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Der det finnes mennesker, er det
grobunn for konflikter. I spennet fra
den lille kjernefamilie til store folke-
grupper finnes konflikter som på
ulikt vis skaper avstand og i verste
fall blodsutgytelse. Å forlike men-
nesker er en oppgave som er nød-
vendig så lenge verden eksisterer
som den gjør. Vi har mange instan-
ser som har dette som oppgave. Vi
har  FN, rettsvesen, kommunale
konfliktråd og i mange skoler har
man lært opp elevene til å løse opp i
konflikter seg i mellom på fredlig
vis. Det nytter å prøve, men det
trengs god vilje og gode redskaper
for å nå de gode løsninger.

På verdensplan har religionene fått
større og større betydning i forso-
ningsarbeid. Man kan ikke løse opp
i konflikter uten at de religiøse
ledere kommer i dialog. Blant andre
Biskop Stålsett har påpekt at vi ikke
kommer utenom slike samtaler hvis
vi ønsker å sikre fred og forsoning.

Religionene har i seg både mulighet
til konflikt og mulighet til forsoning.
Vi må hele tiden appellere til viljen
til forsoning. 

Den kristne kirke har en forpliktelse
til å jobbe for forsoning. Det sentrale
budskapet i kristendommen er for-
soningen mellom Gud og mennes-
ker og som en konsekvens av det
forsoning mellom mennesker. En
tjeneste i kirken blir dermed en for-
soningens tjeneste. Det er en stor
utfordring for kirkens menn og
kvinner som på ingen måte er ufeil-
barlige.

Men alt er av Gud, han som ved Kristus
forsonte oss med seg selv og gav oss for-
soningens tjeneste. Det var Gud som i

Kristus forsonte verden med seg selv,
slik at han ikke tilregner dem deres mis-
gjerninger, og han overgav ordet om for-
soningen til oss. Så er vi da utsending-
er for Kristus, og det er som om Gud
selv formaner gjennom oss: Vi ber dere
på Kristi vegne, la dere forsone med
Gud! 2 Kor 5,18-20

Det som har betydning i mellom-
menneskelige forhold er ikke om vi
har konflikter eller ei, men hvordan
vi takler dem. Fra samlivskonflikter
til politiske konfrontasjoner gjelder
en viktig regel: å bli kjent med den
du er uenig med og prøve å forstå
den andres synspunkt før man prø-
ver å løse en konflikt. 3. mai viste
NRK en dokumentar om de diplo-
matiske bestrebelser for forsoning
mellom Israel og de palestinske
myndigheter. En av de israelske for-
handlerne sa at han på forhånd fore-
stilte seg palestinerne som terroris-
ter væpnet til tennene og med
skummelt blikk og at han derfor var
redd for sin egen sikkerhet. Etter å
ha samtalt med dem en stund opp-
daget han at også de er mennesker.
Det høres selvsagt ut, men vi har
alle en tendens til å lage oss bilder
av andre som ikke nødvendigvis
stemmer med virkeligheten. Derfor
er det så utrolig viktig å ta seg bryet
med å bli kjent med andre. En av de
fineste forsoningstekster vi har i
Bibelen er fortellingen om den for-
tapte sønn. Det går an å forlikes, om
vi har viljen til det.
Dermed brøt han opp og drog hjemover
til sin far. Da han ennå var langt borte,
fikk faren se ham, og han syntes inderlig
synd på ham. Han løp sønnen i møte,
kastet seg om halsen på ham og kysset
ham. Luk 15,20

red. Tore Hummelvoll

Forsoningens tjeneste
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I ª YOU!
Har du tenkt over hvor utbredt hjer-
tesymbolet - ª - er? Det dukker opp
i reklamens slagord og på t-skjorter,
er å finne på ungdommenes kladde-
bøker og som smykker. Symbolet
brukes også flittig i kunsten. Hjertet
symboliserer kjærlighet, ikke bare i
Norge, men i store deler av verden.
Kjærlighet er helt grunnleggende i
alle menneskers liv. Vi er helt
avhengig av det. Det er også barna
og ungdommene våre - avhengig av
kjærlighet. Kjærligheten er selve
kjernen i den kristne tro. Derfor står
kjærligheten helt sentralt i den krist-
ne oppdragelsen som vi skal gi
barna våre etter dåpen. 

Hva er kjærlighet? 
Paulus hjelper oss til å forstå hva sann
kjærlighet er: «Kjærligheten er tålmo-
dig, kjærligheten er velvillig, den mis-
unner ikke, den skryter ikke, er ikke
hovmodig. Den gjør ikke noe usøm-
melig, den søker ikke sitt eget, blir
ikke oppbrakt og gjemmer ikke på
det onde. Den gleder seg ikke over
urett, men har sin glede i sannheten.
Kjærligheten utholder alt, tror alt,
håper alt, tåler alt.» (1. Korinterbrev
13,4-7) Det er denne kjærligheten som
skal prege foreldrenes kjærlighet til
sine barn og ungdommer. Ordene fra
Paulus utfordrer meg – «kjærligheten
er tålmodig…» Masete spørsmål,
overtrøtte og grinete unger setter tål-
modigheten min på noen skikkelige
prøver. Av og til smeller jeg tilbake
med harde ord og kjenner innerst
inne at det er ikke slik jeg ønsker å
være mot barna mine. For livet hand-
ler om å elske hverandre. Det gir flere

enn meg en livslang utfordring, men
jeg kan ikke la være å jobbe med
utfordringen, for livet handler net-
topp om å elske hverandre. 

