av  
TVModum-kanalen og direktestrøm-
men på deres nettside.

Bortsett fra menighetens nettside, 
sosiale medier og menighetsbladet, 
er lokalavisa Bygdeposten og lokale  
Facebook-grupper de mest leste  
kildene. Svært få savner Åmot kirke 
brosjyren som nå ikke produseres  

lenger, og 66% ville abonnert på et  
digitalt nyhetsbrev der halvparten  
ønsker dette én gang i måneden.

I samarbeid med lokale bedrifter 
kunne vi trekke 3 heldige vinnere som 
hver mottok et gavekort. Vinnerne av 
konkurransen ble:

1. Gavekort på Nygård Sport Åmot 
(1000,-): Jan Sverre Hansen

2. Gavekort på Modum kulturhus 
(500,-): Lise Syvertsen

3.  Gavekort på Åmot Blomster  
(500,-): Isabell Evelin Bjørlo

I tillegg fikk 10 personer en gratisbillett 
på kino på Modum kulturhus. 

Tusen takk for din tilbakemelding! 
Den blir viktig for arbeidet fremover. 
Følg oss på sosiale medier og hold deg 
oppdatert til enhver tid.

Mattis Moviken
 

@Modummenighet @modummenighet
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For deg og mange til!
Facebooksidene for Nykirkejubileet 
har blitt enormt godt mottatt og har 
allerede mange følgere. Mange viser sin 
sterke tilknytning til Nykirke og har 
gode minner om hendelser og sere-
monier. Ytringene er fra personer i 
nærområdet, men også godord om kir-
ken fra utflyttere som ikke har Nykirke 
som sin nærmeste kirke lenger.

Det er derfor med stor glede vi 
kan presentere programmet for en 
innholdsrik bursdagsuke med aktivi- 
teter som vil være til glede for liten og 
for stor. Selvfølgelig ingen bursdag uten 
passende servering i en pause eller  
etter arrangementet.

Slik blir festuken:
Fredag 19. august: 
1. Historisk vandring med Jon Mamen.  

Jon Mamen har mye viten om Ny- 
kirkes historie og vil guide oss rundt. 
Her vil det presenteres historiene 
om gravplasser, kirkebyggene som 
har vært på samme sted fra 1300 
og kanskje litt om hvorfor det heter 
Nykirke.

2. Denne dagen kan benyttes til en 
vandring langs Collettstien. Med 
start fra Buskerud gård og vandring 

opp Bakåsen til kirken. En god rast 
kan gjøres i den fine gapahuken nær 
toppunktet med god utsikt over 
Buskerud gård og Åmot. Turen tar 
40–50 minutter. Noe bratt og smalt 
somme steder. 

3. Kl 18.30: Ønskekonsert hvor du kan 
ønske deg en salme! 

 Sang og musikkveld med våre gode 
kirkemusikere med flere. Du kan 
sende ditt salmeønske til kirke- 
kontoret. Kanskje blir det du som 
får ditt ønske oppfylt og kan synge 
din salme av full hals.  Salmeønsker 
bør være kommet til kirkekontoret 
senest 15. juni.

Søndag 21. august: 
Jubileumsgudstjeneste ledet av sokne-
prest Geir Holberg og biskop Jan Otto 
Myrseth.  En fin søndag formiddag med 
feststemte deltagere, musikere og selv-
følgelig en full kirke! 

Kirkekaffe med bløtkake, taler og 
hilsninger. Om været ikke står oss bi, 
vil vi ha partytelt på veien inn til kirken.

Tirsdag 23. og onsdag 24. august 
Barnas dag: Barna må ha sin dag i kirken 
med en skikkelig bursdagsfeiring.  Først 
barnehagebarna, deretter skoleklasser. 

Vi håper på at det blir det tegninger, 
kanskje modeller av kirken og burdags-
sang, Så blir det en bursdag med ballon-
ger, brus og boller. Et hoppeslott blir 
satt opp for litt fysisk aktivitet.  Kanskje 
blir det fortalt et eventyr om Nykirke?

Onsdag 24. august:  
Konsertkveld med Mennialledager 
som vil gi oss en uforglemmelig kon-
sert.  Mennialledager, er: Thor Fjellvang, 
keyboard, leder; Lars Ole Gjermundbo, 
sang; Eyfinn Joensen, sang; Sam Joensen, 
sang; Robert Solberg, sang; Øystein 
Eriksen, bass; Helge Tjelta, slagverk.

Thor Fjellvang er musikalsk leder  
og har arbeidet innenfor Frelses- 
armeen siden midten av 1970-tallet, 
som musiker, arrangør og produsent. Vi 
kan bare glede oss til en fin musikkveld 
og nyte vellyd. 

JUBILEUMSAFTEN: 
Torsdag 3. november 
Festaften i Nykirke. Komiteen er ennå 
ikke ferdig med alle innslag og planer, 
men dette blir en kveld som du ikke 
må gå glipp av!

For komiteen: 
Lise Kleven og Arne Høibakk

Jubileumsuken til

Nykirke kirkes 
175-års feiring

Nykirke kirke har jubileum i år, og da 
passer det ekstra godt at kirka har fått 
en solid oppgradering av det innvendige 
lysanlegget. I mars ble det installert lam-
per som vil gjøre prekestol, alterpartiet 
samt altertavlen mer synlig for menig-
heten. Arbeidet ble utført av lysfirmaet 
Atendi i samarbeid med Krøderen Elek-
tro. De nye lampene er av høy kvalitet 
og er garantert å vare i mange år fram-

over. De er koblet til et digitalt styrings-
system som gjør at man enkelt kan skru 
opp og ned lysstyrken på de enkelte 
lampene etter behov. Vi tror dette er 
en investering som vil være en berikelse 
for kirken i mange sammenhenger i åre-
ne som kommer! En stor takk til Spa-
reBank1 Modum for økonomisk støtte 
som har gjort dette prosjektet mulig.  

Helge Nysted
Solide stillaser må til når installasjonen 
skal foretas på forskriftsmessig måte.

 Lysinstallasjon i Nykirke kirke
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– «Musikere i verdensklasse!»

Det var ordene Gunhild Versland fra 
kirkeutvalget brukte for å beskrive 
opplevelsen i Vestre Spone kirke ons-
dag 16. mars. Endelig kunne vi invitere 
til en «fysisk» konsert igjen etter at 
koronarestriksjoner gjorde det umu-
lig å gjennomføre sånn vi ønsket i 2020 
og 2021. Det var en god atmosfære 
og mange sangstemmer som fylte kir-
kerommet denne kvelden. Musikerne 
som var med på å sette stemningen 
for kvelden, var Tarjei Nysted på fiolin, 
nøkkelharpe og perkusjon, Dag Tofteng 
på gitar, Mattis Moviken på trommer, 
Jan Ekornrud på bass og Helge Nysted 
på tangenter og som kapellmester. 
Kvelden ble ledet av undertegnede. 
Som vanlig var arrangementet gratis, 
men det ble oppfordret til å gi et beløp 

til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid i 
Ukraina.

