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4. januar landet romsonden Spirit på
Mars. Etter den vellykkete landing-
en har vi sett mange flotte fotografi-
er fra planeten. Det store spørsmålet
er om forskerne finner tegn etter liv
på denne planeten. Tanken på at det
kan ha vært liv der har engasjert
mange fagfelt – også teologien: Har
Gud skapt liv på Mars?

Tanken på mulig liv på andre plane-
ter har fått enkelte til å hevde at fun-
nene vil være en trussel mot troen.
Astronomen Røed Ødegaard hevdet
i VG dagen etter landingen at ”vi
har i ualminnelige tider gått ut fra at
vi er den eneste kloden i universet
med liv”.  Dette viser seg å være en
inngrodd myte. Grekere som Epikur
hevdet dette rundt 300 f.Kr, ifølge
Bjørn-Are Davidsen i en kronikk i
avisen Vårt Land 12. januar.

Teologene har heller ikke begrenset
sin fokus til jorden som Guds ska-
perverk og har på ulikt vis filosofert
over livet på andre steder i univer-
set. Særlig kom debattene rundt
dette i gang med opprettelse av uni-
versitetene på 1200-tallet. Innen år
1300 ble spørsmålet om liv andre
steder besvart positivt. For mange
filosofer og teologer var det
Aristoteles forståelse av universet
som brøt med en slik tenkning og
var derfor en utfordring å komme
forbi. I hans tenkning lå det en

begrensning av Gud og det førte til
at biskop Etienne Tempier i Paris tok
affære. Med pavens samtykke fikk
han fordømt 219 påstander i 1277.
En av disse var at Gud ikke kunne
lage mange verdener. Dermed ble
det regnet som kjettersk å hevde at
det ikke kunne eksistere andre ver-
dener med liv! 

Opp gjennom historien har mange
teologer og filosofer kommet med
positive innlegg om liv i universet.
De har sett det som tegn på at Gud
fryder seg over liv. De har stilt seg
spørsmålet: Hvorfor skulle Gud
bare skape liv på jorden, en bort-
gjemt liten planet i utkanten av en
galakse?

Som troende kan vi frimodig glede
oss over nye funn som blir gjort og
de perspektiver som de gir. Vi kan
stille oss bak professor i astronomi
Kaare Aksnes i hans uttalelse: ”...blir
det påvist spor av liv, selv om det er
utdødd, vil det trolig bety at det
vrimler av liv på andre planeter
rundt andre soler – med de fantas-
tiske vyer det gir” (Aftenposten jan
04).

Se flotte foto av Mars på internett:
www.nasa.gov

red. Tore Hummelvoll

Liv på Mars? Hva så?

Husk årsmøte for Modum sokn.
Se innkalling s. 11 og årsmelding s. 13–17.
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Noen små sommerminner fra en
ferietur til Danmark for noen år
siden.   

Utgangspunktet var  i det even-
tyrlige Tivoli i København. Tusenvis
av mennesker hadde tatt turen til
fornøyelsesparken denne deilige
kvelden som var uvanlig varm og
uten  de stadige regnbyger. 

Etter i noen tid  å ha gått omkring
i parken med de mange forlystelser,
med de mange mennesker, alle lyder
og lukter og  bevegelser, kom jeg inn
i konsertsalen hvor noen hundre av
oss fikk lytte til en liten, vever, noen
og tyveårig koreansk pianistinne
som spilte noen sonater av Beet-
hoven. Nokså overraskende ble det
en større opplevelse enn ventet, ikke
bare fordi hun spilte nydelig og
musikken til Beethoven er stor. 

Opplevelsen ble forsterket ved at
det ble så merkbart underlig å ha
forlatt all travelheten og støyen
utenfor for enn liten stund, og så
sette seg inn i en sal hvor det var stil-
le. Bare noen prosjektører  lyste opp
scenen. I den intime atmosfæren
kom en  ikke bare i kontakt med mu-
sikken, men  også på en ny måte i

kontakt med seg selv, med egne  tan-
ker, følelser, fantasier, drømmer og
lengsler.

Dette fører meg til overskriften på
dette lille stykke. Den stammer fra
tittelen på et maleri jeg så på en
utstilling i Frederiksværk på Nord-
vest-Sjælland for noen år siden.  Jeg
skal ikke beskrive motivet eller
maleriets kvalitet. Det er ikke så vik-
tig i denne forbindelse. Men selve
tittelen har bitt seg fast i meg og fått
i gang mange refleksjoner: 

«Lukker mine øjne for at se»

Her ligger en utfordring til et men-
neske av vår tid:
- Jeg må av og til lukke mine øyne

for å kunne se. 
- Jeg må av og til inn i stillheten for

å kunne høre.
Det er i blant nødvendig å skjerme
seg fra alle inntrykkene utenfra. 

En kunne  snu litt på de gamle
ordene og si 
«Hva gagner det et menneske om  det får
all verdens informasjon, men tar skade
på sin sjel.»
For vi lever med så mange impulser

og overveldende inntrykk at det blir
vanskelig å fordøye dem alle og
langt mindre få sammenheng i dem. 

Hva hender over lang når forholdet
mellom mennesker er preget av stor
støy og mangel på egentlig kommu-
nikasjon?  Når møtet mellom men-
nesker er preget av  tomhet og fattig-
dom på uttrykk fordi det er liten
evne eller vilje til  å være nær de vik-
tigste sider ved livet?
For det meste i vår tid skal være
underholdende. Med høyest mulig
tempo. 
Og pauser blir farlige. For da??…
kunne  man komme i kontakt med
seg selv og  eget liv?..

Nei, jeg trenger av og til tid for meg
selv, og «lukker mine øjne for at se».

Så sa Herren Gud, Israels Hellige:
«Hvis dere vender om

og holder dere i ro,
da skal dere bli frelst.

I stillhet og tillit 
skal deres styrke være.»

Jes 30,15

Tor Eika

«Lukker mine øjne for at se»

Foto: Tore Hummelvoll
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Det finnes ikke noe kurs som kan
lære oss hvordan vi skal bli lykkeli-
ge i samlivet. Vi kan nok få noe
inspirasjon, men det finnes ingen
sikker oppskrift. Det sies at det er
tusen måter å bli lykkelig på. Men
det viser seg at det er relativt få
måter å bli ulykkelig på i parforhol-
det.

Gjennom mange års forskning, bl.a.
ved University of Denver, har det
utkrystallisert seg noen få hand-
lingsmønstre som par gang på gang
får problemer med. Og det er mang-
lende konflikthåndtering på disse
områdene som i særlig grad forårsa-
ker samlivsbrudd. I følge den
samme forskningen (Markman &
Stanley) vil det derfor være lurt å bli
kjent med slike faresignaler, og lære
seg hvordan en kan takle dem. Fire
områder er særlig aktuelle.

Opptrapping

Innimellom kan vi oppleve eksplosi-
ve parforhold, og lure på hvordan i
all verdens dager de greier å holde
ut med hverandre. Men enkelte par
overlever bra med et ganske høyt
konfliktnivå, fordi de finner en slags
balanse og ikke sårer hverandre så
mye.

Men opptrapping av konflikter kan
også bli et ganske destruktivt møn-
ster. Han kan f.eks. begynne med en
ironisk bemerkning om at hun ikke
har skrudd på korken på tannkrem-
tuben. Og hun kommer i forsvar og
angriper ham minst like sarkastisk
for at han tror han alltid er så per-
fekt. Og han ender opp med å lure
på hvorfor han i all verdens dager
bor her i huset. Og hun sier at det
ikke er noen som hindrer ham i å dra
osv.

Det destruktive med slike opptrap-
pinger er at de er så vanskelige å
kalle tilbake. De virkelig sårende
bemerkninger har vi en egen evne til
å huske. Og særlig vondt kan det bli

fordi det vi sårer hverandre med,
ofte er selvavslørende betroelser gitt
hverandre i intime, tillitsfulle situa-
sjoner.

Dessuten er slike opptrappinger
ikke alltid ekte. Som oftest er det
ikke sanne følelser vi gir uttrykk for,
men noe vi griper til for å såre den
andre og forsvare oss selv.

Par som har et brukbart forhold, kjø-
rer seg ikke så mye fast i slike opp-
trappinger. De evner å komme seg
ut av dem før det ender i noe virke-
lig vondt.

Nedvurdering

Egen lykke er bra, men andres ulyk-
ke er heller ikke å forakte. Vi kjenner
opplegget. Innimellom kan man
skaffe seg mye næring på å gjøre
andre mindre. Dette er ikke akkurat
noe godt mønster i et parforhold.

Nedvurdering kan være alt fra grov
utskjelling til finurlige sarkasmer.
Særlig sårende kan det være når du
venter en hyggelig kommentar for
noe du har gjort, og så rett og slett
blir oversett, eller får noe negativt
tilbake på et mindre problem.

