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"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater 
dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket 

og setter de undertrykte fri (Jes. 58,5-9)”
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Jeg er svært glad i konfirmantene.

Jeg lærer stadig noe av konfirmantene.

Paulus skriver til den unge Timoteus; ”La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær 
et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet”.

Konfirmantene er det ingen grunn til å forakte; de er ærlige, de er nysgjerrige og 
stiller mange spennende og viktige spørsmål. De møter gjennomgående trofast 
opp til undervisningstimer og med sitt liv og gode humør, skaper den mye glede i 
mitt liv.

Noe av det jeg ser best for meg når det gjelder konfirmanter – det er øynene 
deres.

Øyne som kan stråle av glede.
Øyne som kan være tunge og triste.
Øyne som kan være sinte
Øyne som kan være konsentrert og lyttende.
Øyne som kan flakke fra side til side i ukonsentrasjon

Det er vår utfordring som voksne – å være slik mot tenåringene at øynenes glans 
ikke slukkes.  At vi i vår trofasthet, våger å gi kjærlighet og omsorg, sette grenser 
og gi dem frihet til å leve sitt liv – slik at de kan vokse og utvikles til mennesker 
som trives i livet og tar sin del av livsansvaret.

De fortjener det.
De er verdifulle.
De er sårbare.

Vi trenger alle en trygg hånd å holde i.

Takk til dere konfirmanter – som også i år har maktet å berike mitt liv.

Utgis av Modum menighetsråd med fem utgaver i året.
Neste nummer har materiellfrist 30. mars og dekker perioden 10. april til 1. mai.
Materiell leveres til redaktøren eller kirkekontoret, Kapellveien 1, 3340 Åmot.
E-post: modum@menighetsblad.no
Menighetsbladet kan lastes ned gratis i pdf-format på www.modum.menighetsblad.no
Forsidefoto: Ukjent.
Bladet fi nansieres med frivillig kontingent og annonser.

Sørger du?
Har du behov for støtte i 
for bindelse med sorg bear-
beidelse, kan du ta kontakt 
med soknediakon Eli Land-
ro 32 78 32 36 eller 
416 20 545

Har du behov for 
en samtale? 
På kirkekontoret vil det all-
tid være en til å møte deg 
eller formidle kontakt til en 
av prestene, diakonene el-
ler en annen av de ansatte. 
Du kan også ringe: 
tlf. 32 78 32 30, 
kl. 09.00–14.00

Gi ikke opp når 
livet trues: 
Kirkens SOS har krise tele-
fon tjeneste hele døgnet.  
Tlf. 815 333 00

Konfirmantene

Kateket Arild Løvik

Redaktør /Annonser Inge Rese. Mobil: 913 28 609. 
E-post: modum@menighetsblad.no

Trykk/design Caspersens Trykkeri AS
E-post: post@caspersenstrykkeri.no

Send din gave til bankgirokonto: 2270 07 77883
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Noen kaller det karneval av det la-
tinske carneval som bokstavelig oversatt 
betyr ”kjøttpause”. I vår tradisjon 
kalles den samme perioden i kirkeåret 
for fastetiden, og vi bruker den lilla 
fargen til å symbolisere ettertanke og 
bot.  Fastetiden begynner på sett og 
vis søndag før faste, bedre kjent som 
fastelavnssøndag. Dette er fra gammelt 
av en festkveld før en går inn i den uken 
som markere starten på fastetiden. 
Hos oss kjenner vi jo de deilige 
fastelavnsbollene og fastelavnsris, som 
sanitetsforeningene i selger til inntekt 
for gode formål. Etter denne festdagen 
kommer så Blåmandag, etterfulgt av 
Fetetirsdag, som så var siste mulighet 
til ”å fete seg opp” før Askeonsdag. 
Askeonsdag er innledning til fasteti-

den og teksten denne dagen fra Mat-
teus evangeliet kapittel 6 forteller oss 
noe viktig om fastens innhold: ”Når 
dere faster skal dere ikke sette opp en 
dyster mine….” Fastetiden skal være en 
tid hvor vi vender vår oppmerksomhet 
på en spesiell måte til Gud og til våre 
medmennesker. I disse ukene frem til 
påske får vi også være med Jesus på 
hans vei frem til Jerusalem, til lidelse og 
død, og våre bibeltekster er fokusert 
på dette. Så hva blir faste for deg og 
meg i år? Jeg tror mange av oss er 
opptatte av situasjonen i verden, og 
den usikkerhet, som er rundt oss. Hva 
kan jeg gjøre? Hva bør jeg mene? Hva 
er sant? Vil jeg beholde jobben? Faste-
tid er ettertankens tid. En tid hvor 
vi minnes på hva som er viktigst å 

fokusere på. Mye er viktig, men ett er 
viktigst. La oss bruke denne fastetid til 
å tenke over våre forhold, våre liv. Vårt 
forhold til våre kjære. Vårt forhold til 
medmennesker i verden som vi ikke 
ser eller kjenner. Vårt forhold til vår 
Herre og Frelser, den oppstandne Jesus 
Kristus.  

Geir E. Holberg

sokneprest

Soknepresten har ordet: 

Fastetid

Åmot barnegospel synger under karnevalsgudstjenesten i Åmot kirke i innledningen til fasten.
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Hva vil det si å være personlig 
kristen? Er det forskjell på å 
være kristen og å være personlig 
kristen?

– Og finnes det da også upersonlige krist-
ne? Hva vil i så fall ”bare” kristen stå for? 
Betyr det mindre kristen enn personlig 
og mer enn upersonlig?  Er da personlige 
mer verdt for religionen enn kristne og 
upersonlige? Vil det da si at det også er 
personlig ateist og upersonlig ateist?

Jeg tok et søk på internett for å se hva
jeg fant der. Først gikk jeg til statistik-
ken: Interessant nok var det gjort 
forskning på det å være personlig 
kristen. Undersøkelsen viste at i fylker 
som Hedmark og Nord-Trøndelag er 
det bare rundt 16 prosent personlig 
kristne mens det i Agderfylkene er ca 
10 % av dem.
 Samtidig vet jeg at rundt 80 % av 
Norges befolkning er medlemmer av 
Den norske kirke, dvs. de er døpt. I 
tillegg kommer døpte medlemmer av 
andre kirkesamfunn. 
 Dåpen er inngangsporten til livet som
kristen. Og dersom vi skal sette nord-
menn i «religions-bås» er de fleste 
kristne, mens noen er hinduer, mus-
limer, buddhister eller ateister.
 Men så viser altså statistikken at bare
et fåtall av alle disse kristne er person-
lige? Vil det si at det går et stort antall 
upersonlige personer rundt i Norge 
og er kristne, for å sette det litt på 
spissen?

Hva er egentlig en person? 

Jeg får gå fra statistikken til ordboka:
Ordet person var opprinnelig beteg-
nelse på den masken skuespillerne 
i antikken dekket hele hodet med, 
deretter den rollen de spilte, det 
mennesket de fremstilte. 

Men det å være kristen er vel ikke å ta 
på seg en maske og spille en rolle? 
Kanskje er vi alle egentlig upersonlige 
kristne da? 