Hva er viktigst? 
Av den grunn er relasjonene til hver-
andre det viktigste vi har. Relasjoner
er viktigere enn karriere og jobb,
viktigere enn penger og høy leve-
standard. Er du enig i påstanden
min? Lever du slik også? Å elske
våre barn og tenåringer utfordrer

oss voksne til å tenke igjennom
hvordan vi prioriterer tida vår.
Kjærlighet trenger mer enn ord.
Kjærligheten lytter oppmerksomt
med TV’n slått av og avisen lagt til
side. Kjærligheten skal ikke bare
leves ut på bursdager, i ferier og til
jul, men kjærligheten skal leves ut
også i hektiske dager, slitsomme og
grå dager. For barna og tenåringene

trenger store doser av ømhet og
omsorg fra oss voksne. Mange av
dem får rikelig av materielle goder.
Da er det fristende å tenke - «vi gjør
jo nok for dem!» Men en enkel,
vennlig handling fra mamma eller
pappa er mer styrkende for dem enn
enda et par Miss Sixtybukser eller et
snowboard. Når hadde du sist en
god og åpen prat med tenåringen
din? Når sa du til barnet ditt «Jeg er
glad i deg. Jeg er glad for at du er
gutten min/jenta mi»? Slike ord
bekrefter for barnet at det er verdi-
fullt og elsket. Dette legger et godt
grunnlag for barnet til å stole på at
Gud elsker henne/han. Kanskje du
kunne si dette bibelverset til barnet
ditt før det sovner. Gud sier: «Du er
dyrebar i mine øyne, aktet høyt og
elsket av meg.» Jesaja 43, vers 4.

På tide med en bønn?
«Kjærligheten er tålmodig, kjærlig-
heten er velvillig, den misunner
ikke, den skryter ikke, er ikke hov-
modig. Den gjør ikke noe usømme-
lig, den søker ikke sitt eget, blir ikke
oppbrakt og gjemmer ikke på det
onde. Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.
Kjærligheten utholder alt, tror alt,
håper alt, tåler alt.» Hvilken av
utsagnene om kjærligheten utfordrer
deg mest som mamma eller pappa?
Be en bønn til Gud om å styrke den
siden av kjærligheten i deg! For Gud
kan gi oss alle ny motivasjon og
påfyll av duggfrisk kjærlighet når vi
er slitne, bekymra eller sinna.

Neste gang: Kan du tilgi meg?

Runar J. Liodden

Drypp fra døpefonten
- innspill til opplæringen etter dåpen

Døpefonten i Snarum kirke.

Visste du at Den norske kirke har et ”utenriksdepartement”?

Mellomkirkelig råd har som oppgave å samordne og fremme kontakten mellom Den norske kirke og utlandets
kirker, og å ivareta forbindelsen med de internasjonale kirkelige organer hvor Den norske kirke er medlem: Det
Lutherske Verdensforbund, Kirkenes Verdensråd, Den Europeiske Kirkekonferanse og Nordisk Økumenisk
Råd. En har videre ansvar for å samordne og fremme Den norske kirkes kontakt med andre kirker i Norge, ved
teologiske samtaler og praktisk samarbeid. Les mer på www.kirken.no

apropos FORSONING
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-Hvordan er religionenes rolle i 
forsoningsarbeidet?
-Godt du ikke spurte om religio-
nenes rolle som utløsende faktor i
forhold til konflikter, for da tror jeg
det i mange sammenheng blir et
nedslående svar. Når det gjelder for-
soningsarbeidet, så er nok bildet
annerledes. Jeg har ikke møt dette i
verken Swaziland, Kenya, de
Baltiske landene eller Kina, alle land
hvor bakgrunnen for vårt Røde Kors
engasjement ikke har en konflikt-
bakgrunn.
Derimot har årene i Sri Lanka og i
Bosnia, som en følge av konflikt, gitt
grunn til refleksjoner om religionens
påvirkning både før, under og etter
en konflikt. Nå henger religion og
etnisk tilhørighet i mange sammen-
henger sammen, så det er lett å gå i
surr i begrepene her. For å svare
direkte på spørsmålet så har jeg
møtt religionene i forsoningsarbei-
det som meget viktige faktorer, men
kan ikke unnlate å lure på at man
også her kommer i en etterpåklok-
skap situasjon. Forsoningsengasje-
mentet er stort når folket har vært
gjennom mye lidelser og personlige
tragedier.

-Hva er kirkens rolle?
-Her er jeg vel på litt tynn is – da jeg
ikke kjenner kirkens konkrete enga-
sjement godt nok. Når du sier «kir-
ken» så regner jeg med at du mener
både lutherske, katolske og ortodok-
se menigheter – jeg har møtt dem
alle. Og som nevnt ovenfor bare i
positiv sammenheng –etter en kon-
flikt.

-Jeg skulle ønske at engasjementet
hadde vært like stort før konflikten
som under og etter...

-Hva synes du er viktig i det arbeidet
du har vært med på?
-Mine oppdrag ute går ikke direkte
på nødhjelp, men på utviklings-
hjelp. Som «OD-delegate» (organisa-
sjonsutviklings delegat) bygger vi
opp igjen eller bygger en «ny» Røde
Kors organisasjon på demokratiske
prinsipper, uavhengig av både poli-
tikk og religion. Jeg har kjørt mange
kurs hvor en buddhistmunk side om
side med en kristen har summet seg
fram til et felles svar på hvordan et
styre bør settes sammen. For meg

har det derfor vært viktig at organi-
sasjonen fungerer som et folkets
Røde Kors, med rom for alle som har
et medmenneskelig engasjement.

