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Modum menighetsblad

Det er mye hjerterom i Modum. Det er mange som gir av seg
selv til glede og støtte for andre. Vi trenger mennesker som ser
litt utover seg selv og som bidrar til å gjøre hverdagen litt
lysere for andre. Noen er aktive i idrettsforening, noen steller i
stand på eldretreff, noen har kanskje blitt flyktningeguide og
atter andre trår til for ungdommen. Det er mange foreninger
og lag i Modum som gir gode tilbud. Like viktig er et godt
naboskap hvor man bryr seg om hverandres ve og vel. Det er
godt når folk hilser og spør hvordan man har det. 

I høst er det flere tiltak som spør etter våre hjerterom. 
TV-aksjonen søndag 17. oktober har rett og slett navnet
“Hjerterom”. Innsamlingen går til Rådet for psykisk helse og
Kirkens Bymisjon. Begge organisasjonene er opptatt av å
bekjempe psykisk og sosial nød i Norge. Aksjonen ønsker å
minne oss om at Ingen er bare det du ser. Pengene skal brukes til
romslige hus og væresteder for de vanskeligst stilte i Norge.
Det står mer om dette inne i bladet. 
I samme uken har Foreningen mot Stoff sitt årlige fakkeltog i
Modum. Dette er fine tiltak å slutte opp om.

Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors gikk i juni sammen
om en felles innsamlingsaksjon for flyktningene i Sudan. 
1.-17. september er mange Røde Kors-foreninger og 
menigheter i gang med bøsseinnsamling for de som er 
rammet av konflikten i Darfur. Det er en verden der ute som
også trenger våre hjerterom.

I menighetsbladet har vi denne gang også tatt med 
informasjon om Kirkens SOS. Dette er en telefontjeneste som 
er åpen døgnet rundt og betjener ca 5500 henvendelser bare i
Buskerud. De trenger flere frivillige medarbeidere som kan gi
av sin tid til å være en lytter. Har du mer hjerterom igjen?

Red. Tore Hummelvoll

Hjerterom i Modum
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En sommer er over. Nordmenn er et
reisende folk, og på feriereiser som
hundretusener av oss har foretatt i
år rundt om i Norge og i verden for-
øvrig, har mange truffet på moinger
og andre kjentfolk overalt. Det er
interessant å legge merke til at det
ofte er i kirker at en møter kjentfolk,
det være seg i Urnes stavkirke,
St.Paul eller San Clemente. Midt i
ferietida søker vi til kirkene over
hele kloden. 

Når guidene er ferdig med å for-
telle om kirkebyggene med årstall,
navn på kunstnere, ombyggingspe-
rioder og spesielle klenodier, synes
jeg det er godt å kunne sette seg ned
ganske stille i en kirkebenk og
reflektere over mektige synsinn-
trykk og mange århundrer med
lokal kulturhistorie. Dersom det er
en lysglobe, er det meningsfylt å
tenne et lys samtidig som tanker
sendes til slekt og venner som
befinner seg på andre steder og har
andre livssituasjoner. Jeg tenker
også på dem som reiste denne kir-
ken akkurat her. Hvordan klarte de
å bygge den og med de hjelpemidler
de hadde da? Hvor mange har del-
tatt, og hvor mye må det ha kostet
av tid og penger? Det må ha betydd
utrolig mye for lokalbefolkningen
her å få sin kirke siden de maktet å

bygge den. I hvil-
ken grad klarte
Ordet forkynt her i
generasjoner å
skape nestekjær-
lighet, trøst og tro
mer enn frykt og
dårlig selvfølelse ?

Jeg satt slik å filo-
soferte som turist i
sommer i Dale kir-
ke i Luster. Velstelt
var det rundt
middelalderkir-
ken og overvel-
dende var det å
komme inn i en
kirke som var så
godt tatt vare på
og rikt utstyrt. En
gedigen vestportal

i nygotisk stil var det overraskende
å finne akkurat her.

Det som kanskje likevel gjorde
mest inntrykk, var et stort podium
rikt dekorert tvers over for prekesto-
len. Det var laget for en lokal stor-
mann og hans familie slik at han
kunne sitte tre trinn høgre enn pres-
ten på prekestolen. Der kunne han
sitte og se ned på også de andre i
menigheten som var rangert etter
stilling og stand under gudstjenes-
ten. 

