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Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud 
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Vi ønsker alle en god adventstid og en gledelig jul!
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Den norske kirke
Modum sokn

Du grønne glitrende tre goddag 
Velkommen du som vi ser så gjerne 
Med julelys og med norske flagg 
Og høyt i toppen den blanke stjerne
Ja den må skinne for den skal minne 
Ja den må skinne for den skal minne 
Oss om vår Gud 
Oss om vår Gud

Den første jul i et fremmed land 
Sin store stjerne vår Herre tente 
Den skulle vise vår jord at han 
Den lille Jesus til verden sendte
I stjerneglansen gikk engledansen 
I stjerneglansen gikk engledansen 
Om Betlehem 
Om Betlehem

Om Jesubarnet fortalte mor 
Så mang en aften vi satt der hjemme 
Vi kan hans bud og hans milde ord 
Vi vet at aldri vi dem må glemme
Når stjernen skinner om han oss minner 
Når stjernen skinner om han oss minner 
Vårt juletre 
Vårt juletre

Tekst: Johan Krohn og Cristopher Ernst Friedrich Weyse
Melodi Edvard Grieg

 Du grønne, glitrende tre

Les mer om julepynten vi bruker på side 13.

Send din gave til bankgirokonto: 2270 03 24366 
VIPPS: Modum sokn 123702 
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Den lille gutten hadde bare fem små 
brød og to fisk. Hva kunne vel det være 
til flere tusen som var sultne? Han valgte 
å dele det han hadde. Det ble mat til 
mange!

Denne fortellingen om brødunderet 
ved Genesaretsjøen for 2000 år siden 
har vært en levende fortelling for oss 
i den vestlige verden helt siden da. En 
som deler det lille han har. Gud vel- 
signer det. Underet skjer. Mange får 
glede av det.

I år er det frivillighetens år i Norge. 
Og frivillighetens grunntone bærer i seg 
noe av det samme som Jesus ofte sa til 
dem han møtte: 

«Hva kan jeg gjøre for deg?».

Hva kan jeg gjøre for deg?
Lokalt i Modum stiller mange opp som 
frivillige. Det arrangeres hopprenn på 
internasjonalt nivå, masse frivillighet i 
idrettslag og Furumomil, samlerklubb 
eller innsamlingsaksjoner for flyktnin-
ger, sanitetskvinner og bygdekvinnelag, 
motorsport og kunstutstillinger. Bred-
den er stor, og frivilligheten er en viktig 
del av vårt lokalsamfunn.

I Modum menighet har vi rundt 300 
frivillige. I veldig mye av det vi holder 
på med er frivilligheten veldig viktig. 
Det er babysang og knøttesang, Åmot 
barnegospel og familiespeider, KRIK og 
Heggen Gospel, kirkeutvalg og masse 
underutvalg, kirkeverter ved guds- 
tjenester, og det er de som arrangerer 
samtale- og temakvelder. Det organi- 
seres loppemarked, Godhetsfestival, 
konserter og musikkarbeid, kaker bakes. 
Det serveres og det ryddes. Omtrent 
40–50 ungdommer og tenåringer er med 
som ledere i trosopplæringsarbeidet og 

på konfirmantleir. Frivillige sender ut  
hilsener til barna på dåpsdager, er med 
på 4 års-opplegget, Førsteklassesopp-
legget for 6-åringene, Tårnagenthelg og 
Lys Våken og Reunion for fjorårskon-
firmantene. Så er det sorggrupper og 
besøkstjenester hos eldre og på institu-
sjonene og smågrupper hvor folk møtes 
hjemme hos hverandre.

Og grunnspørsmålet er: 
«Hva kan jeg gjøre for deg?». 

Sammen skaper vi felleskap hvor den 
enkelte av oss kan bidra. Inn i en større 
sammenheng. Inn i et fellesskap hvor vi 
kan komme som vi er og med det vi 
kan bidra med. Inn i et felleskap hvor 
vi prøver å se «den andre», og fort- 
setter å spørre det spørsmålet Jesus 
stilte dem han møtte: «Hva kan jeg 
gjøre for deg?».

Den lille gutten med nistepakka 
delte det han hadde. La oss dele av det 
vi har.

Takk til hver og en av dere som på 
hvert deres sted bidrar som frivillige i 
Modum. Alle dere er med på å skape 
gode møteplasser som er viktige for 
moingene.

Jeg vil her spesielt få rette en sær-
skilt takk til deg som er frivillig i Modum 
menighets store arbeid. 

Du er med på å virkeliggjøre vår vi-
sjon: Mer himmel på jord. Og sammen 
jobber vi så frem mot vårt mål om at 
Modum menighet skal oppleves som 
Kirken for alle!

God adventstid.
Geir

Foto: Bo Mathisen

Mens frost og vintermørke rår,
begynner kirkens nye år, 
og våre sinn skal være vendt 
mot lyset som på jord er tent.

I mørket ved vår side står
han som steg inn i våre kår.
Hvert adventslys skal minne om  
at Jesus, lysets Herre, kom.

Han kommer stadig til oss inn 
og lar oss se Guds milde sinn.
Vårt ønske ved den tente krans 
er at vårt liv må være hans.

Når verden og den tid forgår, 
gryr evighetens kirkeår.
O Herre, la oss finne vei 
til lys og evig liv hos deg.

Svein Ellingsen
Norsk Salmebok nr 18

Frivillighetens år
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fattigslig fødsel. Det er innholdet i  
denne hilsenen som splitter verdens- 
historien og vår tidsregning i et «før» 
og et «etter». 

De fleste av oss liker dårlig å bli for-
talt hva vi skal gjøre, kan ikke fordra å 
bli kommandert. Vi tror at komman-
doer begrenser oss. Det er ikke slik 
med befalinger som kommer fra Gud. 
De frigjør oss. De setter oss fri til å 
stige inn i en ny verden. Da ser vi at han 
holder både fortiden, nåtiden og fram-
tiden i sine hender. Han viser oss at vi 
aldri er alene. 

Engelens hilsen åpner våre øyne for 
Guds løfte og inviterer oss til å starte 
en reise fra frykt til tro. Og når vi lar oss 
bevege fra tvilen og frykten til tilliten og 
troen, kommer Kristus til oss slik han 
kom gjennom stengte dører til redde 
disipler den første påskedagen. 

Han fjerner ikke uten videre all uro 
og alle årsaker til frykten, men han sier: 

«Se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.»

Jan Otto Myrseth, biskop

Midt i vår urolige verden valgte Gud å 
komme til jorden som menneske, for å 
vise sin kjærlighet og for å veve sitt liv 
sammen med vårt. Barnet i krybben var 
sårbart og avhengig av andre, akkurat 
som vi er det. Marias lille gutt skapte 
ikke frykt, men vakte håp og glede midt 
i det dypeste mørke. 
Ord som «Frykt ikke!», «Vær ikke 
redd!», «Vær ikke bekymret!» fore-
kommer 365 ganger i Bibelen. 

Det var de ordene Maria fikk høre da 
engelen fortalte at hun skulle bli mor 
til Guds sønn. De samme ordene fikk 
gjeterne på Betlehemsmarkene høre 
der de lå og holdt nattevakt over flok-
ken sin. De ble overveldet av redsel da 
det plutselig stod en engel foran dem, 
men han sa: «Frykt ikke! Se, jeg forkyn-
ner dere en stor glede, en glede for hele 
folket: I dag er det født dere en frelser 
i Davids by; han er Messias, Herren.»

Det er denne meldingen som gjør 
barnefødselen i Betlehem til noe helt 
spesielt. Det er dette budskapet som 
gjør juleevangeliet til noe mer enn en 
vakker og rørende beretning om en  

Juleevangeliet skjønnmaler ikke virkelig-
heten. Uroen, fattigdommen og redse-
len får også plass i skildringen av julens 
under, og fortellingen spenner vidt. 
Her møtes himmel og jord, og tiden og 
evigheten krysser hverandre. Her står 
det lille mennesket ansikt til ansikt med 
den ubegripelige, evige Gud. Her møtes 
frykten og gleden.

Ikke vær redd!
Det er mange truende skyer i horisonten når vi feirer jul dette året. Det er mer utrygt i vår del av verden enn 
på lenge, og midt oppe i skildringene av krigens redsler, uro for økonomien og ekstremværets herjinger skal vi 
igjen høre verdens vakreste fortelling.

Jan Otto Myrseth

I over 30 år har jeg vært en del av  
Heimevernet. Det har gitt meg en 
trygghet om viktigheten av at vi har et 
forsvar. Flere av dere HV-soldatene fra 
Modum har jeg jo møtt de siste årene, 
og mange av dere lesere har sikkert fått 
med dere den årlige bekransingen på 
Bautaen på Heggen, hvor jeg har fått bi-
dra for Modum menighet og for HV-03.

Nå har jeg blitt utfordret på å ta 
et ett-års vikariat som garnisonsprest 
på GSV i Kirkenes. Det har jeg sagt ja 
til. Det betyr at jeg fra 1. desember og 

ett års tid fremover vil være i permi-
sjon fra min tjeneste som sokneprest i  
Modum. Jeg vil være ofte hjemme her på  
Modum og gleder meg faktisk til å bli 
en vanlig kirkegjenger og å sitte i kirke- 
benken på søndagene.

Jeg ser frem til en spennende og 
meningsfull tjeneste i nordøst og vet at 
menighetens virksomhet er i de beste 
hender i min permisjon.