-Hva har gledet deg mest?
-Tja, hva er nå det... Det har vært
mange oppturer egentlig. Allikevel,
- første gang vi fikk til en felles ung-
domskonferanse i Bosnia. Etter
mange forsøk klarte vi å samle et
tyvetalls ungdommer med serbisk,
kroatisk og bosnisks (muslimsk)
bakgrunn for nettopp og diskutere
forsoning.
Krigen i Bosnia var vel det mest gru-
somme som i hvert fall Europa har
opplevd og utviklet et forferdelig

– Religionene viktige 
i forsoningsarbeid
Da menighetsbladets redaktør spurte meg om jeg ville intervjue min gode nabo,
John Fredrik Klepzig om hans arbeid for Røde Kors i mange land,
ja, da tenkte jeg at det skal jeg gjøre med glede. For det er alltid en glede 
å være sammen med naboen. John Fredrik har sammen med kona, Gerd Helen,
arbeidet både i Afrika, Fjerne Østen og i Europa for Røde Kors 
- og alle steder har temaet forsoning vært et stikkord.
Så jeg spør:

John Fredrik Klepzig er glad i barn og når han fikk anledningen til «å kle opp» ei lita 
jente i en fjell-landsby midt i Kina så var det bare smil og glede i kretsen.
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hat. Vi hadde store utfordringer i
bare det å få de kroatiske og mus-
limske deltakerne til å krysse grensa
til Rebublica Srpska og for ikke å
snakke om å overnatte på samme
hotell og bli der i to dager. Når vi
endelig lyktes i dette fikk vi også
besøk av Presidenten i det
Internasjonale Røde Kors og Røde
Halvmåne Forbundet, den gang
«vår» Astrid (Astrid Nøklebye
Heiberg). Hun la om programmet
sitt da hun så det som meget viktig å
gi prioritet til en slik begivenhet.
Ungdommenes egne innslag ga
klump i halsen til de fleste av oss.

-Hva har gjort deg mest trist til sinns?
-Fattigdom, de store forskjellene og
urettferdighet. Når jeg en gang i
tiden gikk delegatkurs og lærte at vi
måtte være forberedt på av sikker-
hetsmessige og respekt overfor
andre kulturer måtte snu ryggen til
urettferdighet, var det enkelt å
skjønne. Men virkeligheten er verre.
Jeg har kommet opp i situasjoner
hvor jeg rett og slett har blitt dårlig
av ikke å kunne bryte inn overfor
urettferdighet. 

-Har du visjoner for Røde Kors og 
kirkens forsoningsarbeid?
-Humanitær innsats, enten det er i
kirkens eller Røde Kors’ drakt, er
forsonende bare hensynet til motta-
kerens eller samarbeidspartnerens
behov gis prioritert. 

-Hånd i hånd eller konkurrenter?
-Nei aldri konkurrenter. En av mine
tidligere sjefer, Odd Grann, sa alltid
at det er ingen grunn til å konkur-
rere – det er nød nok til alle. På Sri
Lanka møttes alle hjelpeorganisasjo-
ner en gang i måneden, de religiøse
inkludert. Der informerte vi hveran-
dre om ståa innen vårt arbeid akku-
rat nå, vurderte prioriterte oppgaver
og koordinerte arbeidet i tråd med
opplysninger om fortsatte eller nye
behov, den enkelte organisasjons
særegenhet og adkomstmulighet,

egen sikkerhet og geografi. Det var
for eksempel ikke alle som kom til
alle steder på Sri Lanka – spesielt på
Jaffna i sensitive perioder. 

John Fredrik Klepzig er en engasjert
mann, akkurat nå er han hjemme
noen dager, før han drar tilbake til
Kina, for å arbeide der nok en
måned for Røde Kors. Nå har de
besøk av datter og barnebarn fra
Amerika og hva er viktigere enn da
å ha tid til dem, så jeg iler til med et
siste spørsmål:

-Har du noe mer på hjertet?
-Det er mange års siden Odd Grann
minnet oss om at det var nød nok til
alle. Krig, både eksterne og interne
konflikter, naturkatastrofer og elen-
dighet ser dessverre bare ut til å øke
behovet for humanitær innsats. Jeg
er glad for alt engasjement overfor
sårbare grupper og håper at både
kirken, Røde Kors og andre kunne
samarbeide enda mer når det gjelder
å hjelpe de som trenger det mest.
Aller helst bør vi gå sammen om å
forebygge humanitære kriser. Ujevn
fordeling av denne jordas goder er
etter mine begreper det største pro-
blemet når det gjelder å trigge kon-
flikter. 
Utfordringene står i kø!

Arild Løvik

Tid for moro bør det også være. 
Her i full Kina mundur på en historisk fiskeplass utenfor Xi’an.

Gerd Helen er nesten alltid med - markedet i Riga var helt spesielt 
og ble besøkt minst en gang i uka!
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Barnegospellen er en av de mange
aktivitetene Modum menighet kan
være svært stolte av. Hver torsdag
gjennom hele sesongen har etter
hvert over 60 barn mellom 4 og 12 år
trofast øvd i kirken. Vi har med
glede kunnet registrere en stadig
økende popularitet og søking til
dette flotte koret vårt, som dessuten
har et eget band og en egen danse-
gruppe som skaper ekstra trøkk og
liv. Ikke rart at man blir revet med,
når man ser alt dette i koordinert
samspill. 

Mye av æren for denne suksessfulle
aktiviteten skal lederne ha. Diri-
genten, Lars Ole Gjermundbo, klarer
med sin uoppslitelige entusiasme å
fremkalle engasjement hos barna
gang etter gang. På lag med den kre-
ative lederen for koret, Nina
Brokhaug Røvang, og Trine Gjer-
mundbo, klarer de å motivere barna
til å yte maksimalt i sang og aktivite-
ter. Stian Tveit, vår velkjente orga-
nist, er pedagogisk kapellmester for
etter hvert 8 barn som spiller i ban-
det. Synne Kristin Hoffart Bøhn er
leder og koreograf for dansegrup-
pen, som sørger for stilistiske beve-
gelser til mange av fremførelsene.

Mange foreldre og voksne har med
stor fornøyelse fulgt barna til disse
øvelsene. På omgang har de også
villig måttet trå til på kirketorget, for
å hjelpe kjøkkenet med stelle til fel-
les aftensmat til alle barna. Slik får vi
en hyggelig avrunding på kvelden.

Gjennom vinter- og vårsesongen har
koret gledet menigheten og andre
med sine fremførelser under to
gudstjenester i Åmot kirke og på et
arrangement i Åmot-Senteret. Som
prikken over i-en, dro så hele koret
samt mange foreldre og følgeperso-
ner til Sandfjord helgen 17. og 18.
april. Det var lagt opp til øvelser,
aktiviteter og overnatting i
Vesterøya kirke og oppvisning
under gudstjenesten i Bugården
kirke. Her skulle vi delta sammen
med denne kirkens barnegospelkor. 