Tydeligere kunne det ikke demon-
streres at kirken hadde vært en
arena for klassesamfunn og makt-
struktur.

Gamle kirker har ofte stor avstand
fra alter til almue. Slik skulle det
være da. Det er ikke slik at
Gudshusene har vært uforanderlige
opp igjennom århundrer. Hver
generasjon har preget dem med sin
tids forestilling om estetikk og funk-
sjonalitet. Kirkens historie er fylt av
en høyst menneskelig historie også.

Vår vakre kirke Heggen, som i mer
enn ti år har vært veikirke og åpen
sommerkirke, gir et bilde av folks
opplevelse av kirken i dag. Mange
som har besøkt den i sommer, har
satt pris på at de har fått lov til å gå
helt fram til alteret, de har fått lov til

å tenne et lys, de har fått lov til å stå
på prekestolen, de har vært glade
når de har funnet kirken åpen, for
som oftest er kirkedøren stengt
utenom gudstjenestetid. Mange har
hatt behov for å få sette seg ned i
stillhet, kanskje i bønn og eller i
refleksjon over livets mål og
mening. Det er tydelig at vi også har
en arv som maner til ettertanke.
Hvem ønsker vi skal ha en eiefølelse
til kirken? Vår kirke. Hva hadde vel
kirken vært uten folk som har behov
for å komme inn? I dag er det ingen
kirketukt som får oss til kirke; vi
ønsker selv å søke Guds hus når vi
har behov for det. 

For meg kommer tanken raskt til-
bake på hvordan det hele startet;
dette med kristendommen. En av
tekstene lest i forbindelse med Olsok
er hentet fra Matteusevangeliets 20
kapitel hvor avsnittet har fått over-
skriften: ikke herske, men tjene.
«Den som vil være stor blant dere, skal
være de andres tjener, og den som vil
være den fremste blant dere skal være de
andres trell. Slik er heller ikke
Menneskesønnen kommet for å la seg
tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv
som løsepenge for mange.» 

Hvordan kan det ha seg at det
radikale budskap Kristus forkynte
så lett ble tilpasset samfunnets
struktur opp igjennom århundrene?
Det er kort vei fra tjeneste til makt
innenfor et så eksistensielt område
som det kristendommen represente-
rer. Derfor mener jeg det er en
andakt verdt å legge oss Kristi ord
på sinne i vårt arbeid for å fremme
evangeliet.

Denne refleksjonen er også en takk
til våre entusiastiske guider i
Heggen kirke og andre som har
bidratt til å åpne kirkens dører ved
sin vennlighet og glede over å møte
og hjelpe mennesker. Over tre hund-
re mennesker har i sommer besøkt
veikirken. Takk for tjenesten!

Harald Kvaase

Ikke herske, men tjene

Ill. Tore Hummelvoll.
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Tirsdag 21. september inviteres du
til Alpha-middag i Åmot kirke. Her
møter du Anne Dahl, Anne-May
Høibakk, Ivar Kvistås, Dagrun
Buxrud, Olav Sørensen, Elsa Thom-
sen, Jenny og Wolfgang Müller som
er vertskap for kurset denne høsten.
På middagen vil Alpha-kurset bli
presentert og du får møte mennes-
ker som har deltatt på Alpha tidli-
gere - en aldri så liten smaksprøve
på kurset. Du forplikter deg ikke til
å være med videre, men trives du er
du hjertelig velkommen til å fortset-
te høstens kurs.

Alle er velkommen på Alpha-kurs,
og det er mange forskjellige grunner
til at mennesker deltar. Alt fra noen
som prøver å finne ut om Gud finnes
til at noen rett og slett søker et nytt
miljø og nye venner. Alpha er en
anledning for deg til å utforske den
kristne tro i et åpent og avslappende
miljø. Kurset består av 10 tankevek-
kende samlinger.

Hver kveld begynner med et måltid.
Det er godt å spise sammen og det
gjør det litt lettere å bli kjent med
nye. Vi håper at maten vil smake.
Av og til er det vanlig kveldsmat,
andre ganger er det kanskje noe
varmt …

I løpet av semesteret vil flere av kir-
kens ansatte og frivillige flere under-
vise i sentrale temaer i den kristne
tro, men kanskje på en annen måte
enn du forventer …
«Gruppene er det fineste med
Alpha» sier mange av de som går på
Alpha-kurs. I smågrupper etter
undervisningen får du muligheten
til å stille dine spørsmål. Ingen

spørsmål er feil eller for dumme.
Ingen skal presse deg til å tro eller
gjøre noe som du ikke er klar for.
Dette er din arena til å finne nye
venner og uttrykke dine meninger
om livet og kveldens tema.
Samtalen i gruppene avsluttes til
avtalt tid. 