Kristne uten masker. Jeg beveger meg 
videre til filosofien: Her betegner per-
son mennesket som enkeltvesen med 
henblikk på dets særpreg som individ. 
Det er nok denne forståelsen som 
ligger til grunn for måten vi bruker 
ordet på.
 En liten tur innom religionshistorien 
forteller meg at personlig kristen sann-
synligvis er en betegnelse som opp-
sto i kjølvannet av pietismen eller 
omvendelseskristendommen på 1700-
tallet. Pietistene vektla et inderlig og 
personlig gudsforhold. I Norge hadde vi 
på en måte vært mer kollektivt kristne; 
det ble forventet at man døpte sine 
barn og alle skulle stille til nattverd 
et par ganger i året, og ingen stilte vel 
egentlig spørsmål om du virkelig var 
kristen eller ikke. Men nå ble det skapt 
flere skiller mellom folk på det religiøse 
planet.

Ordet kristen er ikke brukt så mange 
ganger i Bibelen. De første kristne ble 
gjerne kalt for ”de som følger veien”. 
Men i Apostlenes gjerninger kapittel 26 

spør Paulus, som er tatt til fange og skal 
forsvare seg for kong Agrippa: ”Tror du 
på profetene, kong Agrippa?
  Jeg vet at du tror.” Agrippa sa til 
Paulus: ”Det er like før du får overtalt 
meg til å bli en kristen.” Og Paulus 
svarte: ”Like før eller langt igjen, mitt 
ønske til Gud er at både du og alle som 
hører meg i dag, må bli som jeg, bare 
uten disse lenkene.” 
 Agrippa trodde på profetene og alt 
det de hadde forutsagt om Jesus. Men han 
var ikke kommet frem til tro på Jesus selv.
Hvis man ikke tror på Jesus er man 
ikke kristen. Tror man på Jesus er man 
kristen. Så enkelt er det egentlig.

Lise W. Kleven

Upersonlig kristen?

Du er mitt vesens opphav

Gud, gode Far, 
DU er mitt vesens opphav, 
DU er veien, som fører meg innover 
DU er min tros styrke 
DU er øret, som hører min sjel 
DU er min krafts kilde 
DU er skyggen som følger meg 
DU er trøsten i min lidelse 
DU er kraften, som gir ro 
DU er stillheten i verdens larm 
DU er åndedrettet, som ånder i meg 
DU er impulsen i min sløvhet 
DU er ordet, som lar meg tale 
DU er kjærligheten i min kulde 
DU er DU i mitt indre 

Sylke-Maria Pohl
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Hummer og 
barnetro
Flere voksne mennesker står åpent
frem i aviser og blader hvor de for-
teller om at de har bevart bar-
netroen sin.  Andre innrømmer 
dette i fortrolige samtaler med 
gode venner eller presten. Hva er 
egentlig barnetro? Er dette noe 
som lever i oss i hverdagen eller 
er det et gammelt og bleknet 
glansbilde fra barndommen? 

Da vi ventet vårt andre barn tenkte 
jeg av og til – ”Blir jeg like glad i dette 
barnet som vi er i Sunniva?” Da sa kona 
mi noe som hjalp meg – ”Når vi får et 
nytt barn så tror jeg hjertet vårt vokser 
slik at det blir plass til det nye barnet 
også!” Bildet av hjerter som utvider 
seg har jeg erfart sannheten i etter at 
vi også fikk vårt tredje og fjerde barn. 
Hjertet vokser – heldigvis!

Hvordan er det med troen vår? 
Vokser den? Eller er den død? 

Mange av menneskene jeg har møtt 
gjennom prestetjenesten i Modum har 
fortalt at de ble sunget for da de var 
små. ”Kjære Gud, jeg har det godt!” er 
gjengangeren! Dette har de opplevd 
trygt og godt. Når de nå er blitt for-
eldre selv viderefører de denne fine 
tradisjonen med sine egne barn. Men 
hva gjør vi når barna opplever at de er 
blitt for store for denne barnesangen? 
Hva skjer med den barnlige tilliten 
til Gud når sykdommen herjer, når 
skilsmissen er et faktum, når uro og 
bekymring preger dagene? Hvordan 
er det da å synge ”Kjære Gud, jeg 
har det godt”? Da står vi overfor 
hummerens utfordrende vågestykke 
slik Jens Bjørneboe beskriver det i boka 
”Blåmann”.

”Kanskje er det slik med menneskene 
som det er med hummeren når den skal 
skifte skall: den har vokst og det gamle 
panser er blitt for lite. For å bli en større 
hummer må den våge et sprang på liv 
og død. Den må ut av det gamle skall 
før det nye er blitt ferdig. Den trekker 
seg ut av hale-plater og ryggskjold, ut av 
trygge, beskyttende pansere – og kryper 
ut på havbunnen blant krabber og sulten 
bergnebbe, naken og hvit, en bunt av bløte 
lemmer, innvoller og nerver, utlevert til 
sine undermenn, utsatt for rovdyr som er 
mindre enn den selv, for alt havets kryp, 
ensom og forsvarsløs. For hummeren er 
ikke dette noen morsom tid. 
 Men våger den det ikke, går den til 
grunne i et hylster som er trygt og sikkert i 
øyeblikket, og drepende i lengden”. 

Tør vi å forlate barnetroens forenk-
lede verdensbilde for å finne en ny
trygg tillit til Gud som rommer våre 
blandede livserfaringer og kritiske 
spørsmål? Jesus oppmuntret til å bli 
som barn i den forstand at vi skal 
bevare en sterk tillit til Gud, men ba oss 
aldri om å slutte å tenke, stille spørsmål 
og utvikle oss. 

Til slutt har jeg lyst 
til å dele gleden 
over en bok som 
åpnet øynene mine 
og hjalp meg å se 
hvem Gud er på en 
ny og forfriskende 
måte. Boka heter 
”Skuret” og er skre-
vet William Paul 
Young. Det er en 
spennende roman, 
men ingen lærebok 
i teologi. Det er 
sjelden jeg har ledd 
og grått slik av en 
bok. Denne berørte meg så dypt og 
fikk meg til å se i større grad hvor høyt 
elsket jeg er av Gud, at han er nær meg 
hver eneste dag også i de onde dagene. 
Det motiverer meg til å vokse videre!  
Anbefales på det varmeste! 

Runar Liodden

DRYPP FRA DØPEFONTEN
INNSPILL  TIL  OPPFØLGING ETTER DÅPEN

Menighetsbladet tar gjerne imot bilder fra dåpshandlingen i kirken.  Send på e-post til: modum@menighetsblad.no

Følg med på nettsiden vår www.modumkirke.no. Der ser du bilder og priser på det som er i skattekisten i høst!

Døpefont i Åmot kirke.

…hjalp meg å se 
hvem Gud er på en 
ny og forfriskende 
måte.  Anbefales.
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Har Hans Nilsen Hauge besøkt 
Modum? Noen spør om det. Vi vet 
at Hauge hadde kjente i Modum. På 
sine reiser fra Eiker og rundt i landet 
har Hauge vært innom Modum. Han 
var også her på besøk etter sitt lange 
fengselsopphold.