Å få så mange barn til å skru av «tur-
boknappen» og roe seg om kvelden
var jo litt av en utfordring, der de lå
tett i tett på samme gulv i sine
respektive soveposer og skulle
prøve å sove. Etter en tilrettelagt
«kirkekino» og en levende eventyr-
fortelling med Lars Ole, ble det like-
vel en stille natt. Senere ble det ost
og kjeksparty for de eldre barna
sammen med de voksne. Tidlig søn-
dag morgen våknet en sprudlende
opplagt gjeng igjen til liv. Vi fikk
dermed god tid til rydding, morgen-
stell, frokost og hygge, før vi byttet
kirke.

Korene kom inn i stilfull prosesjon i
Bugården Kirke anført av lokale
KFUK og KFUM-speidere. Bandet,
anført av Stian, satt allerede klare for
å ta seg av salmer og sanger. Vi fra
Åmot ble selvfølgelig hilst spesielt
velkommen av presten, Oddvar
Thorsen, som forrettet gudstjenes-

ten. Seks sanger, en instrumental av
bandet, samt opptreden av danse-
gruppen fikk vi fremført til et
begeistret publikum. For øvrig tror
jeg at det bare er Lars Ole som til
stor muntrasjon kunne klare å enga-
sjere en fremmed kirkeforsamling til
å delta i en av sangene med kjappe
bevegelser, fakter og rockevrikking.
Etter gudstjenesten var vi samlet til
kirkekaffe/-saft og masse kaker.
Deretter fikk alle barna høytidelig
tildelt deltagerdiplomer.
Selvfølgelig ble vi invitert tilbake,
for dette ga tydelig inspirasjon og
mersmak hos vårt vertskap i
Sandefjord.

Trøtte, men godt fornøyde og spek-
ket med inntrykk fra en fortettet og
vellykket helg, ankom vi 
Åmot igjen i rimelig tid før barne-tv.
Vi var blitt en sammensveiset gjeng
som hadde storkost seg i hverandres
selskap hele helgen. En slik «festav-
slutning» på en lang sesong kan
man leve lenge på. Nå skal koret ha
en velfortjent sommerferie, men vi
ser frem til å samle våre entusiastis-
ke tropper igjen til høsten. 

Jeg vil bare si hjertelig takk til alle
barn, foreldre og ledere for flott
medvirkning og mye glede denne
sesongen. 

Ivar Kvistaas
«Vaffelbaker og kaffekokk» 

Med Åmot kirkes Barnegospel 
gjennom sesongen og på oppvisningstur til Sandefjord

http://www.involveyourself.com

Felleskampanjen Involveyourself er en holdningskampanje rettet mot ungdom i alderen 15-25 år. 
Bak kampanjen står Norges Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Flyktningerådet.

apropos FORSONING
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– Et normalt fellesskap der det er normalt å være forskjellig

Tro og lys
Tro og Lys i Norge har fått ny nasjo-
nal leder. Hun heter Britt Dahl og
bor på Åmot. Mange vil kjenne
henne fra årene hun arbeidet som
diakon i menigheten. I den tiden
bygde hun opp Tro og Lys-gruppa i
Modum. Selv om hun nå har blitt
pensjonist og altså nasjonal leder av
Tro og Lys, er hun fremdeles leder
for den lokale gruppa. 

Tro og Lys-gruppa er forankret i
virksomhetsplanen for Modum
menighet og er en viktig del av det
fellesskapsbyggende arbeidet som
tilbys lokalt. Samtidig er vår gruppe
en del av et stort internasjonalt fel-
lesskap med 1450 grupper i 75 land
på 5 kontinenter. I charteret som er
felles for alle gruppene står det blant
annet følgende: 

«Tro og Lys er en fellesskapsbevegelse. I
hjertet av fellesskapet er mennesker med
ulik alder og grad av funksjonshem-
ming. De er omgitt av familie og venner.
Tro og lys gir mennesker med utvik-
lingshemming en mulighet til å erkjen-
ne og bruke sine gaver og oppdage den
glede som vennskap med andre gir. Tro
og Lys tror at alle mennesker, enten de
er utviklingshemmede eller ikke, er like
mye elsket av Gud.»

I Modum møtes gruppa fast en søn-
dag ettermiddag i måneden i Åmot
kirke. Da deler vi livs og troserfa-
ringer, drikker kaffe og leker sam-
men, ber sammen og har gudstjenes-
te. Og mange ganger minner vi
hverandre på at i normale fellesskap
er det normalt å være forskjellig. Vi
er ikke like, men vi er like mye
verdt! 

Modum-gruppa har ca 30 medlem-
mer, og når vi har de månedlige
samlingene er alltid gjester velkom-
men! Da kan de også være med på å
øve til gudstjenesten hvor vi pleier å
framføre en dramatisering av
dagens tekst. I de første par timene
av samlingene er det ikke meningen
at vi skal være så mange flere enn 30.
Men når klokkene ringer til gudstje-
neste kl.19 er dørene åpne for alle
som ønsker å være med på en
kveldsgudstjeneste den kvelden.
Mange opplever å bli berørt av
evnen som mennesker med utvik-
lingshemming har til å formidle
nærhet og ekthet i glede og sorg.
Ofte er det de såkalt normale men-
neskene som er mest hemmet i sin
evne til å være spontane og vise
glede eller sorg. I samvær med hver-
andre og med Gud får vi alle mulig-

het til å oppleve at vi har vår plass i
et inkluderende, helbredende felles-
skap!

Eli Landro

Maria og Josef kommer med Jesus 
til Simeon i tempelet
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Om vi starter på toppen av 
kroppen, så har Bibelen mange
henvisninger til hodet.

Noen steder heter det fra hode til hæl.
Blant annet om Job som fikk vonde
byller fra hode til hæl. Av dette har
vi kanskje fått vårt fra topp til tå?