Vi fikk oppleve tidligere Modum-
prest Tormod Moviken som solist og 
forsanger. Han fremførte blant annet 
sin egen låt «Shame» som ble skrevet i 
forbindelse med flyktningkrisen i 2015 
og som dessverre er blitt aktuell igjen 
i disse dager. Vi var også så heldige å få 
Oskar Fidjestøl og Aleksander Korneli-
ussen med. De sang blant annet sanger 
av Johnny Cash og Eric Clapton. Alle 
sangerne høstet stor applaus. De frem-

møtte fikk oppleve flere kjente salmer 
i ny drakt. Et av kveldens høydepunkter 
var fremføringen av «Skogssalme», som 
brødrene Nysted har skrevet sammen. 
Da sangen var ferdig, gikk det et kol-
lektivt sukk gjennom forsamlingen. Det 
var tydelig at komposisjonen gikk inn 
hos de som var til stede. Endelig kunne 
vi nyte livemusikk på sitt beste! 

Takk til riggerne og lydteknikerne 
Risam Tekie og William Fidjestøl, og 
takk til alle som kom og gjorde kvelden 
så hyggelig!

Sang- og salmekveld i 
Vestre Spone kirke 

Kvinnenes internasjonale bønnedag feires i 
mer enn 170 land og regioner verden over  
hver første fredag i mars. Også i Modum 
har dette vært og er en tradisjon, i et 
samarbeid mellom Modum menighet, Nor- 
misjon/VMS og pinsemenigheten Betle-
hem. Fredag 4. mars markerte vi dagen 
med gudstjeneste i Åmot kirke med lunch 
på kirketorget etterpå. Temaet var fra Jer. 
29, 1-14: 

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

Programmet var fra bønnedagskomiteen i 
England, Wales og Nord-Irland. Kollekten 
går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid 
gjennom kvinnerelaterte prosjekter i de 
landene bønnedagskomiteen kommer fra. 
Takk til alle som var med!

Kirsti Hole Illustrasjon av Angie Fox

Kvinnenes internasjonale  bønnedag

Tekst: Hanna Louise Husøien
Foto: William Fidjestøl



Modum Menighetsblad Nr. 2/2022
14

Menighetsbladet fortsetter å gi en kort 
presentasjon av noen frivillige i Modum 
menighet. Dette er ment som en stor 
takk til alle de frivillige. Så håper vi det 
være en inspirasjon til nye som kan ha 
lyst til å ta på seg en frivillig oppgave. 
De frivillige er en utrolig viktig ressurs 
i menigheten!

Vi har stilt følgende spørsmål:
1.  Hvor lenge har du vært frivillig?
2. Hva jobber du med som frivillig i 

Modum menighet?
3. Hva er det beste med å være fri-

villig i Modum menighet? 

1. Jeg har vært frivillig i Åmot kirke  
siden kirken ble ferdig i 1996. 
Vi startet opp med en gedigen inn-
vielsesfest! Mange frivillige hjalp til 
den dagen. Da tror jeg dugnads- 
ånden var sådd, og vi var i full gang 
med turnusliste i Åmot kirke.

2.  Jeg jobber på kjøkkenet og kirke-
torget. Vi lager lunsj til staben og 

besøkende, og ikke minst hjelper jeg 
til ved minnesamvær, som det har 
vært mange av før koronaen slo til. 
Vi er også frivillige som står for Hyg-
gestund, som er én gang i måneden. 
Sorggrupper har jeg også vært med 
på, der mannen min, Hans, og jeg var 
ledere i ca. 5 år.

3.  Det beste ved å være frivillig i  
Modum menighet er det gode og 
hyggelige fellesskapet som vi alle har. 
Her er det ikke forskjell på prest og 
oppvaskdame!

1. Flyttet til Vikersund i 2007 og ble vel 
så smått involvert i noe forskjellig 
barnearbeid.

2. Mest stolt av å være leder for Tårn-
agentene. Ikke fortell videre at det 
egentlig bare er en rolle. Det er 
noen veldig begivenhetsrike dager 
i løpet av et år. I tillegg leder jeg  
Heggen kirkeutvalg.

3. Møte med mennesker man ellers 
ikke ville møtt.

1.  Jeg begynte så smått på kjøkkenet i 
Åmot kirke ved tilstelninger i 2014. 
Ble deretter medlem av Åmot og 
Nykirke kirkeutvalg et par år, samt 
koordinator for kirkekaffe.

2.  I dag er jeg fortsatt organisator for 
kirkekaffe i Åmot kirke. Jeg er også 
kirkevert i Nykirke og nattverd- 
utdeler i Åmot kirke. 

3.  Jeg synes det beste med å være fri-
villig i menigheten er å møte mange 
flotte og positive mennesker.  Man 
blir dessuten en del av et sosialt  
fellesskap og blir kjent med nye 
mennesker og menighetens arbeid. 
Det føles godt å kunne bidra til å 
gjøre Modum menighet til et godt 
sted å være.

Frivillighetens år
Frivillighetens år 2022 år er forankret i Frivil-
lighetsmeldingen fra 2018 og tar mål av seg til å 
«feire Norges viktigste lagarbeid». Det som skjer 
i kirken og i organisasjonene utgjør en viktig del 
av dette.

I Den norske kirke er det om lag ti ganger så 
mange frivillige som ansatte (ikke i antall årsverk, 
men i antall involverte personer). En kirke uten 
frivillighet er utenkelig. 

Fra kirken.no

Tove Disen, 83 år

Sverre Følstad

Stian Kristoffersen
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1.  Jeg har vært frivillig siden julen 2014. 
2.  Som frivillig bidrar jeg ofte med for-

sang og solosang på gudstjenester 
og arrangementer i regi kirken. I til-
legg til dette er jeg også med i Rud 
kirkeutvalg. 

3. Jeg tror mange setter pris på solo- 
sang i kirken, og jeg har fått veldig 
mange gode tilbakemeldinger på 
nettopp dette. I tillegg føler jeg en 
enda sterkere tilknytning til kirken 
og dens gode fellesskap når jeg  
bidrar med noe ekstra som jeg er 
god på. 

1. Siden julaften 2014, når jeg spilte i 
Rud kirke for første gang. Husker vi 
gjorde en fin versjon av «Home for 
Christmas».

2. Primært med musikk og gitarspil-
ling på gudstjenester, men også med 
f.eks. baking til kirkekaffen.

3.  Den positive responsen man får fra 
menigheten når man bidrar med 
sang og musikk, enten det er i en  
begravelse eller under en guds- 
tjeneste. 

