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Vi lever i en tid hvor vi bombarderes
med bilder og synsinntrykk. Største-
parten av all informasjon vi mottar
daglig skjer gjennom bilder. Vi får så
mange inntrykk hele tiden at vi ikke
klarer å få med oss alt. Det er så
mange som ønsker å nå oss med sitt
budskap at det meste drukner i flim-
merhavet før det når oss.  I det bom-
berdement av inntrykk som kastes
mot oss må vi lære å skjelne mellom
viktig og uviktig. Hva ønsker jeg å bli
påvirket av?  

I kirkeåret er vi nå i slutten av fasteti-
den som leder frem mot påskehøyti-
den. Fastetiden er blir brukt til å kon-
sentrere seg om Jesu lidelse og veien
til korset. Fastetiden er en forbere-
delse til oppstandelsen på påskedag.
Tradisjonelt har man understreket
denne forberedelsestid ved å begren-
se visse aktiviteter, spise mer spar-
tansk osv. Denne tradisjon er det et
fåtall i vår kirke som gjennomfører
fullt ut.

Hvordan kan vi faste på en måte som gir
mening i vår tid? 
I middelalderen hadde de en faste-
skikk som de kalte øynenes faste. På
siste søndag før påske la de et klede
over alteret, slik at det ikke kunne bli
sett. Dette kledet ble så fjernet lang-
fredag eller påskeaften.

Hvorfor gjorde man så dette?
Blant annet fordi det uttrykte det en
solidaritet. Menigheten gjorde felles
sak med den botferdige, som offent-
lig angret sin synd. For ved fastens
begynnelse ble han utelukket fra å
delta i gudstjenesten. Når utsynet til
det hellige, til alteret, ble stengt stod
alle på likt plan: «Det er ingen forskjell,
for alle har syndet og har mistet herlighe-

ten fra Gud», som Paulus skriver i
Romerbrevet.

Forståelsen av det hele finner sted for
det indre øye, noen vil si i hjertet. Her
beredes plass for livet i all dets skrø-
peliget, et liv man ser oppstå av de
døde. Hva den troende ikke kan se
fysisk, kan de trenes opp til å se for
deres indre blikk, med troens øyne.

Jesus sier: «Øyet er legemets lys»

Vi kan velge hva vi skal se. Vi kan
velge hvilke lyskjegler som skal få
sende sitt budskap til oss. 

I fastetiden kan vi bestemme oss for å
avskjerme oss fra forstyrrende inn-
trykk. For at vi skal kunne se nyan-
sene på himmelen om kvelden, må vi
gå bort fra all kunstig belysning. Når
øyet blir avskjermet fra blendende
lys, har det mulighet til å se stjernene
på himmelen slik at man kan reflek-
tere over bildene vi ser der oppe.

Slik kan vi bruke fastetiden. Vi kan
velge å legge vekk det som blender
for evangeliets budskap. Når vi skjer-
mer oss, kan troens øye venne seg til
de bilder som evangeliene tegner opp
for oss. Troens øye må venne seg til
det mørke og det alvoret som ligger i
budskapet om Jesu lidelse og hans
vei til Golgata. Slik kan det lettere få
øye på det virkelig lys når Jesus på
påskemorgen gir oss det viktigste av
alle budskap: «Jeg er verdens lys».

”Troens øyne ser det, han gir liv og
fred”, heter det i påskesalmen Deg
være ære. Hva ser du når du lukker
øynene og tenker på påske?

red. Tore Hummelvoll

Troens øye ser det
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Etter påske for to år siden, fikk jeg svært
mange brev og henvendelser fordi jeg i
en radiopreken fra Åmot kirke sa noe om
min egen angst for å dø.

Jeg innrømmet at det å være prest
ikke nødvendigvis gjorde det lettere
å se døden i øynene, og  at det å stå
ved gravkanten slett ikke blir en
rutinesak som jeg mestrer greit og
uanfektet. Reaksjonene var svært
forskjellige. Noen lurte på om jeg
hadde mistet troen, mens andre syn-
tes det var frigjørende med en prest
som kunne innrømme at han var litt
tvilsom i blant. For meg var døds-
angsten høyst reell og ekte, og det
ville blitt helt feil å late som om jeg
aldri syntes forholdet til døden var
vanskelig. Presten har det , som folk
flest, på de fleste av livets områder.
To år etter er noe blitt annerledes.
Det har skjedd ett eller annet med
meg, troen min og mitt forhold til
døden. Av en eller annen grunn har
ikke dødsangsten det samme grepet
på meg. Jeg møter døden mye og
ofte i mitt arbeid som prest. Men jeg
er mindre opptatt av egen døds-
angst, og tenker ikke så ofte på egen
død når jeg står ved gravkanten
med tre skuffer jord. Hva har
skjedd?

Kan det hende at det å snakke med andre
om eget liv og egen død har gjort disse
spørsmålene mindre farlige?

Kan det hende at dødsangsten er
blitt mindre fordi de fem barna våre
er blitt større og i ferd med å bli
voksne? Eller kan det rett og slett
handle om at jeg har fått et nærmere
forhold mellom min tro og de store
livsspørsmålene? Det handler sik-
kert om en sum av dette, og mer til.
Men jeg vet at noe har skjedd med
mitt forhold til den trosbekjennelsen
som lyder i kirken hver eneste søn-
dag. Denne apostoliske trosbekjen-
nelsen har fulgt den kristne menig-
het fra kirkens første begynnelse.
Før kvinner og menn hadde noe for-
hold til Bibelen har denne muntlige
bekjennelsen i gudstjenesten holdt
mennesker oppe i gode og onde

dager. Bekjennelsen er blitt brukt til
å holde tvil og mismot fra livet. Ja,
trosbekjennelsen er blitt brukt på
selve livet i visshet om at Jesus ikke
kom for å gjøre oss til religiøse skik-
kelser, men til mennesker. Som sal-
medikteren Grundtvig sa det, da
han oppdaget trosbekjennelsens
evangelium i sitt livs avgjørende
krise: «Kristus kom ikke for å frelse
oss fra livet, men til livet - menneske
først og kristen så!»