Geir E. Holberg,
sokneprest

 Ett år i Kirkenes
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Caroline var kanskje litt arvelig belastet 
siden pappaen var prest, men det var 
ikke det hun ønsket å utdanne seg til 
egentlig. Hun ønsket å utdanne seg til 
musikkterapeut eller skuespiller. Etter 
folkehøyskolen og musikkterapilinja, 
valgte hun å reise ned til Sør-Frankrike 
og til Taizé-klosteret, hvor ungdom-
mer kan jobbe for kost og losji. Her 
møtte hun polske Mateusz som ble 
hennes livsreisefølge gjennom en tid 
fylt med utflukter og overnatting i telt 
i ukjente hager. Nå er de gift og har lille 
Sofia sammen. Caroline har alltid vært  
interessert i teologi, og etter Europa- 
turen tok hun et årsstudium i faget, noe 
som ble til en bachelor og senere en  
mastergrad. Dette var nok mer enn kun 
en interesse. 

Praksistiden i København var en vel-
dig positiv opplevelse for Caroline, og 
det var da hun også bestemte seg for 
å bli prest: 

«Jeg oppdaget at jeg kunne bruke 
slik et bredt spenn inni meg, fra faglige 
greier som du må sitte og pusle med 
når du skriver tekster, til mer perfor-
mativt formidlende arbeid med guds-
tjenester. Jeg likte også samtalene med 
mennesker i alle slags livssituasjoner. Å 
være del av dette er privilegiet.» 

Caroline blir en viktig medspiller inn 
i staben og har blant annet god erfaring 
med samtaler og kriseberedskap fra 
Sjømannskirkelivet: 

«Jeg er veldig bevisst på at jeg ikke 
er terapeut og at jeg ikke skal late som 
jeg har en annen kompetanse enn den 
jeg har. Vi kan lytte og stille spørsmål. 
Ofte trenger folk bare å tømme seg litt. 
Når det gjelder beredskap, samarbeider 
Sjømannskirken med UD og ambassade 
i hvert sitt land. Plutselig ringer tele- 
fonen og så er det noe brutalt som har 
skjedd hvor vi må melde en voldtekt til 
Norge eller gå ut på et sykehusbesøk.»

Selv om presteyrket kan være krevende 
til tider, står allikevel Caroline fast ved 
at jobben er utrolig meningsfull. Den 
har alt! Alt fra å skrive tekster, være 
skuespiller for barn, en samtalepartner 
eller vaffelsteker. Caroline har bred er-
faring med bryllup fra Sjømannskirken 
hvor det for et par år tilbake ble arran-
gert mellom 70–80 bryllup. Selv liker 
hun best begravelser og gudstjenester.
 «Begravelser er det beste, synes jeg. 
Det er en ære å få følge en familie som 
sier farvel til noen og hedre og minnes 

et menneskes liv. I en gudstjeneste blir 
ens egen lille livsfortelling på en måte 
vevet sammen med den store verdens-
fortellingen og det store verdensfelles-
skapet.»

Vi ser frem til å bli bedre kjent 
med Caroline, Mateusz og Sofia i 
desember og ønsker dem hjertelig 
velkommen til Modum. 

Møt vår nye kapellan
Caroline Lygre (33) er ansatt som kapellan i Modum menighet med oppstart 1. desember 2022. Den unge, inspirerende 
sjømannspresten har tidligere jobbet som prest i Sjømannskirken i København (DK), og senest på Costa del Sol (ESP). 
Derfra tar hun med seg erfaringer og kunnskap inn i den nye rollen som prest for kirkene i Modum.

Tekst og foto: Mattis Moviken

Caroline Lygre og Sofia 
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Det er lillejulaften. Foreldrene til Per 
og Trine skal ut i byen og gjøre den 
aller siste handelen til jul.  Tante Turid 
skulle komme og sitte barnevakt.    

«At Turid ikke kommer da?» sier moren.  
«Hun har vel måttet vente på bussen, 
tenker jeg», sier faren. «Hun er nok her 
hvert øyeblikk. For sikkerhetsskyld kan 
vi jo ringe. Tar hun ikke telefonen, vet vi 
jo at hun er like ved her.» – De ringer, 
og ingen svarer. 

«Vi må gå nå hvis vi skal rekke alt før 
butikkene stenger. Dere får lukke opp 
når tante kommer», sier faren i det de 
går.  Ungene snakker om hva de tror 
at de skal få til jul. Per håper å få flere 
skinner til togsettet sitt. «Og du?» sier 
han til søsteren. «Det er vel mere klær 
til barbiedukken du vil ha.» «Nei,» sier 

jenta, «jeg skulle ønske Jesus kom jeg. 
Det er jo hans bursdag vi feirer!»   «Du 
da», sier gutten, som er eldst. «Han er 
jo død for evig lenge siden!». «Nehei, 
det er han ikke det så», sier jenta. «Han 
lever, men folk kjenner ham ikke igjen, 
for han ser ut som et vanlig menneske. 
Husker du ikke at på søndagsskolen 
sist, da sa læreren at han kunne komme, 
men folk kjente ham ikke igjen.» Jenta 
trodde nok at hun skulle forstå det var 
ham hvis hun fikk se ham. 

En av byens løse fugler gikk med faste  
skritt mot en av høyblokkene. Han hadde  
med seg en dirk og ståltråd som han 
kunne få opp nesten hvilken som helst 
lås det skulle være.  I en slik blokk, tenkte  
han, er det nok ingen som reagerer på 
fremmede. Og nå, lille julaften, er det 
nok mange som tar med hele familien 

på handletur. Men for 
sikkerhets skyld ville han 
ringe på døren. Og hvis 
noen åpner kan jeg bare 
spørre etter et navn og 
be om unnskyldning for 
forstyrrelsen. Det var 
mest julemat han ville ha, 
og litt sølvtøy, hvis det 
stod lagelig til. 

Da ringte det på  
døren. «Endelig», jublet  
ungene, «nå kommer 
tante!» De løp ut i  
entreen og åpnet døren 
på vidt gap. Begge ble stå-
ende og måpe. Det var 
ikke tante. Den som stod 
der var en ung mann med 
skjegg og ikke helt pen 
i tøyet. Hvem som ble 
mest overrasket er ikke 
godt å si. Da spør jent- 
ungen: «Er du Jesus?» 
Mannen vet ikke hva han 
skal svare, men så svarer 
hun selv: «Du er Jesus! 
Du er kommet for å passe  
oss til tante kommer. Du 
får være med inn og bli til 

hun kommer!»  Begge ungene er for-
undret over at han skulle komme akku- 
rat til dem. Han som hadde så mange 
å passe på.

Mannen ble med inn og ungene 
spurte om han ville ha mat, og det tak-
ket han JA til. Da ringte telefonen. Det 
var tante. Hun fortalte at hun hadde falt 
på fortauet og forstuet ankelen så hun 
ikke kunne komme. «Kan jeg få snakke 
med mor eller far?», spør hun.  «De har 
gått for å handle de,» sier gutten.  «Å 
stakkars barn, da er dere alene. Da er 
dere vel redde?» sier tanten. «Neida» 
sier han. «Jesus er her og passer på 
oss!»  «Å velsignede unger som har slik 
tro,» tenker tanten. Høyt sier hun: «Ja, 
da er dere i trygge hender. Gud velsigne 
dere barn, og hils mor og far, og si at 
jeg er fryktelig lei for at dette skulle 
hende.» I mens har jentungen funnet  
fram maten moren har beregnet  
at de alle skulle kose seg med om  
kvelden.  Mannen spiste og spiste.  Du 
verden så sulten han måtte være. Det 
var nok ingen annen som hadde kjent 
ham igjen og gitt ham mat, tenkte  
ungene. Så sulten var han at han spiste 
opp alt sammen, så det ble ikke noe 
igjen til dem, men det fikk ikke hjelpe.  

Foreldrene hadde handlet ferdig 
da mor sier: «Vi skulle hatt en gave til 
tante Turid for at hun sitter barnevakt i 
kveld!»  De fant en litt røff genser som 
de mente ville passe bra.  Ekspeditøren 
pakket den pent inn, og de skrev på 
pakkelappen og la den sammen med de 
andre gavene. Det var begynt å snø litt 
da de gikk på hjemveien, og snøen og 
de pyntede julegatene satte dem i en 
ekstra julestemning. De ble enige om at 
de skulle låse seg stille inn i leiligheten. 
Ikke ringe på som de pleide. Nei, de ville 
overraske dem og høre hva de holdt på 
med. «Tenker de spiller SvartePer, som 
de pleier, jeg», sa moren. «Jeg måtte 
sote en kork før vi reiste.»

Da de kom inn i entreen, ble de 
stående og lytte. Inne fra stuen hørte 
de sang. Ungenes lyse stemmer og en 

Barnevakten 
Skrevet av Klara (Lillemor) Svendsby – født 23.02. 1925 
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mørk manns-stemme: «Det lille barn i 
Betlehem han var en konge stor, som 
kom fra himlens høye slott, ned til vår 
arme jord.» Foreldrene ble stående som 
lammet i stua: «Hvem er du?» spurte 
de i munnen på hverandre. Før mannen 
rakk å svare, sa jenta: « Ser dere ikke at 
det er Jesus? Først skulle han bare være 
her til tante kom, men da hun ringte og 
fortalte at hun hadde vrikket benet og 
ikke kunne komme, overtalte vi ham til 
å bli til dere kom hjem! .»   

Mannen reiste seg og sa at nå var 
det vel best at han forsvant. Faren fulgte 
ham ut i gangen.  De stod en stund og 
så på hverandre som om de ventet en 
reaksjon fra den andre.