Noen ganger handler det om at den
andres følelser ikke respekteres.
F.eks. hvis jeg er redd for noe, og får
høre at det er da ikke noe å være
redd for. Da får jeg på en måte et
dobbelt problem: ikke bare er jeg
redd, men jeg skal heller ikke få lov
til å være det.

Det hjelper ikke å si noe hyggelig en
gang i blant, eller stille med blom-
ster på lørdag, hvis mønsteret ellers
er fullt av finurlige nedvurderinger.
Det skal veldig mye positiv kommu-
nikasjon til for å veie opp for det
som kommer av negative kommen-
tarer.

Det motsatte av nedvurdering er
verdsetting. Dvs. en grunnleggende

respekt for den andre. Respekten
kommer særlig til syne i hvordan
parene lytter til hverandre og snak-
ker med hverandre. Og dette går det
an å utvikle.

Negative fortolkninger

Det er ikke så uvanlig at vi blir mis-
troiske. Eller at vi innimellom føler
oss fristet - kanskje litt fandeni-
voldsk - til å ta alt i verste mening.

Negative fortolkninger kan lett eta-
blere seg som et handlingsmønster
som kan bli vanskelig å snu. Vi hører
ting mer negativt enn det er ment,
og vi hører ting vi forventer å høre.

Som f.eks. paret som diskuterer om
de skal bestille flybilletter for å besø-
ke hennes foreldre nordpå i juleferi-
en. Han tenker på familieøkonomi-
en, og sier at han tror de ikke har
råd. Og hun - lett såret over svaret -
sier at han bare kan innrømme at
han ikke liker foreldrene hennes.

Negative fortolkninger kan bli sær-
lig destruktive fordi de er så vanske-
lige å oppdage, og fordi de kan sette
seg så fast som forventninger. Vi har
som kjent veldig lett for å se etter
fakta som kan bekrefte våre forvent-
ninger - de såkalte selvoppfyllende
profetier.

Det kan være sunt med litt ettertan-
ke på dette området. Har jeg noen
fortolkninger som er unødig negati-
ve? Hvis ja, kan det være en god
øvelse å se etter fakta som peker på
det motsatte. Og dessuten, hvilke
grunner har jeg for å nære slike
negative fortolkninger?

Tilbaketrekking

Noen ganger kan det å trekke seg til-
bake eller unngå krangel, være en
fornuftig handling. Men det kan fort
bli negativt. Konfliktunngåelse er
ikke noe godt mønster i et parfor-
hold.

Kommunikasjon i samlivet – del 2

Samlivets fire faresignaler
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Som oftest er det den ene av de to
som har en tendens til å trekke seg.
Det kan være alle grader: fra å forla-
te rommet, til å «skru av» oppmerk-
somheten og melde seg ut mentalt.
Det er gjerne i visse sammenhenger
eller til visse temaer at tilbaketrek-
kingen viser seg.

Den ene trekker seg, og den andre
står gjerne på og forfølger temaet og
prøver å nå fram. Ofte er tilbaketrek-
keren mannen i parforholdet, men
det kan også være motsatt.

Mønsteret fører med seg negative
forståelser av hverandre som ikke
stemmer med hva partene faktisk
mener eller ønsker. Han opplever at
hun stadig vekk ønsker å krangle,
og tror at hun faktisk liker slike kon-
flikter. Hun opplever at han ikke vil
snakke og åpne seg, og tror at han er
likegyldig overfor henne. Dette kan
bli en skikkelig vond sirkel.

For hun ønsker jo ikke konflikt, men
bare å nå fram til ham. Og han trek-
ker seg fordi da blir det ikke krangel,
og i krangler kan alt mulig vondt
skje. Så begge prøver faktisk på hver
sin måte å bevare forholdet.

Det blir derfor viktig å komme bak
ordene og handlingene, og forstå
hva som er hensikten. Begge trenger
å endre både atferd og forståelse her.

Forbi faresignalene

Det er viktig å kunne si noe positivt
til hverandre. Men det er ikke nok
med fagre ord. Vel så viktig for par-
forholdet er altså hvordan vi greier å
håndtere de uenigheter vi møter i
livet. Negative handlingsmønstre -
særlig slik vi ser dem i de fire fare-
signalene - sier langt mer om hvor-
dan vi får det enn det positive som
vi gir hverandre.

Det kan virke litt «heavy» å stanse

slik opp ved det negative. Men det
er felles for alle parforhold at vi
møter virkeligheten etter hvete-
brødsdagene. Derfor blir det av stor
betydning hvordan vi greier å stanse
og redusere de negative mønstrene,
og hvordan vi greier å snakke sam-
men og håndtere konfliktene våre på
en konstruktiv måte.

Berger J. Hareide,  
Modum Bads Samlivssenter

Neste artikkel:
Den evindelige kommunika-
sjonen i våre samliv.

Vil du vite mer om 
Samlivssenteret og PREP: se 
www.samlivssenteret.no

Gjennom Samlivssenteret kan
du også kjøpe Samlivsboken.

© Samlivssenteret, Modum Bad 1999Nedvurdering.
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En engel i kirken
1. juledag var prinsesse Märtha
Louise og Ari Behn i Holmenkollen
kapell på gudstjeneste. Maud Ange-
lica var med og i følge journalistene
oppførte seg, som en engel. Engle-
opptredenen hennes bestod i å være
rolig og ikke forstyrre presten, forel-
drene sine eller de andre kirkegjen-
gerne på denne høytidsdagen.

Mange foreldre er nok spente når de
bringer barnet sitt til dåp i kirken.
Kommer barnet til å være rolig eller
blir det mye skriking? Jeg tror de
fleste foreldre ikke ønsker seg masse
oppmerksomhet fordi barnet griner.
Det oppleves negativt. Kirken har
vel heller ikke alltid vært flink til å
berolige foreldrene i slike situasjo-
ner, men heller hysjet og vært ensi-
dig opptatt av ro og høytid.

Et godt forbilde 

Da gir det god mening å minne om
en av tekstene fra Bibelen som leses
rett før et barn døpes. Jesus er ute
blant folk og forteller om Gud. Da
kommer noen mødre for å bringe
barna sine til Jesus. Men disiplene
hindrer dem. Bibelen sier ingenting
om hvorfor disiplene gjør dette.
Men det handler vel om at barna for-
styrrer og at Jesus sikkert er opptatt
med langt viktigere ting. Men Jesus
blir sinna på disiplene sine og sier:
«La de små barn komme til meg og
hindre dem ikke, for Guds rike hører
slike til.» Guds rike er for barna
også, ikke bare de som er voksne og
forstår mer. 

Har Jesus en slik holdning, må vi
som fellesskap i kirken ha en slik
holdning. Det skal være rom for
barna! For gjennom dåpen har de
fått en likeverdig plass i fellesskapet.
De er like verdifulle og viktige som
organisten eller dama som har sitter
i menighetsrådet. Barna har også
behov som vi skal forsøke å møte på

en god måte, på samme måte som vi
voksne har behov som vi forsøker å
komme i møte. 

Møteplasser

Gud har ikke skapt barna til å sitte
som «engler» - rett opp og ned i en
time uten å lage en lyd. Av den

grunn trenger vi møteplasser for
barna i kirken hvor de får utfolde
seg i større grad enn tidligere. I
Åmot kirke og i Nykirke har vi seks
ganger i året forsøkt å gjøre noe med
denne utfordringen i gudstjenes-
tene. Åmot barnegospel synger og
danser og speiderne får oppgaver.
Barna får være med å ønske velkom-
men og invitere til nattverd. De ber
bønner og dramatiserer bibeltekster.
Jeg virkelig fryder meg som prest
når jeg får være med å skape guds-
tjenesten sammen med barna. Det er
krevende, men utrolig inspirerende
og gøy. Jeg tror Gud velsigner oss
gjennom barna. For de har en egen
evne til å formidle som går rett til
hjertene våre. Andre familiegudstje-
nester ellers i Modum og Modum
Soul Children er også eksempler på
slike fine møteplasser, for å ikke
glemme tilbudene ellers i uka.

Alle disse møteplassene er avgjø-
rende for at barna skal fortsatt ha et
forhold til Jesus når de vokser opp.
Blir Jesus en person for dem som
bare handler om å sitte helt rolig på
en kirkebenk, blir det nok enkelt å ta
farvel med ham. Barna er en del av
fellesskapet i kirken. Dette fellesska-
pet er ikke for engler, men for men-
nesker i alle aldre. Da må vi forsøke
å utvikle fellesskapet sammen: forel-
drene, presten, ungdommene, Gud,
organisten – og barna! 

Velkommen til kirken – et fellesskap
med Gud og mennesker i alle aldre!!