Kanskje er tiden inne til å prøve
noe nytt! 
Vi kan ikke love at et under skal skje,
men vi kan love at du vil få være en
del av et åpent fellesskap der de livs-
viktige spørsmålene er på dagsor-
den. 

Kanskje du får en telefon fra en du
kjenner om å være med på kurset til
høsten. Eller ring Modum kirkekon-
tor 32 78 32 30 og meld deg på
Alpha-kurset! 

Et møte med 
noen som meldte
seg på …

Når gikk du på Alpha-kurs? 
Det var kurset i Åmot kirke høs-
ten 2002

Hva motiverte deg til å melde deg på? 
Jeg hadde hørt om det gjennom
andre som jeg kjente. I tillegg
hadde jeg tenkt på dette en
stund. Men jeg møtte opp litt på
impuls den første kvelden. 

Hva satte du pris på ved kurset?
Temaene! Vi snakket om kristne
spørsmål - essensielle spørsmål.
Det er ikke slikt man prater om
ellers. En god setting for slike
samtaler.

Hvem vil du anbefale Alpha-kurset til? 
For alle mennesker - unge eller
gamle, ja uansett livssituasjon.

Til høsten starter 
et nytt Alpha-kurs!! 
Har du hørt om dette kurset?

NYTT ALPHA-KURS

Thea Eken
30 år. Bor på Sysle.

Velkommen til
Alphamiddagen tirsdag

21. september kl. 19 
i Åmot kirke. 
Den er gratis 

og uforpliktende! 

De vanlige kurskveldene er lagt
til annenhver tirsdag 

fra 19.30 – 22. 
Oppstart 5. oktober.

Kursavgiften er kun 100,- 
og du betaler 30,- for måltidet

den enkelte kvelden.
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Man får utbytte av kurset når
man er åpen for å snakke om
disse tingene.

Når gikk dere på Alpha-kurs? 
(Eli svarer)

Vi gikk på kurset i Åmot kirke
høsten 2002.

Hva motiverte dere til å melde deg på? 
Per Arne Dahl spurte om vi ville
være med. Men jeg hadde lest
om Alpha-kurs og var interessert
i å være med. Jeg er litt nysgjerrig
på ting. Ivar hadde lyst til å ta
dette kurset sammen med meg
for vi synes begge at det er hyg-
gelig i Åmot kirke.

Hva satte dere pris på ved kurset?
Kveldene var hyggelige og vi
kunne snakke åpent og fritt om
våre egne tanker. 
Det var interessante temaer, og vi
lærte litt mer om det som har
med bibel og tro å gjøre. Ivar gle-
det seg til hver eneste kveld. Vi
følte begge at vi hadde mye igjen
for å gå på kurset.

Hvem vil dere anbefale Alpha-kurset
til?

De som ønsker å fylle livet med
noe annet. Jeg tror alle kan ha
glede av kurset.

Når gikk du på Alpha-kurs? 
Jeg deltok på kurset som gikk
høsten 2001 i Åmot kirke.

Hva motiverte deg til å melde deg på?
Jeg fikk vel en forespørsel av
noen og sa ”Det skal jeg jammen
være med på!” Jeg hadde mange
spørsmål og ville rive litt kjeft
med de som har vært i miljøet i
årevis.

Hva satte du særlig pris på ved kurset?
Det var samtalene i smågrup-
pene. Jeg sa hva jeg mente, og jeg
tror det gjorde inntrykk på de
mer ”sikre” i troen. Flott å få inn-
spill tilbake også. Fint at det var
få fastlåste meninger. 

Hvem vil du anbefale Alpha-kurset til?
Kurset er for alle! Ingen restrik-
sjoner! Det er en fordel for alle å
få med seg et slikt kurs. 

Av Runar J. Liodden

Gudmund Berg
70 år. Bor på Åmot.

Ivar og Eli Åsheim 
71 og 67 år. »org på Gustadmoen.