I det mannen går mot døren og skal 
gå, gir faren ham pakken hvor det står: 
«Til barnepiken fra julenissen». Mannen 
så ut som han hadde falt ned fra månen. 
Det gikk en liten stund før han forstod 
at pakken virkelig var til ham.  Da løfter  
han hånden til takk, og legger den  
andre rundt skuldrene til faren, mens 
han mumler rørt frem en takk. 

Klara Svendsby
Foto: Privat

Når faren kommer inn igjen, roper  
ungene glade: «Tenk JESUS kom til oss 
denne kvelden. Han måtte jo vite at 
tante ikke kunne komme. Vi var heldige 
vi!»  «Ja», sier faren alvorlig, «Vi har alle 
vært heldige i kveld!»    

Denne fortellingen har jeg funnet i 
mine papirer etter at jeg var diakon.  
Arkene er håndskrevet. Forfatteren 
er Lillemor Svendsby fra Korsbøen 
(innerst langs elven på Snarum).  

Damen sitter i dag på Modum-
heimen. Nesten døv og blind og med 
skurrete stemme. Jeg ble oppfordret 
av Kirsti til å besøke henne, fordi 
hun husket meg som diakon.  Hun 
var på eldretreffene vi hadde på 
Snarum/Sysle. – Heldigvis husket jeg 
fortellingen, og heldigvis fant jeg den 
i mine papirer.  

Tenker det kan fortelle noe om 
en tidligere produktiv eldre dame på 
97 år.

Hilsen Britt Dahl

Fint å utforske skogen sammen.

Yngste familiespeideren, Lukas, passes 
på av store-fetteren, Gabriel.

Mikkel, Mika, Lucas og Hanna koser seg på kanotur.

Familiespeideren
Kanopadledag på Sysletjern
Endelig, etter to år med «pandemipause» kunne familiespeideren 
samles ved Sysletjern for å padle i kano, brenne bål og oppdage 
naturen sammen. 57 små og store koste seg i det fine høstværet! 
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Ei av de som er med og tar imot flykt-
ningene når de kommer til kommunen, 
er Tatiana Leshchinina. Hun jobber i 
Flyktningetjenesten i stilling som miljø-
terapeut. Det har hun gjort siden mars, 

og har vært til god hjelp og nytte med 
sin bakgrunn og språkkunnskap. Det 
betyr mye å få snakke med noen på sitt 
eget morsmål, ikke minst for de nyan-
komne. Tatiana snakker også russisk, 

slik som mange ukrainere. I til-
legg har hun lært tysk, engelsk 
– og etter hvert også norsk.
Tatiana selv har ikke kommet 
hit som flyktning, hun og man-
nen har bodd og arbeidet her 
i to år. De kommer begge fra 
Odessa. De har to barn. 

Vi spør Tatiana: 
Har dere feiret jul i 
Norge? 
Det har vi. Dessverre har det 
ikke blitt noen tur til Ukraina 
hittil på grunn av Covid-
19-pandemien som har vært, 
og det vil heller ikke bli noen 
tur i januar hvis krigen fortset-
ter.

Hvordan er en typisk julefeiring 
for dere i Ukraina?
Vi feirer jul 7. januar, men feiringen  
begynner 6. januar på kvelden. Vi kaller  
den «Hellig kveld».

Fra 6. januar på kvelden er det 
vanlig å synge julesanger med en stor 
stjerne i hendene. Gutter og jenter  
lager spesielle sanger og dikt som de tar 
fra hus til hus, og underholder naboene 
sine i bytte mot søte gaver og mynter.   
Vi pleier å besøke venner om kvelden  
6. januar, vennene som døpte barna 
våre i kirken. Vanligvis gir vi godteri  
og frukt som gave når vi skal på besøk.  
Og en liten gave til barna. Kveldens 
hovedrett er «Kutia» (kokt hvete  
blandet med valmuefrø og honning,  
valnøtter og rosiner).

Siden reiser vi hjem for å feire jule-
morgen med familien. Etter lunsj kan 
barna glede seg over å besøke bestefor- 
eldrene eller andre slektninger.

Jul i Ukraina  Tekst: Kirsti Hole

Kutia (kokt hvete blandet med valmuefrø og honning, valnøtter og rosiner).
Foto:  Adobe Stock

Tatiana Leshchinina.
Foto: Kirsti Hole

Dette året har det på grunn av krigen kommet mange ukrainere til Modum og blitt bosatt her. I tillegg bor mange mid-
lertidig på mottaket på Ødegården i påvente av bosetting i en kommune. En del har blitt med på gudstjenester i kirkene 
våre. De aller fleste har en ortodoks kirketilhørighet. Det har vært fint å se at det går an å møtes og feire gudstjeneste til 
tross for at vi tilhører forskjellige kirkelige konfesjoner. Det viktigste har vi uansett til felles.

Jul i Norge går også an!
Foto: Tatiana Leshchinina
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Modum menighet har i mange år hatt 
ett samarbeid med misjonsselskapet 
HimalPartner. Det betyr at vårt blikk 
har vært rettet mot det vakre fjell- 
landet Nepal. Vi har støttet prosjekter 
økonomisk, formidlet informasjon om 
arbeidet, og vært med i forbønn for  
HimalPartner, for folket og for den 
kristne kirken i landet. Flere i vår  
menighet har også besøkt landet, og 
slik knyttet viktige bånd til personer og 
prosjekter.

Men det står ikke til å nekte at  
Nepal er svært langt borte. Desto mer 
spennende og fint var det derfor å  
kunne invitere til misjonsgudstjeneste på  
menighetssentret den 25. september i 
høst. For nå var vi lovet ordentlig besøk 
fra Nepal: 6 spreke, unge nepalesiske 
menn med flerstemt sang og hilsener 
fra en helt annen virkelighet enn vår. 

Det ble en minnerik gudstjeneste. 
Sokneprest Geir og diakon Kirsti ledet 
oss, og våre nepalesiske venner sang 
frimodig om å søke Guds rike først.  
Etter gudstjenesten hadde trofaste sjeler 
ordnet med solid kirkekaffe. Brit Bjørke 

solgte vakre selvlagde håndarbeider til 
inntekt for Nepal, og informerte om et 
spennende nytt utviklingsprosjekt med 
Yak-ull hos fattige fjellfolk. Det ble også 
tid til en lang og innholdsrik samtale 
med våre besøkende venner. Det viste 
seg at de var mastergrads-studenter på 
forskjellige programmer på MF i Oslo, 
og mer enn villige til å fortelle om for-
holdene i sitt hjemland. Vi fikk høre 
om store sosiale utfordringer, utbredt  
fattigdom og krevende tider for kristne, 
men også oppmuntrende fortellinger 
om en kristen kirke i vekst.  

Jeg gikk beriket hjemover. Det ble 
et inspirerende møte med engasjerte 
kristne med helt andre erfaringer 
enn våre. Samtidig var jeg tankefull og  
utfordret: Hvordan kan en rik menighet 
som vår rekke hendene enda lenger ut 
til med-kristne som mangler det meste?
I all fall: 

Godt vi har forpliktet oss til et misjons-
prosjekt – og skal fortsette med det!

Leif Gunnar Engedal

Celebert besøk på misjonsgudstjeneste

Gjestene fra Nepal fikk tid til å se seg litt 
om i Vikersund i finværet.
Med dem til Vikersund var Harald Skog-
lund Dahler, innleid som trosopplærings-
ansvarlig på HimalPartners tur til Nepal 
i oktober.

Foto: HimalPartner

Foto: HimalPartner

Nepal
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Trosopplæring
Her er noe av alt det fine som skjer for barn og unge i vinter:

 Førsteklasses
Fint for Førsteklassinger!
I vinter lager vi fire flotte samlinger for årets 
førsteklassinger. Vi leker, har formingsaktivi- 
teter, hører fortellinger, spiser pølser og ser 
på Kirkekino. Førsteklasses foregår på Viker-
sund menighetssenter og i Åmot kirke i SFO-tid, og vi er behjelpelige med følge 
eller transport fra skolen for de som trenger det. 

På nyåret sender vi invitasjoner i posten til alle førsteklassinger som er med-
lemmer av kirka (døpte).  Førsteklasses er selvfølgelig åpent for alle, og hvis 
andre vil være med, er det fint om foresatte kan ta kontakt med Kirkekontoret 
slik at vi kan få adresse og sende invitasjon til dem også.

Telefon kirkekontor: 32 78 32 30
kirkekontor@modumkirke.no

Hedda fra Knøttesang hadde 
gledet seg lenge til Kirkerot-
tene skulle komme.

Det var stor forventning 
blant 4-åringer og med-
lemmer av Åmot barne-
gospel da Kirkerottene 
kom på besøk i Åmot 
kirke en torsdag i okto-
ber. Med seg hadde de 
Lea Mus, en glad og nys-
gjerrig liten mus som var 
høyt og lavt og overalt. 
Sammen med barna fant 
de heldigvis igjen sauen 
som Kari prest hadde 
mistet. Ca. 250 personer 
var samlet for å oppleve 
kirkerotte-teateret.

Charlotte og Ada liker såpeboble-regn.

Den blå bølgen er en favoritt.

Embla storkoser seg på Babysang.

barn og unge i den norske kirke

 Babysang

 Kirkerottene og Lea Mus



Modum Menighetsblad Nr. 4/2022
11

HAR DU SPØRSMÅL?
Ta kontakt med trosopplærer Anne-Kjersti Bakke Holberg, 
telefon 41 65 70 59 eller e-post: annekh@modumkirke.no

 Dåp

 Lys Våken
 Trosopplærings-abonnent

Velkommen til dåp i en av Modum-kirkene!