Når vi snakker om et hengehode så
snakker profeten Jesaja om at
Herren ikke vil ha den type faste
som folket kommer med, den er bare
i det ytre og kommer ikke fra hjerte.
Han sier at folket ”henger med hodet
som sivet…” Den som henger med
hodet er gjerne noe nedfor og litt
deprimert. 

Profeten Esra ber på vegne av hele
folket, etter at de er kommet tilbake
til Jerusalem etter et langt fangen-
skap i Babylon. Nå ønsker de å ta

opp igjen en rett gudsdyrkelse. Han
sier: ”Våre synder har vokst oss over
hodet, og vår skyld er så stor at den når
til himmelen.”

La noe vokse seg over hodet betyr at en
ikke ved egen hjelp kan komme seg
ut av det en har rotet seg opp i.

Det mest kjente hodet er nok likevel
uttrykket om å forlange ens hode på et
fat. Det brukes i vår dagligtale for å
finne den skyldige eller en som må
ta en straff eller stå til regnskap for
noe. Uttrykket stammer fra den dra-
matiske og tragiske historien om
hvordan døperen Johannes endte
sitt liv fordi landsfyrsten Herodes
var stor i munnen og gav løfter til
den unge danserinnen Salome. Hun
danset så fristende og sensuelt at
Herodes sa at hun skulle få ønske
seg hva det måtte være. Hennes
mor, Herodias, fikk henne til å be om

Johannes’ hode på et fat. Dette fordi
Johannes hadde fordømt Herodes
og hans umoralske levesett.
Bedrøvet måtte Herodes stå ved sitt
løfte, og slik døde Johannes. Men
uttrykket lever i beste velgående.

En som var et hode høyere enn andre
var Israels første konge, Saul. Han
ble beskrevet både som en meget
vakker mann og som en som var et
hode høyere enn alle andre. 

Ikke alle er vel like enige med
Paulus når han sier at mannen er
kvinnens hode, mens nok flere aksep-
terer at Kristus er menighetens hode.

Fra Dag Kjær Smemo: ”Apostlenes hester”.
Bibelord fra topp til tå.

Hodet

St. Hans-gudstjeneste på historisk grunn

Sankthansaften, onsdag 23. juni kl. 18.00

Sted: Vike kirkeruiner, Vikersund øst
Liturgi ved Jon Mamen
Geithus Musikkorps
Etter gudstjenesten: Olav Sørensen kåserer om stedets historie. 
Servering. Leker for barna.
Ta med stol.

Arr: Heggen menighetsutvalg

Vike kirkeruiner ved Vikersund viser antakelig restene av Modums eldste kirkebygg. Fra tidlig middelalder 
var dette også bygdas tingsted hvor store og små tvister ble avgjort. I dag står fortsatt rester av kirkemuren tilbake, 

og området rundt er opparbeidet med plen.



Snarum kirke 20. mai kl. 11
Martin Berger                 
Jan Richard Jellum Gundhus            
Christian Bradbury Hadley              
Jakob Sinding Hadley                  
Heidi Hæhre                         
Øystein Ødegård Indsetviken            
Kjersti Edquist Johansen               
Jeanett Thomasrud Korsbøen            
Glenn Solheim Muggerud 
Harald Skretteberg                    
Jeanett Stene                         
Daniel Ellingsen Værås                

Heggen kirke 23. mai kl. 11
(Geithus)
Marthe Andersen                 
Mona Iren Bakke                 
Camilla Hovland Bjørnsen         
Linn Karina Borge                
Ole Gunnar Nyhus Bråthen         
Helene Engen                   
Marius Aleksander Eriksen         
Morten Espenæs                 
Arve Christensen Fosnes                  
Kate Grøtåsen                   
Kai Arne Gundersen              
Joakim Hagh                    
Tommy Halvorsen                
Jørgen Ekornrud Hansen           
Liv Marit Holt                   
Monica  Hovland                
Marius Jahr                    
Maria Angela Kristiansen          
Silje Kristiansen                 
Christina Larsen                 
Sondre Leversby                 
Camilla Thomasrud Lundgren      
Eivind Jahren Martinsen           
Marlene Ranheim Paulsen         
Ole Christian Pedersen            
Ronny Pedersen                 
Marthe Rosenlund                      
Renate Samuelsen                
Anders Aasmundrud
Snekkerhaugen 
Joakim Andre Solheim            
Thomas Tandberg                
Jørgen Thingelstad               
Line Warberg                   

Rud kirke lørdag 5. juni kl. 14.00
Christine Wie Froestad          
Nils Einar Hervig               
Beathe Fjeldheim Indsetviken     

Karoline Sognelien Keiserdalen   
Amita Næss                   
Stian Laupet                   
Joachim Røed     

Heggen kirke lørdag 5. juni 
kl. 12.00 (Vikersund)
Øyvind Allard 
Tor Kristian Andersen
Mari Backe                             
Andreas Holås Berg                      
Miriam Stålsett Follesø 
Marte Fuhre                             
Bjørn Henning Haugen 
Andreas Hovland                   
Gro Astrid Jøsendal
Gyda Jøsendal
Kaia Jøsendal
Hilde Kjensjord 
Mariann Lundgrenn                         
Alexander Rowley
Håkon Sveinall                          
Kristin Sørumshagen                      
Johan Camillo Alstad Øhren               

Heggen kirke søndag 6. juni 
kl. 11.00 (Vikersund)
Christina Berg
Tonje Karoliussen Berg                        
Camilla Bye                                       
Finn-Herman Madsen Dahl 
Rune Dokken Flintegård
Terje Kristian Furuseth                        
Silje R. Helgesen                        
Alexander Gewelt                               
Helene Åsheim Grønberg                   
Marita Grønvold                         
Kent Ivar Lien 
Erik Hove Karlsen 
Martine Lien Reistad
Ronja Grimsmo Skogen                       
Mads Henrik Skretteberg      
Erika Malene Koi Solheim
Per Stian Wølneberg