Anton Chr. Bang har skrevet om Hau-
ge og hans samtid. Boken referer fra 
Kollegialtidende for 1799 hvor det 
fremgår at det fins haugianere på 
Modum på den tid. De ble nærmest sett 
som kriminelle av øvrigheten. En annen 
forfatter som har skrevet om Hauge, 
er H.G. Heggtveit. Han skrev om Den 
norske kirke i det 19. århundre. Der 
står det mye om haugianske forkynnere 
og deres virkesteder. Sogneprest 
Bjerkeseth skrev en serie artikler i 
Modum menighetsblad på 1930-tallet. 
Han hadde lest de nevnte bøkene, 
og han hadde lokale kilder i tillegg til 
disse.

Det er tydelig at det var et haugiansk 
tyngdepunkt på Snarum og et annet 
omkring Geithus. Ole Torjussen, hau-
gianer fra Ål, kjøpte ved Hauges hjelp 
storgården Svanø i Sunnfjord. Han gif-
tet seg, også med Hauges hjelp, med
Kirsti Amundsdatter Korsbøen fra 
Snarum. Det var Hauge som hadde 
henledet hans oppmerksomhet på 
henne, har han sagt. De to drev Svanø-
godset. Ole Svanø satt flere perioder 
på Stortinget. Det er en stor slekt etter 
dem.

Flere av hennes slektninger har vært
Hauges nære venner, forteller Bjerke-
seth. Hauges slektning Anne Wister 
fra Tune, giftet seg om lag 1804 på 
Snarum med Erik Chr. Gundhus.  Han 
hadde tidligere bodd på Korsbøen og 
var blitt enkemann. I 1815 forteller 
Hauge at han har vært og besøkt 
henne på Modum. Det framgår at han
har vært der mange ganger. Seinere, 
som enke, giftet hun seg med den kjente 
haugianer Tollef Bache i Drammen. 

Bjerkeseth har en anonym kilde i 
Geithus som forteller om hans farfar 
og oldefar som hadde vært på møte 
med Hauge på Bentsborg (skysstasjon 
nær Geithus). Oldefars kommentar da 
de gikk hjem, hadde vært: 
 ”Ja, var dette sant hva denne mannen 
sa, hvordan vil det da gå med oss i evig-
heten?” 

En annen kilde, maler Peder P Hauge, 
som levde fra 1822 til 1915 og som var 
lekpredikant, har fortalt at hans far fikk 
sterke inntrykk av Hauges forkynnelse 
under Hauges møte på Bentsborg.
Hans Eriksen Korsbøen var en slekt-
ning av Kirsti Amundsdatter. Hun var 
fadder ved hans dåp i 1801.  Han var 
gift med Gunhild Skinstad. De bodde 
på Korsbøen. Mange av barna deres 
førte den haugianske arven videre, i 
Norge og i Amerika.

1 Erik, gift med Karen Dæhlin fra 
Gran, søster av farver Eriksen. 

 Til Amerika
2 Anne Karine, gift med Corn. 

Fossnæs på Gubberud
3 Karoline. Gift med legpredikant 

Herman Hundere fra Sogndal
4 Otilie, gift med Martin Greftegreff 

fra Jevnaker. Legpredikant. 
 Ble kjøpmann i Drammen
5 Eline, død ung
6 Andreas, gift på Gubberud, 

kirkeverge da Snarum kirke ble 
reist. Til Amerika

7 Marie, gift med Erik Hansen Overn, 
from kvinne, døde ung

8 Kristine, gift, bodde i Våle. 
 Tilhørte frikirken
9 Augusta, gift med kjøpmann Lystrup, 

Drammen. 
 Tilhørte frikirken
10 Ingeborg Kristine, gift med 

kjøpmann Holt, Tønsberg, siden 
Drammen og Amerika. Frikirkefolk

Jon Mamen

Hans Nilsen Hauge
og Modum 

Hans Nilsen Hauge.

Hans Nilsen Hauge (1771-1824)
•  Bibelkristen og veiviser til Jesus for andre men-

nesker. 
• Sto for opplysningstidens ideer, med frihet, lik-

het og brorskap. 
• Predikant, forfatter, grunder og industrialist.
• La grunnlaget for dyptgripende åndelige, øko-

nomiske og sosiale forandringer i Norge.
• Lang periode med fengselsopphold. Han ble 

anklaget for å føre folket på avveier i religiøse 
spørsmål. Videre ble alle hans skrifter og bø-
ker inndratt og forbudt. Han var også en viktig 
brikke i opphevelsen av Loven om konventik-
kelplakaten. Det tradisjonelle forbudet mot an-
dre kristne trossamfunn møtte også motstand, 
dette førte til Dissenterloven av 1845. Den ga 
andre trossamfunn enn Den Norske Kirken lov 
til å etablere seg i landet.

• På grunn av sin innsats for Norge er han blitt 
kalt: «det moderne Norges far». Et interna-
sjonalt studiesenter ga han betegnelsen: ”Euro-
pas fremste og mest innflytelsesrike lekmann”.
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I begynnelsen av mars, da dette er 
skrevet, begynner vinteren å slippe 
taket. Kan all denne snøen, som blant 
annet ligger rundt Nykirke, virkelig være 
borte til påske? Jeg er på vei til å møte 
kirkeutvalget i Nykirke og Åmot. På 
kort varsel har det lykkes menighets-
bladets utsendte å samle tre av 5 med-
lemmer i kirkeutvalget for Nykirke og 
Åmot for å høre hva utvalget er opptatt 
av nå. På vei til møtet har jeg vært om 
Nykirke for å ta noen bilder av kirken 
akkurat nå.
 Vi skal møtes i Åmot kirke på en 
ganske alminnelig formiddag. I Åmot 
kirke er det stor aktivitet som vanlig. De 
alltid så trofaste og dyktige damene på 
kjøkkenet har stelt i stand den daglige 
lunsjen til kl.11.30. I tillegg skal de sørge 
for bevertning til et kurs som holdes i 
kirken denne dagen. Frivilligheten lever 
i kirken.

Men først samtalen om kirkeutvalget!

Det er Runar som fører ordet:  
Kirkeutvalget for Nykirke og Åmot er 
et annerledes utvalg i forhold til øvrige 
kirkeutvalg i Modum. Det skyldes all 
aktiviteten i Åmot kirke. I kirken her er 
det egen daglig leder og en prest i halv 
stilling. Det har derfor vært nødvendig 
med et eget arbeidsutvalg som tar seg 
av planleggingen av de mange aktiviteter 
i tilknytning til kirken. Arbeidsutvalget 
ligger linjemessig under kirkeutvalget. 
Så har arbeidsutvalget igjen funnet det 
formålstjenlig å knytte til seg en rekke 
komiteer for gjennomføringen av det 
praktiske arbeidet.  Arbeidsutvalget har 
ukentlige møter.

Hvilket tilknytningspunkt er det da mellom 
kirkeutvalget og arbeidsutvalget i Åmot 
kirke?