Ingvill Moviken Wakeham Mattis Wakeham

Etter flere avlysninger 
kunne endelig barne-
gospelen invitere til litt 
forsinket karnevalsfest.  
Latteren og gleden fra 
de flotte små og store 
lederne som rigget 
klart, møtte fargerike 
og utkledde barn og 
voksne i kirken denne 
torsdagen.  Festen var 
fylt med god stemning, 
sang, pølser, piñata, 
dans og godteposer. 
Tror mange av de rundt 
120 som var der virke-
lig kjente på gleden 
over å være sammen 
igjen! 

Nina,
leder

 Karnevalsfest med Åmot barnegospel                                                 

 Familiespeideren                                                 

Åmot barnegospel pyntet fest
Fire flotte flamingoer og en en-
hjørning på karnevalsfest

Tur til Breiliflaka
En solrik søndag i mars samlet  
familiespeideren seg til skitur til 
Breilihytta. Godt med vafler fra  
kiosken i hytta og pølser på bål.  
Flere tok og turen videre opp til  
Breiliflaka for å nyte utsikten der-
fra.                             

Odd Røvang

 Spreke familiespeiderjenter på Breiliflaka

 Familiespeidere og bål hører sammen.
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Du sa du hadde vært organist i over 
40 år. Har du vært i Modum alle 
disse årene?
Nei, jeg var organist i 4 år i Vinje før 
jeg kom hit. Jeg kom hit i 1958. Da ble 
jeg først organist i Gulsrud, og i begyn-
nelsen var jeg ikke fast ansatt.

Hva var det som gjorde at du kom 
til Modum?
Jo, mor var herfra, og jeg var her mange 
ganger fordi jeg har slekt her. Søster til 
far i Vinje ble gift med presten i Heggen, 
Øystein Paulsen. Hun ble kjent med 
mor og ville ha henne med til Vinje, og 
dermed ble det ekteskap med far. Så 
fant jeg mannen min her, og slik havnet 
jeg her. Og jeg begynte å spille her med 
en gang jeg kom.

Hvor lærte du å spille?
Jeg gikk på Musikkonservatoriet i 2 år. 
Det var like etter konfirmasjonen. Da 
bodde jeg hos ei annen søster av far i 
Oslo. På Musikkonservatoriet lærte jeg 

orgel, og da hadde jeg bl.a.  Anfinn Øien 
(bestefar til Hanna Louise Husøien) 
som lærer, og så hadde jeg privattimer 
med ei pianolærerinne ved sida.

Hadde du spilt siden du var liten?
Ja, vi hadde et lite trøorgel hjemme.  
Vi hadde andakt om kveldene, og da 
skulle vi synge en salme. Da sa jeg at 
nå må dere ikke synge fort sånn at 
jeg kunne rekke å spille. Jeg var tidlig  
interessert i å lære å spille. Mor spilte  
før meg, men hun sluttet da jeg  
begynte. Far spilte fele. Jeg lærte noter 
av far. Han lå på sofaen, og han hadde 
ei koralbok, og så pekte han på notene, 
og slik lærte jeg noter. 

Da jeg spilte i Vinje i begynnelsen, 
måtte jeg ha kirketjeneren til å dra bel-
gen. Det var ikke noe elektrisk da. Han 
var så flink. Men når han ikke kunne, 
var det ei jente som gjorde det, og da 
ble det litt ujevnt.

Du måtte jo operere hofta da du 
var ung. Hva kom det av?
Jeg gikk en vinter på Danvik kriste-
lige ungdomsskole, og da hadde jeg så 
vondt i hofta. Overlegen på sykehuset 
sa det var betennelse, og da var det i 
den tida ikke noe annet å gjøre enn å 
operere og få satt en lang nagle og stive 
av hele hofta.

Jeg har aldri hatt vondt i den hof-
ta etterpå. Jeg har vært på bærtur og 
skitur på åsen med jentene, og jeg har 
kjørt bil og spilt orgel.

Du har jo en litt spesiell historie om 
da dere fikk ny bil?
Vi ba om at vi måtte få en ny bil for det 
var mye galt med den gamle vi hadde. 
Mor og far bodde hos oss da, og mor 
hadde tatt lodd på Blindeforbundets 
landslotteri. Så kom postmannen med 

et kort med beskjed om at mor hadde 
vunnet hovedgevinsten. Tenk, så var det 
en bil, en BMV 120. Kjell og jeg reiste 
inn til Bærum for å hente den, og så 
viste det seg at det var automatgir. Det 
hadde vi aldri kjørt før, så vi måtte ha 
en kjøretur med selgeren for å lære. 
Det var jo ypperlig for meg, for da slapp 
jeg å bruke kløtsjen. Jeg hadde stor  
glede av den bilen når jeg skulle rundt 
og spille i alle kirkene i Modum.

Og nå har du sluttet helt å være  
organist?
Det er jo mange år siden jeg ble pen-
sjonist. Jeg sluttet da jeg var 67, men 
jeg fortsatte å vikariere i mange år 
etter det, både på gudstjenester og i 
begravelser. Men jeg sluttet da den nye 
liturgien kom, for det syntes jeg var for 
vanskelig å sette seg inn i.

Men du har jo ikke sluttet å spille?
Nei da, jeg spiller jo på formiddagstreff 
og på onsdagskveldene på menighets-
senteret, og det får jeg holde på med 
så lenge jeg greier det.

Modum menighet  
gratulerer Anne med vel 

overstått 90-årsdag. 

Hurra for deg!

Tidligere organist i Modum, Anne Hæhre, fylte 90 år 24. februar. 
I den anledning har vi hatt en liten prat med henne om hennes tid 
som organist her i Modum.

Intervju med 

Anne Hæhre

Foto: Privat

Anne ved pianoet 
Foto: Geir E. Holberg

Tekst: Torill Korsvik
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Leif Arne Berget, som er president i 
den lokale organisasjonskomiteen for 
opplegget sa dette: «Personlig opplever 
jeg Heggen kirke som en svært naturlig 
del av hopp-arrangement i Vikersund-
bakken. Og med en sokneprest som 
er så dedikert og inkluderende, «vår» 
egen skiflyvningsprest. Nærheten, ram-
men og beliggenheten gjør kirken til et 
samlingspunkt hvor man får gode og 
viktige pauser i travle dager. 

Jeg får påfyll når jeg har vært i Heggen  
kirke. Det gjør meg stolt at kirken er  
blitt en del av programmet når vi har  
store arrangementer i verdens flotteste  
anlegg». 

 Ole Gunnar Fidjestøl, vår egen ver-
densmester og den som leser teksten 
i kirka denne dagen, har denne opp- 
levelsen: «Sportsgudstjenesten, som har  
blitt en tradisjon, gir trygghet og av-
kobling fra en hektisk skiflyvningshelg. 