Stille time 
i Gulsrud kirke
Gulsrud kirke på Øst-Modum er
en liten, intim kirke med svært
god akustikk. Som et prøvepro-
sjekt i år har Menighetsutvalget
ved kirken arrangert såkalt ”stille
time” ved 3 anledninger. Man
kan komme som man er, sitte ned
en times tid og lytte til levende
musikk. Tilbakemeldingene fra
tilhørere og musikere har vært
meget gode. Det satses derfor
videre til høsten med 3 nye kvel-
der i Gulsrud kirke.

• Søndag 26. september kommer
det dyktige musikere fra
Eiker/Kongsberg, som har
erfaring fra lignende arrange-
ment bl.a i Haug kirke. Disse
vil være Geir Karlsen fra
Hokksund på waldhorn, Lise
Andersen fra Hokksund på
baryton, Pål Andersen fra
Kongsberg på trombone og
Karianne Nyberg fra Kongs-
berg på sang. 

• Søndag 24. oktober får Gulsrud
kirke besøk fra Lier/Oslo.
Ingvild Hov fra Lier og Kjersti
Nordgård Berntsen fra Oslo
skal glede oss med klassisk
trekkspill. Disse to har erfaring
fra tilsvarende arrangement i
Lier, og tilhører Norgeseliten.

• Søndag 21. november kommer
de som spilt hos oss i februar
tilbake på oppfordring fra
publikum. Vi gleder oss til å
høre Trond Davidsen og Bjørn
Tore Roksvåg på henholdsvis
fiolin og gitar. 

Dette blir spennende! Alle kvel-
dene starter kl 19.00, varer en
times tid og er gratis. 
Sitt ned og lytt til fin, levende
musikk. Nytt og gammelt. Kjent
og ukjent.

Menighetsutvalget ved Gulsrud
kirke ønsker nye og gamle tilhø-
rere velkommen og håper mange
vil finne veien til Gulsrud denne
høsten! 
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NRK sin TV-aksjon for 2004 går til
Rådet for psykisk helse og Kirkens
Bymisjon. Aksjonen har fått navnet
Hjerterom. De to organisasjonene
er opptatt av det samme: Å
bekjempe psykisk og sosial nød i
Norge. Hjerterom har en stor
visjon, nemlig å skape et varmere
og romsligere Norge! Å nærme seg
denne visjonen tar lang tid. Vi skal
lære å se hverandre som noe mer
enn en diagnose, en lidelse, et rus-
misbruk eller en annen merkelapp.
Vi skal bli minnet om at Ingen er
bare det du ser. Pengene som samles
inn på aksjonsdagen, søndag 17.
oktober, skal brukes til romslige
hus og væresteder for de vanske-
ligst stilte i Norge – slik at hverda-
gen skal bli litt lettere for dem som
av ulike grunner faller utenfor.

Holdninger foran penger
Når psykisk og sosial nød skal
bekjempes, er holdninger like vik-
tig som penger. Vi skal samle inn så
mye penger som mulig, men visjo-
nen forteller oss at endring av
holdninger er enda viktigere.
Holdningsendring skjer først og
fremst i møtet mellom mennesker.
Derfor ønsker vi å bidra til å skape
arenaer der mennesker kan treffes
og kanskje lære noe av hverandre,
om hverandre – og kanskje om seg
selv. 

Gjestebud over et ganske
land
Vårt viktigste virkemiddel for å
skape slike arenaer for menneske-
møter, er Gjestebud. Høsten 2004
skal det arrangeres tusenvis av
Gjestebud rundt om i landet. Av og
med hvem, hvor og på hvilken
måte, er helt opp til den enkelte
forening, bedrift, nabolag, menig-
het eller idrettsklubb. Det kan være
alt fra en gatefest til en samling
rundt bålet. Men gjestebudene skal
ha noen fellesnevnere, noe som
skiller dem fra en hvilken som
helst annen fest eller piknik,
debattmøte eller seminar.

Vi trenger deg
• Planlegg lokale aktiviteter
• Bruk ditt nettverk til å verve 

bøssebærere
• Inviter til Gjestebud
• Bli bøssebærer!