Åmot kirke 6. juni

kl.10.30
Silje Marie Flintegård             
Trym Gjermundbo               
Håkon Grinna                  
Thomas Gulliksen Kolsrud         
Aleksander Koren                
Ida Karine Kristensen             

Ine Bretvik Pedersen             
Frikk Arthur Skibrek             
Katrin Wallestrand               
Wanja Therese Skibrek Øverland   

kl. 12.15 
Emil Evje                      
Ole Gøran E. Hansen             
Espen Hovde Jahr                
Lise Lotte Stabæk Næsset         
Pål Inge Ryen                   
Alexander Solheim              

Nykirke 13. juni kl. 10.30
Kim Andrè Anfinrud                 
Anders Bakken                     
Victoria Bråthen                      
Fredrik Wiger Ellingsen              
Simen Ellingsen                    
Kristine Folkvord                    
Kim-Andrè Tenmann 
Marius Halvorsen                    
Rebecca Iversen
Heidi Kleven                       
Andrè Kopland                      
Ingrid Marie Kvale                  
Jakov Surkov Lyngvi                 
Aina Moen                         
Jørgen Aasen Ravnås                 
Kine Rosenlund                     
Carina Ellingsen Wøllner             
Trine Ødegård                      
Jens Fjellvik Østvik                  
Marius Aasen                       

Vestre Spone kirke 13. juni kl. 12.15
Jeanette Midtskogen Bye            
Ingrid Fragått                     
Christina Indresæter                
Alexander Jahr                    
Trine Magnussen                 
Karl Erik Overn                   
Astrid-Margrethe Paulsen           
Jens-Erik Vedhus
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Konfirmasjon i Modum sokn 2004

Friluftsgudstjenester

Gruvetråkka 
(Skuterudgruvene)

23. mai kl. 11.00

Butjern
20. juni kl. 12.00
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Frivillighetssentralen og Kirkekontoret fortsetter å sam-
arbeide om å invitere til selvhjelpgrupper / sorggrupper.
Gruppene er for personer som har opplevd:

• samlivsbrudd

• å miste voksne barn

• å miste ektefelle / samboer 

• å miste foreldre (gruppe for voksne)

• selvmord i nærmeste familie

Noen av deltakerne slutter til sommeren, og andre fort-
setter til høsten. I alle gruppene er det plass til flere som
vil ha rom og tid til sorgen og savnet, og som vil dele
erfaringer med andre i samme situasjon.

Flere opplysninger kan fåes ved å ta kontakt med:

Frivillighetssentralens leder – 
Tanja Tyberg Grøtterud, tlf 32 78 58 40 

eller Kirkekontoret i Modum – 
diakon Eli Landro, tlf 32 78 32 30

Selvhjelpgrupper / sorggrupper 
i Modum sogn høsten 2004

Ved hjelp av privat lån har det latt seg gjøre å kjøpe bussen fra Buskerud Rehabiliteringssenter. 
Eierne er nå en liten forening, med et styre bestående av 5 personer. 
Foreningen er åpen for flere medlemmer.

Bussen er innkjøpt til formålet:
å være tilgjengelig for transport av funksjonshemmede og andre i tilknytning til Modum Menighet.
Sjåføren må ha utvidet sertifikat til 16 seters buss, og være fylt 23 år.

Nærmere opplysninger og spørsmål om utlån til 
Britt Dahl, 3278 5647 – 90109332, britt.dahl@c2i.net

GAVER ønskes til bussens ve og vel, og vi skal betale avdrag på lånet.
Små og store beløp kan settes inn på vår konto 2270.12.33216.
Vi registrerer gjerne alle givere som medlemmer i eier-foreningen.

Hilsen styret 
Sigmund Mossige, Lauritz Braathen, Gudmund Berg, Rolf Magnus Ravnsborg, Britt Dahl

HYGGEBUSSEN
Mercedes sprinter 96 modell, 12 seter med sjåfør. Heis for rullestol.
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- Her er det morsomt og gøy! Det er
skussmålet jentene på speidern gir
når menighetsbladets utsendte er på
besøk. Annenhver onsdag møtes
medlemmene i Modum II KFUK-
KFUM. På det siste møte før påske,
stod påskepynt på planen og jentene
gikk ivrig i gang med eggemaling.

I 1922 ble det startet opp to KFUK
speidergrupper i Modum. Den ene i
Vikersund (Modum I) og den andre
i Geithus (Modum II). Modum II
holder fremdeles på. I årene 1998-
2003 var den passiv, men fikk i fjor et
nytt liv. For da det ble snakk om at
speiderhytta i Holleia måtte selges,
fikk Vaaraans ildsjel Aslaug Jahren
gruppen i gang igjen. Hun fikk med
seg Vera Hilsen og Anne-Brit Røste
som ledere og 2003 startet de opp
igjen. Hilsen og Røste er selv gamle
speidere.

Variert program
Det er et variert program de har på
møtene. En selvsagt ting for en spei-
der er å lære knuter. Båtmanns-
knopp, engelsk fiskeknute og tøm-
merstikk er eksempler som gis fra de
unge speiderne. I våres har gruppen
vært en del på farten også. De har
vært på gårdsbesøk, omvisning i
Heggen kirke og på hytteturer. Til
sommeren blir det speiderleir ved
Bergsvannet i Hof. Det er Vestfold
krets som står som arrangører.

Bare jenter – foreløpig
Inntil videre er gruppen bare åpen
for jenter. -Det er helt allright å bare
være jenter, sier en av dem. -Men
hvis det melder seg en mannlig
leder, vil vi åpne for gutter også, sier
Anne-Brit Røste. Så herved er det
gitt en utfordring.

Tore Hummelvoll

Ny giv til speidern på Vaaraan
Vært speiderjente siden 1945

Aslaug Jahren har vært medlem
og leder i Modum II i 1945. I sin
ungdom var hun passiv i en to
årsperiode da hun gikk på
skole. Fra 1951 har hun vært
gruppeleder og har fått flere
utmerkelser fra Forbundet. Hun
har gjennomført Trekløver-
treningen i Bergen, som er det
høyeste nivået for ledere i
KFUK-KFUM. 