Fra å være et ledd i gudstjenestens litur-
gi, er trosbekjennelsen i større grad  blitt
noe jeg bekjenner i ulike livssituasjoner.

Når jeg kjører bil eller når jeg går på
skauen. Når jeg ikke får sove eller
kjenner at det røyner på. Jeg bruker
trosbekjennelsen på livet mitt, og
utruster meg på den måten med
andres visshet og andres dyrt kjøpte
tro: ”Jeg tror på Gud  Fader, den all-
mektige, himmelens og jordens ska-
per….Jeg tror på syndenes forla-
telse, legemets oppstandelse og det
evige liv”. Jeg er ikke et sterkt tro-
ende menneske, og kristen tro har
heller aldri handlet om skråsikker-
het. Når Kierkegaard opplevde
troen som om å kaste seg ut på de 70
000 favners dyp, er det da ikke så
rart at en skarve Herrens tjener i
Norge trenger troen som livsassis-
tanse og evigheten som livskraft. 

Derfor betyr også påskedagene stadig
mer for meg.

Alt som skjer påskedagene kan få
betydning for livet mitt og hverda-
gene mine. Skjærtorsdag minnes jeg
på at jeg er like avhengig av felles-
skap som Jesu disipler var det. Det
gikk ikke av seg selv for Jesu disi-
pler, og det går ikke av seg selv for
presten heller. Jeg trenger næring til
troen og det fellesskap som Jesus
ordnet i stand for sine skjærtorsdag.
Langfredag går det opp for meg at
Jesus døde for mine synder og for-
sonte oss med Gud, vår skaper og
Far. Denne lange fredagen forsøker
han å si: ” Du skal slippe å plage deg
selv med dine nederlag. Alt er forso-
net! Straffen ble lagt på meg for at
du skulle ha fred”. Og så kommer
påskemorgen med sol - oppgang for hele
verden. Jesus seiret over døden. Og
så lenge Jesus lever kan håpet ikke
dø. Jeg som lenge har trøstet meg
med at det er håp så lenge det er liv,
lærer en annen lekse, en bedre lekse
og en sannere lekse: «SÅ LENGE
DET ER HÅP ER DET LIV». Da kan
det bli en god og velsignet påske
som følger oss inn i  nye hverdager.

Av menighetsprest Per Arne Dahl

Så lenge det er håp er det liv

Foto: Tore Hummelvoll.
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Noe vi alltid kan bli bedre på, alle
som en, er å kommunisere klart.
Både det å formidle våre budskap
slik at de blir i samsvar med det vi
ønsker. Og det å kunne være en god
lytter. Dette gjelder i alle livets
sammenhenger, men blir særlig vik-
tig i et parforhold.

Se for deg følgende situasjon. Kari
og Ola er forholdsvis nyetablert. Ola
kommer sliten hjem fra jobb en dag,
og tenker at det kunne vært deilig å
droppe alt middagsstyret hjemme
og heller få med Kari ut og spise
kina-mat.

O: Hva med middag i dag?

K: (Hører: Når er middagen ferdig?)
Hvorfor er det alltid jeg som skal ha
ansvaret for den?

O: (Hører svaret som et angrep, synes
hun er urettferdig.) Det er ikke alltid
ditt ansvar. I forrige uke ordnet jeg mid-
dag på onsdag.

K: (Frustrert.) Å ta med hjem en fer-
dig-pizza er ikke å lage middag.

O: (Økende ergrelse, gir opp.) Jeg hadde
egentlig ikke lyst til å gå ut med deg
likevel.

K: (Forvirret.) Du har ikke sagt noe
om å gå ut.

O: (Sint.) Jovisst. Det var jo det jeg
spurte om først, og så ble du bare drit-
sur.

K: Jeg dritsur? Du har ikke sagt noe
om å gå ut.

O: Jo så men!

K: Og du kan jo aldri ta feil!

Og slik kan de trappe opp til en rik-
tig hyggelig ettermiddag sammen.
Fordi Olas opprinnelig gode hen-
sikt, som ikke ble klart uttrykt, hel-
ler ikke blir oppfattet av Kari. Noe
som fører til hennes i og for seg helt

rimelige reaksjon på en skjev
arbeidsdeling. Og så videre.

Filtere

Det er mye som kan ødelegge for en
klar kommunikasjon. Markman
m.fl. (Samlivsboken) kaller dette for
filtere. Fire hovedtyper nevnes:

1. Uoppmerksomhet. Her kan det
være både ytre og indre faktorer
som kan påvirke det som skjer, for
eksempel støy (at TV’en står på),
eller at vi rett og slett er for trøtte.

2. Følelsesmessig ubalanse. Når vi
er i dårlig humør, oppfatter vi
partneren atskillig mer negativt
enn nødvendig. Det blir vanskelig
både å formidle noe eller å lytte.

3. Forventninger. Våre forestillinger
påvirker hvordan vi oppfatter
ting. Vi hører det vi på forhånd
venter å høre. Jfr. de såkalte selv-
oppfyllende profetier: det blir slik
vi venter å finne det.

4. Forskjeller i stil. Han kan ha med
seg fra sitt barndomshjem en
vane med å rope opp for det min-
ste, og hun er vant til å pakke alt
pent og forsiktig inn i bomull. Da
har de noe å jobbe med.