Runar forklarer at to av medlemmene 
i kirkeutvalget også sitter i arbeids-

utvalget. Det er Per Ole og Runar. Alle 
medlemmer i kirkeutvalget har dess-
uten møte- og talerett i arbeidsutvalget. 
Det er en åpen og ærlig tone i utvalget 
som gjør at muligheten for å bli hørt er 
meget stor. Ordningen som er etablert 
fungerer her! Det gjør at kirkeutvalget 
trenger bare å ha to møter i året.
 Kirkeutvalget for Nykirke og Åmot 
er opptatt av de lange linjer. Konkret 
skjer dette bl.a. gjennom et samarbeid 
mellom kirkeutvalget og arbeidsutval-
get i et kirkeverksted som arrangeres 
på vårparten i Åmot kirke. Her kan ut-
valgsmedlemmer og også andre som

har lyst til å være med å utvikle menig-
hetsarbeidet sør i bygda møtes til en
kreativ og inspirerende samtale. Mulig-
heten for innspill er så absolutt til 
stede.

Har utvalget tanker om hvordan bruken av 
de to kirkebyggene kan utfylle hverandre? 

I og med det som er beskrevet over, 
konsentrerer kirkeutvalget seg i en 
stor grad om Nykirke.  
 Av konkrete saker nevnes det årlige 
konfirmantjubileet som kirkeutvalget 
har ansvaret for. Det er et arrangement 
som svært mange 50 årskonfirmanter 

Mot vår i ny kirke 
og Nykirke

Dette er tatt foran alterbildet i Åmot kirke. F. v.: Britt Dahl, kapellan Runar 
J. Liodden og Elisabeth Daae. Per Ole Buxrud og Guri Jensen, som også er 
medlemmer i kirkeutvalget, hadde ikke anledning til å møte.



Modum Menighetsblad Nr. 2/2009
9

slutter opp om og som kirkeutvalget 
derfor er stolte av å ha fått til så godt.  
 I og med at det er en daglig leder i 
Åmot kirke som tar seg av vedlikehol-
det i kirken der, kan kirkeutvalget 
konsentrere seg om vedlikeholdsopp-
gaver i Nykirke og gi innspill til kirkeve-
rgen. I Nykirke er det kommet nye 
kirketekstiler, lyd – og lysanlegg og en 
barnekrok i kirken. Nå står arbeidet 
med en oppussing av dåpssakristiet 
og et egnet oppbevaringssted for 
kirketekstilene for tur.
 Som nevnt nærmer det seg påske. Er 
utvalget involvert i spesielle prosjekter 
i forbindelse med påsketida? Nevnt blir
en utstilling på kirketorget i Åmot 
kirke i påskeuka hvor lokale kunstnere 
vil presentere sine bilder. For øvrig er 
opplegget for alt som skjer i Modum 
menighet i påskeuka omtalt annet sted 
i menighetsbladet.
 Det er alltid spennende å høre 
om utvalgsmedlemmene brenner for 
spesielle oppgaver framover. Britt og 
Elisabeth er nye i utvalget og ordet går 
til dem.

Britt har et ønske om at mennesker 
som har vært aktive i menigheten kan 
følges opp av kirken når de blir gamle og 
ikke kan være like aktive lenger. Kirken 
må komme til dem så de fortsatt kan 
føle seg inkludert i menigheten.
 Elisabeth har tanker om hva en god 
gudstjeneste er. Det er et kontinuerlig 
arbeid med å løfte fram evangeliet på 
en forståelig måte i gudstjenesten. Flere 
må få den gode opplevelsen det er å 
dele gudstjenesten med noen.

 Nykirke og Åmot kirkeutvalg går 
en spennende vår i møte. Ikke minst 
gjelder dette også alt som skjer i Åmot 
kirke denne våren!  Utvalget er spente 
og ser utfordringer som måtte komme 
som ledd i en mulighet for stadig 
fornyelse i menighetsarbeidet. 

God påske!

Harald Kvaase

Bildet fra Nykirke viser Jesu siste måltid, nattverden.
Matt. 13, 21-28: Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i sitt innerste og sa rett ut:   
 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» 
 Disiplene så på hverandre; de skjønte ikke hvem han mente. En av dem, den disippe-
len som Jesus hadde kjær, lå ved siden av Jesus ved bordet. Simon Peter nikket til ham for 
at han skulle spørre hvem han mente. Han lente seg da mot Jesus og sa: «Herre, hvem 
er det?»  
 Jesus svarte: «Det er han som jeg gir det stykket jeg dypper nå.» 

• Alle foto: Harald Kvaase. 
Altertavlen i Nykirke.

Nykirke i vårløysinga.
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Liv fikk trua med seg hjemmefra 
og har vært med i kjerka hele veien. 
–”Denna kunne jeg å”, pleide hun 
å si. Gjerne etter bordverset var 
ferdig. Som attpåkladd i familien 
var tantebarna kun 3–4 år yngre 
enn henne selv, og det pedagogiske 
talentet fikk nok sin oppvåkning 
her. Broren Sverre, hennes store 
ideal, inspirerte Liv til utdannelse 
ved lærerskolen i Oslo.  Lærer-
skolekoret dro på tur til England, 
og her fikk hun sitt første møte 
med fjernsynet.

– Jeg så TV for første gang i 1953 i 
England – med meg sjøl i ruta. Koret 
blei filma og vist på tv samma kvelden. 

Praksisen startet i skolen på Vigrestad, 
et tettsted på Jæren. Her var hun i to år 
før hjemlengselen brakte henne tilbake 
til Buskerud, Bergan og Strand skole.

Men som ung jente på 24 år hadde Liv 
utferdstrang. Hun følte ikke for å slå 
seg til ro på Åmot nå. Og utfordringen 
kom i form av en avisannonse – snart 
satt hun på flyet til Kongo. 

–  Varmen slo mot meg, og jeg husker 
godt hvordan de sprang rundt med 
margarinkasser på hue. Visst var det 
stor fattigdom, men menneskene var 
alltid så blide. 
 Liv ble mottatt med åpne armer. 
– Ja, du veit med mine begrensede 
fransk-kunnskaper, skjønte dem straks

at jeg ikke hørte til kolonistene (Frank-
rike), så det hjalp nok litt.  
 I tre år virket hun som lærer for 
norske misjonærbarn, samt engelsk-
undervisning for svenske og ameri-
kanske elever. Store deler av tiden 
bodde hun i Point Noire. Som nabo til 
Åmot stadion under oppveksten, var
hun ikke ukjent med fotballens vider-
verdigheter. For Liv bodde også rett
ved stadion i byen Point Noire.
En gang var hun vitne til en landskamp 
mellom Kongo og Gabon. Kampen 
skulle få dramatiske følger. Gabonsk 
nederlag førte til at kongolesere i 
Gabon måtte rømme landet av frykt 
for overgrep.  Jo høyere vi klatrer opp 
på en pidestall, jo mer utrygge blir vi. 
Holder vi oss på bakkenivå står vi støtt 
– også i motvind, sier Liv.
 Fotballen var nok rundere på Åmot, 
og Liv kom tilbake i -64, etter en avstik-
ker til Fredtun og Danvik folkehøy-
skoler. Så startet hun å undervise ved 
Enger skole.