Runar J. Liodden

Drypp fra døpefonten
- innspill til opplæringen etter dåpen

Døpefonten i Nykirke.

Temakveld om sorg
Kan Salmene i Bibelen si oss noe når vi opplever sorg og tap i livet? 

Dette har vi utfordret prest og sjelesørger Klara Myhre til å si noe om på en temakveld om sorg.
Hun kommer til Åmot kirke tirsdag 16. mars kl. 19.

Velkommen!



Tørst
i fastetiden?
Fasten står for døren, men hva så?
De færreste går vel gjennom disse
ukene med sult, tørst og selvpla-
ging. Vi lever omtrent som normalt
selv om kalenderen viser et sted
mellom askeonsdag og påskeaften.
Er det da så viktig å plage seg selv?
Jesaja 58, 6–7 gir oss nemlig en
annen utfordring: 

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, ja, bryter hvert åk i
stykker, at du deler ditt brød med dem
som sulter, og lar hjemløse stakkarer
komme i hus, at du sørger for klær når
du ser en naken, og ikke svikter dine
egne.

Kirkens Nødhjelps årlige fasteak-
sjon tar tak i denne utfordringen, og
denne våren fokuserer aksjonen på
vann. Ikke bare i fastetiden, men
også ellers i året, er det mennesker
som tørster. I Malawi mangler sju av
ti mennesker tilgang på rent vann.

På bildet ser vi Patuma (14). Hun og
familien er av de heldige som bor i
landsbyen Mase sør i Malawi. De
har en vannpost i nærheten. Som
eldste jente er det Patumas oppgave
å hente vann, morgen og kveld.
Vannhentingen tar minst enn halv
time hver gang, og ofte er det kø ved
vannposten. Patuma klarer ikke full
bøtte. Ikke er det noen vits i heller.
For hun halter på det ene benet, og
stien er ujevn, så vannet ville skval-
pet ut uansett. 

– Jeg skulle gjerne hatt en vannpum-
pe nærmere huset. Jeg har så mye å
gjøre, jeg synes hele livet mitt består
av å løpe fra det ene til det andre. Jeg
kommer nesten alltid for sent, sier
Patuma. Men hun rekker å gå på
skole, og målet er å fullføre en
utdanning. Patumas familie har flere
ganger fått hjelp av helsestasjonen i
Mase. Med støtte fra Kirkens Nød-
hjelp skal nå vannforsyningen til

helsestasjonen repare-
res, og flere brønner
skal bores i landsbyen. 
I stadig flere land blir
vannforsyningen kom-
mersialisert, ofte etter
påtrykk fra Verden-
banken. De som får
nytte av vannet må be-
tale avgifter til utbyg-
gerne, og slik blir vann
et gode for de rike. Der
hvor kun fattige bor, er
det lite profitt å hente,
og disse områdene blir
nedprioritert av utbyg-
gerne. Når Kirkens
Nødhjelp støtter et
vannprosjekt, er det en
forutsetning at vannet
gjøres tilgjengelig for
alle uansett betalings-
evne eller posisjon i
samfunnet.

Fasteaksjonen blåses i
gang tirsdag 23. mars,
og da vil om lag 40000
bøssebærere være i
sving over hele landet.
Her i Modum vil vi gå
ut fra følgende steder:
Ruud kirke, Sysle bar-
neskole, Gimle, Viker-
sund menighetssenter, Vaaraan og
Åmot kirke. Alle steder med start kl
1700. Konfirmantene utgjør ryggra-
den i aksjonen, men det er også
behov for deg! Enten du ønsker å
være bøssebærer eller sjåfør for en
konfirmant. 

Søndag 21. mars, to dager før dør-
til-dør-aksjonen, blir det et kulturar-
rangement i Åmot kirke. Kvelden vil
inneholde en kunstauksjon med
bidrag fra lokale kunstnere og hånd-
verkere. I tillegg blir det en konsert
og mulig besøk fra en ansatt i
Kirkens Nødhjelp. Alle inntekter
denne kvelden vil gå til fasteaksjo-
nen. 

Er det noen som begynner å tørste?
Etter å gjøre noe? Ta med dere denne
oppfordringen fra Bibelens siste
kapittel: 

Og den som hører dette, skal si: «Kom!»
Den som tørster skal komme, og den
som vil, skal få livets vann for intet.

Til slutt ønsker jeg å takke alle som
stilte opp under fjorårets fasteaksjon
i Modum. Dør-til-dør-aksjonen,
samt kirkeofringer og konsert på
Modum Bad gav totalt kr 105.180,-
til Hiv/Aids-arbeid. 

Ole Auen Wiger
Kirkens Nødhjelps kontakt i

Modum menighet
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Foto: Kirkens NødhjelpPatuma henter vann.     

Årets fasteaksjon for 
Kirkens nødhjelp er 
tirsdag 23. mars
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Lise er oppvokst på Åmot og har
nesten alltid bodd i Modum.
Hun arbeider som kontorsekre-
tær på Modum kirkekontor og er
kirketjener i Nykirke, men har
også et sterkt frivillig engasje-
ment i menighetslivet i bygda.
Nå har Lise også tatt fatt på teo-
logistudiet i Oslo. Etter vinterfe-
rien skal hun ha praksis som
prestevikar her i Modum, som en
del av teologistudiet. 

- Hvordan blir det nå å gå inn i en ny
rolle, som prestevikar?

- Det blir spennende! Når jeg skal
gjøre ting for første gang har jeg ofte
litt sommerfugler i magen. Jeg er
også spent på hvordan folk vil se på
meg i denne nye rollen.

- Hvilke rettigheter har du i
praksisperioden?

- Jeg har nesten de samme rettighe-
tene som en vanlig prest – forrette
begravelser og gudstjenester med
dåp og nattverd, men å vie folk, det
må jeg vente med til jeg er ferdig og
ordinert prest.

- Hva tror du blir annerledes med deg
på prekestolen og ved alteret?

- Det har jo aldri vært en kvinnelig
prest(evikar) i Modum før, så det
blir jo annerledes. Ellers er jeg jo en
av bygdas egne. Jeg har ikke kom-
met tilflyttende, men er født og opp-
vokst her.

- Hva gleder du deg til i disse fire ukene?

- Jeg gleder meg til å bruke mer av
de sidene av meg sjøl som jeg ikke
får brukt i det daglige arbeidet. Etter
undervisningen på MF blir det godt

å omsette ting i praksis og prøve ut
om hvordan jeg fungerer som prest.
Det blir fint å holde en gudstjeneste
helt aleine, og komme i nær kontakt
med mennesker som ved begra-
velser og dåpssamtaler.

- Hva gruer du deg til?

- Jeg håper at jeg slipper å gjøre noe
feil i begravelser. En begravelse skal
være noe ordentlig og verdig. Da
skal ikke presten være den som krøl-
ler det til. 

-Å være i praksis betyr jo å få tilbake-
meldinger på arbeidet du gjør. Hvordan
liker du å få tilbakemeldinger?

- Ros er alltid godt å få! Men inntil
en viss grad. Jeg er i praksis for å
lære, så jeg trenger å få høre når ting
har gått galt eller kan bli bedre. Hvis
sannheten er så hard at jeg begynner
å grine, så får det heller bli sånn. 

- Hvordan håper du at folk tar i mot deg
i denne perioden?

- Jeg håper at de tar godt i mot meg,
men i disse ukene er jeg ikke menig-
hetssekretær eller kirketjener, men
prestevikar. Det håper jeg at de prø-

Se,
min kjole!

«Hadde noen spurt meg for
halvannet år siden om jeg

ville bli prest, 
hadde jeg svart: 
«Aldri i verden!» 

Men teologistudiet er 
morsomt og så nært knyttet

til livet og troen.»



ver å huske. Også ønsker jeg meg
tilbakemeldinger fra dem, ris eller
ros!

- Hvem er forbildet ditt som prest?

- Jeg har ikke et enestående og
lysende presteforbilde, men jeg job-
ber jo daglig blant fire prester. Da ser
og hører jeg ting som jeg kan ta med
videre og som jeg ikke tar med meg
videre. 

- Hva studerer du nå denne våren, Lise?

- I dette vårsemesteret følger jeg
forelesninger i Det gamle testamen-
tet og hebraisk. Ellers setter vi i gang
med øvingsgrupper i pratisk teologi
hvor vi skal øve på ulike gudstjenes-
teting. 

- Så da møter du skikkelig forberedt til
praksisperioden?

- Ja! I tillegg skal Mette Grøsland og
jeg på shopping i landets eneste
butikk med presteutstyr i Drammen.
For jeg må jo ha meg en skikkelig
prestekjole! 

- Hvorfor har du havnet på 
teologistudiet?