Glemt å melde 
på 11-åringen til 
Lys Våken? 
Lys Våken er en unik 
samling for 6. klassin-
ger, med leik, felles- 
skap og overnatting 
i kirka. En flott gjeng 
med ungdomsledere og voksenledere står klar til å gi  
barna en fin og uforglemmelig opplevelse. 

Tid: lørdag 26. – søndag 27. november
Sted: Heggen kirke og Åmot kirke
Påmeldingsfrist: 
mandag 21. november

Du finner mer info om 
Lys Våken og påmelding her: 

Utdeling av 4-årsbok i Heggen kirke.

Ta kontakt med kirkekontoret for info om aktuelle datoer. Telefon: 32 78 32 30 · kirkekontor@modumkirke.no

Foto: Bo Mathisen

Fo
to

: B
o 

M
at

hi
se

n

Motta informasjon om 
trosopplæringsaktiviteter i kirka
Babysang, 4-årsbok og Lys Våken er kun noen av de  
mange tilbudene Modum menighet har for at barn og 
unge skal få bli kjent med kirka og hva som skjer her.

Alle døpte blir medlemmer i kirka og får automatisk 
tilsendt invitasjoner til å delta på ulike trosopplæring- 
stilbud. 
Er ikke barnet ditt døpt, kan du likevel motta informasjon 
og invitasjon til de samme aktivitetene. Foreldre/foresatte 
kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside, og opp-
rette et abonnement på trosopplæring, også uten selv 
å være medlem. En vil da få tilbud om å delta/melde på 
barnet til ulike trosopplæringstiltak. 

Velkommen som trosopplærings-abonnent!

Anne-Kjersti Bakke Holberg

 4-års bok
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Finn fem feil!Finn fem feil!
Engelen forteller gjeterne på marken nyheten om Jesu fødsel. 
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet 
til høyre? Tegning: Asbjørn Tønnesen

  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
Navnet på ti navn og ord fra juleevangeliet 
er gjemt inni rutenettet under. Navnene står 
bortover og nedover. Finner du alle? 

Finn 10 navn og ord Finn 10 navn og ord 
fra julefortellingenfra julefortellingen

Å F J O D E L I J A

U B E T L E H E M Q

M E S S I A S N A A

U L U I G U G G R U

J O S E F F J E I G

O L P Å S W E L A U

N A S A R E T X Ø S

S M A K K I E P I T

K Y I L L I R A P U

I K R Y B B E M Ø S

Fargelegg!Fargelegg!
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Hvorfor setter vi en stjerne i toppen av juletreet?
Og hvorfor pynter vi treet med lenker, kurver og lys? Det er sikkert ulike svar på dette, og her er noe av det vi 
har funnet ut: 

Juletreet
Midt på kaldeste vinteren 
når løvtrærne står nakne 
og ser livløse ut, henter vi 
et bartre inn i stua (gran, 
furu eller einer). Med sin 
eviggrønne farge og friske 
luft er treet et symbol på 
det evige livet, som for 
mange er julens dypeste 
innhold. Livet som kom til 
jorden ved det lille barnet 
i krybben.

Julekule
Julekulen ser ut som en 
liten jordklode og minner 
oss om at vi er en del av 
et stort fellesskap og har 
ansvar for alt livet på jorda.

Stjerne
Adventsstjernen vi henger 
i vinduet fra første søndag  
i advent og stjernen vi  
setter i toppen av juletreet, 
symboliserer stjernen over 
Betlehem som vismen- 
nene så og fulgte for å finne  
Jesus.

Julekurver
Julekurvene har form som 
hjerter og kan minne oss 
om Jesu kjærlighet til men-
neskene. Kurvene kan 
inneholde noe godt, akku-
rat som krybben en gang 
gjorde. 

Engel
Visste du at engler som 
oftest sier «Frykt ikke!» el-
ler «Vær ikke redd!»? Det 
sa de også til gjeterne på 
Betlehemsmarkene da de 
fortalte at Jesus var født. 
Englene på juletreet min-
ner oss om Guds nærvær 
også de dagene vi er redde  
og om englenes gode bud-
skap til sauegjeterne på 
markene utenfor Betle-
hem: «I dag er det født 
dere en frelser i Davids by; 
han er Messias, Herren» 
(Lukas 2,11)

Julelenke
Vi hører sammen slik de 
ulike sirklene i en julelenke 
henger i hverandre. Vi er 
en del av den verdensvide 
kirken, men også en del av 
Guds skaperverk sammen 
med alt som lever på jor-
den. I denne tiden blir vi 
minnet om at vi trenger 
hverandre og at vi trenger 
fellesskapet. Kanskje kan vi 
også bli minnet på at ingen 
lenke er sterkere enn det 
svakeste leddet.

Lys
Lysene på juletreet min-
ner oss om Jesus som sa 
«Jeg er verdens lys. Den 
som følger meg skal ikke 
vandre i mørket, men ha 
livets lys» (Johannes 8,12). 
Han sa også «Dere er ver-
dens lys». Lyset trengs, og  
særlig i mørketida. Å ten-
ne lys er en måte å be på.  
Lyset minner oss om at det 
finnes håp.

Kilder: 
Ressursbanken
(Den norske kirke), 
Naturfagsenteret, 
Helg og høytid i 
hjemmet (Vera Molland).

Anne-Kjersti B. Holberg
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Modum menighets første  fellesleir for konfirmanter!
For første gang i Modum menighets historie arrangerte vi en stor konfirmantleir for konfirmantene fra både SMU og 
NMU. Det ble en stor suksess, og her skal dere alle få et lite innblikk i hvordan vi hadde det.

Bildene er tatt av Mattis Moviken og Risam Tekie

Bading, kano, volleyball, brettspill, underholdning og konkurranser var aktiviteter vi hadde å by på. 
Tradisjonen tro ble det arrangert Marshmallows- og sjokoladesaus-leiken. 
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Modum menighets første  fellesleir for konfirmanter!
Vi var så heldige at KRIK Viken kom og arrangerte uteaktiviteter 
for oss. Sokneprest Geir E. Holberg inspiserte aktivitetene. 
Han er en god KRIK-representant. 

Undervisning i bruk av bibel og bønn var en viktig del av leiren. 
Gode kokker sørget for god mat til konfirmantene.
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De har vært med på uendelig mange 
torsdagsøvelser og laget kveldsmat til 
små og store, bakt kake til flerfoldige 
konserter, disket opp med flotte mål-
tider på overnattingsturer, vært med på 
to CD innspillinger og pakket ufattelig 
mange godteposer til det årlige karne- 
valet. De er den typen frivillige som 
du drømmer om å ha med i leder-
teamet ditt – sånne som justerer 
turnusen sin etter barnegospelpro-
grammet og som passer på at de har 

fridag så de kan handle inn og ordne til 
store arrangementer. 

«Vi er med til ungene gir seg» sva-
rer begge når jeg spør hva de tenker 
om tjenesten sin fremover. Barna har 
og blitt lilla ledere; de som er over bar-
negospelalder, så vi i barnegospelen har 
et håp at det blir noen år til på de alle 
sammen?

Men hvor lenge de har vært med 
som ledere, nei, det er de usikre på. Vi 
lette tilbake i gamle ledermøterefera-

ter, og første gang Elin 
dukket opp som kjøk-
kensjef der var høs-
ten 2011. Da hadde 
hun allerede vært med 
å hjelpe til på kjøk- 
kenet på dugnad i flere 
år. Mens Viktoria sang 
i koret og mormor 
var med Petter ned på 
Knøttesang, brettet Elin 
opp ermene og bidro 
ivrig i kjøkkentjenesten. 
Det var kusinen til Elin 
som inviterte de med 
på øvelse første gangen, 
og det er de takknem- 
lige for. Edels navn fant  
vi første gang i refera-
tene høsten 2014. På  
lik linje med Elin, hadde  
Edel og hjulpet mye til  
på kjøkkenet. Silje, som  
da var 4 ½, hadde 
vært maskot og med 
nesten siden hun 

var nyfødt. Den forrige kjøkken- 
sjefen, Anne-Grethe Valø Bjertnes, hadde 
invitert dem med fra dag én. 

Når jeg spør dem om hva som er 
fint med å være frivillige, er de helt 
samstemte: det sosiale, det å treffe 
andre folk. Og, det å glede andre ved 
å lage kveldsmat. De kan ikke komme 
på noen utfordringer med det å være 
frivillige. «Hva er det som gjør at dere 
er og har vært så trofaste frivillige i så 
mange år?» lurer jeg. Også her er svarer  
de sammen: «det er et veldig godt miljø  
her i barnegospelen. Det er derfor  
folk blir. Og det er stas å se at folk  
kommer igjen. Enten med små søsken, 
barnebarn eller tidligere sangere som 
nå kommer med egne barn».

De er til å stole på og er trofaste. 
Og de er alltid på plass, godt forbe-
redt torsdag etter torsdag. De bruker 
masse av sin fritid på å gjøre en stor,  
frivillig innsats. Vil de oppfordre andre 
til å være med som frivillige? På det 
spørsmålet kom svaret fort: 

«Vi anbefaler alle og enhver å være 
frivillige. Alle har godt av å være med 
litt på frivillig basis. Og, er man frivillig 
der barna er med, får man bli kjent 
med det de gjør. Man får fulgt opp un-
gene sine og vært med på det de gjør». 