Det å rusle bort til Heggen etter å ha 
sjekket bakken og sett at alt er i orden, 
gir meg ro. Stemningen fra sang, ord 
og den gode atmosfæren i kirken tar 
jeg med meg videre resten av dagen. 
Gjennomføringen av gudstjenesten er 
folkelig, og det høye nivået på musikk 
og sang gjør det til en opplevelse som 
langt flere kunne hatt glede av».

Tone K. Kristiansen, daglig leder 
i Flying Team Vikersund AS, og som  
mange forbinder med skiflyginga, delte 
også hyggelige tanker med menighets-
bladet:

«For oss i Vikersund, som arrangør, er 
sportsgudstjenesten en viktig del av 
vårt arrangement. Dere som legger 
til rette for denne gudstjenesten, gjør 
dette til en flott opplevelse for alle oss 
som kommer i kirken denne søndagen. 
Det er ikke bare blitt en tradisjon, men 
– det gir oss også en god opplevelse 
hvor vi senker skuldrene. 

Og denne gangen var gudstjenesten 
virkelig et VM-arrangement verdig. Det 
gir en fred og ro for oss som har arbeidet 
mye de siste ukene, og våre utenlandske  
gjester var så positivt overrasket at de 
mente at denne gudstjenesten måtte 
TV-overføres. Og det skal vi spille inn 
videre til NRK. Det ble en flott start 
på dagen. Og så må jeg også få nevne 
at kirkekaffe og kake til avslutning, som 
vår kulturseksjon sørger for, også er en 
flott tradisjon.

Vi håper det gode samarbeidet 
med Vikersund-organisasjonen og Heg-
gen kirke fortsetter i årene fremover.»

Geir E. Holberg

VM, skiflyving 
og Heggen kirke

Utsikt til VM bakken fra 
kirketårnet på Heggen

Søstrene Grøsland, «SøssGrøss», pynter seg alltid når det er sportsgudstjeneste i 
Heggen kirke.

Nok en gang stilte over 1000 frivillige opp for å få gjennomført skiflyvingsrenn i ver-
dens største hoppbakke i Heggenåsen. I mange år har Heggen kirkeutvalg og mange 
med tilknytning til Modum menighets arbeid vært en del av dette store frivilligkorpset.  
Heggen Gospel-gjengen hadde jammen mange timer i arenaen hvor de holdt ting i 
orden og ryddet.

Fra menighetens side, og som nærmeste nabo, har det vært naturlig å være en 
del av dette storslåtte arrangementet. Vi har spurt noen av dem som virkelig har 
brukt mye tid og krefter på å få gjennomført VM, om hvordan de opplever sam- 
arbeidet med kirka.
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barn og unge i den norske kirke

Trosopplæring
Endelig ble det Lederhelg igjen! Den 
årlige leiren for ungdomslederne i 
Modum menighet har hatt en lang 
korona-pause, men i vinterferien 
var det duket for tur til Blestølen. Vi 
koste oss både inne og ute, og ble 
velsignet med strålende sol og fan-
tastiske skiløyper. Både kateket Vidar, 
kantor Hanna Louise, kirkeverge (og 
superkokk) Nina, sokneprest Geir 
og trosopplærer Anne-Kjersti deltok, 
sammen med et 20-talls ungdommer 
som hele året er med og sørger for 
at vi har et godt barne- og ungdoms-
arbeid i kirka i Modum.

Anne-Kjersti Bakke Holberg, 
trosopplærer.

Nina sørget for god og kreativ mat både inne og ute. Hun disket opp med utendørs  
lunsjbuffet og lærte oss å lage herlige desserter på bål. Karoline tester ut grillet  
appelsin med smeltet sjokolade. 

Stolte vinnere av Explore Winter Games 2022; Sine, Emily, Øyunn og Erlend. Ut på tur, aldri sur! Øyunn og Charlotte i fint driv.

 Lederhelg

Foto:  Nina Brokhaug Røvang, 
 Ashlee Louise Andersen 
 og Sine Kleiv

 Førsteklasses
Vi ønsker høstens nye førsteklassinger velkommen  
til Førsteklasses gudstjeneste i Heggen kirke

søndag 19. juni kl. 11:00

Vi inviterer til gudstjeneste for å feire skolestart, en 
stor og viktig begivenhet for 6-åringen og familien. 
Det blir utdeling av 6-årsbok og mye fin sang og  
musikk. 
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Finn fem feil!Finn fem feil!

Prikk til prikkPrikk til prikk

Her forteller Jesus en historie til folket. 
De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Asbjørn Tønnesen

VitsVits

  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 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS
Hjelp Kaptein Klo å finne skatten!

LabyrintLabyrint

– Hvor kommer 

de våte fotsporene 

på teppet fra?

– Jeg vet ikke. De 

har fulgt etter meg 

helt siden jeg hoppet 

i den sølepytten.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Dette skjer i Vikersund
Onsdag 1. juni kl. 17.00: 
Sommeravslutning hos Petra Moen i Svaleveien 2.

Dette skjer i 
Åmot kirke
Tirsdag 17. mai kl. 11.00–14.00: 
 Åpen kiosk med salg av
 pølser, is, kaffe og kaker
Mandag 23. mai kl. 11.00: 
 Hyggestund
Lørdag 28. mai kl. 19.30: 
 Champions League
 vises på storskjerm
30. og 31. mai og 1. juni: 
 Godhetsfestivalen.
Onsdag 8. juni kl. 11.00: 
 Rullatormila.  Mosjonsløp  
 for alle – med eller uten  
 rullator.  Start og mål ved 
 Modumheimen.

LFO 

Torsdag 16. juni kl. 18.00 på 
Vikersund menighetssenter.

Familiespeideren
Velkommen til å være med på en eller flere av samlingene våre 
denne våren: 

Stille 
time
i Rud kirke 
Mandag 13. juni
kl. 19.00–20.00.

– livsnært fellesskap for 
overgrepsutsatte

1/5 Gården til Maren og Ole Wiger 
i Vikerkleiva, Vikersund, kl. 13.00
Vi opplever våren på gården med 
høner, bier, sauer og nyfødte lam. 
Det blir også mulighet for å spikke 
sin egen seljefløyte eller leke tradi-
sjonelle uteleker på tunet. 

Ta med: Mat som kan tilberedes på bål 
(mer info kommer) + kniv.

17/5 Flaggborg i Gudstjenesten i 
Åmot kirke, kl. 11.30 
(Oppmøte 11.00)
Vi står flaggborg i Gudstjenesten. 
Ta med: Speiderskjerf (de som har – 
andre kan låne)

 

22/5 Friluftsgudstjeneste på Gruve-
tråkka, kl. 12.00 (Oppmøtetid 11.30)
Vi deltar på friluftsgudstjenesten 
med ulike oppgaver.
Ta med: Niste, drikke, noe å sitte på 
og klær etter vær.

7-8/5 Kretsbannerkonkurranse / 
kvalifisering til NM i Speiding
Kretsarrangement for speidere i 
5–10. klasse. Mer info kommer.
 