- Jeg tok kristendom grunnfag for en
stund tilbake. For to år siden fikk jeg
lyst til å ta mellomfag. Da jeg var fer-
dig med det, hadde jeg skrekkelig
lyst til å fortsette. Det gjorde jeg.
Hadde noen spurt meg for halvan-
net år siden om jeg ville bli prest,
hadde jeg svart: «Aldri i verden!»
Men teologistudiet er morsomt og så
nært knyttet til livet og troen. 

- Hva har du gjort tidligere?

- Etter videregående tok jeg et år på
landbruksskolen og ble agronom.
Jeg jobbet i flere år på et slakteri og
siden på landbruksskolen som ren-
holder, fjøsavløser og på kontor. Det
har også blitt tid til å arbeide med
barn i både barnehage og som dag-
mamma. Med andre ord, varierte
erfaringer med dyr og mennesker!

- Har du tenkt å bli prest? 

-Ja, hvis noen vil ha meg i en preste-
stilling, så blir jeg nok det.

- Selv om du må flytte?

- Ja, vi er jo flyttbare.

Runar J. Liodden
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Navn: Lise Wold Kleven
Alder: 39 år
Sivilstatus: Gift med Rune, to barn – Mina og Håkon
Yrke: Menighetsekretær, kirketjener i  Nykirke og student
Hobby: Hest (Fjordmøy er Lise’s stolthet!), lese bøker og lage håndarbeidsting

Årsfest for frivilligheten i Modum
Modum menighetsråd i samarbeid med Frivillighetssentralen inviterer herved til  fest i 

Åmot kirke  tirsdag 2. mars kl. 1930. Enkel bevertning fra kl.1900.

Festkomiteen

Foto: Tore Hummelvoll



Max Havelaar er ingen ny neder-
landsk skøyteløper, men et merke på
enkelte matvarer som garanterer oss
at menneskene som har høstet inn
og solgt råvarene har fått en ansten-
dig pris. 

Det er ikke situasjonen for Topher
Agaba, en bonde fra Uganda. Han
føler seg maktesløs når han er nødt
til å selge sine avlinger til lokale
oppkjøpere. «Vi har et dårlig ut-
gangspunkt for forhandlinger. Jeg
synes ikke oppkjøperne gir en skik-
kelig pris, jeg vet jeg blir lurt, men
hva kan jeg gjøre?» Motløsheten har
lett for å spre seg i en slik situasjon.
Er det noe vi i Modum kan gjøre for
å hjelpe Topher og andre bønder?
Mange av oss bli engasjert og opp-
rørt over urettferdighet i verden,
gjennom TV, radio og aviser. Hva
kan vi gjøre? Vi har også lett for å bli
handlingslammet, for siden å glem-
me det hele. Vi kan ikke hjelpe alle,
men vi kan faktisk hjelpe noen. 

I hele 17 vestlige land er nå Max
Havelaar en merkeordning på ulike
matvarer, et garantimerke for etisk
handel slik svanemerket er en
garanti for miljøvennlige produkter.
I Norge står både Redd barna,

Norges bondelag, Norges bygde-
kvinnelag og Den norske kirke bak
Max Havelaar. Dette merket garan-
terer at småprodusenter og planta-
sjearbeidere i utviklingsland får en
garantert, anstendig pris for sine
produkter (kaffe, kakao, honning,
sukker, appelsinjuice, ris) og at plan-
tasjearbeidere (te, bananer) er sikret
gode arbeids- og lønnsforhold.
Ordningen gir også bøndene tilgang
til vestlige markeder som kan skape 

vekst og utvikling til beste for men-
nesker og miljøet andre steder.
Kaffe, for eksempel, hvor dagens
prisnivå er det laveste på 30 år, og
truer produsentene fra gård og
grunn. Max Havelaar-godkjente
produsenter får $1.26 per pund ara-
bica kaffe, men verdensmarkedspri-
sen ligger på omtrent 60 cent.

Max Havelaar-ordningen  viser at
det er hvert fall mulig å hjelpe noen.
For jo flere Max Havelaar produkter
som blir solgt, jo flere produsenter
vil få et bedre liv. Når du finner Max
Havelaar sitt merke på et produkt
vet du at bøndene og arbeiderne har
fått godt betalt. 
Å kjøpe Max Havelaar merkete pro-
dukter er mer enn bare kaffe, te,
bananer og appelsinjuice. 
Det er også den enkelte forbrukers
mulighet til selv å delta – helt kon-
kret – til en bedre fordeling av
godene i verden. 

Runar J. Liodden
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Hvem er
Max Havelaar?

Her er en kort oversikt over Max Havelaar-varer som du i dag får kjøpt i Modum!

Butikk Produkt Produktnavn
Rimi, Vikersund & Åmot Kaffe Friele
Rema 1000, Vikersund Kaffe Friele
Meny, Åmot Kaffe, te, juice & bananer Farmers + bananene
Kiwi, Åmot Kaffe og te Farmers
Coop, Geithus Kaffe Coop - Café Futuro
Spar, Vikersund Kaffe, to typer te & juice Farmers

Drikk og spis med god samvittighet!!

apropos LIV PÅ MARS

«Det er absurd å hevde at planetene som omgir
oss er ubebodde ørkener».

Jesuittastronom Angelo Secchi (1818-66)

Dette merket 
garanterer minstepris
for produsentene.
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Innkalling til 
årsmøte i Modum sokn
Møtet holdes i Åmot kirke  tirsdag  2.mars kl.1800

Saksliste.
1. Årsmelding for  Modum sokn  2003.

Se dette nr. av Modum menighetsblad.

2. Orientering om  Plan for kirken i  Modum 2004  til 2007
Planen er lagt ut på internett under www.modumkirke.no
Den er også utlagt på Modum kirkekontor

3. Orientering om  soknets økonomi  

Leder av Modum menighetsråd

Selvhjelpgrupper/ 
sorggrupper i Modum
sokn våren 2004

Frivillighetssentralen og  Kirke-
kontoret fortsetter å samarbeide
om å invitere til selvhjelpgrupper
/ sorggrupper. Gruppene er for
personer som har opplevd:

• å miste voksne barn
• å miste ektefelle/samboer 
• samlivsbrudd (”Sorgen det 

ikke sendes blomster til”)
for etterlatte etter selvmord

Vi har mulighet for å starte grup-
per for ungdom som har opplevd
å miste en av sine nærmeste, og
for voksne som har mistet gamle
foreldre («Den undervurderte
sorgen»).

Flere opplysninger kan fåes ved å
ta kontakt med Frivillighetssent-
ralens leder – Tanja Tyberg
Grøtterud, tlf 32 78 58 40 
eller Kirkekontoret i Modum –
diakonene Eli Landro og  Inger
Nyen Tørto, tlf 32 78 32 30.

«Jeg hører min elskede til»
Modum menighet ønsker velkommen til en kveld med inspirasjon og 
informasjon til dere som skal gifte dere i Modum sokn i år eller senere.

Vi håper å skape en hyggelig kveld for dere samtidig som dere får nyttig informasjon 
om praktiske spørsmål.

Av program kan vi nevne:
• Organist Knut Johnsen gir eksempler på salmer og musikk ved vigsel.
• Prest Runar Liodden går gjennom vigselsliturgien. Hva sies når og av hvem og hvorfor?
• Prest Jon Mamen presenterer de aktuelle bryllupskirkene. Hvor skal brudepar, forlovere, foreldre 

og familie sitte?
• Kirketjener Lise Kleven forklarer regler for pynting og gir praktiske tips. 
• Diakon Eli Landro og prest Tore Hummelvoll gir innspill om kommunikasjon i samlivet. 
• I tillegg er det mulighet til å gjøre avtaler med prest om samtaler i forbindelse med bryllupet.

Kvelden er en del av vår felles forberedelse til bryllupet og er derfor gratis for dere.
Onsdag 18. februar kl.1800–2030 i Åmot kirke. Påmelding til Modum kirkekontor innen torsdag 12. februar.

Tlf. 32 78 32 30
Faks 32 78 40 24
www.modumkirke.no

apropos LIV PÅ MARS

«Det er kun vantro som hevder at de kristne
mener Gud skapte verden kun for jorda og 
menneskenes skyld.»

Thomas Chalmers, 1815, prest

– Informasjonskveld for dere som skal gifte dere i Modum sokn 
(eller tenker på det)
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Vikersund Normisjon har lagt opp
til et spennende vårprogram. Vi nev-
ner noe:

Onsdag 3. mars får vi besøk av Hans
Erik Ruud som nå er prost på
Kongsberg. Han var sjømannsprest i

New York den berømme-
lige 11.septeber. Han vil
blant annet fortelle hvor-
dan det var å være der da.
Hans Erik er jo fra
Modum, og vi venter
stort fremmøte da.