To verdige og flotte vinnere av Frivillig-
hetsprisen 2021.

Nina Brokhaug Røvang, 
hovedleder i Åmot barnegospel

Du har kanskje vært innom barnegospelen en torsdag? Og der, midt mellom foreldre og mylderet av barn oppdaget 
to flotte damer i lilla leder t-skjorter ivrig opptatt med å telle antall barn for å se hvor mange de må beregne å lage 
kveldsmat til. Gleden har vært stor nå i høst, når de har kommet til rundt 90 barn på hver øvelse. De synes det er stor 
stas at barnegospelen har tatt seg opp igjen etter to år med pandemi. Og, de lar seg ikke skremme av at mange barn 
betyr enda flere brødskiver, oppdelte gulrøtter og større oppvask. Tvert imot. Jo høyere tall de kommer til, jo større er 
gleden og smilet.  

Vinnere av

Frivillighetsprisen 2021

Elin Moe og Edel-Renate Malnes. 
De to trofaste kjøkkensjefene i Åmot barnegospel.
Vinnere av Frivillighetsprisen 2021.
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Jordens 
tause tale – levende liv

 

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

Nordmenn har ord på seg 
for å være et natur-elskende 
folk, og det skulle i grunnen 
bare mangle! For knapt noe 
land på kloden er overøst 
med så mye vakker, storslått 
natur: Dype fjorder og høye 
fjell, store skoger og vak-
ker skjærgård – alt sammen 
svøpt inn i vekslende års- 
tiders dramatiske musikk.

Ikke rart vi er glad i natu-
ren. Ikke rart at det gir dyp 
gjenklang når vi leser poe- 
tiske tekster i Bibelen som 
knytter vakre, sterke bånd 
mellom naturens storhet og 
Guds herlighet. For troen vet 
at i skaperverkets skjønnhet 
møter vi gjenskinnet av Guds 
ansikt. Derfor peker Bibelen 
stadig på et fenomen som 
vi kan kalle «jordens tause 
tale»: Over alt i Guds verden 
finnes det en tale uten ord, et 
budskap uten menneskelig stemme, og vi 
kalles til å åpne sansene for denne tause 
tale. Hør bare hvordan Sal 19 uttrykker 
det: 

«Himmelen forkynner Guds herlighet, hvel-
vingen forteller om hans henders verk….
Det er ikke tale, det lyder ingen ord og  
ingen røst som kan høres. Men budskapet 
går over hele jorden, vitnesbyrdet når til 
verdens ende». 

Det er dette det handler om: Hjertets 
lyttende åpenhet. Oppmerksomheten 
vendt mot «jordens tause tale». Jeg opp-
lever denne lydhørheten som en sentral 
kristen praksis. Den gir næring til takk-
nemlighet og lovprisning av Guds her-
lighet og makt samtidig som den er en 
kilde til dyp uro. For når det naturlige 

livsmiljøet trues og skaperverket styrer 
mot økologisk kollaps, lyder «jordens 
tause tale» som et Kyrie-rop. Moder Jord 
roper mot oss i stor nød. Hun ber om 
nåde og rettferdighet. 

Kan vi høre jordens tause tale? Sal-
meboka har gitt oss én tekst der Moder 
Jord er det talende subjekt. Hun taler 
direkte til oss. Hun ber oss snu i tide. 
Les det og syng det. Lytt til det som sies:

Vern og beskytt meg, ikke fornekt meg,                                                                                                                   
barn av min omsorg: Jeg er din mor.                                                                                                                          
Min nød er din nød, min død er din død,                                                                                                           
kommet fra jorden blir du til jord.

Jeg er din næring, la meg få leve.                                                                                                                            
Bryt brød med andre, nyt det du får.                                                                                                              
Gleden jeg gir deg, den er min egen.                                                                                                                
Skoger og sletter blomstrende står.

Jeg er ditt livsrom. Ikke forakt meg!                                                                                                                 
Bruk meg forsiktig, stell mine sår.                                                                                                                         
Min kraft er din kraft, min prakt er din 
prakt.      
Jeg er din fremtid, år etter år.

Gud er vår Skaper, kilden til livet.                                                                                                                          
Syng med det skapte: Herren er stor!                                                                                                                      
Liv skal beskyttes, ikke forrådes.                                                                                                                   
Husk, barn av jorden: Jeg er din mor. 
 
(Norsk Salmebok nr. 725)

Leif Gunnar Engedal                                                                                                                                          
                                                                                               

Foto: Lars Verket
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Dag Kristian Moen Hæhre er trafikk-
lærer i I Hæhres trafikkskole AS som i 
1953/54 ble etablert av morfar Ingar  
Hæhre i Vikersund. Dette var før det 
fantes formelle krav/læreplaner til tra-
fikkopplæring. Ingar som kjørte buss  
mellom Vikersund-Oslo for Wendel-
borg på øst-modumsruta, så tidlig 
et behov for opplæring av et stadig 
økende antall bilførere. Hans motiva-
sjon var å forbedre samarbeid i trafik-
ken og å forhindre ulykker, som var 
et økende samfunnsproblem. I 1973 
døde Ingar brått og hans datter Marit 
tok over, og hun har siden den gang 
drevet en solid og stabil bedrift. I dag 
er vi tre lærere, og vi ligger fortsatt i 
Vikersund, 75 m fra der Ingar i sin tid 
startet opp.  Vi underviser i Bil, Bil + 
henger og moped. 
 
Hva var det som gjorde at du hav-
net i denne bransjen?
For meg falt det seg naturlig å forsette i 
bestefar og mammas fotspor, da begge 
søstrene mine valgte andre yrker. Jeg er 
stolt av å kunne videreføre en familiebe-
drift i 3. generasjon og er like motivert 
for å gå på jobb hver dag, da det er en 
utfordrende og givende arbeidshverdag. 
 
Hva gleder du deg over i arbeidet 
som trafikklærer?
Det å kunne møte forskjellige mennes-
ker på forskjellig steder i livet, men som 
har behov for førerkort, og god opp-
læring er spennende og utfordrende. 
Modum har blitt et mangfoldig lite sam-
funn, med mennesker fra alle verdens 
hjørner, og jeg lærer utrolig mye i møte 
med kundene våre. Dette gjør at jeg ut-
vider perspektivet mitt og samtidig får 
meg til å verdsette den lille trygge kom-
munen som jeg har vokst opp i, og som 
datteren min nå vokser opp i. Verden 

har kommet mye nærmere oss nå enn 
når jeg vokste opp, og det tror jeg er 
veldig bra for alle oss som bor her. 
 
Er det noen utfordringer som du 
ser for deg i bedriften nå og i frem- 
tiden?
Min viktigste jobb som trafikklærer er 
å få ferske sjåfører til å ta trygge valg 
i trafikken, det er mye kunnskaper og 
mange ferdigheter som skal skal på 
plass, samtidig som vi utfordrer selv-
innsikten og risikoforståelsen til elevene 
underveis. Det fører til mange tøffe er-
faringer, gode opplevelser og innholds-
rike diskusjoner for elevene før de kan 
ferdes trygt og godt på egenhånd. Veien 
til førerkortet er veldig individuell og er 
nok det som gjør jobben så spennende. 
Ingen elever er like, og jeg må stadig ut-
fordre meg selv for å finne den beste 
og mest lærerike veien i sammen med 
eleven. 

Utfordringene vi som bedrift/-
bransje har foran oss i fremtiden, er å 
synliggjøre oss enda mer som trafikk- 

sikkerhetsarbeidere. Det blir stadig  
flere veifarende både som myke og 
harde trafikanter i bygd og by, noe som 
gjør trafikken mer komplekst og mer 
krevende å være en del av. Vi trafikk- 
lærere er formidlere av både kunn- 
skaper og holdninger, og må bli mye 
flinkere til å nå ut til andre enn kun vår 
egen kundegruppe med budskapet vi 
ønsker å formidle. Ellers ser vi de sam-
me utfordringene som andre bransjer 
om dagen, økte kostnader fører ikke til 
bedre nattesøvn. 
 
Leser du menighetsbladet?
Menighetsbladet har jeg sjeldent lest, 
men datteren min på 7 år har begynt 
å hente posten når hun rusler hjem fra 
skolen. Så nå har vi lest det sammen 
noen ganger da hun var nysgjerrig på 
bladet. 
 
Hvilken av kirkene i Modum føler 
du mest tilhørighet til?
Jeg har egentlig et forhold til alle kirkene 
i bygda, da jeg har sunget og spilt der i 
min tid i Heggen Gospel, men Heggen  
er nok den kirken jeg har et nærest for-
hold til etter utallige julegudstjenester 
i koret, bandet og som lydmann der 
oppe. Alle besteforeldrene mine og 
tante er også gravlagt på Heggen, noe 
som fører til at jeg er på kirkegården 
med ujevne mellomrom. 
 
Søk opp I Hæhres Trafikkskole på nett, 
eller skann QR-koden for din neste kjøre-
time: https://ihehrestrafikkskoleas.tabs.no

Besøksadresse: Rådyrveien 2, 
3370 Vikersund. Telefon: 32 78 76 12. 

Menighetsbladet presenterer bedrifter i Modum 

3 generasjoner 
ved (siden av) rattet!
Tekst og foto: Mattis Moviken
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Vi kom til Hongkong 2. september, sent 
på kvelden, så det første møtet med 
vår nye hjemby var den høye luftfuktig- 
heten, og alle lysene fra høye bygninger. 
De tre første nettene måtte vi være 
på karantenehotell, hvor rommet vårt 
var i 24. etasje med utsikt til Victoria 
Harbour, med et yrende liv av båter og 
mennesker. 