Alt dette tatt i betraktning, er det jo
egentlig ganske utrolig at vi greier å
forstå hverandre såpass bra som vi
gjør.

På trynet i hverdagen

Når vi er forelsket, virker det ofte
lettere. Vi justerer på en måte bølge-
lengdene våre i forhold til hveran-
dre. Men den dype sjelefrende-kon-
takten vi opplever i forelskelses-
fasen, kan fort gå over i et slitsomt
hverdagsforhold.

Særlig når vi begynner å få barn. Da
er tidsklemma statistisk sett sterkest,
og økonomien mest presset.
Seksualiteten og samlivet endrer

seg. Vi kjenner sterkt savnet av de
individuelle behov vi har gitt avkall
på. Vi opplever oss mindre forstått
enn før. Og kan trekke oss tilbake fra
hverandre i såret stolthet.

Mange parforhold sprekker i denne
fasen. Ikke først og fremst fordi de to
plutselig ikke er glade i hverandre
lenger. Heller ikke primært på
grunn av tidsklemma og ulikhetene.
Men fordi parene ikke greier å snak-
ke skikkelig sammen om det som
skjer.

Her bør det vel også inn en liten
parentes om kjønnsroller. Erfaringer
viser at tre av fire skilsmisser blir
satt i gang av kvinner. Det mangler
fortsatt en del på å få til en rettferdig
fordeling av arbeidet i heimen.
Kanskje ikke så rart at den som hele
tiden opplever å bli sittende igjen
med "svarteper" og ikke bli verdsatt,
kan føle et behov for å bryte ut. Et
mer likestilt parforhold krever mer
samarbeid og kommunikasjon. I
følge nyere forskning er det nettopp
de mer likestilte parforhold som har
størst slitestyrke i det lange løp. Det
er også de parene som best greier å
snakke sammen om det som skjer.
Underveis.

Å kunne lytte

Det er nok lytting det skorter mest
på, når vi skal få til en bedre kom-
munikasjon. Tenk bare etter hvor-
dan det ofte er for oss. Vi hører ikke
skikkelig etter hva den andre sier,
fordi vi er alt for opptatt av å finne
ut hva vi skal si tilbake. Kanskje det
dreier seg om våre egne udekkede
behov. Vi greier ikke å engasjere oss
eller leve oss inn i hva den andre
sier. Det blir "mitt" istedenfor "ditt"
eller "vårt". Vi opplever oss ikke
skikkelig hørt eller sett selv. Derfor
greier vi heller ikke å være til stede
for den andre.

Kommunikasjon i samlivet – del 3

Den evindelige 
kommunikasjon i vårt samliv
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Skal vi kunne lytte, trenger vi begge
å oppleve samtalen som trygg. Vi
trenger en opplevelse av å bli sett og
hørt og forstått og respektert. Når
temaene blir vanskelige, forsvinner
denne opplevelsen fort, og trygghe-
ten blir truet. En viss struktur eller
forutsigbarhet kan være til hjelp her.

F.eks. på samlivskurset PREP, som
Samlivssenteret har lansert, blir det
brukt en egen tale-/lytte-teknikk for
å sikre større trygghet og struktur
for de vanskelige samtalene. I denne
modellen blir partene tvunget til å
gjenta med egne ord den andres
utsagn, til det er samsvar mellom
begges forståelse av uenigheten.

Når dette blir trent skikkelig inn,
kan det være til virkelig god hjelp.
Det sikrer at jeg opplever å bli for-
stått av den andre. Og dermed er jeg
også mer innstilt på å forstå den
andre, selv om jeg er uenig med
henne.

Problemløsningen

Når vi slik kan få til en konstruktiv

kommunikasjon, hvor vi greier å
forstå hverandre, er det også mye
lettere å få til en god problemløs-
ning. Til dette fins mange bra
modeller, bl.a. i samlivskurset PREP.
Men forutsetningen for at disse skal
kunne fungere, er at det blir gjort et
godt forarbeid på den gjensidige for-
ståelsen.

Noen konflikter i et parforhold kan
aldri bli løst. Disse må vi lære oss å
leve med. Oppgaven blir da å sørge
for at disse problemene, som tross
alt bare representerer en liten flik av
helheten, ikke får ødelegge for alt
det gode i forholdet.

To ting blir viktig når man skal i
gang med konflikthåndteringen. Det
første er å jobbe sammen som et
team, dvs. stå sammen og prøve å
plassere problemene utenfor skudd-
linjen mellom oss. Det andre er å
unngå de raske løsninger, dvs. først
samtale om problemene slik at det er
skapt en god gjensidig forståelse, før
en prøver å løse dem.

I selve problemjobbinga er det klokt

å være klar og spesifikk nok på hva
man skal ta opp. Videre er der gun-
stig å prøve å være skikkelig kreativ,
og få fram flest mulig ideer til løs-
ninger. Og så må man forhandle og
kompromisse til man finner fram til
et brukbart felles resultat som begge
kan oppleve som OK.

Dette kan trenes inn som en ferdig-
het, og vil ofte fungere bra. Men det
er helt avhengig av et grunnarbeid
med forståelse og respekt. Det
begynner med god lytting. Det er
nok ingen tilfeldighet at Vårherre
har skapt oss med to ører, men bare
med en munn.

Berger J. Hareide,
Modum Bads Samlivssenter

Neste artikkel:
Vennskap, forpliktelse og 
tilgivelse.
Vil du vite mer om 
Samlivssenteret og PREP: se 
www.samlivssenteret.no
Gjennom Samlivssenteret kan
du også kjøpe Samlivsboken.

Collage: Tore Hummelvoll.
«Vi satt lenge oppe natt til fredag. I mørket, med levende lys, oppdaget vi plutselig at det var mulig å snakke sammen.»