Ring din kommune,
32 78 93 00 eller tlf: 02025 om
du vil gå bøssebærer søndag
17. oktober.
Informasjon: kontakt 

Fylkesaksjonsleder, 
Gunhilde Brun-Pedersen, 
tlf: 32 88 39 38, Mob: 41 42 27 43,
E-post: gunhilde@gbp.no

TV-aksjonen 2004
skal skape et varmere 
og romsligere Norge

Selvhjelpgrupper/
sorggrupper i
Modum sokn høsten
2004 
Frivillighetssentralen og
Kirkekontoret fortsetter å samarbei-
de om å invitere til selvhjelpgrup-
per / 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 sluttet før som-
meren, og andre fortsetter i høst. 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.

Vi starter semesteret med
en felles skogstur!

Deltakere og ledere i selvhjelps-
gruppene/ sorggruppene inviteres
med på kveldstur til hytte på
Øståsen. Nåværende og tidligere
deltakere og deres familie er spesielt
invitert, men andre interesserte er
også velkomne til å være med! 

Vi snakker litt om hva som har gjort
godt i sorgarbeidet. Hvordan hjelpe
hverandre med å komme videre?

Ta gjerne med matpakke! Kaffe og
litt å bite i serveres.

Møt opp på Åmot kirkes parke-
ringsplass 
mandag 6 september kl 17.30! 
Ikke værforbehold!

Turleder: Hans Disen

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
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Alle emnekveldene i vårhalvåret
var svært godt besøkt. Og med de
emnene vi har i høst, håper vi på
minst like stor oppslutning. Alle
emnekveldene er på onsdager kl.
19. Vi skal i høst ha følgende emne-
kvelder:

22. september får
vi besøk av David
Kvebæk med em-
net «Om å holde
orden i din sjels
hus». Kvebæk sier
at han vil hjelpe
oss å åpne døren
inn til vårt indre.
Vi trenger å holde

sjelens hus i stand, og han vil vise
oss noen farbare veier.
Mange vil huske Kvebæk fra hans
tid i Modum. Han var nemlig fami-
lieterapeut på Modum Bad i 13 år. 

6. oktober er det
misjon det skal
handle om. Emnet
er «Gå derfor ut…»
om Normisjons en-
gasjement ute i
verden. Vi får da
besøk av Tor Bring-
aker som er regi-
onleder i Region

Buskerud og Vestfold. Normisjon

har sitt regionskontor i Stokke i
Vestfold.

20. oktober får vi
besøk av Arne
Tord Sveinall som
er leder for
Institutt for sjele-
sorg. Emnet hans
er «Fellesskap på
godt og vondt». Når
det sunne blir
usunt. For 4 år

siden ga Sveinall ut boken «Troende
til litt av hvert» og vi får bl.a. tanker
derfra. Institutt for sjelesorg har
utviklet en liste på sju punkter som
viser hva det er som skiller sunne
religøse grupper fra usunne. Det er
gjort på grunnlag av faglige studier
og et bredt erfaringsmateriale.

3. november vil
Anne Dahl gi oss
«En trosvandrers
kart». Kjennetegn
fra troens land-
skap. Det er ikke
alltid like lett å ori-
entere seg i dette
landskapet, og det
skal virkelig bli

interessant å være med Anne på en
«orienteringstur». Vi som har hørt
henne før vet at hun har mye å gi.

17. november er emnet «Vis meg ditt
ansikt». Det er ved Eli og Terje
Landro.
Det blir sang, musikk og refleksjon.
Eli er diakon i Modum og Terje er
psykolog på Modum Bad. Vi er
spente på hva de har å gi oss nå.

Den 1. desember
er det Per Frick
Høydal som slip-
per til med emnet:
«Jeg velger min for-
telling om mitt liv».
Et spennende em-
ne. I boken «I all
fortrolighet» skriver
Høydal: Problemet

når jeg velger en historie, som jeg
holder fast på og lever etter, er at det
er mange andre historier som blir
borte. Det er jo aldri bare en fortel-
ling om et menneskeliv.

Per Frick Høydal er nå tilbake i
Modum etter noen år som dom-
prost i Stavanger. 

Når det gjelder annet som skjer på
Menighetssenteret, så viser vi til
vårt program som kommer tidlig på
høsten. Arrangementene i Nor-
misjon er åpne for alle.

Helge Gutuen

Interessant høstprogram
på Vikersund menighetssenter
Også i høst har Vikersund Normisjon lagt opp et spennende program

Denne høsten vil du, sammen med
noen som kan følge deg, bli invitert
til en gudstjeneste i kirken der du
bor. Kanskje har du alt fått invitasjo-
nen når dette bladet kommer ut. Er
du 4 år og ikke har fått invitasjon, er
du hjertelig velkommen allikevel.