Hagan er Livs store lidenskap. Dit kan 
alle som vil, komme å få, eller selv 
plukke blomster. Før pleide hun å 
henge poser med epler på gjerdet, slik 
at forbipasserende kunne forsyne seg – 
eller ta en hvil på benken i hagan. Den 
har hun høstet mye ros for, og det van-
ket vel en eller annen hederlig omtale i 
lokalavisa i sin tid. Men hennes kreative 
evner kommer likeledes til uttrykk i 
sanger, drama, estetisk utsmykning og 
nå også i form av lydboken ”Liv på 
Hell”.

Så engasjement mangler damen ikke,
hør bare; soknediakon, menighets-
rådet i flere perioder, hyggetreff, vakt 
på kirketorget, Tro og lys, herold på
Modumheimen, bønnegrupper, sjele-
sorg, misjonsselskapet og aktiv an-
daktsholder for å nevne det viktigste. 
Dette er livsglede for Liv. Det kan ikke 
måles i penger.   
 – Jeg pleier å si at jeg har lite 
penger, men god økonomi. Det dreier 
seg om å få max ut av en kaviartube, 
hvis du skjønner. En gang vant jeg et 
års forbruk av sjampo, den kunne jeg 
hatt i åtte år – regna jeg ut, hvis jeg 
ikke hadde gitt bort no. 
 Det andre kaster, kan Liv bruke. 
Gjenbruk, nøysomhet og miljøbevisst-
het preger livsstilen hennes. Og respekt 
for naturen gir henne mye tilbake også 
på andre områder. For et annet trekk 
ved Liv er at hun nyter stor respekt 
på tvers av aldre, samfunnslag, raser og 
religion. Derfor blir vi ikke overrasket 
av å høre at hun har nære venner blant 
muslimer. Kanskje har vi noe å lære 
her, når det kommer til integrering og 
gjensidig forståelse? 

Beskriv deg selv med tre ord?
Fleksibel, ustrukturert, engasjert.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
2. korint.9,8: Og Gud makter å gi dere all 
sin gave i rikt mål, så dere alltid og under 
alle forhold har nok av alt, ja, har overflod 
til all god gjerning.

Hva frykter du mest?
Jeg pleide å være fryktelig redd for at 
noen skulle tro jeg var forelsket i dem. 
Når det gjelder mareritt, så gikk det 
alltid ut på at jeg ikke var der jeg skulle 
være i rett tid. Jeg trudde jeg hadde fe-
rie når jeg ikke hadde det.
 Ellers så er det, ikke å passe på å 
være der jeg skal – når jeg skal.

Hva gjør deg sint?
Når jeg eller andre forventer noe av 
meg som jeg ikke får til.

Hva gjør deg glad?
Når barn blir møtt og forstått på en 
veldig god måte, da blir jeg glad.

Hvilke synder kan tilgis?
Det er tilgivelse for alle. 

Menighetsprofilen:

Liv Therkelsen

Fødselsdag: 05.08.1934

Fødested:  Oslo  

Bosted:  Åmot 

Utdanning:  Lærer
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Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Å få til ting er moro, særlig hvis det va-
rer. Jeg er ikke glad i å klippe plen.
Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
God evne til å koble rett oppgave til 
rett person. Største last? Visste jeg det, 
ville jeg holde det for meg selv.

Din yndlingsartist?
Det må være da Landro spiller fiolin 
sammen med Rolf Gundhus på munn-
spill og Marit på orgel.

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var 
din?
Mange mindre sånne dager. Men en 
gang jeg var grinete, sur og mismodig 
sto radioen på midt i en andakt. Pre-
sten sa; ”har jeg ikke sagt at du skal 
være frimodig og sterk.” - han leste fra 
det gamle testamentet. Jeg protesterte, 
men han gjentok det tre ganger, og fikk 
det siste ordet.

 

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Det må være sangskatten jeg vokste 
opp med.
 
Som leder har du mange plikter. Hvilke 
kunne du gjerne være foruten?
Rydding, reingjøring og sånt. Men jeg er 
nok ikke klar til å overlate det til andre 
ennå.
 
Hva slags tema liker du å diskutere med 
andre?
Noe som jeg har litt peiling på, men får 
jeg spørsmål, svarer jeg uansett. Kanskje 
noe som har med mellommenneskelige 
forhold å gjøre.
 
Stat uten kirke?
Kan ikke beholde statskirken for en-
hver pris.
 
Din livsfilosofi?
Legge alt i Guds hender. Det å få lov til 
å tro på en nærværende Gud, som er 
full av tilgivelse og kan lede oss videre 
i hverdagen og som vi kan gå til med 
alle ting.  

For eller i mot kristen formålsparagraf i
skole og barnehage?
For, men med reservasjonsrett for de 
som har behov.
 
12 lette:
Leser daglig:  Vårt land
Favorittduppeditt: elektronikk er greit, 

men ingen spesiell favoritt
Redd for: å gi formaninger. 
Kjører: sertifikatet gjelder stort sett 

innabygds
Leser mest: nå gleder jeg meg til å lese 

boka ”aldri for seint å bli et lykkelig 
barn” av Terje Forsberg

Ser på:  nyheter og naturprogram
Hører på:  Andakten
Tror på: Jesus
God til: si ting på rim
Dårlig til: klønete i idretts-sammenheng
Skulle bli som tiåring: misjonær i India
Kan ikke fordra: Viskelær (køler over 

det som er feil)

Inge

Frivillighetsprisen 2008
Årets frivillighetspris ble delt ut på frivillighetsfesten 17. februar 2009. Prisen gikk til Liv Therkelsen fra Åmot.

Vi gratulerer!
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Bildekavalkade fra 
Frivillighetsfesten

Dagmar Kårmo har ”kåll” på Jon 
Mamen.

Mens deltakerne, rundt 75 i tallet koste seg med mat gikk 
praten livlig.

Næmen tok du ikke den da
Hælge? Helge Gutuen og Britt 
Dahl.

Ella Andersen og Johan Solberg.

Johan og Lauritz har ”kåll på läget”.Festen er ikke slutt; det er kake igjen! Eli Landro og Gudmund Berg.

Kristin Lunde 
fra KRIK.

And the winner is…

Svenske Ingemar Thorin, 
den lekende presten, hjalp 
menigheten å bli kjent 
med hverandre gjennom 
lekeøvelser og mye latter.
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1. Fødsel
Ifølge Matteus og Lukasevangeliet blir 
Jesus født i en stall i Betlehem i Judea. 
Keiser Augustus er keiser i Rom og 
Kvirinius er statholder i Syria. Moren til 
Jesus heter Maria og er jøde av Davids 
ætt. Jesus unnfanges ved den Hellige 
Ånd. Dette er utgangspunktet for tanken 
om jomfru-fødsel, og understreker Jesu
status som Hellig og det faktum at han
er Guds sønn. Til tross for omstendighe-
tene rundt unnfangelsen av Jesus, opp-
trer Marias forlovede Josef, også han 
av Davids slekt, som Jesu far. Etter Jesu 
fødsel får hyrdene ute på marken bud 
fra engelen at en frelser er født. Også 
stjernetyderne fra øst kommer for å 
tilbe barnet de mener er født til å være 
jødenes konge.