2-9/ GNIST Forsand 2022. 
Landsleir på Forsand i Rogaland 
(5–10. klasse).
Egen info er sendt ut. 
Ta kontakt med Odd Arne Røvang 
(93 06 67 45) for mer info.

100,-
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Årets Godhetsfestival er den 5. i rek-
ken, og arrangeres 30.05., 31.05. og 
01.06. – mellom klokken 17 og 21.

Dette er festivalen for deg som vil 
sette av noen timer for å gjøre noe 
hyggelig for andre, og det er festi- 
valen for deg som trenger litt hjelp.

•  Er det noe du trenger litt hjelp til 
eller med?

•  Har du noen timer å avse en av 
disse kveldene, og vil være med å 
gjøre en forskjell for andre?

•  Kjenner du noen som kunne ha 
godt av å få litt praktisk hjelp, bli 
bedt med ut på «Blåtur» eller få 
besøk med kaffe, boller og en god 
prat?

I så fall vil vi gjerne høre fra deg!
Eksempler på oppdrag, kan være vask 
av leilighet/hus, hagearbeid, handling, 
besøk med kaffe og boller, bortkjø-
ring av søppel, enkle snekkerarbeider, 
planting, rydding og maling.

Vi håper også å få til en konsert 
på Modumheimen og en hyggelig 
kveld for bygda sine flyktninger. 

Mandag 30.05. blir det gratis bil-
vask for alle som møter opp ved 
Knive sin vaskehall på Tangen i  
Vikersund, mellom kl. 17 og 20. 

Noen fakta om Godhetsfestivalen:
Arrangør er Modum menighet. Vi er 
alltid minst to som drar på oppdrag 
sammen. Godhetsfestivalen er ikke 
misjonering, dette er godhet for god-
hetens skyld! 

Mottoet til Godhetsfestivalen er: 
«Små ting gjort i kjærlighet vil 
forandre verden!»

Har du spørsmål, eller vil melde deg 
til tjeneste/melde inn behov for hjelp, 
kan du ta kontakt med en av oss – 
Britt Dahl: 90 10 93 32, 
Åse Berit Hoffart: 46 78 73 07 eller 
Stine Buxrud: 92 61 98 05. 
Du kan også kontakte Modum kirke- 
kontor på telefon: 32 78 32 30.

PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 

Heggen kirke kl. 10.15: 
 Familiegudstjeneste. Geir E.   
 Holberg, Hanna L. Husøien  
 og NSF-Speidere. 
 
Nykirke kirke kl. 10.15: 
 Familiegudstjeneste. 
 Runar J. Liodden, Helge Nysted   
 og 5. klassinger fra Buskerud   
 skole.

Snarum kirke kl. 10.45: 
 Familiegudstjeneste. 
 Sorle S. Hovdenak og 
 Mattis Moviken.

Åmot kirke kl. 11.30: 
 Familiegudstjeneste.  
 Runar J. Liodden, Helge Nysted 
 og Familiespeideren. Åpen kafé 
 med salg av is, pølser, kaffe og  
 kaker kl. 11.00–14.00.

Gudstjenester 
17. mai

Velkommen til å bli med på 

Godhetsfestivalen 2022!

Søndag 22. mai
Gruvetråkka kl. 12.00:
Sorle S. Hovdenak, Geithus 
musikkorps, Tro & Lys, Speideren 
og Miljøgruppa.
 
Søndag 29. mai
Delinga kl. 11.00:
Jon Mamen. 
Kirkekaffe v/Delingas venner.
 
Torsdag 23. juni- Sankthansaften
Vike kirkeruin kl. 18.00:
Sorle S. Hovdenak og Mattis 
Moviken.

Frilufts-
gudstjenester 
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Heggen Gospel får endelig dra på

Tysklandstur
Etter 2 år med pandemi og korona, 
kan Heggen Gospel endelig dra på 
sin berømte årlige tysklandsturne! 
Turneen har blitt gjennomført i mange 
år og er høydepunktet i året for 
Heggen Gospel. Det er dette vi øver 
fram mot hver fredag i løpet av året.

Pandemien de siste 2 årene har 
gjort turneen umulig å gjennomføre, og 
det er derfor med enda større glede 
at vi får dra ned til Tyskland enda en 
gang. I fjor var gospelen på tur i Norge 
til Ulsteinvik, og det var en koselig tur. 
Det er allikevel noe ekstra spesielt når 
vi reiser ned til Tyskland.  

Tysklandsturneen er en opplevelse 
for livet, og en fantastisk tur fylt 
med glede og gode stunder. Turen er 
fylt av musikk, god stemning og fine 
opplevelser.  Jeg har selv vært med på 
2 turneer, og har mange gode minner 
fra disse turene. Dette er noe jeg 
anbefaler til alle ungdommer i Modum. 

Hanna Jahren Brunes (16)

1.  Hvor lenge har du vært med i gospelen?
 Jeg har vært med i gospelen 3 år, fra jeg gikk i  

8. klasse. 
2. Har du vært med på turne til Tyskland før?
 Jeg har ikke vært med på tysklandsturne før, 

men jeg var med til Ulsteinvik i fjor. Det var 
veldig koselig å være med og en fin opplevelse 
med flotte folk.  

3.  Hva ser du fram til ved årets turne? 
 Jeg ser fram til å bli enda bedre kjent med alle 

i gospelen, og å synge masse. 

Tryggve Gulestøl-Følstad (15)

1. Hvor lenge har du vært med i gospelen?
 Jeg har vært med i gospelen siden starten av  

8. klasse.   
2. Har du vært med på turne til Tyskland før?
 Jeg har aldri vært med på Tysklands-turne før, 

men var med på Sunnmøre-tur i fjor. 
3. Hva ser du fram til ved årets turne?
 Jeg ser fram til å oppleve nye ting og ha mange 

kule konserter. 

Eivor E. Søtvik

Har DU lyst til å bli med 
i Heggen Gospel? 

Gospelen er åpen for alle  
ungdommer fra 8. klasse og  
oppover. 

Vi møtes på menighetssenteret 
i Vikersund hver fredag fra 
kl. 19–22. 

Jeg ble så glad over å lese siden om 
MILJØVERN hvor aktørene var Nora-
Eline, Anna, Birk og Målfrid! Gledelig! 
Stå på!

I den anledning vil jeg gjerne dele 
et godt minne: I forrige uke snakket jeg 
med en eldre kvinne her i Åmot, som 
hadde et godt minne om Marie Buxrud. 
Hun husket at Marie ofte gikk ut tidlig 
på morgenen, og etter en stund kom 
hun tilbake med 1-2 bæreposer!  Hva 

var et oppi der, tro?  Jo, etter hvert fikk 
hun snusen i at Marie gikk ut og ryddet 
grøftekantene. HUN PLUKKET SØP-
PEL!