Den 24. mars vil Eli og
Terje Landro ha tema-
kveld med Trygve Bjerk-
reims sanger.
Dette blir en fin både
åndelige og musikalsk
opplevelse.

Den 14. april kommer Leif Gunnar
Engedal og skal tale over emnet
«Troshistorie og livserfaring».

Engedal bor fremdeles i
Modum, men er nå pro-
fessor på Menighetsfakul-
tetet. De som har hørt
Engedal ta for seg dette
emnet, anbefaler det på
det varmeste.

21. april tar Britt Dahl oss
med på pilegrimsvand-
ring. Britt har gått store
deler av Pilegrimsleden.
Hun vil dele opplevel-
sene med oss både gjen-
nom ord og bilder.

Per Arne Dahl kommer 
5. mai. Da er emnet «Oss
syndere i mellom». Dahl
har skrevet bok med
samme tittel og han har
mye verdifullt å gi oss.

Den 12. mai får vi besøk av Berit
Okkenhaug fra Institutt for

Sjelesorg. Hennes
emne er «Fy! Skam
deg». Hun vil snakke
om vår skyld- og
skamfølelese. Dette
foredraget kan være til
hjelp for mange.

To ganger inviterer vi til «mini-
alpha» (2. februar og 19. mai). Dette
er med tanke på de som har gått
alpha-kurs, men det er også åpent
for andre interesserte.

Innimellom er det vanlige møter, og
en gang i måneden innbyr vi til

eldres hyggestund. Vi vil også fort-
sette med lørdagskafeen. Alle arran-
gementer i Vikersund Normisjon er
åpne for alle.

Helge Gutuen

Spennende vårprogram på 
Vikersund menighetssenter

Loppemarked på Vikersund menighetssenter :

8. mai

Vil du leie 
Vikersund 

menighetssenter?

Ta kontakt med
Hroar Fossen

tlf. 32 78 75 70.

Husk årsmøte for

Modum sokn

www.modumkirke.no

«Det må vurderes om mennesker kan eksistere i en annen verden, og om de har syndet slik Adam syndet.
Jeg svarer nei, for de... stammer ikke fra Adam... Når det gjelder spørsmålet om Kristus ved å død på
denne jorden kunne forsone innbyggerne i en annen verden, svarer jeg at han er i stand til å gjøre dette,
selv om det skulle være uendelig mange verdener. Men det ville ikke sømme seg for ham å reise til annen
verden der han må dø på ny».

Fransiskaneren William Vorilong (1390-1453)

apropos LIV PÅ MARS
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Til årsmøtet 02.03.04 kl.1800 i Åmot kirke

1. Styringsorgan
Modum menighetsråd /fellesråd hadde  6 møter i 2003.
23 menighetsrådssaker og 8 fellesrådssaker ble behand-
let.  Dessuten  arrangerte Modum menighetsråd årsmøte
etter en gudstjeneste  på Rud 27.04.03.
13.mai arrangerte  Modum menighetsråd i samarbeid
med  Frivillighetssantralen en vårfest for frivillige med-
arbeidere i Modum.
Modum menighetsråd arrangerte adventsfest for kirkeli-
ge medarbeidere 17.12.
Det er 6 menighetsutvalg i Modum sokn: Heggen,
Nykirke, Vestre Spone, Snarum, Gulsrud og Rud.
Medlemmer  av menighetsutvalgene  i 2003:

Heggen:
Betzy Tøien 
Jan-Henrik Eriksen 
Ole Auen Wiger
Aslaug Jahren 
Jan Marcussen 
Jon Mamen

Nykirke: 
Guri Jensen
Åse Berit Hoffart
Annlaug Braathen
Runar J. Liodden
Per Ole Buxrud

Vestre Spone:
Solveig Formo Eriksen 
Kari Stave Nygård 
Ingar Hellerud 
Oddbjørg Hellerud
Audun Eriksen
Arild Løvik

Snarum:
Jorunn Asbjørnhus 
Åse Saastad
Gunnbjørg Saastad
Kristian Saastad
Karen Johanne Berg Skjelbred
Tore Hummelvoll

Rud:
Edel Weum 
Torhild Grøterud
Tore Hummelvoll
Magnhild Eggen
Solveig Rustad

Gulsrud:
Sissel Haug 
Lise Rykkje
Anne Berit Langeland
Gro Rundbråten
Jon Mamen

Modum menighetsråd inviterte en representant  fra
hvert menighetsutvalg til et evalueringsmøte  sammen
med menighetsrådet 26.11.

Modum menighetsråd  inviterte også kirkegårdskonto-
ret ved leder Tone Hiorth til et menighetsrådsmøte hvor
hun ga orientering om gravferdsordningen i Modum .

Det er  5 fagutvalg innenfor: undervisning, diakoni, kir-
kemusikk, økumenikk og  misjon 
Modum menighetsråd inviterte  kateket,diakon og orga-
nist til et møte hvor de redegjorde for arbeidet i de
respektive fagutvalg.
Prosjektleder for sorgarbeidet i Modum sokn  diakon
Inger Tørto orienterte om prosjektet på et menighets-
rådsmøte.

Menighetsrådets styre: Leder  Ellen Kristine
Hæhre,nestleder Dagrunn N. Buxrud.

Kirkelig administrasjonsutvalg: Leder Wermund
Skyllingstad. Ansattes repr. Knut Johnsen.

Bygningsutvalgets medlemmer Per Olavsbye, Dagrunn
Buxrud, Gunnar Stenbro, Helge Kleiv (teknisk etat) og
Harald Kvaase.

Kirkeverge/daglig leder: Harald Kvaase.
Antall ansatte :statlige 3, kirkelig fellesråd 20. 
Antall årsverk  med kirkelig fellesråd som arbeidsgiver:
7,63

2. Arbeidsområder
Etter kirkelovens §5  tilligger det menighetsrådet i  kom-
muner med bare ett sokn  funksjoner både etter kirkelo-
ven  § 9 og 14.
I Modum er ansvaret for drift av kirkegårder overdratt til
kommunen.
Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt
på alt  som kan gjøres for å vekke  og nære det kristelige
liv, særlig at Guds ord  blir rikelig forkynt, syke og
døende betjent av det, døpte gis dåpsopplæring, barn og
unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig
hjelp avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirke-
lig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og

Årsmelding for kirkesektoren 
i Modum sokn 2003
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utvikles i soknet.(§9)

Fellesrådets arbeidsoppgaver:
• Bygging, drift og vedlikehold av kirker
• Forvaltning av arbeidsgiveransvaret for stillinger

under Modum kirkelige fellesråd
• Koordinering av budsjettarbeidet
• Ivareta  menighetenes interesser i forhold til kommu-

nen.

3. Målsetting
Sektorplanen  for kirken i Modum trekker opp målene
for virksomheten. Sektorplanen tar i hovedsak for seg
oppgaver innenfor feltene organisasjon, gudstjenester og
kirkelige handlinger, kirkemusikk, undervisning, diako-
ni, misjon, økumenikk og vedlikehold av kirker .
Sektorplanen blir årlig evaluert og rullert av menighets-
utvalg ,fagutvalg og menighetsråd/fellesråd.
Sektorplanen tar hensyn til mål for  kirken trukket opp
av Stortinget, Kirkemøtet og Tunsberg bispedømmeråd.

4. Aktiviteter i 2003
4.1 Fagutvalg for undervisning
Utvalget består av  Leif Gunnar Engedal (leder), Nina
Brokhaug Røvang,Lars Ole Gjermundbo, Tore
Hummelvoll, Kirsten Sønsteby og Arild Løvik (sekre-
tær).
Utvalget er gode støttespillere for kateketen og frivillige
medarbeidere i arbeidet med undervisning for barn og
unge. I henhold til Plan for kirken i Modum har utvalget
satt opp et budsjettforslag for 2004 slik at de forskjellige
lag og foreninger vet hva de får i støtte  inneværende år
.Dette vedtas av menighetsrådet og lagene blir tilskrevet
av kateketen. Utvalget er også med i nytenkning om hele
dåpsopplæringen. Utvalget gleder seg over godt samar-
beid mellom kirken og barnehager/skoler. De støtter
opp om nyskapninger som KRIK ,lederkurs for ungdom
og kveldskurs i kristen tro samt det eksisterende konfir-
mantarbeid med weekender og fasteaksjon.