-Speiderarbeidet er variert og
allsidig, sier Jahren. Vi lærer litt
av mye: Knuter, førstehjelp, ori-
entering og vi har andakter. Det
å klare seg på egen hånd i natu-
ren, er en viktig kunnskap. Vi
drar på turer til speiderhytta i
Holleia. Den ble innviet i 1957.
Før den tid lånte vi hytte på
Øst-Åsen.

Tore Hummelvoll

Aslaug Jahren har vært med 
i speidern på Vaaraan siden 1945.

Susanne Skretteberg Andersen, Hanna
Helen Hilsen, Susanne Bredesen 

og Anne-Line Gaarud.

Gabriella Rugaas Vald, André Kjemperud
(på besøk), Kristine Bråthen (på besøk) og

Kaja Kristine Hæhre.

Anne-Brit Røste gir instruksjon 
i eggemaling.

Vera Hilsen er en av lederne.
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Konfirmant-tur 23. - 25. april

Er du nysgjerrig på hva kristen tro er? 

Ønsker du å komme inn i et fellesskap?

INVITASJON TIL ALPHA-KURS I ÅMOT KIRKE

• Mange mennesker er verken likegyldige eller avvisende til den kristne tro. Du er kanskje en av dem 
som er nysgjerrig og spørrende. Hva vil det si å tro? Kan jeg tro når jeg tviler?

• Mange er engasjert i livets store spørsmål: Hvor kommer jeg fra? Hva er meningen med livet? 
Hvor skal jeg hen?

• Høsten 2004 starter Modum menighet Alpha-kurs i Åmot kirke. Kveldene er en kombinasjon 
av undervisning, samtale og måltid. Her kan du fritt lufte tanker og spørsmål.

• Kurskomitè: Anne Dahl (leder), Dagrunn Buxrud, Anne-May Høibakk, Ivar Kvistaas, Olav Sørensen, 
Elsa Thomsen, Jenny og WolfgangMÜller.

Oppstarten skjer med Alphamiddag i Åmot kirke tirsdag 21. september kl. 19.00.
Deretter disse tirsdagene kl. 19.30-22.00: 5/10, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 og 14/12. 
I tillegg blir det en helgesamling. 
Det er fullt mult å delta på kurset selv om en ikke har anledning til å være med 
på alle samlingene.

Kursavgift kr. 100.-. Kveldsmat kr. 30.- pr. kveld. 
Påmelding til Modum kirkekontor, tlf. 32 78 32 30, innen 31. august 2004.

Fra Solsetra ved Mjøndalen (Nordre Modum)

Fra Solløkka ved Sandefjord (Søndre Modum)
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Døpte Dåpsdato Sted
Carense Hartz 14.03.2004 Åmot kirke 
Benjamin Kurttio 14.03.2004 Åmot krk.
Casper Karlsen 14.03.2004 Åmot krk.
Frøya Gabrielli Johansen 21.03.2004 Åmot krk.
Daniel Gundersen Kristiansen 21.03.2004 Heggen krk. 
Emily Jeanette Coburn Grøsland 21.03.2004 Heggen kirke 
Thea Kittilsen Strand 28.03.2004 Heggen kirke
Mathilde Raaen Moen 28.03.2004 Heggen krk.
Sanna Skarstad 28.03.2004 Heggen krk.
Matias Tajet Andfossen 28.03.2004 Åmot krk.
Jørgen Berge Svarstad 04.04.2004 Nykirke
Anne Karen Falang 11.04.2004 Heggen krk.
Odin Solbakken 11.04.2004 Åmot krk. 
Leosander Bottegard Sømme 18.04.2004 Heggen krk.
Marthe Rosenlund 18.04.2004 Heggen krk 
Sondre Harstad Gundersen 18.04.2004 Heggen krk.
Nora Østby 18.04.2004 Heggen krk.
Benjamin Bergland 18.04.2004 Heggen krk. 
Martin Fjelldal Tyberg 18.04.2004 Åmot kirke
Mathias Solheim 18.04.2004 Heggen krk.
Eivind Ripe Hansen 18.04.2004 Heggen krk.
Sondre Jakobsen 18.04.2004 Åmot kirke 
Marte Fuhre 21.04.2004 Heggen krk.
Harald Voraberger Olsen 25.04.2004 Nykirke kirke
Aurora Ovenstad Refsahl 25.04.2004 Nykirke krk.

Rettelse:
Helene Bunæs Hansen døpt 11.01.04 (I forrige nummer stod det at hun het Anne Helene)

Vigde Dato Kirke
Liss-Cathrin Christensen og Stian Moen       17.04.2004 Nykirke krk.
Linda Rugaas og Tom Ottar Øverland         16.04.2004 Heggen kirke

Døde
Navn Fødselsår Kirke Dato
Bent Nilsen 1950 Heggen kirke 12.03.2004
Agnete Emanuelsen 1904 Åmot kirke 16.03.2004
Kjellaug Rasmussen 1919 Heggen kirke 12.03.2004
Håkon Skotland 1920 Snarum kirke 17.03.2004
Ingrid Hovengen 1919 Heggen kirke 16.03.2004
Aasmund Sjølie 1921 Nykirke kirke. 17.03.2004
Kjell Bramwell Hjallen 1933 Heggen kirke. 18.03.2004
Brynjulf Fredriksen 1925 Heggen kirke. 19.03.2004
Ole Germann Skuterud 1912 Åmot kirke 25.03.2004
Martha Ekholdt 1917 Rud kirke 26.03.2003
Bodhild Lund 1928 Åmot kirke 30.03.2004
Ole Morten S Skretteberg 1955 Snarum kirke. 31.03.2004
Aage Andreassen 1914 Modumheimen kap. 02.04.2004
Randi Synnøve Pedersen 1933 Åmot kirke 02.04.2004
Thordis Flaglien 1915 Heggen kirke. 06.04.2004
Marit Austad 1907 Heggen kirke. 07.04.2004
Erna Borgny Gulsrud 1920 Heggen kirke. 15.04.2004
Solveig Prestegården 1927 Åmot kirke 15.04.2004
Astrid Gudrun Skretteberg 1916 Snarum kirke. 14.04.2004
Robert Normann Halvorsen 1930 Heggen kirke. 16.04.2004
Agnes Kristiansen 1904 Åmot kirke 16.04.2004
Borghild Røste 1917 Nykirke kirke 22.04.2004
Hilda Rust 1911 Gulsrud kirke 23.04.2004