Marie og jeg fikk en felles interesse 
her.  Vi dannet GRØFTEKANTENS 
VENNER. Målet var rene grøftekanter. 
Drømmen var å kunne så blomsterfrø 
også. 

Og vi fablet om plakater hvor det 
stod: «Din mamma kan ikke rydde et-

ter deg her, derfor bør du ta søppe-
let med hjem!»  Vi var oppgitt over alt 
som ble kastet tankeløst på bakken. 

Marie sin sønn, Per Ole Buxrud, 
fortsatte i morens spor: han ledet i 
flere år vår-oppryddingen i Åmot sen-
trum. 

Vi heier på hverandre, og ønsker 
oss mange medlemmer i GRØFTE-
KANTENS VENNER. 

Hilsen Britt Dahl

 Kommentar til spalten «GRØNN KLODE – LEVENDE LIV» i siste menighetsblad
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Alt skapte 
han vakkert – levende liv

 

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

Forkynneren 3, 11-14: 
Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid.
Ja, alle tider har han lagt
i menneskenes hjerte.
Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud 
har gjort fra begynnelse til slutt. 
Jeg skjønte at ingen ting er bedre for dem
enn å glede seg og nyte det gode i livet. 
For når et menneske får spise og drikke
og har glede av alt han eier,
er også det gitt av Gud.     
Jeg skjønte at alt Gud gjør,
står gjennom alle tider.
Ingen kan legge noe til,
og ingen kan trekke noe fra.
Gud har gjort det slik
for at menneskene skal ha ærefrykt for 
ham.

I skapelsesberetningen i 1. Mosebok 
ser vi hvordan Gud overlater til men-
nesket en stor, vid og rik verden. Guds 
ånd svevde over vannet, over den 
mørke, tomme jorda. Hans pust er liv- 
givende, den skaper. På hans ord kom-
mer alle ting frem – lyset, himmelen,  
vannet, spillet av farger. Lyden av vinge- 
slag i soloppgangen. Lyden av poter 
som smyger gjennom gresset på vei 
til hiet. Lyden av menneskebarnas lat-
ter og lek. Luktene. Smakene. Alle tings  
orden og naturlige rytme. Alt skapte 
han vakkert, hver ting til sin tid. Det 

er ikke rart at vi ikke kan fatte det! Et 
univers skapt ut av ingenting – så stor 
er vår Gud.

Dette mesterverket er ikke til for 
ham selv, heller ikke for englehæren i 
himmelen. De som skal sette fotspor 
på kloden og forpakte den er mennes-
kene, vi som ble skapt til sist. Vi med 
vår frie vilje og evne til å gjøre både 
rette og gale valg. Menneskene er det 
Gud velsigner og gir oppdraget: 

«Fyll jorden og legg den under dere». 

Forkynneren sier: 
«Ingenting er bedre for dem enn å  
glede seg og nyte det gode i livet.» 

Hvordan lander den setningen i deg 
som leser? Kanskje er det vanskelig å 
ta til seg en oppfordring om å glede seg 
og nyte? 

Å kjenne skyldfølelse over å nyte 
noe Gud har skapt, burde ikke være 
nødvendig. Å spise og drikke og glede 
seg over at vi har det vi trenger, er lov. 
Også det er gitt av Gud. Derimot skal 
vi ikke karre til oss på bekostning av 
andre! Å velte seg i luksus og lukke  
øynene for andres nød, er definitivt 
ikke bibelsk. 

Det får meg til å tenke på lignel-
sen Jesus forteller om den rike man-

nen og Lasarus (Luk. 16, 19-31). Uroen 
lignelsen vekker hos tilhøreren, har 
en hensikt. Den kaller mennesket til 
å åpne øynene og hjertet i praktisk  
nestekjærlighet. Samtidig må vi erkjen-
ne at vi trenger Jesu nåde og fullbrakte 
frelsesverk for å komme inn i Guds 
rike – uansett hvordan vi lever. Det vi 
gjør, kan aldri bli nok. Men det Gud har 
gjort for oss mennesker, er nok. Det 
er nok til vår frelse. Alt Gud gjør, står 
gjennom alle tider, sier Forkynneren.

Ingen kan legge noe til, og ingen 
kan trekke noe fra. Sånn er det både 
med skapelsen og med frelsesverket. 
Gud er suveren. Han holder alle tider i 
sine hender. Han er mer enn alt vi kan 
fatte. Gud har gjort det slik for at vi 
skal ha ærefrykt for ham. Han troner 
i Himmelen, og han bøyer seg ned til 
skaperverket, til skapningen sin – oss 
mennesker, men også mangfoldet av 
dyreliv og naturen som vi lever i og 
av. Han satte oss som forvaltere, han 
ga oss tillit. Og enda større: Ved Jesus 
Kristus gjorde han oss til medarvin-
ger til sitt fullendte rike. Vi får kalle 
ham Far. Så mektig og underfull er vår 
Gud, han som har hatt oss i sin plan fra  
begynnelsen.

Kirsti Hole
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Lær barn om penger!
Les mer på vår hjemmeside og 

last ned appen Spink.

www.sb1modum.no

Dette var teksten på sløyfa fra menigheten og KFUK-KFUM speideren 
(familiespeideren) som en siste hilsen og takk til Aslaug Jahren som ble begravet 
fra Heggen kirke 9. februar. Hun ble og hedret med speiderens flagg i kirken.  
Aslaug var gruppeleder i speidergruppa frem til hun ga stafettpinnen videre i 2008. 
Hun fortsatte å være aktivt med på samlinger og være en viktig støttespiller for 
de neste generasjonene videre.  Vi i familiespeideren er utrolig takknemlige for alt 
det Aslaug har gjort og betydd for KFUK-KFUM speideren her i Modum gjennom 
en «mannsalder». 

Odd Arne Røvang, gruppeleder

Aslaug Jahren

«Takk for trofast 
engasjement»

Blomsterkrans i speiderlogoens farger, 
som en hilsen fra Modum menighet og 
Modum KFUK-KFUM speidere

Speideren hedret Aslaug Jahren 
med flagg i kirken.
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– Berit, kan du fortelle litt om historien 
til frisørsalongen Femina?
Femina har eksistert i 49 år, her i Viker- 
sund i 43 år. Den ble startet i 1979 i 
gamle ullvarens lokaler, som nå heter  
Strandpromenaden sameie, av frisør- 
mester Hans Andreas Ødegård, 
sammen med kona Ellen.

Der var han til 2001, deretter pus-
set han opp lokaler i Hilsen-gården, 
leide lokalene i ca. 10 år, pusset så opp 
lokalene i Tyrvigården i 2013, der vi 
har vært i snart 10 år. Hege Ø. Killing-
stad, datter til Hans Andreas, tok over 
bedriften sammen med ektemannen 
Hans Petter Killingstad i 2018.