4.2 Fagutvalg for diakoni
Styringsgruppa for sorgarbeid i Modum la ned seg selv
etter sitt siste møte 13 mai 03. Gruppa har eksistert siden
1997 og har bygget opp opplegget rundt Allehelgen
hvert år, tema-kveld om sorg, og vært støttegruppe for
oppbyggingen av selvhjelps-gruppe-tilbudet. Fagutval-
get for diakoni har ansvaret for hele diakonien i Modum
menighet, og så det derfor naturlig å ta sorg-arbeidet inn
under sitt ansvarsområde nå. Grethe Hunstad fra sorg-
styringsgruppa gikk over til  fagutvalget fra høsten 03.
Foruten henne har fagutvalget bestått av Rita Bjørnstad,
Helge Gutuen, Gunn Rønvik, Jon Mamen, Inger Nyen
Tørto og Eli Landro. I løpet av året har fagutvalget hatt 6
møter og behandlet ca 25 saker. En av møtekveldene
gikk til å besvare en spørreundersøkelse om menighe-
tens diakoni og frivillighetsarbeid. Utfordingen kom fra
fagråd for diakoni i Tunsberg bispedømme og ga oss
anledning til å få en oversikt over det mangfoldige arbei-
det vi driver. Videre har fagutvalget vært opptatt av å
videreføre sorgarbeidet og hvordan tilbudet kan bli alm-
inneliggjort og mer tatt i bruk.. I tillegg til den årlige

temadagen om sorg (sorgen det ikke sendes blomster til
v/Stein Hardeng) ble det arrangert en kveld med tema
”Når det er vanskelig å glede seg til jul” med Rune Stray.
Fagutvalget ønsker også å være med på å alminnelggjø-
re sjelesorgen i menigheten som et tilbud når livet er
tungt. Den årlige festen for frivillige diakoniarbeidere
gikk av stabelen 3 februar og viste noe av mangfoldet av
diakonale tiltak. Uten alle ulønnede medarbeidere
hadde det ikke gått! Ikke mindre enn 4 komitéer er i
sving og arrangerer hyggetreff for eldre på 4 steder i
kommunen; det er gruppe-samtaler og tilstelninger på
flere av institusjonene i bygda; Tro og Lys, Småbarnstreff,
Holy robic, selvhjelpsgruppene har alle hatt sine jevnlige
samlinger. Vi er glad og takknemlig for godt samarbeid
med Frivillighetsentralen,  helse og omsorgstjenesten og
skoler i kommunen!

4.3 Fagutvalg for kirkemusikk
Utvalget har bestått av: Edel Weum, Torbjørn Hovde,
Ann Helen Eilertsen, Siri Askerud, Stian Tveit og Knut
Johnsen.
Utvalget har stort sett arbeidet med å arrangere salme-
kvelder i Rud, Gulsrud og Vestre Spone kirker. Søndager
kl. 17 er fast dag og tid. I året som gikk  har vi arrangert
4 salmekvelder. Menighetsutvalgene har servert kaffe og
kaker.  I tillegg har vi arrangert 1 konsert i Heggen med
Jon Faukstad  på trekkspill.

4.4 Fagutvalg for økumenikk 
Årsmelding for Delta 2003
Delta har til hensikt å arbeide for bredere og dypere sam-
arbeid mellom kirkesamfunnene i Modum. Enheten
blant kristne er avgjørende for vår troverdighet som
kirke. I 2003 har vi utarbeidet en logo for Delta som Tone
Ruud har hjulpet å gjøre tilgjengelig elektronisk.

Utvalget for økumenikk har i 2003 bestått av følgende
medlemmer: Runar J. Liodden og Karstein Aunevik (Den
norske kirke), Halvor Gjøystdal og Reidun Nærland
(Pinsevennene) og Grete og Åge Holmen (Frelsesarme-
en). I høst ble også Helge Gutuen med i utvalget og
representerer Normisjon. Selv om ikke Normisjon er et
eget kirkesamfunn, synes vi det er strategisk å ha dem
representert i utvalget.

Utvalget har hatt 4 møter i 2003. Vi har etablert informa-
sjonskanaler mellom kirkesamfunnene med kontaktper-
soner i hver menighet. En informasjonsbrosjyre om de
kristne tilbudene for barn og ungdom i Modum er utar-
beidet for Den norske kirke, men inkluderer også arbei-
det som skjer i pinsemenigheten for denne målgruppa.
Vi har også understreket behovet for å be for hverandre. 

13. september arrangerte Delta en fellessamling på
Vikersund menighetssenter. Denne ettermiddagen
underviste Lill-Randi Skaran (misjonær for pinsevenne-
ne) om behovet for enhet. Innspillene hennes ble fulgt
opp gjennom samtaler rundt bordene. Etter en uformell
sosial stund, avsluttet vi med fellessamlingen med sang,
vitnesbyrd og forbønn for hverandre. 
Ellers ble Kvinnenes internasjonale (og økumeniske)
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bønnedag arrangert i Åmot kirke i vinter.
8. februar 2004 arrangerer Delta en felles
gudstjeneste/møte på Betlehem i Geithus.
Utover dette ønsker utvalget å arbeide for
at den økumeniske forståelsen kan
gjennomsyre enda mer av menighetslivet i
Den norske kirke, i Frelsesarmeen og i pin-
semenigheten Betlehem. 

4.5 Fagutvalg for misjon
Fagutvalget ble opprettet desember 2003.
Utvalget består av Torill Korsvik, Jørgen
Korsvik og Tore Hummelvoll. Utvalget vil
i løpet av 2004 vurdere og velge ut to pro-
sjekter som det vil legge frem for menig-
hetstådet. Utvalget ønsker å invitere
misjonskonsulent i Tunsberg bispedømme
for å diskutere ulike måter å jobbe med
prosjektet på. Utvalget vil fremme forslag
om egne misjonsgudstjenester og samar-
beide med de ansvarlige for gudstjenestene
om innholdet på disse. 
Til vurdering for valg av prosjekter vil
utvalget legge vekt på: 1. Prosjekt i kjent
land (der folk reiser mye), 2. Langsiktighet,
men avgrenset. F.eks. tre år, men med
opsjon om forlenging, 3. Hjelp til selvhjelp
– stå på egne ben når prosjektet er ferdig
(eks. landsbyutvikling, ”Bøffelbank”), 4.
Konkrete beløp pr. år. Det overskytende
kan gå til andre prosjekter, 5. Bør gå via
hovedorganisasjoner som sikrer kontroll
og unngå skeiv fordeling lokalt, 6. Se først
og fremst på org. i Samarbeidsråd for
menighet og misjon: NMS, Normisjon,
Misjonsalliansen, Areopagos, Tibetmisjon.
Men andre kan også vurderes:
Delta/KFUK-M, Misjonssambandet, 7.
Samarbeid med kirker, ikke bare nødhjelp. 
Hvorfor skal vi drive med et slikt prosjekt?
Fordi vi ønsker å hjelpe andre med den
nødvendige materielle hjelp. Fordi vi
ønsker vi å gi andre mulighet til et kristent
fellesskap, slik vi selv har mulighet til her i
Modum.

4.6 Åmot kirke som en del av Modum
sokn i 2003.
Åmot kirke, som eies av lokalbefolkningen,
er en del av Modum sokn. Kirken ledes av
et styre bestående av en representant for menighetsrådet;
Lise Kleven, en fra Misjonssambandet; Lauritz Braathen,
og en valgt på årsmøtet: Per Ole Buxrud.
Daglig leder: Mette Grøsland. Menighetsprest: Per Arne
Dahl (i 50% stilling, lønnes gjennom givertjeneste).
Arbeidsutvalget for Åmot kirke og Nykirke menighet:
Mette Grøsland, Lise Kleven, Runar J. Liodden, Per Arne
Dahl, Stian Tveit og Per Ole Buxrud. Samlinger hver ons-
dag, der blant annet avholdte arrangementer vurderes
og nye planlegges.

Arrangementer i tillegg til gudstjenester, vielser, begravelser
og faste samlinger:
Nyttårskonsert med Modums nye kor; O2, Enger
Misjonsforenings julefest, Trekkspilllkonsert med Viktor
Dukaltenko og Håvard Svendsrud, Alpha-middag for
Modum menighet, ”På kyrkeveg”-konsert med
Annbjørg Lien og Sondre Bratland, Kvinnenes interna-
sjonale bønnedag-samling, Kvinnehåndball-laget var
samlet til middag i kirken i forbindelse med trenings-
samling i Modum, Laila Riksaasen Dahl hadde sin første
arbeidsdag som biskop på kirkevergesamling for
Tunsberg, i Åmot kirke, Temakveld om samlivsbrudd