Slekters gang 
Kirkelige handlinger i Modum sokn
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Støtt våre annonsører; de støtter oss

Nettsted for ungdom som ønsker å gjøre en forandring:

http://changemaker.no/ (Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon)

Changemaker angriper de grunnleggende årsakene til den skjeve ressursfordelingen mellom det rike nord og det fattige sør.
Ett av våre slagord har vært at kunnskap uten handling er feighet. Men handling uten kunnskap er også dumhet. 
Derfor prøver vi å ta fatt på sammenhenger i Nord/Sør- forhold som ofte er kompliserte. Vi må jakte på kunnskap for å vite
hva vi skal forandre.

apropos FORSONING



Returadresse:
Modum menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot

Fulldistribusjon

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.

9. mai – 4.s.e.påske
1.Joh. 4: 6 - 10
Heggen kl. 11.00 Jon Mamen og Anne Hæhre
Rud kl. 17.00 Tore Hummelvoll og Anne Hæhre 
Åmot kl. 20.00 Runar J. Liodden og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00 Leif Gunnar Engedal/Inger Ma Bjønnes

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

17. mai 
Sal.121
Nykirke kl. 10.15 Arild Løvik og Stian Tveit
Heggen kl. 11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Snarum kl. 11.00 Tore Hummelvoll og Anne Hæhre
Åmot kl. 11.30 Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl. 10.00 John K. Rolfsnes

20. mai – Kr.himmelfartsdag
Apg.1: 1 - 11
Snarum kl. 11.00 Konfirmasjon. Tore Hummelvoll og 

Knut Johnsen

23. mai – 6.s.e.påske
Joh. 17: 9 - 17
Heggen kl. 11.00 Konfirmasjon. v/Jon Mamen, 

Arild Løvik og Knut Johnsen
Gruvetråkka (Skuterudgruvene) 

kl. 11.00 Runar J. Liodden, Stian Tveit, 
Speiderne m.fl.

Olavskirken kl .11.00 Elisa Stokka

30. mai - pinsedag
Joh. 14: 15 - 21 
Heggen kl. 11.00 Jon Mamen og Knut Johnsen

31. mai – 2.pinsedag
Joh. 6: 44 - 47
Snarum kl. 11.00 Tore Hummelvoll og Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00 Per Arne Dahl og Stian Tveit
Gulsrud kl. 17.00 Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00 Inger Ma Bjønnes

5. juni
Heggen kl. 12.00 Konfirmasjon v/Arild Løvik og 

Knut Johnsen
Rud kl. 14.00 Konfirmasjon v/Arild Løvik og 

Knut Johnsen

6. juni - Treenighetssøndag
Jes. 6: 1 - 8 
Heggen kl. 11.00 Konfirmasjon. Arild Løvik og 

Knut Johnsen
Åmot kl. 10.30 og 12.15 Konfirmasjon. Runar J. Liodden 

og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00 John K. Rolfsnes

13. juni – 2.s.e.pinse
Luk. 12: 13 - 21
Heggen kl. 11.00 Tro og lys, Jon Mamen og Anne Hæhre
Nykirke kl. 10.30 Konfirmasjon. Runar J. Liodden, 

Arild Løvik og Stian Tveit
Vestre Spone kl. 12.15 Konfirmasjon. Arild Løvik og 

Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00 Notto Thelle

20. juni – 3.s.e.pinse
Luk. 19: 1 - 10
Heggen kl. 11.00 Jon Mamen og Anne Hæhre
Butjern kl. 12.00 Snarum og Vestre Spone menighetsutv.
Åmot kl. 11.00 Lise Wold Kleven og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00 John K. Rolfsnes

27. juni – 4.s.e.pinse
Luk. 15: 11 - 32
Åmot kl. 11.00 Runar J. Liodden 
Rud kl. 11.00 Tore Hummelvoll 
Olavskirken kl. 11.00 Inger Ma Bjønnes

4. juli – 5.s.e.pinse
Joh. 8: 2 - 11
Heggen kl. 11.00 Tore Hummelvoll og Knut Johnsen
Nykirke kl. 11.00 Runar J. Liodden og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00 Elisa Stokka

11. juli – 6.s.e.pinse
Matt. 16: 13 - 20
Snarum kl. 11.00 Tore Hummelvoll og Knut Johnsen
Heggen kl. 17.00 Jon Mamen og Knut Johnsen

18. juli – 7.s.e.pinse
Jos. 24: 19 - 24
Heggen kl. 17.00 Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00 Per Arne Dahl 

25. juli – 8.s.e.pinse
Matt. 10: 28 - 31
Heggen kl. 11.00 Jon Mamen

29. juli – olsok
Matt. 20: 25 - 28
Snarum kl. 18.00 Jon Mamen og Knut Johnsen

1.august – 9.s.e.pinse
Matt. 7: 21 - 29
Rud kl. 11.00 Runar J. Liodden og Knut Johnsen
Åmot kl. 20.00 Runar J. Liodden 

8. august- 10.s.e.pinse
Apg. 20: 17 - 24
Nykirke kl. 11.00 Tore Hummelvoll og Knut Johnsen
Heggen kl. 17.00 Tore Hummelvoll og Knut Johnsen

15. august – 11.s.e.pinse
Luk. 19: 41 - 48
Heggen kl. 11.00 Tore Hummelvoll og Knut Johnsen
Modum Bad Modum Bad-dagen

Den norske kirke i Modum: www.modumkirke.no