Etter daglige koronatester med både 
hurtigtest og PCR-tester slapp vi ende-
lig ut av karantenen, og ble plukket opp 
av gode kollegaer som kjørte oss til vårt 
nye hjem. Vi leier en leilighet som eies 
av det lutherske seminaret i Hongkong, 
en teologisk høyskole som tar imot  
studenter fra hele Asia, og til og med en 
og annen utvekslingsstudent fra Europa.

Vi er veldig heldige som får dispo-
nere en hage, og i et rolig område uten 
så mye støy. En halvtimes kjøretur med 

t-banen MTR befinner man seg midt i 
sentrum, omkranset av skyskrapere. 
Hongkong er virkelig kontrastenes by!

De første ukene har vi brukt på 
å bli bedre kjent i området rundt der 
vi bor. Her har vi fått god hjelp fra  
Marit som har et år som seniorvoluntør 
i Hongkong for NMS, og Charis som er 
fra Hongkong og jobber som feltkor- 
dinator i NMS. Marit, Charis og flere har 
bidratt til en fin overgang fra de forrige 
utsendingene fra NMS til Hongkong og 
oss. Marit har også vært den som har 

kjørt oss rundt de første ukene, før 
Emil selv har begynt å kjøre de siste tre 
ukene. Det har gått overraskende bra 
å kjøre i en storby som Hongkong, til 
tross for at det kjøres på motsatt side 
av veien fra Norge. Vindusviskeren blir 
likevel ofte skrudd på når vi skal svinge 
og egentlig skulle bruke blinklyset. 

Det kommende året skal vi lære oss 
språk. Vi har landet på å lære oss man-
darin, så vi kan følge opp arbeid NMS 
er med på støtte både i Hongkong, inn 
i fastlands-Kina, og i Taiwan. I høst har 
vi en lærer som har undervisning med 

oss, mens planen for våren er å følge 
undervisning i mandarin på et univer-
sitet i byen. Den første måneden med 
innføring i mandarin har vært preget av 
å lære seg de ulike tonene og uttale- 
måtene. Det er mye pugging og repeti-
sjon som må til for å lære seg manda-
rin, og vi har skrevet ned flere setninger 
som vi stadig vekk øver på med hver- 
andre for å automatisere det. Telling fra 
en til ti er vi godt i gang med, og det 
er en bra mestringsfølelse hver gang vi 
kjenner igjen tegn for de ulike tallene på 
skilt når vi går gatelangs!

I Hongkong er det kantonesisk de 
fleste snakker, som sammen med man-
darin er de to mest brukte språkene i 
byen. Vi har også en økt med kanto-
nesisk i uka, for å kunne lære oss nok 
til å klare hverdagslige praktiske ting, 
som på butikken osv. Nå begynner vi å 
kunne høre noen av forskjellige tonene 
mellom mandarin og kantonesisk når vi  
hører folk snakke, og det er en stor 
seier i arbeidet med å lære seg språk! 

Bli gjerne med på å be for opp-
holdet vårt her, at vi skal komme inn i 
språk og hverdag. 

På plass i Hongkong
Hilsen fra Sigrid og Emil Dybdahl Buxrud, utsendinger fra NMS (Det Norske misjonsselskap) til Hongkong

Hjemmelekse i mandarin

Første kjøretur til kontoret

Utsikten vår fra karantenehotellet

 Ønsker du å støtte NMS’ arbeid i Hongkong/Kina, gå inn på følgende link: 
https://nms.no/nyhet/bli-bedre-kjent-med-hongkong-misjonaerene-sigrid-og-emil/
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På https://kirken.no/valg/ kan du finne 
både informasjon om hva det vil si å 
være valgt inn i menighetsrådet og res-
surser til deg som ønsker å stille til valg.

Som medlem i menighetsrådet kan 
du ha stor innflytelse på de lokale opp-
gavene og utfordringene i din kirke.  
Bli med!

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virk-
somhet der du bor.

Som medlem i menighetsrådet kan du 
ha stor innflytelse på de lokale opp-
gavene og utfordringene i din kirke.  
Menighetens arbeid spenner over man-
ge temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, 
gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og 

ungdomsarbeid, samt jus og økonomi-
forvaltning. Bli med!

Derfor bør du stille til valg til 
menighetsrådet
Det er mange grunner til å stille til valg 
til menighetsrådet. Her er ti av dem. 
Som representant i menighetsrådet vil 
du få mulighet til å:

  1.  bruke dine talenter 
  2.  få nye relasjoner i nærmiljøet
  3.  jobbe sammen med andre – for 
 andre
  4.  være med på å formidle kristen tro
  5.  dele og diskutere dine standpunkt 

med andre
  6.  sørge for et trygt og godt fritids- 

tilbud for barn og unge

  7.  legge til rette for at kirken blir en 
viktig kulturarena

  8.  bidra til at kirken er åpen for alle
  9.  gjøre lokalmiljøet ditt bedre
10.  bli bedre kjent med deg selv

Rom for deg 
Det er kirkevalg 10. og 11. september 
2023. Alle medlemmer i Den norske  
kirke over 18 år kan stille til valg.  
Kunne du tenke deg å stille til valg eller 
kjenner noen du vil tipse om, ta kon-
takt med kirkekontoret: 32 78 32 30  
eller kirkeverge@modumkirke.no innen  
1. februar 2023. 

Nina Brokhaug Røvang, 
kirkeverge

Still til valg til 
menighetsrådet
Engasjér deg i kirken der du bor. Still til valg!

Nå har gruppen LFO (Livsnært felles-
skap for overgrepsutsatte) eksistert i et 
år. I løpet av dette året har vi som del-
tar kommet mye nærmere hverandre. 
Vi deler felles opplevelser og reaksjoner. 
Det føles godt å vite at vi ikke er alene 
og at vi samtidig har mulighet for å glede  
oss over hverandres utvikling. I LFO 
heier vi på hverandre.

LFO utvikler seg også. Vi hen-
ter inn nye ressurser og har i denne  
sesongen fått inn nye krefter i under-
visningen. Det er nemlig slik at vi i hver 
samling har ulike tema som vi får mer 
innblikk i. Vi har snakket om grense-
setting, skam og det å kjenne igjen 
maktmennesker, i tillegg til mange flere 
emner, som hele tiden tar utgangs-

punkt i brukernes egne erfaringer. 
Det skal føles trygt å være i sammen i 
LFO. Trygghet er et tema som vi ofte 
prater om da det er viktig at hver enkelt 
deltaker forstår at de er ansvarlige for 
sin kropp og sine følelser. Ingen får lov å 
gå over deres grenser uten deres invita-
sjon. Dette øver vi på i fellesskap.

Flere av brukerne våre har sterke 
historier og vil gjerne være med og  
hjelpe andre i lignende situasjoner. Der-
for er det også en stående invitasjon til 
deg som leser dette at om du har over-
levd overgrep, så er du hjertelig vel-
kommen med i LFO! Det vil alltid være 
en plass for deg. Vi møtes en torsdags 
kveld i hver måned på Vikersund menig-
hetssenter.

LFO – livsnært fellesskap for overgreps-
utsatte fortsetter i 2023. 

Datoene er 
19. januar, 16. februar, 16. mars,  
20. april, 11. mai og 15. juni  
kl. 18-20 på Vikersund menig-
hetssenter. Åpne gruppesamlinger 
med aktuelle temaer.

 Ett år med LFO av Arild Hovden
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I år er det 30 år siden Verdensdagen for 
psykisk helse ble opprettet 10. okto-
ber som en internasjonal FN-dag for 
å fremme bevissthet om psykisk helse 
over hele verden. Dagen markeres i 
mer enn 150 land, på flere ulike måter.
Rådhuskantina var åpen for alle 
moinger og flyktninger, med  
arrangementer mellom kl. 12.00– 
15.00. Årets tema var: Løft  
blikket – vi trenger hverandre. 

Det skal sies at deltagerne 
på bildet kunne ikke løfte blik-
ket så mye, siden de satt dypt 
konsentrert og lærte seg å flette 
vennskapsarmbånd. I tillegg til 
oss som var «flette-ansvarlige», 
ble det flere som hjalp andre 
i gang når de først hadde lært 
teknikken. 

Ved andre enden av bordet 
kunne man lage armbånd i lær 
og utstanse f.eks. navnet sitt 
i læret. Hammerslagene som 
dette førte med seg, var såpass 
høylytte at vi ser ikke bort ifra 
at folk andre steder på kommu-
nehuset kan ha lurt på hva slags 
bygningsarbeid som nå foregikk? 

Ute var det mulighet for å spille fotball, 
være med på sekkeløp eller potetløp. 
Hadde været spilt mer på lag denne 
oktoberdagen, ville nok enda flere  
benyttet seg av disse anledningene til 
fysisk utfoldelse. Noen valgte også å 

sitte og slappe av med en kaffekopp og 
litt forfriskninger, og gjerne en prat.

Uansett hva man foretrekker å  
gjøre – det å holde på med en aktivitet 
gjør ofte godt for den mentale helsa. 
Man merker det på at man har lyst til 

å fortsette, man kommer i en 
«flyt-sone». Det gir både hvile 
og trening på samme tid. Aktivi-
teter som man deler med andre, 
gir dessuten verdien av felles-
skap og anledning til å bli bedre 
kjent.