Uttalelse til Stjørdals Blad etter ti timer langt strømbrudd.
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Det får da være grenser….

Et mørkt rom

Tenk deg at du får et bind for øyne-
ne dine. Alt er mørkt. Du ser ingen-
ting. En person leder deg inn i et
ukjent rom hvor du aldri før har satt
dine bein. Hvilke tanker og følelser
hadde dukket opp i deg? Jeg ville
nok blitt både usikker og utrygg i en
slik situasjon. Kanskje er det et hull i
gulvet? Er det noen her som kom-
mer til å skremme meg? Kanskje er
det en stålampe på gulvet? Hvor er
veggene, hvor stort er egentlig rom-
met? Veien ut av utryggheten er å bli
kjent med rommet. Etter hvert som
vi får kartlagt rommet vet vi mer om
hvor vi kan gå hen uten å skade oss!
Kjennskapen til veggene og det
andre som fyller rommet skaper
trygghet. Et mørkt rom uten å kjen-
ne hvor veggene er skaper utrygg-
het.

Ukjent verden

Slik er det for et barn når det blir
født ut i en ukjent verden. Barn
trenger oppfølging for å bli trygge.
Grenser er et uttrykk for foreldrenes
omsorg og kjærlighet. Grensene gir
trygghet. Hva skal barnet spise?
Hva skal barnet ha på seg? Hva er
galt å gjøre? Når skal de legge seg?
Disse og andre spørsmål trenger
barna å lære mer om for å kunne ta
ansvar for sitt eget og andres liv. Jeg
husker da jeg var barn var jeg mis-

unnelig på en kamerat av meg som
fikk lov til å være ute så lenge han
ville, mens jeg ble ropt inn midt i
aktiviteten som vi hadde det så gøy
med. I ettertid har jeg skjønt at
kameraten min hadde det ikke så
greit. Foreldrene brydde seg ikke så
mye. Grenseløsheten var ikke så
morsomt for ham som jeg først trod-
de. 

Verdivalg

Samfunnet vi lever i åpner for et
mangfold av verdier og holdninger.
Ved dåpen i kirken lover foreldrene
å gi barnet sitt en kristen oppdra-
gelse. Sentralt i en slik oppdragelse
står de kristne verdiene. Disse verdi-
ene er ikke et resultat av filosofi og
vitenskap, men handler blant annet

om hvordan Jesus møtte mennesker
i ord og handling, slik vi kan lese i
de mange fortellingene i evangeli-
ene. Å lese for barna våre om den
barmhjertige samaritan i Lukas
kapittel 10 lærer dem mer om
omsorg for hverandre enn bare å si:
«Du må være glad i andre mennes-
ker.» Bibelfortellinger er en skatte-
kiste for både barn og voksne når
det gjelder kristne verdier og hold-
ninger. Disse verdiene har altså for-
eldrene og fadderne ved dåpen lovet
å få prege oppdragelsen i hjemmet. 

Det får da være grenser…  Uttrykket
er ikke ment som en snerpete befa-
ling, men jeg ønsker å oppmuntre
oss foreldre til å våge å sette grenser
for de dyrebare barna og ungdom-
mene våre. For grenser gir trygghet.
Grenser hjelper dem til å forstå hva
livet handler om. Å gi de unge
denne livshjelpen utruster dem til et
ansvarlig liv som voksne. Det er
kjærlighet!

Kateketen i Modum, Arild Løvik,
henter ofte fram et bibelord til inspi-
rasjon i arbeidet sitt: «Lær gutten den
veien han skal gå, så forlater han den
ikke når han blir gammel.» (Ordsprå-
kene 22, vers 6) 

Neste gang: Hvilke verdier gir vi
barna våre?

Runar J. Liodden

Drypp fra døpefonten
- innspill til opplæringen etter dåpen

Døpefonten i Heggen.

Velkommen til en 
annerledes dag med 

Modum Soul Children

Gratis konsert i 
Åmot kirke 9. mai kl. 17.00

Dyktige 10–13 åringer trøkker til
med musikk, sang og dans.

Men fra kl. 15.00–17.00 er det
åpent multimarked.

Her er det mulighet for å kjøpe
seg litt massasje, papirbretting,
manikyr, en skopuss, hair-ekstensi-
on, lære en dans, litt brakedance,
fiskedam for de minste, kanskje
noen discotriks og mye mer. Alt
for billige penger.

Det blir også mulighet for å
kjøpe kake, vafler, kafe og brus på
kirketorget.

Kl. 16.00– Utlodning/basar

Dere kan da ikke gå glipp av
dette??



Denne gang: Øynene
Øynene er viktige i Bibelen og i vår
hverdag. Jesus helbredet mange
blinde, syke og lamme. Den mest
kjente blinde var kanskje Bartimeus,
som satt utenfor Jeriko og ropte:
”Kyrie eleison, Herre miskunn”.
Jesus belønnet hans tro og iver med
å gi han synet igjen.

Det beste for et menneske er å finne nåde
for ens øyne, slik som Noah fant nåde
for Herrens øyne.

Varianten av dette er løftet til
Sakarja om at hans sønn Johannes
skal være stor i herrens øyne. Av
dette har vi fått stor i andres øyne.
Potifars hustru prøvde å friste Josef

og Bibelen sier at hun kastet sine øyne
på Josef, et uttrykk som gjerne brukes
for å beskrive at en finner en person
eller gjenstand attråverdig. Det sies
også om to av jødenes eldste at de
kastet sine øyne på Susanna i badet, den

vakre kvinnen utløste deres begjær.
Bibelen bruker også uttrykk som
øyentjener, øyenslyst og øyensten.
Det fortelles om Adam og Eva etter
syndefallet at «deres øyen ble åpne, og
de merket at de var nakne». 