Illustrasjon av Roger Moen.
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med Stein Hardeng, Årsmøte for Åmot kirke, med pre-
sentasjon av aktiviteter, Konsert med Sysle blandakor og
Håvard Svendsrud, Hokksund mannskor: jubileums-
konsert, Fasteaksjonen, Påskedagsmorgen-frokost,
Modum Røde Kors, Frivillighetssentralen og Flykt-
ningkontoret i Modum: Irak i fokus, Konsert: Vårsprett
med Geirr Lystrup og Sofiemyr kirkekor, Vårglede:
Modum menighet og Frivillighetssentralens festkveld.
Lene Hammer åpnet utstillingen ”Maler med stoff og
tråd”, Kakepyntekurs, Sommersamling for de frivillige
på kirketorget, Avskjedsgudstjeneste for Trine-Lise og
Kjetil Ruud, Cato Thunes åpnet sin presentasjon av kir-
kekunst.relieffer, Sommersamling for vaktmestergruppa,
Velkomstgudstjeneste for Mette Grøsland, ny daglig
leder for Åmot kirke, Inspirasjonskonsert der overskud-
det gikk til krigsrammede barn i Sri Lanka, Fotballduell
etter gudstjenester, Hyttetur for de frivillige på kirketor-
get, Sjømannsmisjonens pakkefest, ”En smak av advent
og jul”; førjulsfest med foredrag, demonstrasjoner m.m,
Misjonssambandets julemesse, Åmot kirke ansvarlig for
arrangementet ved julegrantenningen på Åmots østside,
Julekonsert: Sysle blandakor med solister, Fest for
Modumfotballen, der Lars Tjærnås og toppspillere
”underviste”, Førjulskonsert med Åmot Jente og Gutte-
korps og andre, Kulturskolens julekonseert, Juletoner i
mørketid; Modum kammerkor og lokale musikere,
Julepynt med ”nogo attåt” for kirketorgets frivillige og
vaktmesterne, Skolegudstjenester for Enger Skole og
Søndre Modum ungdomsskole, Romjulskonsert med
vokalgruppa Kamerata fra Minsk, Nyttårsaften-feiring
med middag, underholdning og fellesskap.

Informasjon om åpne arrangementer finnes i brosjyrene
som tre ganger årlig blir sendt til alle husstander med
postadresse Åmot. I tillegg er det utleie til mange for-
skjellige lag og foreninger. Det er et godt og positivt sam-
arbeid med Modum kulturhus, Vikersund. 
En viktig sak i året som gikk var at Trine-Lise Ruud, dag-
lig leder fra starten i 1996, sluttet for å begynne i
Sjømannskirken, New Orleans. Og at vi, etter en grundig
ansettelsesprosedyre, med stor glede og forventning
ansatte Mette Grøsland som ny daglig leder.
8. oktober ble det klart at Per Arne Dahl fikk statssti-
pend; kunstnerlønn. Det betyr at han fortsetter som prest
i 50% stilling hos oss.
Modum kommunestyre vedtok 10. februar å overta
Åmot kirkes lån på 6 mill. kroner. Uten overtakelsen ville
tilbudene ut fra kirken blitt drastisk redusert.
Åmot kirkes økonomi fremlegges på eget årsmøte 29.
februar. Modum menighetsråd støtter aktivitetene øko-
nomisk. Regnskapet balanserer på grunn av at det er
mennesker som påtar seg ansvar og gir ekstra.
Givertjenesten, som er en viktig inntektskilde, skal revi-
taliseres i 2004. Givertjenesten mottok betydelig beløp
som gaver i forbindelse med Sverre Bache og Margot
Gjefsens begravelser og fra Gunhild Fidjestøl, Karen
Grethe Bjerkeseth og  Marit Nævras jubileumsfeiringer.
Forbedringer: Keramikeren Egil Halleland har laget og
gitt nytt nattverdsutstyr. Videoprosjektør og lerret er
montert. To nye PC-er og ny overhead er anskaffet.
Det frivillige arbeidet på kirketorget, vaktmestertjenes-

ter, styrer, utvalg, komiteer og annet utjorde ca. 11.200
timer. (2002: 10.700), dvs. ca. 6,4 årsverk (6.1). 
Antall arrangementer: Kirkelige handlinger (gudstjenes-
ter, begravelser, vielser): 82 (2002: 74), andre arrange-
menter: 871 (858), totalt: 953 (932).
Totalt var ca. 29.500 personer innom på et eller annet.
(2002: 28.000).

Annet frivillig arbeid: Kirketorget; åpent og betjent,
Vaktmestere, Småbarnstreffet, Kjellergjengen; søndags-
skoletilbud under gudstjenestene, Åmot barnegospel,
Speideren, Amazonas; ungdomstilbud, Tekniker-grup-
pe, Holy-robic, Beta-gruppene; husfellesskap, Hygge-
stunden; for eldre,  Bønne-samlinger, Tro og lys-gudstje-
nester, Kveldskurs i kristen tro, Nattverdutdelere, sam-
men med prestene, Kirkeverter, Menighets-og gudstje-
nesteverksteder. Temakvelder, Kulturarrangementer. En
rekke av disse tilbudene er nevnt i Plan for kirken i
Modum.

4.7 Personalmessige endringer
Sverre Lygre sluttet som kirketjener i Åmot kirke.
Marianne Blekeberg og  Britt Dahl  overtok stillingen.
Andreas V. Gustavsen sluttet som kirketjener i Heggen.
Lisabeth Bergsland overtok.
Marianne Kaldestad og   ble oppnevnt som kommunens
repr. til  Modum kirkelige fellesråd for kommende 4 år.
Tor Magnus Amble ble  vararepr. for samme periode.

4.7 Organisasjonsmessige endringer.
Gudstjenesteordningen ble behandlet i menighetsråds-
møte etter høring i menighetsutvalg og menighetsmøte.
Vedtaket går ut på  konsentrere høymessene om de 4
største kirkene kl.100 med mindre søndagssamlinger
kl.1700 på de andre kirkestedene. Vikersund menighets-
senter og Vaaraan fases ut som gudstjenestesteder.
Ordningen evalueres i 2004.

4.8 Oppfølging av mål og vedtak
Tiltak i Plan for kirken i Modum 2003 er i hovedsak
gjennomført  av menighetsrådet, menighetsutvalgene,
fagutvalgene og kirkestaben. Det vises til planen  og fag-
utvalgenes rapporter i denne melding.

• Nykirke menighetsutvalg:
- har fått fullført prosesjonskors til Nykirke. Innvies
25.01.04.
- har engasjert Kristin Lindberg til å lage nye kirketeks-
tiler i grønn, hvit og lilla arge.
- er i ferd med å etablere lekekrok i Nykirke. Leke-
kroken skal høytidelig åpnes  04.04.04.

• Stolene i Rud kirke ble levert  2003 etter vedtak gjort i
2002 av Rud menighetsutvalg.

• Heggen menighetsutvalg og  menighetsrådet  vedtok å
kjøpe inn lysglobe til Heggen. 
Globen var på plass til Allehelgensdag.

• Modum menighetsråd vedtok å låne ut etterlikningen
av Heggenfløyen til utstillingen Norge–Russland
2004–05.
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Kirkestatistikk 2003

Kirke forordn.gtj delt. herav m.nattv. delt. andre gtj. delt. heravm.nattv. delt.

Heggen 37 4775 8 268 11 973 0 -
Åmot 37 4991 30 2474 19 1341 8 227
Nykirke 17 1924 9 313 4 613 0 -
Snarum 19 1385 10 218 3 389 0 -
Rud 9 496 1 7 1 25 0 -
V.Spone 10 516 1 4 0 - - -
Gulsrud 4 196 0 - 2 93 0 -
Vikersund 5 105 2 27 8 626 2 33
Vaaraan 3 38 1 11 0 - - -

Kirke døpte konfirmerte vigde begravet

Heggen 56 54 13 53
Åmot 22 17 3 36
Nykirke 14 21 7 16
Snarum 9 12 1 18
Rud 3 6 2 8
V.Spone 2 10 2 9
Gulsrud 3 0 0 3

• Modum menighetsråd vedtok utleiesatser for kirkene
ved vielser  av  personer som ikke er bosatt i Modum,
eller som har meldt utflytting for mer enn 5 år siden.

• I et eget menighetsrådsmøte  ble ordningen med
menighetsutvalg evaluert med repr. for utvalgene til
stede. Rådet hadde også en evaluering av egen virk-
somhet.

• Leder av kirkegårdskontoret, Tone Hiorth, orienterte
menighetsråd og ansatte om ordningen med kirke-
gårdsdriften i Modum.        

4.8 Utsatte /ikke utførte vedlikeholdsoppgaver
Kirkene er ikke vedlikeholdt i tråd med den tempoplan

som Modum menighetsråd har vetatt. Dette skyldes
manglende bevilgninger.
Det har også vært vanskelig å få gjennomført mindre
vedlikeholdsarbeider pga. håndverkere som ikke har
hatt tid.
Bygningsutvalget hadde ikke befaring til kirkene pga. av
at det er allerede mange oppgaver som ikke er gjennom-
ført. Disse bør utføres først.