Ludo-huset hadde også  
arrangementer på verdens- 
dagen med mange besøkende. 
Seinere på dagen var det en 
temakveld om søvn på Friskliv- 
sentralen ved psykolog fra Rask 
psykisk helsehjelp. 

Dagen etter var helsesyke- 
pleiere på plass på alle skolene 
med ekstra oppmerksomhet 
rundt temaet «Løft blikket – vi 
trenger hverandre». Et tema 
som vi gjerne kan minne hver- 
andre om de andre dagene i året 
også!

 Bli kjent-kaféen På «Bli kjent-kaféen» (eller språk-kaféen) 
som Rita Tekie startet på Frivilligsentra-
len, fikk vi i oktober smake nydelig mat 
fra Eritrea, Montenegro og Tanzania, 
og dermed bli litt kjent med forskjel-
lige kulturer. Slike smaksprøver blir det 
ikke hver gang, men iblant. Hver gang 
er det i alle fall rike muligheter for en 
god prat rundt bordet, med både nye 
og «gamle» deltagere! Noen har bodd 
her lenge, andre en kort tid. 

Kaféen fortsetter å ha møter hver  
første søndag i måneden (ikke i januar)  
kl. 15–17. Velkommen! 

Foto: Rita Tekie 
Tekst: Kirsti Hole

Markering av 

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Tekst og foto: Kirsti Hole
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 
 

 
 

 
 
 

Desember 2022:
Lørdag 3. desember kl. 11.00: 

Lørdagskafé med utlodning
Søndag 4. desember kl. 11.00:  

Gudstjeneste  
v/Ole Morten Weydahl

Onsdag 7. desember kl. 19.00:  
Vi synger julen inn med  
Sysle Blandede Kor

Tirsdag 13. desember kl. 11.00: 
Formiddagstreff m. konsert

 Jul i min barndom  
v/Liv Therkelsen

Januar, februar og mars 2023:
Tirsdag 10. januar kl. 11.00:  

Formiddagstreff
Onsdag 25. januar kl. 19.00: 

Peiskveld med årsmøte
Søndag 5. februar kl. 11.00:  

Gudstjeneste. Kirkekaffe
Tirsdag 14. februar kl. 11.00: 

Formiddagstreff
Onsdag 22. februar kl. 19.00:  

Askeonsdag.  
Kveldsgudstjeneste

Tirsdag 14. mars kl. 11.00:  
Formiddagstreff

Onsdag 29. mars kl 19.00:  
Peiskveld over en åpen bibel

Fredag 7. april kl.19.00:  
Langfredag.

 Kveldsgudstjeneste

Vikersund menighetssenter Dette skjer i 
Åmot kirke
Mandag 21. november kl. 11.00:  

Hyggestund
Mandag 12. desember kl. 11.00:  

Hyggestund

Konserter
Søndag 27. nov. kl. 18.00:
 Adventskonsert med Sysle 

blandakor.
Torsdag 1. desember kl. 18.00:  

Adventskonsert med  
Åmot barnegospel. 

Søndag 11. desember kl. 18.30: 
Julekonsert med GNIST.  
Dørene åpnes kl. 18.00.

Onsdag 14. desember kl. 19.00: 
Julekonsert med SMK- 
Viking og Anita Hegerland. 

Søndag 18. desember kl.18.00:  
Julekonsert med Åmot 
hornmusikk.

Torsdag 22. desember kl. 19.30: 
Julekonsert med Kor O2. 

2 x lysmesser 
i Heggen kirke!

Etter en omfattende 
endring i konfirmant-
arbeidet har dere nå 
to muligheter til å få 
med dere lysmessen 
i Heggen kirke.

Lysmessen i Heggen kirke har blitt en tradisjonell 
gudstjeneste her i Modum menighet. Det er en 
annerledes gudstjeneste der lys, musikk og tekst 
blir tydeliggjort. Det nye er at alle konfirmantene 
i hele Modum skal delta og bidra inn mot denne 
gudstjenesten, og da må vi gjennomføre to runder for 
å få nok oppgaver til alle konfirmantene. Det blir to 
lysmesser på samme dag, 2. søndag i advent 4. des. 
Den første starter kl. 17 og den andre kl. 20.

La alt av stress og arbeid ligge igjen hjemme. Kom til 
Heggen kirke for en gudstjeneste med mye lys og mye 
varme!
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 

 

 

 

  

Stille time
i Rud kirke vårhalvåret 2023: 

6. februar, 6. mars, 3. april, 
8. mai og 5. juni kl. 19–20.

Juleverksted med Familiespeideren

Torsdag 1. desember 
kl. 18.00 inviterer Åmot 
barnegospel med band til 
adventskonsert i Åmot kirke! 
Det blir en fin blanding av 
advents- og julesanger og 
favoritter fra høstens øvelser. 

Konserten er gratis og alle er velkomne!

Åmot barnegospel med band

Foto: Edel Renate Malnes 

En jul 

å glede 

seg til

VIPPS en gave til 13130
Gi på konto 3201 52 74165

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

Mange familier går en tøff tid i møte. 
Din støtte kan gi barn som «Ida» 
en tryggere jul.

 
 Formiddagstreff

Vikersund menighetssenter 
tirsdag 13. desember kl. 11.00

•  Jul i min barndom 
 v/Liv Therkelsen
• Konsert med Trio ArCOrno
• Vi synger julesanger
• God formiddagsmat
• Åresalg med mange gevinster

Søndag 4. desember 
etter gudstjenesten, 
ca. kl. 12.30 inviterer 
Familiespeideren små 
og store til juleverksted 
i Åmot kirke. Masse 
muligheter for å lage 
kreative julegaver og 
julepynt. Servering av 
julegrøt. Alt er gratis!

Følg med på www.kirken.no og Facebook siden til 
«Familiespeideren – Modum kfuk-kfum speidere» 
for oppdatert informasjon.

Lørdag 3. desember kl. 16.00 
i Olavskirken: 

Adventskonsert 
med Modum kammerkor

Sysle Blandede kor
•  Adventskonsert
  27. nov kl. 18.00
 i Åmot kirke

•  Vi synger julen inn 
 7. des kl. 19.00
 på Vikersund 
 menighetssenter
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Tredje mandag i måneden møtes den 
litt eldre garde til en trivelig hyggestund 
i Åmot kirke (kl. 11.00), på Vikersund 
menighetssenter andre tirsdag i måne-
den (kl. 11.00) og siste tirsdag i måne-
den på Røstvang, Sysle (kl. 11.30). 

Treffene består av et variert program, 
sang, kaffe og litt å bite i. I Åmot kirke  
spiller Olav Soltun, og det er alltid  
«ønskesanger».

Alle som har anledning, er velkom-
men til å bli med. Vet du om noen som 

kunne tenke seg litt sosialt samvær? Ta 
dem med!

Velkommen til hyggelig
samvær for de eldre!

Tekst: Mattis Moviken 

19.09. Mattis Moviken på besøk. Som alltid stor og fin flokk med 
tilhørere.

Foto: Per Ole Buxrud

11.09. Eli og Terje Landro besøkte formiddagstreffet på Vikersund 
menighetssenter og fortalte om Trygve Bjerkrheim i ord og toner.

Foto: Tor Kornstad

25.10. Hyggelig samvær på Røstvang grendehus med besøk av 
Arnt Berget.

Foto: Kirsti Hole

25.04. Praktisk talt alltid er det skoleklasse fra Enger skole.

Foto: Per Ole Buxrud

Hyggetreffet på Røstvang trenger flere medhjelpere! Kunne du være du interessert i å være frivillig, kontakt diakon Kirsti Hole.



Modum Menighetsblad Nr. 4/2022
25

Binda Bhatta Andhikara har alltid 
drømt om å bli lærer. For fem år siden  
startet hun som lærer på Shree 
Bhuwaneshwori Secondary School i 
Dhading, Nepal. Som nyutdannet sto 
hun klar til å omfavne rollen. Skuffelsen 
var stor da hun så at skolen hun jobbet 
på ikke var til barnas beste. Det var ikke 
noe teppe i klasserommet og barna satt 
rett på kalde betonggulv. Klasserommet 
var både mørkt og dårlig organisert. Så 
kom hjelpen i form av oppgradering og 
lærerveiledning.

Et hyggeligere klasserom og mer 
tilpasset undervisning
Hennes nye klasserom er både lyst, 
rent og har en enkel innredning. Det er 
også en hyggelig sittegruppe i hjørnet, 
der smågrupper eller hele klassen kan 
samles.
For to år siden deltok Binda på kurs i å 
undervise barnevennlig.

– Jeg brukte mer tradisjonelle måter 
å undervise på før kurset. Jeg ba elevene 
gjenta etter meg helt til de husket det 
de skulle lære. Ofte var jeg frustrert 
som lærer. 

Binda lærte at hun måtte forstå alle 
elevene sine og tilpasse undervisningen 
etter den enkeltes behov.

I tillegg til kursing har Binda fått 
en rekke pedagogiske hjelpemidler fra 
EHN. Hun ba også rektor om penger 
til å male veggene i klasserommet med 
barnevennlige farger. Da kom hun på 
idèen om å male nepalske og engelske 
bokstaver på veggen.

– Etter kurset lærte jeg verdien av 
lek og læring. Barna synes det er gøyere 
på denne måten og de lærer raskere når 
de trives.
Dagen starter alltid med at barna 
samles i ring. Der synger de, leker og 
spiller spill.

Samarbeider mer med foreldrene
Noe som også har endret seg 
etter kurset, er at Binda har faste 
foreldremøter. Dette forekom ikke før 
kurset.