Det gamle testamente omtaler også
den gamle tenkningen om at en
skulle straffe øye for øye og tann for

tann slik en fremdeles gjør i enkelte
mer fundamentalistiske religioner.
En variant av dette er å se skjevt til
noen slik kong Saul i sin sjalusi så
skjevt til David og ble misunnelig
fordi David hadde støtte i folket. 

Andre igjen ser gjennom fingrene med
noe når de later som om de ikke ser
at noen gjør noe galt. Dette er fra
eldre bibeloversettelser, der det når
heter: «-de som lukker øynene for noe». 

Jesus talte en gang om hvor mye let-
ter det er å se små feil hos andre enn
de større feil hos seg selv. Da sa han:
Hvorfor ser du flisen i din brors øye,
men bjelken i ditt eget øye legger du ikke
merke til?

Fra Dag Kjær Smemo: 
Apostlenes hester. 

Bibelord fra topp til tå. 
Det norske bibelselskap.
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Coca-Cola i Kerala, India, utbytter
og forurenser vannressurser som
skulle tilfalt lokale stammesam-
funn og bønder. Sårbare kasteløse i
Kerala er berørt ved at grunnvann-
standen er redusert. Det lille van-
net som fortsatt er der, er foruren-
set av tungmetaller fra brusfabrik-
ken. Lokalbefolkningen hevder de
har blitt syke av forgiftning og at
de har mistet levebrødet sitt på
grunn av manglende tilgang til
vann og utarmet jordsmonn. 

Lokalbefolkningen har lenge pro-
testert mot Coca-Colas inngrep i
naturressursene i Kerala. Også flere
internasjonale organisasjoner har
bidratt med støttekampanjer.
Brønnene er nå midlertidig stengt,
men kampen for å få nedlagt fabrik-
ken og få kompensasjon for ødeleg-
gelsene fortsetter.

Lokalbefolkningen har i over to år
krevd at selskapet stenger fabrik-
ken og betaler kompensasjon for
den urett de har gjort mot lokalbe-
folkningen og naturen. Kirkens
Nødhjelp støtter deres krav, og
oppfordrer derfor folk i Norge til å
boikotte Coca-Colas produkter
inntil kravene er innfridd. 

– Eneste måten forbrukerne kan
ramme Coca-Cola på er å la være å
kjøpe deres produkter: Coca-Cola,
Coca-Cola light, Tab X-tra, Fanta,
BonAqua, Urge, AquArius og
Kuli, sier avdelingsleder Gunstein
Instefjord. 

Kirkens Nødhjelp ønsker å gå i
dialog med Coca-Cola Norge, og
har derfor varslet dem om kam-
panjen på forhånd. 

Mer informasjon om kampanjen:
www.nca.no

Bibelord fra topp til tå

Make Coke Change!
Coca-Cola har ødelagt livsgrunnlaget for tusener av mennesker i India. 
Bli med på Kirkens Nødhjelps kampanje! 



s l i p p e
seg løs.
Det er lett
å bli en av
g j e n g e n .
Det merkes
ved at det sta-
dig kommer
nye, som fort-
setter – og tar
med seg nye ven-
ner.

Det er ikke lett å få
øye på himmelen
gjennom vinduene i
rommet. Men likevel er
det som om den er der;
inne i rommet, i fellesska-
pet, i gleden og latteren.
Det er som om  gymsalen på
Modum Bad rives ut av både
tid og sted når den fylles av
lekende ungdommer. Felles-
skapet i gymsalen blir ikke lig-
gende igjen som et par gjenglem-
te joggesko etter samlinga, men
følger oss i hverdagen både til
glede, støtte og inspirasjon.

«Ta meg med deg» – til Norefjell!

Et KRIK lokallag med respekt for seg
selv og for de vinterlige aktiviteter bør ha
en skihelg i løpet av vinteren. KRIK
Modum tok derfor turen til Norefjell en helg
i februar. 
Det var mange som hadde lyst til å være med
på årets skihelg. I alt 14 KRIKere snørte sin
sekk, spente sine ski, akebrett og snowboard for
å tilbringe en helg sammen ved foten av det store
fjellet i nord.

Toros tomatsuppe ønsket oss varmt velkommen, og
alle samlet seg rundt bordet til et hyggelig måltid.
Utover kvelden var det både sang, spill, morro og
store forventninger for morgendagen. I tillegg til å
være skiturister denne helga var det flere av oss som
fikk prøve seg som gårdbruker; stell av 70 sauer, to
hunder og katten Max var inkludert i oppholdet.
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KRIK på tur

KRIK – 
Kristen Idrettskontakt

KRIK er en kristen barne- og ung-
domsorganisasjon. KRIK er ikke et
idrettslag, men et samlingspunkt for
kristne- og ikke kristne idrettsglade
ungdommer. KRIK ønsker å jobbe
for at mennesker skal komme til tro
på Jesus, bli bevart i troen og inspi-
rert til kristent liv i idrettslag og
menighet. KRIK Modum er et lokal-
lag under KRIK. Vi har samlinger
annenhver mandag (partallsuker)
klokka 18.00-19.30 i gymsalen på
Modum Bad. På samlingene er vi
15–20 stk i alderen 13–19 år. Denne
våren ser det ut til at vi blir enda
flere.  Vi har forskjellige ballaktivite-
ter og leker. Hver samling avsluttes
med et ord for kvelden, og boller!

KRIKsamling

Det er mandag. Det er en av de
mandagene som gymsalen på
Modum Bad fylles av ungdommer.
Det er en av de mandagene vi for-
venter noe av og som vi gleder oss
til. KRIK Modum samles for å leke,
le og slite. Og vi skal dele det vik-
tigste. Forventningene når lett opp
til taket i gymsalen. Vi forventer noe
av hverandre, av fellesskapet, av
leken og av Gud. Kanskje forventes
også et lite glimt av himmelen? Går
det egentlig an å finne den i en så
liten gymsal?... 