Menigheten vil gjerne gi deg en
bok som du kan ta med hjem. I
boken finner du fortellinger og
sanger. Hvis du ikke kan komme til
den gudstjenesten du er invitert til,
er det fint om noen ringer og sier
ifra. Da kan du enten komme på en
av de andre gudstjenestene og få

boken der eller du kan hente den på
kirkekontoret.

På bildet ser du Ole Brumm, som
har hengt invitasjonen sin rundt
halsen. Det kan du også gjøre når
du kommer til denne gudstjenesten.
(Men du bør ikke ha den på når du
er ute og leker, for da kan du henge
fast.)

Gudstjenestene er på følgende
datoer: Åmot: 12.9, Heggen: 19.9,
Vestre Spone: 3.10, Nykirke og
Snarum: 24.10 og Rud: 14.11.

Velkommen til kirken!

Hei, du som er
4 år
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Samlivsstoff er godt stoff, skal vi tro
mengden av slike spalter i aviser og
ukeblader.Ofte ringer journalister til
Modum, nærmere bestemt Sam-
livssenteret på Modum Bad, når de
ønsker kommentarer og råd i sam-
livsspørsmål. Modum menighetsblad
henger seg på bølgen og utfordrer

den nye lederen på Samlivssenteret,
Trine Gjermundbo.

- Det hender folk ringer dere etter ferie-
tid fordi de opplever at ting i samlivet
ble ekstra vanskelig i ferien. Hva kom-
mer det av?

- Først og fremst er det viktig å få
fram at mange har det bra i ferien og
med hverandre! Noen ganger så kan
det virke på overskrifter i media
som om alle har håpløse krangler og
før eller siden kommer til å skilles.
Så er heldigvis ikke tilfelle.

Intervju:

Samlivet etter ferien

Trine Gjermundbo er leder
på Samlivssenteret på
Modum Bad. Foto: Tore
Hummelvoll.
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- Men ferietid er en tid ladet med
forventninger. Endelig skal vi kose
oss og fylle dagene med det vi vil.
Og hvis vi da vil ganske ulikt og
ikke snakker sammen om det, ligger
det til rette for en del problemer.

- Ferietid er også en tid hvor faste
rutiner brytes opp. Hvis parforhol-
det i utgangspunktet er vanskelig,
kan dette forsterke det negative.
Samarbeid må til når små og store
avgjørelser skal tas.

- Så er det jo dette med mobiltelefon
og tilgjengelighet et problem for
noen. En undersøkelse som ble gjort
i sommer viste at 48% av ferierende
nordmenn var tilgjengelige for ar-
beidsgiver og planla noe arbeid i
ferien. Partnerene og barna til disse
kan nok oppleve ferien som noe
ugrei hvis dette ikke styres på en
god og ryddig måte. Og det er vel
slik at vi i perioder har behov for
å koble helt ut fra det vi ellers hol-
der på med.

Når det «lugger litt» i forholdet

For de som kjenner at forholdet
«bare lugger litt» kan det være til-
strekkelig å: - snakke sammen om
forventninger og ønsker. Og det
viktigste i dette er først og fremst å
virkelig lytte godt til partneren og
videre uttrykke egne ønsker og
behov så klart og tydelig som
mulig.
- huske på å ikke blande konflikter

inn i alt det som faktisk er godt
(for det pleier nemlig å være der!).
Hvis paret kan snakke sammen
om det som er vanskelig og irrite-
rende, så er det også lettere å kose
seg på stranda eller med en god
middag uten å måttte ta opp det
som er vanskelig da.

- ikke forsøke å gjøre partneren til
et oppussingsprosjekt. Det er fris-
tende! Vi må alle sammen begyn-
ne med oss selv. Det er krevende,
for det kan jo være enklere å se
hva partneren bør forandre enn
hva jeg bør gjøre.

- les godt fagstoff om samliv. Jeg
anbefaler da Samlivsboken som
presenterer stoffet i PREP-tenk-
ningen.

- melde seg på samlivskurs. Disse
kursene har ikke som mål å fortel-

le folk hvordan de skal leve sam-
men. Men det er samlet en del
kunnskap om hva som kan gå
galt, hva som er dumt og hva som
er lurt å gjøre, og hvordan man
kan gå fram for å få det bedre
sammen. Denne kunnskapen har
mange par hatt stor glede av å
kjenne til. Det kan jo være god
hjelp til å ta bedre valg.