– Nå snakker jeg med foreldrene 
jevnlig. Tidligere visste jeg omtrent 
ikke hvem foreldrene var. Samarbeidet 
mellom skole og hjem er enormt viktig 
for at barnet skal trives og få best 
mulig læringsutbytte på skolen, sier hun 
engasjert.

Faste foreldremøter 
og mer lek i undervisningen Tekst: Opprinnelig engelsk ved 

Pratiksha Khanal
Oversatt av Line Konstali
Foto: Pratiksha Khanal

Gave til HimalPartner: 
3000.15.47107
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MODUM  
BEGRAVELSESBYRÅ Døgnvakt: 32 78 74 20

modumbegravelse.no

Vikersundgata 13

Monja ØstliØivind Thon

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

GRØTERUD’S
BYGGSERVICE A/S

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

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

MIDTFYLKET BEGRAVELSESBYRÅ Profil Manual

7

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

Vi kommer 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
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    SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Sted

Synne Skyliholdt Hoff 04.09.2022 Nykirke kirke
Jakob Henrik Johansen Husgren 04.09.2022 Nykirke kirke
Even Hansen Jokerud 04.09.2022 Snarum kirke
Isabel Kristin Gonzalez Kjøll 04.09.2022 Nykirke kirke
Tobias Vollan Kristiansen 04.09.2022 Snarum kirke
Hennie Blikken Jetmundsen 18.09.2022 Nykirke kirke
Ada Stenbro 18.09.2022 Nykirke kirke
Thilde Bendiksby Hovden-Haush 25.09.2022 Åmot kirke
Andreas Djønne 02.10.2022 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Sted

Emrik Valstad Finnerud 02.10.2022 Heggen kirke
Ishak Kårtvedt Koc 02.10.2022 Åmot kirke
Oskar Warberg Skålien 02.10.2022 Heggen kirke
Alexander Grøsland 09.10.2022 Heggen kirke
Julie Karoline Grøterud 09.10.2022 Heggen kirke
Maren Synnøve Fossum Hagen 09.10.2022 Heggen kirke
Leon Jensen 09.10.2022 Strømsgodset kirke
Lucas Svarteberg Mikkelsen 09.10.2022 Heggen kirke
Theo Evensen Xu 09.10.2022 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato  Kirke 

Bjørg Agnes Helgesen 1929 02.09.2022 Modumheimen kapell
Frantisek Vrabel 1936 06.09.2022 Åmot kirke 
Rolf Spone 1929 07.09.2022 Heggen kirke 
Helge Johnsønn Aaby 1953 08.09.2022 Heggen kirke 
Jean McIlvain Midtskogen 1943 14.09.2022 Nykirke kirke 
Bjarne Rese 1936 15.09.2022 Nykirke kirke 
Per Flattum 1954 20.09.2022 Heggen kirke 

Navn F.år  Begr. dato  Kirke 

Terje Bråtner 1956 21.09.2022 Heggen kirke
Svein Dalby 1944 28.09.2022 Heggen kirke
Aud Margit Hagen 1932 04.10.2022 Gulsrud kirke 
Marit Indsetviken 1934 07.10.2022 Heggen kirke 
Ole Grefstad 1950 11.10.2022 Nykirke kirke 
Solfrid Leite 1944 19.10.2022 Åmot kirke 
Bjørn Reidar Nymoen 1947 21.10.2022 Vestre Spone kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Hans Johan Kopland 
og Lisa Erlanda Tangerud 01.10.2022 Nykirke kirke

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

Sø. 19. februar kl. 11.00:
Gulsrud, Nykirke, Rud, Snarum eller 
Vestre Spone
Sø. 26. februar kl. 13.00: 
Gulsrud, Nykirke, Rud, Snarum eller 
Vestre Spone
Sø. 6. april kl. 11.00 – Skjærtorsdag:  
Gulsrud, Rud, Snarum eller Vestre Spone
Sø. 16. april kl. 11.00:  
Gulsrud, Rud, Snarum eller Vestre Spone
Sø. 30. april kl. 13.00:
Gulsrud, Rud, Vestre Spone eller Åmot

Her er det først til mølla-prinsippet som gjelder.

Heggen kirke innpakket

 Heggen kirke
Det siste halve året 
har Heggen kirke 
stått der innpakket i 
stillas og duk. Nå står 
den hvit og nyreno-
vert og skinner oppe 
i Heggenåsen og  
ønsker deg velkom-
men!



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

Desember
To. 1. desember 
Olavskirken kl. 18.00: 
Kveldsmesse – mot jul. 
Kveldsmesse for store og små 

Sø. 4. desember – 2. søndag i advent – Joh 14, 1-4 
Olavskirken kl. 11.00:  Gudstjeneste. 
Olav Sindre Aavik og Notto R. Thelle.  
Musikk ved Jostein Frøyshov Danielsen 
Vikersund menighetssenter kl. 11.00: 
Gudstjeneste. Søndag for de forfulgte  
Åmot kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Åmot barnegospel og Familiespeideren  
Heggen kirke kl. 18.00: Lysmesse 

Sø. 11. desember – 3. søndag i advent – Matt 11, 2-11 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
SMKViking og Tro & Lys. 

Sø. 18. desember – 4. søndag i advent – Luk 1, 46-55 
Gulsrud kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 

Lø. 24. desember – Julaften – Luk 1, 1-20 
Julaftensgudstjenester
Modumheimen kl. 12.00 
Vikersund bo- og dagsenter kl. 12.00
Heggen kirke kl. 14.45 og 16.15 
Rud kirke kl. 14.45 
Vestre Spone kirke kl. 14.45 
Åmot kirke kl. 14.45 
Gulsrud kirke kl. 16.15 
Nykirke kirke kl. 16.15 
Snarum kirke kl. 16.15 

Sø. 25. desember – 1. juledag – Joh 1, 1-14 
Nykirke kirke kl. 08.00: 
Julemorgengudstjeneste  
Heggen kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste

Ma. 26. desember – 2. juledag – Matt 2, 16-23 
Snarum kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 

Januar
Sø. 1. januar- Nyttårsdag – Luk 2,21 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Sø. 8. jan. – Kristi åpenbaringsdag – Matt 2,1-12 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Nykirke kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Sø. 15. januar – 2. sø.. i åpenbaringst. – Matt 3,13-17 
Snarum kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Fildelfia Horn. Kirkekafé

On. 18. januar 
Vikersund menighetssenter kl.19.00. 
Vandregudstjeneste 

Sø. 22. januar – 3. sø. i åpenbaringstiden – Joh 2,1-11 
Rud kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Åmot kirke kl. 19.00: Treffpunkt 
Runar J. Liodden og Kirkebandet

Sø. 29. januar – 4. sø. i åpenbaringstiden – Luk 18,35-43 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Åmot kirke kl. 19.00: 
Ungdomsgudstjeneste. Heggen gospel

Februar 
Sø. 5. februar – Såmannssøndag – Luk 8,4-15 
Vikersund menighetssenter kl. 11.00: 
Gudstjeneste. Kirkekaffe 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Kirkekafé

Sø. 12. februar – Kristi forklarelsesdag – Matt b17,1-9 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Nykirke kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Åmot kirke kl. 19.00: Gudstjeneste med 
Tro & Lys

Sø. 19. februar – Fastelavnssøndag – Joh 17,20-26 
Åmot kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Åmot barnegospel 

On. 22. februar – Askeonsdag – Matt 6,1-6.16-18 
Vikersund menighetssenter kl. 19.00: 
Kveldsgudstjeneste

Sø. 26. februar – 1. søndag i fastetiden – Matt 4,1-11 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

 
Mars 
Sø. 5. mars – 2. søndag i fastetiden – Matt 15,21-28 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Kirkekafé 
Vikersund menighetssenter kl. 11.00: 
Gudstjeneste 

Sø. 12. mars – 3. søndag i fastetiden – Luk 11,14-28 
Heggen kirke kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste. Åmot barnegospel 
Snarum kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Sø. 19. mars – 4. søndag i fastetiden – Joh 11,45-53 
Heggen kirke kl. 11.00: 
Skiflygingsgudstjeneste 
Åmot kirke kl. 19.00: Treffpunkt. 
Runar J. Liodden og Kirkebandet

Sø. 26. mars – Maria budskapsdag – Luk 1,26-38 
Nykirke kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste med menighetens årsmøte 
Åmot kirke kl. 19.00: Gudstjeneste med 
Tro & Lys

April 
Sø. 2. april – Palmesøndag – Joh 12,12-24 
Heggen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Åmot kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

6. april – Skjærtorsdag – Matt 26,17-30 
Nykirke kirke kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste

7. april – Langfredag – Matt 26,30-27,5 
Vestre Spone kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Vikersund menighetssenter kl. 19.00: 
Kveldsgudstjeneste

Sø. 9. april – Påskedag - Luk 24,1-9 
Heggen kirke kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste 
Åmot kirke kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste. Kirkekaffe

Ma. 10. april – 2. påskedag – Luk 24,13-35 
Snarum kirke kl. 18.00: 
Påsken i ord og toner

Sø. 16. april – 2. søndag i påsketiden – Joh 21,1-14 
Heggen kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Tårnagenter 

Sø. 23. april – 3. søndag i påsketiden – Joh 10,11-18 
Nykirke kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
Vikersund menighetssenter kl. 11.00: 
Gudstjeneste 

Sø. 30. april – 4. søndag i påsketiden – Joh 16,16-22 
Heggen kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Følg Modum menighet på Facebook og Instagram - @modummenighet