Vår gymsal er som gymsaler flest.
Men noe skjer; i løpet av et øyeblikk
blir gymsalen noe mer enn bare en
kald gymsal. I det klokka passerer
seks fylles den av liv og lyst. Den
blir til et sted med trygge vegger
hvor det er godt å være. Leken set-
tes i gang, og latter gjør stemningen
lett og fri. Her er det stor innsats og
engasjement fra både ungdommer
og ledere. Alle kan være seg selv og



Lørdagen gikk med til fri utfoldelse i bakkene på
Norefjell skisenter. Sol og klar, blå himmel gav
utgangspunkt for en perfekt dag. Utfordringene sto
i kø i form av heseblesende svev og stor fart, eller
eventuelt liten fart og uheldige fall... Ja, for noen
tok helga tidlig slutt; Ringerike sykehus måtte ta
seg av en KRIKer med håndleddsbrudd... 

Tema for kvelden var vår nye egendesigna t-
skjorte hvor budskapet er «Ta meg med
deg! Kom la oss løpe!»; med andre ord; vi
ønsker å være et inkluderende fellesskap.

På søndagen hadde vi fokus på aking,
hopp og bålkos som siste oppladning
før reklamestunt på Amazonas.

Til slutt vil vi si til dere mellom
13–19; 

HJERTELIG VELKOMMEN 
I KRIK-FELLESSKAPET!!

Hilsen alle oss i 
KRIK Modum.
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Alle foto: Odd Røvng



Hans Johan Aamodt fra Sysle er en
kunstner med tre. Derfor fikk han
oppdrag med å lage prosesjonskors
for både Nykirke og Snarum. De ble
innviet 25. januar og 14. mars.

– Hvordan har det vært å jobbe med
disse korsene?

– Det var jo en utfordring. Jeg ante
ikke hvordan et prosesjonskors var
da jeg ble spurt. Måtte jo se et før jeg
kunne gå i gang. Lette en del på
internett for å se hvordan et slikt
kors kunne se ut. Ingen av de jeg så
kunne jeg bruke. Jeg måtte jo tilpas-
se de til kirkenes interiør. Derfor ble
de helt ulike.
– Jeg føler at det var en ære å jobbe
med korset til Snarum, siden det er
kirken jeg har et spesielt forhold til.

– Hvordan vil du beskrive de to kor-
sene?

På korset i Nykirke er det agantus-
bord og skjæring rundt korset med
rosen på fremsiden. De fem rosebla-
dene skal symbolisere Jesu fem sår. I
Snarum har jeg tatt motivet etter sta-
vene på prekestolen. Symbolet kan
sammenliknes med en firkløver og
de fire bladene symboliserer de fire
verdenshjørner.
– Jeg har lært en del om symbolene i
kjerkene ved å jobbe med disse pro-
sjektene. Jeg hadde en del samtaler
med konsulent Thoresen på bispe-
dømmekontoret underveis.

– Når startet du disse prosjektene?

– I fjor sommer. Jeg ble ferdig med
korset til Nykirke til jul. Plundra en
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Hans Johan Aamodt:

En ære å få lage korsene

Hans Johan Aamodt.

Foto: Tore Hummelvoll.
Fra Aamodts tredreierverksted.
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del med fargene for å tilpasse de til
kirkerommet. I Snarum traff jeg vel-
dig bra. I Snarum er det brukt lase-
ring og det er en ny metode for meg.
Det ble noen turer opp for å teste ut.
Det sies at Arne Hov, som ledet opp-
malingen av Snarum i 1956, brukte
surmelk i laseringsoljen. Det har
ikke jeg turt å bruke, men det ble et
bra resultat.
– Det har vært spennende og kre-
vende å jobbe med disse korsene.
Man lager jo bare ett slag av hver. Så
det måtte en del tenkearbeid for
finne den rette løsningen.

– Har du gjort deg opp noen tanker om
korset som kristent symbol?

– Vanskelig å sette ord på det.
Bruken av korset er så nytt for meg.
Det er stilig med slikt kors i kirkene.
Jeg sitter med en følelse av å ha
laget noe som skal gå i arv i flere
generasjoner.

Tore Hummelvoll

Korset i Nykirke.

Korset i Snarum. Korset i Snarum.

Korset i Nykirke.

Nytt fra Nykirke
Hvis du nylig har vært i Nykirke,
har du kanskje oppdaget noe nytt
i kirken: Både foran og bak i kir-
kerommet er det tatt vekk noen
benker, halvbenkene som stod
bak er flyttet foran i kirken for å
gi bedre plass til musikere eller
kor. På den åpne plassen bak er
det kommet barnemøbler, et
mykt teppe på gulvet og en benk
med skap og hyller i.
Denne benken er full av spen-
nende leker, som barna kan leke
med under gudstjenestene i kir-
ken.
Søndag 22. februar ble lekekro-
ken høytidelig åpnet med snor-
klipping og utpakking av alle
lekene. Det var nesten som en
ekstra julaften.

Til allehelgensdag høsten 2002
kom lysgloben på plass i kirke-
rommet.

Når dåpsfølget eller konfirman-
tene kommer inn i kirken ved
starten av gudstjenesten, bæres
prosesjonskorset foran. Hittil har
vi lånt korset fra Åmot kirke,
men nå har Nykirke fått sitt eget.
Hans Johan Aamodt, treskjærer
fra Sysle, har laget prosesjonskor-
set i samme stil som den øvrige
utsmykningen i Nykirke, og
resultatet er et kors som harmo-
nerer godt med kirken.
Prosesjonskorset ble tatt i bruk
under gudstjenesten 25. januar.