4.9 Spesielle forhold
Pga. vedlikehold som ikke ble utført, ble alternativt nytt
ringeanlegg innkjøpt til Heggen kirke. Innvendig ren-
hold  ble utført  av rengjøringsbyrå i Vestre Spone kirke,
Nykirke og  Heggen. 

apropos LIV PÅ MARS

«Vi er ikke autoriserte til å avvise levende 
vesener på noen stjerne, vesener som også kan
være forskjellige fra oss».

Kardinal Nicol Cusano (1401-64)

Påskeleirer på Solsetra!
* 2.–4. april  2.–4. klasse
* 5.–7. april  5.–7. klasse

Solsetra leirsted ligger ved Hagatjern i Nedre Eiker
kommune mellom Konnerud og Mjøndalen, ca. 16
km fra Drammen sentrum. Stedet eies og drives av
Det Norske Misjonsselskap og har fine tur-
muligheter. Har du lyst til å bli med på leir, kan du
melde deg på til:

Det Norske Misjonsselskap
Nedre Storgate 31
3015 DRAMMEN
Tlf.: 32 83 38 05
e-post: tevebu@nms.no

Forordnede gudstjenester er høymesser
og andre vanlige gudstjenester på søn-
og helligdag samt på julaften. 
Andre gudstjenester er gudstjenester
med særlige målgrupper som skoleguds-
tjenester, Tro og lys, Amazonas, samt
gudstjenester på andre dager enn søn-
og helligdager.
Vikersund menighetssenter og Vaaraan
hadde forordnede gudstjenester bare i
første halvår 2003.
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Vigde Dato Kirke
May Helen  Larsen og Bjørn Hartz Nilsen        08.11.2003  Åmot kirke
Gro  Søgaard og Håvard Inge  Søgaard          20.12.2003  Nykirke krk.

Døpte Dåpsdato Sted
Solveig Stange Espeseth                          09.11.2003 Heggen kirke 
Tuva Bratvold Fossen                               09.11.2003 Heggen kirke
Gard  Hollerud                                           09.11.2003 Åmot kirke
Markus  Dahl-Grøterud                            09.11.2003 Heggen kirke
Aurora Lilla Enerhaugen Krogstad         09.11.2003 Åmot kirke 
Martin  Helgerud                                         09.11.2003 Rud kirke
Nichlas Alexander Dahl Rasmussen       16.11.2003 Nykirke kirke
Nora-Karoline Sveaas Ranke                   16.11.2003 Nykirke kirke 
Mari  Knutrud                                              16.11.2003 Snarum krk. 
Helene Langeland Thorrud                       23.11.2003 Heggen kirke
Henrik  Nymoen                                         23.11.2003 Olavskirken
Mathias Leon  Moberget                           23.11.2003 Heggen kirke 
Vilde Marie Steen Haug                            30.11.2003 Heggen krk.
Tellef  Desserud                                         30.11.2003 Åmot kirke 
Lars Petter  Bottolfs                                   30.11.2003 Åmot krk. 
Arne-Magnar Røsten Berg                        07.12.2003                            Åmot kirke 
Malin  Ødeværp                                          14.12.2003 Åmot krk.
Kristine  Stillingen                                       14.12.2003 Olavskirken
Andreas  Liodden                                      14.12.2003 Åmot krk
Kristoffer  Røykenes                                  28.12.2003 Heggen kirke 
Magnus  Solheim                                       28.12.2003 Heggen krk.
Karoline Syvertsen Ørpen                         11.01.2004 Heggen kirke 
Andreas Klausen Ødegård                      11.01.2004 Bingen kapell
Hannah Hovland Pedersen                     18.01.2004                             Heggen kirke 
Syvert Brulid Blix                                        18.01.2004 Rud kirke
Isak Knive Kristoffersen                           18.01.2004 Åmot kirke
Line Elise  Bjørnstad                                 18.01.2004 Rud kirke

Døde
Navn Fødselsår Kirke Dato
Inge Sofie Strand 1933 Åmot kirke 12.08.2003
Borghild Finsrud 1917 Heggen kirke 13.11.2003
Andreas Peder Teigen 1921 Åmot kirke 14.11.2003   
Bjørn Christian Fredrik  Bergan 1920 Åmot kirke 25.11.2003
Jan Olav  Hovland 1979 Heggen kirke 26.11.2003
Jon  Lobben 1922 Nykirke 28.11.2003
Karl  Knivebakken                     1905 Vestre Spone kirke 02.12.2003
Gotfred  Pettersen 1913 Modumheimen kap. 03.12.2003
Magnhild Jørgine Granum 1918 Vestre Spone kirke 05.12.2003
Rolf  Hansen                              1931 Åmot kirke 09.12.2003
Rilda Fredrikke  Petterson       1915 Åmot kirke 10.12.2003
Engebret Arne Holm 1920 Snarum kirke 12.12.2003
Ragnar H.  Strand 1908 Åmot kirke 16.12.2003
Gunnar Sverre  Flattum 1941 Snarum kirke 18.12.2003
Margot Dortea  Gjefsen 1918 Åmot kirke 19.12.2003
Andreas Bernhard  Krona 1920 Heggen kirke 22.12.2003
Nora  Johansen 1906 Heggen kirke 23.12.2003
Rolf-Erik  Strand 1927 Heggen kirke 23.12.2003
Olav  Haugen 1907 Snarum kirke 30.12.2003
Astrid Marie  Høklie 1907 Åmot kirke 07.01.2004 
Leif  Gudbrandsen 1919 Åmot kirke 08.01.2004
Olaf  Austad 1919 Heggen kirke. 09.01.2004

Slekters gang 
Kirkelige handlinger i Modum sokn
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Walter  Haugerud 1917 Heggen kirke. 09.01.2004
Ruth  Jahr 1918 Heggen kirke. 13.01.2004

www.kirken.no
Informasjon om:

Ritualer, gudstjenester, prekentekster, tro, besluttende organer oa.



Returadresse:
Modum menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot

Fulldistribusjon

15. februar – Kr. forklarelsesdag
Joh. 17: 1 - 8
Heggen kl.11.00 Arild Løvik og Anne Hære
Åmot kl.11.00 Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00 Rune Stray 

22. februar – Søndag før faste
Joh. 12: 24 - 33
Nykirke kl.11.00 Per Arne Dahl, Lise Kleven 

og Stian Tveit
Snarum kl.11.00 Tore Hummelvoll og 

Knut Johnsen
Åmot kl.19.00 Tro og lys
Olavskirken kl.11.00 Notto Thelle

29. februar – 1.s.i faste
Matt. 16: 21 - 23
Rud kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.20.00 Runar J. Liodden og Stian Tveit

Olavskirken kl.11.00 John Kr. Rolfsnes

7. mars – 2.s.i faste
Luk. 7: 36 - 50
Vestre Spone kl.17.00 Arild Løvik og Knut Johnsen
Åmot: Ingen gudstjeneste
Olavskirken kl.11.00 Tor Eika

14. mars – 3.s.i faste
Hebr. 12: 1 - 3
Snarum kl.11.00 Jon Mamen og Anne Hæhre
Åmot kl.11.00 Runar J. Liodden og Stian 

Tveit. Tro og lys medvirker
Olavskirken kl.11.00 Elisa Stokka

21. mars - 4.s.i faste
Joh. 6: 24 - 36
Heggen kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00 Per Arne Dahl og Stian Tveit
Gulsrud kl.12.00 Tore Hummelvoll, Arild Løvik

og Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00 Rune Stray

28. mars – Maria budskapsdag
Luk. 1: 46 - 55
Heggen kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00 Arild Løvik og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00 Svein Jacobsen/ 

John K. Rolfsnes

4. april - Palmesøndag
Joh, 12: 12 - 24
Snarum kl.11.00 Tore Hummelvoll og 

Knut Johnsen
Nykirke kl.11.00 Runar J. Liodden og Stian Tveit

8. april – Skjærtorsdag
Jes. 53: 1 – 5
Heggen kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.20.00 Runar J. Liodden og 

Knut Johnsen
Olavskirken kl.20.00 Elisa Stokka

9. april – Langfredag
Joh. 18: 1 – 19.30
Heggen kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Olavskirken kl.20.00 Elisa Stokka

11. april – Påskedag
Joh. 20: 1 – 10
Heggen kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen

Åmot kl.11.00 Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.07.00 Elisa Stokka

12. april – 2. påskedag
Joh. 20: 11  - 18
Åmot kl.11.00 Per Arne Dahl og Stian Tveit
Snarum kl.18.00 Påsken i ord og toner 

v/ Tore Hummelvoll, Runar J. 
Liodden og Knut Johnsen

Gudstjenester
Gudstjenesten begynner kl. 11 når ikke annet tidspunkt er
angitt. Ved gudstjenestene i Olavskirken og i Åmot kirke 
er det søndagsskole. Se også annonser i lokalavisene.

www.modumkirke.no
- Årsmelding

- Virksomhetsplan