2. Dåpen i Jordan. 
Da Jesus var rundt  30 år, slutter han 
seg til disiplene omkring Johannes 
døperen. Johannes døper Jesus i 
Jordan-elven, hvor på den Hellige ånd 
i en dues skikkelse daler ned over Jesu 
hode. En stemme lyder fra himmelen;  
”Her er min elskede sønn, han har jeg 
valgt.”Dåpen bekrefter Jesu spesielle 
status, som allerede er slått fast i 
forbindelse med unnfangelsen. Dåpen 
blir starten på Jesu offentlige virke som 
lærer og predikant.

3. Bergprekenen
Jesu første og lengste tale er berg-
prekenen. Denne holdt han straks 
etter samlingen av de første disiplene, 
og kan karakterieseres som en pro-
gramerklæring for Jesu samlede virk-
somhet. I bergprekenen bebudes en
omveltning av alt det bestående i ver-
den. Det loves frihet for de under-
trykkede og håp for de fattige og håp-
løse. Jesus kritiserer utvendig fromhet 
og hykleri, og han skjerper kravene 
om nestekjærlighet, tilgivelse og tillit til 
Gud. Med bønnen Fadervår lærer han 
disiplene, at de kan henvende seg til 
Gud som far. Til og med de som ikke 
er så godt kjent i Bibelen, kan få seg til 
å si: Hvis alle hadde levd slik det står 
i Bergprekenen, da ville det bli godt å 
leve!

4. I hedningenes land. 
Ifølge Matteus-evangeliet forlater Jesus 
Galilea og reiser til Tyrus og Sidon. 
Her møter han en ikke-jødisk kvinne. 
Datteren er syk, og hun vil at Jesus 
skal hjelpe henne. Jesus avviser henne 
i første omgang, idet han, som han sier, 
kun er sendt til jødene. Men kvinnen 
insisterer og Jesus overtales til å hjelpe 
henne.
Møtet med den hedenske kvinnen  er 
et viktig øyeblikk i Jesu liv, idet det 
betegner en åpenhet overfor ikke-
jøder, som senere skulle bli  avgjørende 
for kristendommens utbredelse. At 
kristendommen ble bragt ut av den 
jødiske verden og kom til å utvikle 
seg til en verdensreligion, er apostlen 
Paulus fortjeneste. Paulus kalles også 
kristendommens andre grunnlegger.

5. Forklaringen på  Tabor-fjellet 
På Tabor-fjellet åpenbarer Jesus i hem-
melighet sin guddom for tre utvalgte 
disipler: Klærne hans blir strålende hvite 
og Moses og Elias viser seg sammen 
med ham. Fra himmelen høres røsten 
som også lød ved Jesu dåp: ”Dette er 
min sønn den elskede…” 
Akkurat som de hvite klærne, stemmen 
fra himmelen samt  tillstedeværelsen av 
Moses og Elias er betegnende for Jesu 
status som Guds sønn og utvalgt, er 
den blendende hvite kjortelen også et 
jærtegn på Jesu oppstandelse, som skal 
finne sted etter hans død. 

6. Inntoget i Jerusalem
Ved påsketid drar Jesus til Jerusalem. 
Da han rir inn i byen, hilses han av store 
menneskeskarer , som hyller ham som 
Messias. Det vil si det sendebudet fra 
Gud som jødene ventet på. De jødiske 
religiøse ledere mener imidlertid  at nå 
må det være på tide å  skaffet ham av 
veien. De anklager ham for å være en 
falsk Messias, som ifølge jødisk lov ble 
straffet med døden. 

7. Siste måltid 
Da Jesus spiser påskemåltidet  med 
disiplene, forsegler han en ny pakt med 
dem.  Det betyr at at menneskenes 
synder tilgis  ved Jesu stedfortredende 

død. Brød og vin er  tegn på det.
Derfor sier Jesus om brødet, at det er 
hans legeme, det ”gis for deg”, og om 
vinen, at det er hans blod som ”utøses  
deg.” Jesu siste måltid danner grunnlaget  
for nattverden . 

8. Judas' foræderi og Peters 
fornektelse
Jesus forrådes av sine nærmeste: Da 
romerske soldater kommer for å gripe 
ham, forrådes han av  Judas med et kyss, 
hvorpå  Jesus gripes og etter en tvilsom 
rettergang korsfestes han. Peter, som 
ellers spiller en fremtredende rolle 
blant disiplene og som har svoret Jesus 
evig troskap, nekter for at han kjenner 
ham. Da Jesus blir korsfestet, har de 
fleste av hans disipler forlatt ham.

9. Korsfestelse og oppstandelse
Etter rettergang og domsfellelse 
blir Jesus overgitt til den romerske 
statholder Pontius Pilatus, som 
eksekverer dødsdommen. Jesus bar selv 
korset  til Golgata utenfor byen, hvor 
han ble korsfestet. Evangeliet forteller 
videre, at Jesus sto opp fra de døde 
etter tre dager. Han ble på jorden i 40 
dager, før han steg opp til himmelen.

10. Misjonsbefalingen
Jesus møtte sine 11 disipler på et fjell 
i Galilea, umiddelbart innen han forlot  
verden. Her gir han dem dåpsbefalingen: 
'Meg er gitt all makt i himmel og på 
jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag 
til disipler, idet dere døper dem til 
Faderens og Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn og lærer dem å holde alt 
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er 
med dere alle dager inntil verdens 
ende.'"(Matteusevangeliet 28,18-20).

Inge

Jesus er kristendommens hovedperson
Her har vi samlet ti av de viktigste begivenhetene i Hans liv.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Den 22. april kl.19.00 får vi et 
ungdommelig innslag. Da får vi 
konsert med Marte Halås m/ 
band.  Marte går på musikklinje på
videregående skole. Der har hun
sang som hovedinstrument. Hun
spiller også piano.  Marte har tid-
ligere sunget på forskjellige arran-
gementer på Menighetssenteret, og  
før jul var hun med som korist i et 
show med bl.a Trond Lien og Jan 
Erik Larsen. 

Menighetsenteret

Onsdag  15. april kl.19.00 
er temaet ”Israel og 
det profetiske ord” 
Det er Tarje Noraberg som tar 
for seg dette. Han er tidligere 
folkehøyskolemann bosatt i Lyngdal 
på Sørlandet. For en stund siden ga 
han ut en bok med tittelen ”Israel 
og det profetiske ord – et lys i 
mørket”
Den handler om folket og landet 
Israel. Det er en grundig innføring i 
hva Guds Ord lærer om det folket 
Kristus kom fra.

Dette skjer også på 
menighetssenteret

Onsdag 6. mai kl.19.00 blir det 
”Keltisk kveldsbønn”
v/ Helge Gutuen 
Det blir en rolig kveld der vi også 
får lære noen keltiske sanger.

Åmot kirke

I år blir det 17. mai-fest på menig-
hetssenteret kl. 18.00 

Misjonssambandet møte kl. 19.00. 
Datoer: 29. april og 27. mai. 