De har nå ansvar for 3 salonger, i 
Hønefoss og nyinnkjøpt salong i Tøns-
berg, så nå er vi en kjede på tre salon-
ger med til sammen ca. 20 ansatte. 

Pr. i dag er vi 5 som jobber i Viker-
sund. Selv har jeg jobbet her i 24 år.

– Hva var det som gjorde at du valgte 
frisøryrket, og etter hvert ble leder for 
en salong? Deltatt i konkurranser har du 
også – det må vi få høre om. 
Jeg hadde ingen drøm om å bli frisør 
som mitt framtidige yrke den gang jeg 
valgte studier. Jeg startet på 3-årige 
studier på Handelsskolen, som det het 
den gang. Men etter et år her, fikk ei 
bekjent av meg den gang, motivert meg 
til å prøve meg på yrkesskolen og fri-
sørlinjen. Hun hadde gjort det og var 
fornøyd. Jeg så på når hun trente på 
forskjellige frisyrer og ble inspirert. 
Så jeg byttet yrkesvalg. Etter skole og  
læretid, startet jeg for meg selv. Etter 
ti år med egen salong, begynte jeg her 
på Femina. 

Jeg fikk daglig leder-jobben etter 
et par års tid. I og med at jeg har hatt 
egen salong, hadde jeg erfaringer som 
kom godt med. 

I tiden min her i Femina har jeg 
blitt kjent med en familie som alle har 
stilt opp og jobbet hardt for å bli en  

ledende salong, med god  
opplæring, og som har 
utviklet mange dyk-
tige frisører med blant  
annet konkurransefrise- 
ring i inn- og utland. 
Selv har jeg klart å opp-
nå 2. og 3. plass i NM og 
7. plass i VM. 

– Hva gleder du deg over 
i arbeidet? 
Gleden ved å jobbe som 
frisør, er å kunne jobbe 
selvstendig og kreativt 
i et godt arbeidsmiljø 
hvor alle gjør hver- 
andre gode og i møte 
med alle kundene hver 
dag. Og at bedriften går 
bra.

– Hvordan var det 
som daglig leder av en  
frisørsalong å møte kor-
onapandemien?
Det ble en utfordring 
når vi ble rammet av 
pandemien. Da var vi 
stengt i nesten 7 uker. 

Samt at det lenge 
var restriksjoner med 
å holde avstand, og vi 
måtte derfor redusere 
kundeantallet. 

Nå greide vi oss bra 
og er tilbake til normal drift. NFVB som 
er frisørenes forbund, var meget en-
gasjert i debattene som pågikk under  
pandemien, og gode på å informere ut 
til alle næringsdrivende, og på å lage 
trygge, gode og strenge restriksjoner 
som alle måtte følge. 

– Leser du menighetsbladet? 
Jeg leser menighetsbladet innimellom, 
og da ser jeg etter dåpsbarn, hvem som 

konfirmeres eller om det er noe som 
vekker interessen min.

– Hvilken av kirkene i Modum føler du 
mest tilhørighet til?
Jeg flyttet til Modum i voksen alder 
(opprinnelig krylling), men kirken som 
jeg føler tilhørighet til, er Heggen. 

Kirsti Hole

Menighetsbladet presenterer bedrifter i Modum

Vikersund 

– ved daglig leder Berit Fuhre
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SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Nora Henriette Grønvold Eriksen 14.02.2022 Nykirke kirke
Tobias Lobben Hansen 20.02.2022 Nykirke kirke
Jakob Aas Hansson 20.02.2022 Nykirke kirke
Tiril Hansen Rydgren 20.02.2022 Nykirke kirke
Emil Riaz-Nilsen 27.02.2022 Nykirke kirke
Kaja Aimi Olsen Solbakken 27.02.2022 Heggen kirke
Ellie Waldum Tveit 27.02.2022 Heggen kirke
Filip Engedal Gewelt 06.03.2022 Åmot kirke
Nelia Skuterud Bakkene 20.03.2022 Nykirke kirke
Kristi Bøhn Haug 20.03.2022 Nykirke kirke
Andrea Skarnes 20.03.2022 Nykirke kirke

Navn Dåpsdato Sted

Ada Elden 27.03.2022 Heggen kirke
Mia Grøsland 27.03.2022 Heggen kirke
Silas Løvli Indsetviken 27.03.2022 Heggen kirke
Evelina Sturk Gundersen 10.04.2022 Heggen kirke
Lilly Haug Wallestrand 10.04.2022 Heggen kirke
Sara Elise Thon Balsnes 14.04.2022 Gulsrud kirke
Ada-Othilie Thorsby Edquist 24.04.2022 Heggen kirke
Luelle Schjeldsøe Holte 24.04.2022 Heggen kirke
Olav Bergerud Wahl 24.04.2022 Solumsmoen kapell
Peder Nylehn Rust 24.04.2022 Vestfossen kirke

Navn F.år  Begr. dato  Kirke 

Harry Nesset 1926 08.03.2022  Åmot kirke
Petter Rolf Sand Gundersen 1945 15.03.2022  Åmot kirke
Kyrre Hansen 1963 17.03.2022  Åmot kirke
Gunn Thorkildsen 1947 18.03.2022  Åmot kirke
Rolf Tore Rydgren 1934 22.03.2022  Heggen kirke
Marit Synnøve Olsen 1924 23.03.2022  Heggen kirke
Bergljot Enger Drolsum 1926 24.03.2022  Heggen kirke
Laila Gønvold 1943 29.03.2022  Åmot kirke
Joachim Wiktorin Kristiansen 1997 31.03.2022  Åmot kirke
Sissel Isachsen 1937 01.04.2022  Gulsrud kirke
Gudmund Berg 1933 05.04.2022  Åmot kirke

Navn F.år  Begr. dato  Kirke 

Marit Bergan 1945 06.04.2022  Nykirke kirke
Birgit Nygård Formodalen 1956 07.04.2022  Vestre Spone kirke
Klaus Günther Schwinge Hagenes 1949 08.04.2022  Åmot kirke
Finn Bernhard Fingarsen 1945 08.04.2022  Heggen kirke
Helge Arnfinn Lindberg 1943 12.04.2022  Åmot kirke
Kari Nilsen 1941 20.04.2022  Heggen kirke
Mona Edquist 1966 21.04.2022  Heggen kirke
Alf Aage Transeth 1926 22.04.2022  Nykirke kirke
Arvid Olav Sønju 1939 22.04.2022  Gulsrud kirke
Turid Skalstad 1933 27.04.2022  Heggen kirke
Inken Helene Bakke 1939 28.04.2022  Nykirke kirke
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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

Hvordan bestiller man 
dåp i en av Modums 
kirker? 
Ring til Modum kirkekontor (32 78 32 30). Sammen 
finner vi tid og sted for dåpen. Vi trenger følgende 
opplysninger: 

Barnets navn, personnummer og fødested, 
foreldrenes navn, personnummer, adresse og 
telefonnummer. 