Men for en del par vil det være nyt-
tig og nødvendig å få hjelp av en
terapeut. De kan da kontakte et
familievernkontor.

- Hva kan man gjøre for å unngå at
ferietid blir krangletid?

- Vær litt bevisst på hvordan dere
vil ha det i parforholdet på det
jevne. Det er ikke slik at tre uker på
sommeren kan kompensere forsøm-
melse av hverandre resten av året.
Bruk tid i ferie og ellers sammen.
Prioriter hverandre.

Del forventninger, kommuniser,
velg å parkere konflikter noen gang-
er, vær litt raus og gi hverandre tab-
bekvoter, lek og ha det gøy, tull og
fjas - det er livsviktig.

- Samlivssenteret har holdt på siden
høsten 1995. Hva er dere engasjert i for
tiden?

- Samlivsprogrammet PREP er en
stor og viktig del av vår virksomhet.
PREP er for de som ikke kjenner til
det et samlivskurs som enten går
over en helg eller en dag. PREP er
forskningsbasert og inneholder mye
viktig kunnskap for de som ønsker
å styrke samlivene og kanskje rydde
i litt gammel gruff. Det er samlet
mye kunnskap om hva som er lurt,
mindre lurt og til og med dumt å
gjøre hvis man ønsker å leve i et
godt parforhold. Dette er pensum i
PREP. Det er altså ikke slik at vi
lærer folk hvordan de skal leve,
men PREP gir par et grunnlag for
mer bevisste valg.

3000 par på kurs

Samlivssenteret har utdannet over
800 kursledere i programmet og
over 3000 norske par har deltatt på
parkurs. I disse dager jobber vi med
revisjon av kursmateriellet. Vi har

høstet viktige erfaringer de årene vi
har holdt på, og dette må tas med i
det nye materiellet. Vi er i gang med
å forberede norsk forskning på
PREP. Så langt har vi ikke norske
studier på programmet.

Men i samarbeid med et univer-
sitet og andre internasjonale aktører
ser det nå ut som vi får i gang et
norsk forskningsprosjekt. Det er
gledelig og spennende! Vi arbeider
også med oppfølging til PREP-kur-
sene. Mange av deltakerne ønsker
en eller annen form for oppfølging,
og vi jobber med tre ulike tilbud.
Disse tilbudene skal inngå i forsk-
ningsprosjektet.
-Vi jobber med en artikkelsamling
om PREP. Vi har der samlet ulike
erfaringer fra PREP-programmet i
Norge. Flere hovedfagsstudenter i
psykologi har skrevet om PREP og
andre som har tilpasset PREP til
ulike behov, f.eks. til bruk i terapi og
i møte med par med spesielle utfor-
dinger.

- Vi gleder oss særlig over at det ble
bevilget midler på årets statsbud-
sjett til samlivskurs til de som får
sitt første barn. Dette arbeidet ledes
av den ikke helt ukjente Berger
Hareide (leder på Samlivssenteret
fram til 1.november 2003. red.anm.)
som nå jobber i Barne- og familiede-
partementet.

Samlivssenteret vil bidra med noe
jobbing i dette prosjektet.

- «Hva med oss»-prosjektet er en
viktig satsning på Samlivssenteret.
Det retter seg spesielt mot foreldre
med funksjonshemmede barn. I
samarbeid med Familieavdelingen
på Modum Bad forbereder vi ukes-
kurs for par. Samlivssenteret har
også redaktøransvar for et Lærings-
senterets nettsted om samliv og sek-
sualitet. Nettstedet er utviklet som
en hjelp til lærere som skal undervi-
se i dette temaet eller som skal
arbeide med holdninger og verdier
på et mer generelt nivå. Lærere kan
på disse nettsidene blant annet
hente tips og ideer til undervisning-
en, finne nyttig bakgrunnsstoff og få
oversikt over tilgjengelig undervis-
ningsmateriell.

Tore Hummelvoll

          



Hver torsdag ettermiddag er det
andakt i kantina på Modumheimen.
En prest eller diakon kommer sam-
men med organisten og holder an-
dakten. Det går sin gang, og er en
del av jobben til disse fire persone-
ne. Det er jo fint når kirkens ansatte
gjør en god jobb, men det er noe mer
som gjør at kirken er tilstede disse
ettermiddagsstundene og flere
andre tider i løpet av en uke. 