Lørdagskaffe fra kl. 11.00: 
04.04, 18.04, 25.04, 23.05. 

Loppemarked lørdag 9. mai 

Modum Soul Children, kor for 
5.–7. kl. Kontakt Liv Anna Furnes. 

Familiekoret  Kontakt Gry Roness  
tlf. 98222733 

Sangkoret O2 øver hver torsdag 
kl. 19.00–22.00 

Formiddagstreff kl.11.00 
tirsdagene 21.04 og 19.05. 
Dagstur 16.06   

•  Åmot barnegospel: torsdag 
 kl. 17.30 i Åmot kirke 
•  Knøttesang: torsdag kl. 17.30     

Småbarnstreff annenhver onsdag, 
for barn i alderen 0–3 år kl. 11:00 
–12:00: Lunsj på Kirketorget kl. 
12:00–12:45: Sang.

I fastetiden vil vi på torsdagskvelder 
kl. 20.00  ha fastesamlinger med 
egne temaer for hver kveld. Te-
maene er knyttet til at vi i fastetiden 
møter Kristus som kjemper for 
og med oss mennesker. Selv om 
samlingene blir ulike, vil de ha 
en ramme – liturgisk, musikalsk, 
estetisk og tematisk – som innbyr 
til ettertanke og stillhet.

Olavskirken

”Åpen barnehage” for småbarn 
og mødre (eller en annen voksen) 
Torsdager fra kl. 11.00 

Det er  Vikersund Normisjon 
som står for temakveldene som 
begynner kl. 19.00.

Heggen gospel øver hver fredag 
kl. 19.00–22.00  Åpent for alle fra 
8. klasse og oppover. 

Onsdag 13. mai kl.19.00: 
”Vi synger sammen”. 
Det blir allsang. 
Og du får anledning til å ønske 
deg en sang. Søndagsskole  enkelte søndager 

under gudstjenesten. 

Ledertrening for ungdom:  Henv. 
Arild Løvik 

Mandag 30. mars kl. 20.00–21.00. 
Et helt overkommelig kveldskurs i 
kristen tro.

Kunstutstilling i påsken 
med bilder og fotografier fra 
lokale kunstnere. 

Søndag 19. april  kl. 11.00.
Etter gudstjenesten: 
Åmot kirkes årsmøte.

Mandag 20. april kl. 10.30
Hyggestund.

Mandag 27. april kl. 20.00–21.00. 
Et helt overkommelig kveldskurs 
i kristen tro.

Mandag 18. mai kl. 10.30. 
Hyggestund.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Delegrupper:
Det gjør godt å 
snakke om det!
3 av gruppene som 
frivillighetssentra-
len og menigheten 
samarbeider om 
er i gang med et 
nytt semester, og 
de andre er klare for å starte opp 
når noen melder sitt behov for det. 
Vi tilbyr også individuelle samtaler 
for de som heller ønsker det.  
Vårt samlede gruppetilbud er for 
personer som har opplevd:

• å miste ektefelle / samboer 
• å miste foreldre (gruppe for 

voksne)
• å være pårørende til demente 

å miste barn
• samlivsbrudd («Sorgen det ikke 

sendes blomster til»)

Flere opplysninger kan fåes ved å 
ta kontakt med Frivillighetssentralens 
leder  Tanja Tyberg Grøtterud, 
tlf 32 78 58 40 
eller Kirkekontoret i Modum 
diakon Eli Landro, tlf 32 78 32 30

På nett med alle barn i Norge

Nå er Søndagsskolen blitt tilgjengelig for alle barn i Norge. 
På Søndagsskolens nye nettsted for barn, nettSPRELL.no, 
møter barna søndagsskolen på en ny og spennende måte.

Kirkevergen
Eva Trogstad er ansatt som vikar 
for kirkevergen i hennes foreldre-
permisjon i fra mai 2009 til august 
2010.

CD med Liv 
Therkelsen fåes 
kjøpt på Vikersund 
menighetssenter, 
Radio Modum, 
Wiger Gårdsbutikk, 
Notabene og Alibaba.

Loppemarked
Vikersund menighetssenter
lørdag 9. mai kl 09.30

Salg av kaffe/vafler - Kakelotteri

Vi trenger det du IKKE trenger f.eks: 
kjøkkenartikler, møbler, bøker, sko, service, 
PC, TV, radio, klær og lign. Du kan leverere på 
Menighetssenteret 7. og 8. mai eller ring innen 
fredag 8. mai kl. 16.00 til

32788876 (Korsvik) - 32787229 (Kaldestad) - 32787570 (Fossen)
 

Vi henter fredag 8. mai

Splitter nytt lydanlegg
i Heggen kirke

Dårlig lyd i Heggen kirke er 
historie. Kirkeutvalget bestem-
te seg for å løse saken. Nå er 
et splitter nytt og topp mo-
derne lydanlegg på plass. Den 
kjærkomne nyanskaffelsen, som 
også inkluderer teleslynge for 
hørselshemmede vil gi den gode 
lydopplevelsen tilbake.

Tiltakspakke

Kirken har fått 300.000,- fra 
tiltakspakken til oppussing av 
kirkene. Vi starter opp med 
maling av Snarum kirke innvendig 
som første prosjekt. 

Ungdommens bispemøte

Erlend Holberg og Kristin Lunde 
var Modum sokns  representanter 
til Ungdommens bispemøte 6-8 
mars 2009.
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Hva med deg ?

Ca. 3,1 millioner nordmenn vil ha rett til å avgi sin stemme ved kirke-
valget 13.-14.  september i år. 

Men hvem skal du stemme på? 

Kanskje er svaret deg selv? 

 Her har du ti gode grunner for å sitte i  menighetsrådet:

    1. Du gjør noe uegennyttig –  det gir deg en god
        følelse

    2. Du blir del av et kristent fellesskap

    3. Du bidrar til å holde lokalkirken levende

    4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud
        for barn og unge

    5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske
        prosessene i kirken

    6. Du får et nytt nettverk i ditt lokalmiljø

    7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og
        inkluderende folkekirke

    8. Du preger aktivitetstilbud i ditt nærmiljø

    9. Du får nyttig styreerfaring du kan bruke i
        andre sammenhenger

   10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv

DEN NORSKE KIRKE
Modum menighetsråd
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• Stort utvalg i gravmonumenter 
• Skrifttilføyelser og oppussing av gamle monumenter 

HØNEFOSS STENHUGGERI AS 
Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss 
Tlf. 32 12 16 50 www.honefoss-stenhuggeri.com 
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sokn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Ofelia Marie Hovde Berglund 25.01.2009 Heggen kirke 
Helena Trøbråten Askerud 01.02.2009 Gulsrud kirke
Magnus Espesett Haug 01.02.2009 Gulsrud kirke 
Mikael Løvf 01.02.2009 Åmot kirke 
Natalie Hovde Stillerud 01.02.2009 Heggen kirke 
Mia Emilie Bråten Åby 15.02.2009 Nykirke kirke 
Eilef Jahren Brunes 22.02.2009 Heggen kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Daniel Grøterud 22.02.2009 Heggen kirke 
Maria Midtstøl 22.02.2009 Heggen kirke 
Alvilde Flaglien 01.03.2009 Heggen kirke 
Christoffer Djupvik Hansen 01.03.2009 Åmot kirke 
Thelma Viddal Rønning 01.03.2009 Heggen kirke 