Vi trenger også navn på barnets faddere. Hvis 
dette ikke er avklart ved bestillingen, kan vi få det 
seinere, men i god tid før dåpen.

Også for større barn, ungdom og voksne skjer 
innmelding til dåp ved at dere ringer kirkekontoret 
og avtaler tid og sted for dåp. For unge og voksne 
trenger kirken opplysninger om dåpskandidatens 
navn, adresse, personnummer, telefon og gjerne 
mailadresse, samt navn på foreldre og faddere.

Hjertelig velkommen til dåp i Modum!



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

Mai
Søn 8. mai- 4. søn i påsketiden- Joh 14, 1-11 
Vikersund menighetssenter kl. 11.00: 
Gudstjeneste. Runar J. Liodden og 
Mattis Moviken.  
Åmot kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Åmot barnegospel. Geir E. Holberg og 
Helge Nysted.  
Rud kirke kl. 19.00: Poesigudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak, Kirsti Hole og 
Mattis Moviken. 

Søn 15. mai- 5. søn i påsketiden- Joh 17, 6-11 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og Mattis Moviken.  
Nykirke kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og 
Modum kammerkor.

Tirs 17. mai- Grunnlovsdag – Luk 17,11-19 
Heggen kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg, Hanna L. Husøien og 
NSF-Speidere.  
Nykirke kirke kl. 10.15: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Helge Nysted.  
Snarum kirke kl. 10.45: Familiegudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og Mattis Moviken. 
Åmot kirke kl. 11.30: Familiegudstjeneste. 
Runar J. Liodden, Helge Nysted og 
Familiespeideren. 

Søn 22. mai- 6. søn i påsketiden- Matt 6, 7-13 
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Geithuspartiet. Geir E. Holberg,  
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 
Gruvetråkka kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak, Geithus musikkorps,  
Tro & Lys, Familiespeideren og Miljøgruppa.  
Snarum kirke kl. 12.30: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Geir E. Holberg, Vidar Husøien og 
Hanna L. Husøien. 

Tor 26. mai- Kristi himmelfartsdag- Joh 17, 1-5 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og Helge Nysted.  
Snarum kirke kl. 13.00: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og Helge Nysted. 

Lør 28. mai 
Åmot kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted. 
Heggen kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Vikersundpartiet. Geir E. Holberg,  
Vidar Husøien og Hanna L. Husøien. 
Åmot kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted. 

Søn 29. mai- Søndag før pinse- Joh 16, 12-15 
Delinga kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste. 
Jon Mamen. Kirkekaffe.
Heggen kirke kl. 11.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Geir E. Holberg, Vidar Husøien 
og Hanna L. Husøien.  
Åmot kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted.

Juni 
Søn 5. juni- Pinsedag- Joh 14, 23-29 
Heggen kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og Mattis Moviken. 
Åmot kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. 

Man 6. juni- 2. pinsedag- Joh 7, 37-39 
Vestre Spone kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og Helge Nysted. 
Gulsrud kirke kl. 17.00: Kveldsgudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og Helge Nysted.

Søn 12. juni- Treenighetssøndag- Luk 24, 45-48 
Nykirke kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Runar J. Liodden og Helge Nysted.  
Rud kirke kl. 11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Geir E. Holberg, Vidar Husøien 
og Hanna L. Husøien.  
Snarum kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Prest 
og organist fra Øvre Eiker.

Søn 19. juni- 2. søn i treenighetstiden- Esek 36, 25-29a 
Heggen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Førsteklasses. Geir E. Holberg, 
Anne-Kjersti Holberg og Helge Nysted. 
Gruppe fra Åmot barnegospel. 

Tors 23. juni- Sankthansaften 
Vike kirkeruin kl. 18.00: Friluftsgudstjeneste. 
Sorle S. Hovdenak og Mattis Moviken.

Søn 26. juni- 3. søn i treenighetstiden- Mark 10, 13-16 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Hanna L. Husøien. 
Snarum kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sorle Hovdenak og Ann Helen Nesset. 

Juli 
Søn 3. juli- 4. søn i treenighetstiden- Matt 9, 35-38 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 

Søn 10. juli- 5. søn i treenighetstiden- Matt 18, 12-18 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

Søn 17. juli- Aposteldagen- Mark 3, 13-19 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 

24. juli – 2. søndag i treenighetstiden – Mark 5, 25-34 
Nykirke kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

29. juli – Olsok – Luk 22, 24-27 
Snarum kirke kl. 18.00: Olsokgudstjeneste.

31. juli – 8. søn i treenighetstiden – Mark 12, 28-34 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 

August
7. august – 9. søn i treenighetstiden- Luk 6, 36-42 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 

14.  august – 10. søn i treenighetst.– 1 Mos 33,1-11 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

21. august – 11. søn i treenighetstiden – Joh 8, 31-36 
Nykirke kirke kl. 11.00: Jubileums-
gudstjeneste. Nykirke kirke fyller 175 år.

28. august – 12. søn i treenighetst. – Joh 4, 27-30.39-43 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
presentasjon av Geithus-konfirmanter. 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmanter. 
Rud kirke kl. 13.30: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmanter. 
Vestre Spone kirke kl. 13.30: Gudstjeneste 
med presentasjon av konfirmanter. 
Åmot kirke kl. 19.00: Gudstjeneste med 
Tro & Lys.

4. september – 13. søn i treenighetstid. – Joh 15, 13-17 
Nykirke kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmanter. 
Snarum kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
presentasjon av konfirmanter.

11. september – 14. søn i treenighetst. – Matt 19, 27-30 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
presentasjon av Vikersund-konfirmanter. 
Åmot kirke kl. 19.00: Treffpunkt. 
Runar J. Liodden og Kirkebandet.

18. september – 15. søn i treenighetstiden – Joh 15,9-12 
Gulsrud kirke kl. 11.00: Gudstjeneste i 
forbindelse med konfirmantleir. 
Nykirke kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Utdeling av 4-årsbok. 
Rud kirke kl. 19.00: Bygdas kirkekveld.

25. september – 16. søn i treenighetst.- – Matt 11,16-19 
Vikersund menighetssenter kl. 11.00: 
Gudstjeneste med fokus på misjon. 
Åmot kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
med utdeling av 4-årsbok.

Ønskegudstjenester
Dersom du skal døpe barnet ditt og det 
ikke er satt opp noen gudstjeneste i kirken 
du ønsker, er det følgende muligheter for 
ønskegudstjeneste:

Søndag 7. august: Gulsrud, Rud, Snarum 
eller Vestre Spone kirke kl. 13.30

Her er det først til mølla-prinsippet som 
gjelder.

Følg Modum menighet på Facebook og Instagram - @modummenighet