Nykirke skal også få nye kirke-
tekstiler. Tekstilkunstner Kristin
Lindberg, som er bosatt på
Noresund, er i full sving med å
lage messehakler, stolaer og ante-
pendier ( ”skjørtet” rundt alteret )
samt prekestolkleder i hvitt,
grønt og lilla. 

Alle disse nyanskaffelsene blir
finansiert med penger fra Ove
Conrad Rypaas legat, som er en
testamentarisk gave som ble gitt
til Nykirke i år 2000.

Lise Kleven

Foto av kors: Aamodt.



Påsken

Skjærtorsdag
Fotvasking er en symbolsk hand-
ling som TRO OG LYS-bevegelsen
bruker over hele verden.  Vi her i
Modum praktiserte det 1. gang
skjærtorsdag 2003.
Og kl. 18 skjærtorsdag i år inviterer
vi igjen i Åmot kirke. Se påske-pro-
gram andre steder i bladet.

Langfredag
arrangere vi også i år drama hvor vi
sammen øver og fremfører budska-
pet på denne dagen. Kom og bli
med! Alle er velkommen til Åmot
kirke!
Kl. 18 – Kirkekaffe.
Kl. 19 – Langfredagsdrama. 

Tro og lys.

Per Arne Dahl 
påskeprest i NRK P-1

Menighetsprest i Åmot kirke Per
Arne Dahl skal være prest i NRK P-
1 denne påsken. Fra mandag til ons-
dag i den stille uken har han morge-
nandaktene, og skjærtorsdag fra
klokken 11–12 deltar han i et pro-
gram om påskedagenes livskraftige
budskap ammen med programsek-
retær Helge Gudmundsen. 
Langfredag er Dahl ansvarlig for
gudstjenesten fra Sjusjøen Fjellkirke
sammen med tekstleser Morten
Jostad, sangeren Sverre Moe og
musikerne Arnfinn Hasle og Tom
Pettersen. 
2. påskedag overføres gudstjenesten
fra Åmot kirke i Buskerud. Der har
Dahl med seg menighetsmusiker
Stian Tveit, solistene Liv Anna
Furnes og Oscar Fidjestøl samt
musikerne Hilde Kjøll, violin og
Håkon Skagen, bratsj.
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Rullestolen
Vi har fått en rullestol fra
Hjelpemiddelsentralen i Buskerud.
Stolen står på Lageret i Åmot kirke
og kan brukes av den som er
avhengig av rullestol, men som
synes det er tungvint å frakte egen
stol til kirken.

Selvhjelpgrupper/sorg-
grupper våren 2004

Frivillighetssentralen og  Kirke-
kontoret fortsetter å samarbeide
om å invitere til selvhjelpgrupper
/ sorggrupper. Gruppene kan ta i
mot nye deltakere. 
Gruppene er for personer som
har opplevd:

• å miste ektefelle / samboer 
• å miste foreldre (nystartet 

gruppe for voksne) 
• selvmord i nærmeste familie 
• samlivsbrudd 

Gruppelederne som i flere år har
ledet gruppe for foreldre som har
mistet voksne barn, kan starte ny
gruppe.

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.

Årsmøte og fest for frivillige
Tirsdag 2. mars var det årsmøte for Modum sokn og fest for frivillige i Modum.

Anne Marthe Tangen, Guro Tangen, Trym Gjermundbo og Stian Tveit.

Kirkeverge Harald
Kvaase orienterer på års-
møte for Modum sokn.
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Felles gudstjeneste

Modum Soul Children.

Søndag 8. februar var det felles
gudstjeneste på Betlehem i Geithus.
Gudstjenesten var forberedt av et
økumenisk (felleskirkelig) forum
som har navnet DELTA og er ledet
av Runar J. Liodden. Medlemmer av
forumet er fra Pinsemenigheten,
Frelsesarmeen og Den norske kirke.

Foto: Tore Hummelvoll.

Redaktør søkes til 
Modum menighetsblad

Har du idéer til hvordan vårt gode
menighetsblad kan bli enda bedre? 

Muligheten er nå til stede dersom
du har lyst til å ta redaktør-
ansvaret framover.
Vi gir en godtgjøring pr. nr.

Ta kontakt med Tore Hummelvoll
eller Harald Kvaase ved Modum
kirkekontor.



www.kirken.no

Informasjon om: Ritualer,
gudstjenester, prekentekster,
tro, besluttende organer oa.
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Døpte Dåpsdato Sted
Hannah Hovland Pedersen 18.01.2004 Heggen kirke
Syvert Brulid Blix 18.01.2004 Rud kirke 
Line-Elise Bjørnstad Thorvaldsen 18.01.2004 Rud kirke 
Isak Knive Kristoffersen 18.01.2004 Åmot kirke 
Iselin Andrea Grung Gundersen 25.01.2004 Nykirke kirke 
Mia Grøterud Evenstad 01.02.2004 Heggen kirke
Emma-Johanne  Hoff 01.02.2004 Heggen kirke
Anne Helene Bunæs Hansen 15.02.2004 Heggen kirke
Synnøve Berg Vålerhaugen 15.02.2004 Åmot kirke 
Emilie  Austad 15.02.2004 Heggen kirke
Thomas  Ebbesberg 22.02.2004 Nykirke kirke
Aurora  Moberget 22.02.2004 Nykirke kirke
Oscar Plomås Strandbråten 22.02.2004 Nykirke kirke
Mia Madeleine  Svendby 29.02.2004’ Rud kirke
Thomas  Kronstad 29.02.2004 Rud kirke

Vigde Dato Kirke
Torunn Maalfrid  Haare og Helge  Solbakken    21.02.2004  Nykirke kirke
Trude  Plomås og Vegard  Strandbråten            22.02.2004  Nykirke kirke