Anine Stenseth 01.03.2009 Vestre Spone

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Eva Odlaug Grøstad 1917 20.01.2009 Heggen kirke 

Anna Kristina Bottolfs 1921 21.01.2009 Heggen kirke 
Magne Bjølgerud 1933 22.01.2009 Heggen kirke 
Eleonore Marie (Nora) Thorud 1914 30.01.2009 Åmot kirke  
Erik Johansen 1932 06.02.2009 Heggen kirke 
Olav Thorvald Knutsen 1925 03.02.2009 Heggen kirke
Liv Roli 1924 13.02.2009 Heggen kirke 
Per Skauen 1937 17.02.2009 Heggen kirke 
Edna Hansen 1921 18.02.2009 Heggen kirke 
Karen Storhaug 1918 19.02.2009 Snarum kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Aase Marie Selmer Vangen 1917 19.02.2009 Åmot kirke  

Per Rimeslåtten 1922 20.02.2009 Snarum kirke 
Arvid Bo Lindgren 1946 20.02.2009 Heggen kirke 
Ove Bernhard Wold 1929 24.02.2009 Nykirke kirke 
Jan Thunestvedt 1944 25.02.2009 Heggen kirke 
Evelyn Mildred Tønder 1923 25.02.2009 Heggen kirke 
Gunnar Johannes Kjemperud 1930 26.02.2009 Heggen kirke 
Johannes Lindgren 1924 27.02.2009 Åmot kirke  
Sverre Fossen 1921 03.03.2009 Heggen kirke 

Rolf Thormod Maaleng 1920 05.03.2009 Heggen kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Kate Benedikte Madsen Møller og 
Stig-Atle Paulsen 31.01.2009 Snarum kirke 
Merethe Aasmundrud og Brynjar Thorsby 14.02.2009 Heggen kirke
Anita Hæhre og Rudi Molid 07.03.2009 Gulsrud kirke 

Påsken har sin opprinnelse fra den 
jødiske festen kalt pesach (forbigang), 
hvor jødene feirer israelittenes fri-
gjøring fra slaveriet i Egypt.
 
For oss kristne er påsken årets 
største høytid hvor vi feirer Jesu opp-
standelse.
 

Helligdagene i påsken heter Palme-
søndag, Skjærtorsdag, Langfredag, Pås-
kedag og 2. Påskedag.
 
Påskedagen faller alltid på første søndag 
etter fullmåne etter vårjevndøgn. Det 
vil si at påskedagen kan variere fra 22. 
mars til 25. april.

Fastelavn, Kristi himmelfartsdag og 
pinsen retter seg inn etter påsken og 
faller på ulike dager fra år til år.
  
Påskeberetningene leser du i: 
Matteusevangeliet kapittel 21-28, 
Markusevangeliet 11-16, Lukasevangeliet 
19-24 og Johannesevangeliet 12-20.

Inge

Kort om påsken
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Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

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

April:
Søn 5. april - Palmesøndag 
- Joh 12,1-13
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste v/

Tro og Lys.

Tors 9. april - Skjærtorsdag 
- Matt 26,17-29
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Knut Johnsen.

Fre 10. april - Langfredag 
 - Matt 26,30 - 27,50
Vestre Spone kirke kl. 11: 

Langfredagsgudstjeneste. Jon Mamen 
og Knut Johnsen.

Vikersund menighetssenter kl. 19: 
Langfredag i lys og bilder. Geir E. 
Holberg og Knut Johnsen.

Søn 12. april - 1. påskedag 
 - Matt 28,1-8
Heggen kirke kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.

Man 13. april - 2. påskedag 
 - Luk 24,13-35
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og 

toner.  Runar J. Liodden og Knut 
Johnsen, Eli og Terje Landro mfl.

Søn 19. april - 1. søn etter påske - 
Joh 20,19-31

Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
Geir E. Holberg og Anne Hæhre. 
Familiekoret deltar.

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Lise W. 
Kleven og Stian Tveit. Søndagsskole. 
Årsmøte for Åmot kirke etter gudstj.

Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Jon-Erik Bråthen og Helge Harila.
Vestre Spone kirke kl. 13: Gudstjeneste. 

Jon Mamen og Stian Tveit.  

Fre 24. april - Salme 95,1-7
Heggen kirke kl. 18: Kveldsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Anne Hæhre. 
 Sanitetsforeningen i Buskerud deltar.

Søn 26. april - 2. søn etter påske - 
Joh 10,11-16

Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 

Lise W. Kleven og Mona Lindseth.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. Berit 

Okkenhaug.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 

Geir E. Holberg og Mona Lindseth.

 
Mai:
Fre 1. mai - Off. høytidsdag 
 - Luk 6,36-38
Heggen kirke kl. 12: 1.mai-gudstjeneste. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.

Søn 3. mai - 3.søn etter påske 
 - Joh 16,16-22
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Samtalegudstjeneste. Lise W. Kleven,
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Høymesse. Geir E. Holberg og Stian 
Tveit. Modum Soul Children deltar. 
Søndagsskole.

Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste 
 v/Tro og Lys.

Søn 10. mai - 3. søn etter påske 
 - Joh 16,5-15
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Anne Hæhre.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Mona Lindseth.
Olavskirken kl. 11: Høymesse. 
 Kjell Olav Bø og Helge Harila.

Søn 17. mai - 4. søn e. påske / 
Grunnlovsdagen - Jer 29,11-14a

Olavskirken kl. 10: 17.mai-gudstjeneste. 
Jon-Erik Bråthen og Helge Harila. 

Heggen kirke kl. 10.30: 17.mai-
gudstjeneste. Geir E. Holberg og 

 Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 10.30: 17.mai-

gudstjeneste. Runar J. Liodden og 
Stian Tveit.

Snarum kirke kl. 10.45: 17.mai-
gudstjeneste. Arild Løvik og 

 Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11.30: 17.mai-

gudstjeneste. Lise W. Kleven og 
 Stian Tveit.

Tors 21. mai - Kristi himmelfartsd. 
- Luk 24,46-53
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.

Lør 23. mai - Konfirmasjon 
 - Joh 15,26- 16,4a
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjon, 

Geithuskonfirmanter 1. 
 Geir E. Holberg, 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.

Søn 24. mai - 6. søn e. påske 
 - Joh 15,26- 16,4a
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjon, 

Geithuskonfirmanter 2. 
 Geir E. Holberg, 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Gruvetråkka kl. 11: Runar J. Liodden, 

Geithus Musikkorps m.fl.
Snarum kirke kl. 12.15: Konfirmasjon. 
 Geir E. Holberg,  Arild Løvik og 
 Knut Johnsen.

Søn 31. mai - 1. pinsedag 
 - Joh 14,23-29
Heggen kirke kl. 11: 

Høytidsgudstjeneste. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.

Modum menighetsblad ønsker alle sine lesere en riktig god påske.