Døde
Rettelse: Borghild Finsrud, begravet I Heggen 13.11.03 var født I 1931, ikke I 1917 som det stod I forrige menighets-
blad.
Navn Fødselsår Kirke Dato
Jenny Othilie Strøm 1927 Nykirke kirke 14.01.2004
Gina Braathen 1918 Heggen kirke 15.01.2004
Inger Kirsten Tandberg 1919 Åmot kirke 20.01.2004
Else Herdis Carlsen 1931 Åmot kirke 27.01.2004
Trond  Larsen 1952 Åmot kirke 23.01.2004
Egil Kristian  Skogen 1930 Heggen kirke 28.01.2004
Thorvald  Sognlien 1936 Åmot kirke 29.01.2004
Gerd Synnøve  Midtskogen 1938 Åmot kirke 30.01.2004
Aase  Øderud 1925 Rud kirke 04.02.2004
Ragnhild  Haugen 1920 Heggen kirke 06.02.2004
Gunhild Kristoffersen 1918 Åmot kirke 10.02.2004
Gunnar  Osa 1922 Bakke kirke 12.02.2004
Tor Erling  Hansen 1948 Rud kirke 13.02.2004
Kitty  Tveføtrud 1921 Heggen 17.02.2004
Olga Dyrgrav 1906 Heggen kirke 20.02.2004
Inga Tangerud 1926 Heggen kirke 19.02.2004
Helga Bjørndalen 1933 Åmot kirke 19.02.2004
Dagny Larsen 1918 Vestre Spone kirke 20.02.2004
Augusta Garshol 1902 Heggen kirke 03.02.2004
Kristian Linnerud 1924 Åmot kirke 02.03.2004
Rolf  Røisli 1940 Gulsrud kirke 04.03.2004
Solveig Sandum 1913 Åmot kirke 09.03.2004
Berit  Gulbrandsen 1915 Nykirke kirke 10.03.2004

Slekters gang 
Kirkelige handlinger i Modum sokn

21.–23. juni 2.- 4. klasseleir
25.–27. juni Minileir, til og med 

1. klasse i følge med 
voksen

29. juni–2. juli 3.- 5. klasseleir
5.–8. august 5.- 7. klasseleir

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

Sommerleir på  Solsetra ved Hagatjern

www.modumkirke.no

- Årsmelding
- Virksomhetsplan
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I «Physiologus»-teksten fra tidlig kristen tid fortelles det at når firfirslen blir gammel og øynene slukner, kryper den inn i
en mursprekk som vender mot øst. Når solen står opp, «åpnes firfislens øyne og den friskner til. Når…  ditt hjertes
øyne blir matte, o menneske, gjør det samme. Søk rettferdighetens oppgående sol, vår Herre Jesus Kristus, og
han skal opplate ditt hjertes øyne.» Firfislen blir symbol på evnen til å gjenfødes, foryngelse gjennom hamskifte og
lengsel etter det åndelige lyset.

apropos TROENS ØYE SER DET

Støtt våre annonsører; de støtter oss



Returadresse:
Modum menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot

Fulldistribusjon

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

9. april - langfredag
Joh. 18: 1 – 19:30 
Heggen: kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen

11. april – 1. påskedag
Joh.20: 1 - 10
Heggen kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00 Per Arne Dahl og Stian Tveit

12. april – 2. påskedag
Joh. 20: 11 – 18
Åmot kl.11.00 Per Arne Dahl og Stian Tveit 

m.fl.. Gudstjenesten overføres 
på NRK P1.

Snarum kl.18.00 Påsken i ord og toner v/Tore 
Hummelvoll og Knut Johnsen

18. april – 1.s.e.påske
Joh. 21: 1 - 14 
Heggen kl.11.00 Arild Løvik og Anne Hæhre
Åmot kl.11.00 Runar J. Liodden og Stian Tveit

25. april – 2.s.e.påske
Joh. 21: 15 - 19
Snarum kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Nykirke kl.11.00 Lise Kleven og Ann Helen 

Eilertsen

1. mai
Luk. 6: 31 - 35
Nykirke kl.12.00 Jon Mamen og Stian Tveit 

2. mai – 3.s.e.påske
Joh. 14: 1 - 11 
Heggen kl.11.00 Tore Hummelvoll og 

Knut Johnsen
Åmot kl.11.00 Per Arne Dahl og Stian Tveit
Vestre Spone kl.17.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.19.00 Tro og lys 

9. mai – 4.s.e.påske
1.Joh. 4: 6 - 10
Heggen kl.11.00 Jon Mamen og Anne Hæhre
Åmot kl.20.00 Runar J. Liodden og Stian Tveit
Rud kl.17.00. Toril og Jørgen Korsvik 

Tore Hummelvoll

16 mai – 5.s.e.påske
Matt. 6: 6 - 13
Heggen kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen

17. mai
Sal.121
Heggen kl.11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Snarum kl.11.00 Tore Hummelvoll
Nykirke kl.10.15 Arild Løvik og Stian Tveit
Åmot kl.11.30 Per Arne Dahl og Stian Tveit

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.

Loppemarked 
på Vikersund 

menighetssenter :

8. mai
Vi henter loppe. Henvendelse
Jan Marcussen tlf. 32 78 70 04

eller 
Erling Engmark tlf. 32 78 77 59

for nærmere avtale.

Vil du leie 
Vikersund 

menighetssenter?

Ta kontakt med Hroar Fossen
tlf. 32 78 75 70.

«En trim for oss 
– en trim for deg»

Holy Robic er et trim tilbud for
alle.Vi starter opp igjen i Åmot
kirke august 2004 med nytt og
spennende program
Mer info kommer senere.