En gruppe på åtte kvinner og en
mann sitter sammen med diakonen
en ettermiddag på kirketorget i
Åmot kirke og snakker sammen om
hvordan det er å være frivillig på
Modumheimen. Noen av dem kom-
mer til andaktene og hjelper beboer-
ne til rette og noen har samtalegrup-
pe på en avdeling eller går på besøk.
De forteller: 

«De gir så mye!» 
«Jeg blir så takknemlig». 
«De står og venter på klemmen når vi
går». 
«Når noen har gått bort, snakker vi om
det og minnes. Det blir rene sorgarbei-
det. Men tenk så viktig at de får snakket
om det, ikke sikkert at de hadde fått den
muligheten hvis ikke vi hadde hatt den
gruppa».
«Vi ler mye! Og synger sanger sammen.
Og så forteller de om at de går på besøk
til hverandre og synger videre på de
sangene. Her er det folk fra hele bygda,
og vi er alle fra Åmot som sitter her.
Tenk om det kunne være noen fra
Snarum som kunne treffe dem fra
Snarum! Det betyr så mye å treffe kjent-
folk!»
«Det er mange vi savner på andaktene
hver torsdag. Får de vite om at det er
andakt tro? Jeg skjønner jo at de ansatte
ikke kan huske på alt, og de har jo så mye
de skal rekke, og midt i vakt-skifte er det
også. De har som regel sagt fra så de vet
hvem som vil være med til andakt når vi
kommer og spør, men det er mange
ganger jeg lurer.»
«Det blir for ofte for meg å gå hver tors-
dag, tenk om vi kunne vært flere, så
kunne vi ta fri med god samvittighet en
torsdag når vi visste at i dag kommer
det noen andre og hjelper til med å hente
og følge.»

Vi blir sittende og drømme om hvor
fint det kunne være hvis vi var
mange flere. Tenk om vi kunne besø-
ke alle avdelingene med «mimre-
grupper»; tenk om vi hadde nok fri-
villige så hver enkelt kunne komme
til andakten hver 3. uke, tenk om.
Det er en givende tjeneste å ha, selv
om det til tider kjennes tungt å skul-
le ut. De gamle er der hele tiden, og
de ansatte gjør jobben sin så godt de
kan. På et sykehjem noen vet om
hadde de ansatte en visjon om å
utvikle senteret til å bli sånn at de
selv kunne tenke seg å bli brukere
av det om de skulle trenge det! 

Hvordan ser befolkningen ellers på
dem som bor på Modumheimen,
bygdas største institusjon? Hvordan
er det egentlig å være der? Vi som
sitter og prater sammen denne etter-
middagen oppmuntrer hverandre
med at vi er med på å bety en for-
skjell for noen beboere, og beboerne
betyr noe for oss! Og det er kjekt å
stå i en sammenheng og ikke bare gå
på eget initiativ på besøk. Tjenesten
er med på å styrke menneskeverdet!
Det er store ord, men vi vet bare
hvem vi er og hva vi er verdt sam-
men med andre. Det gjelder kanskje
spesielt gamle som lett kan oppleve
seg oversett og glemt og til bry for
travle mennesker som hele tiden
egentlig skulle vært et annet sted og
gjort noe annet. Vi trenger hverand-
re for å vite at vi har verdi alle sam-
men! Vi har verdi for hverandre og
for Gud hele livet! 

Vi blir enige om å dele disse tankene
med menighetsbladets lesere. Så
ønsker vi oss at noen flere kunne få
lyst til å være med på å være kirke
på Modumheimen! Det skal ikke
mere til enn at du har litt tid og er
glad i mennesker! Du kan ta kontakt
med diakonen på kirkekontoret hvis
du lurer på om dette er noe du vil
vite mer om! 

Diakon Eli Landro

Side 10

Kirke på Modumheimen

Kirkens SOS er 
der alltid – vil du
også være en lytter?
Kirkens SOS tilbyr et menneske å
snakke med døgnet rundt. For
telefonen sover aldri på et sted
som dette. Mennesker plages av
smerter, angst og ensomhet også
når de offentlige kontorene har
sprengt kapasitet eller har stengt
for dagen. Kirkens SOS tilbyr et
anonymt, uforpliktende og umid-
delbart møte – gjennom en tele-
fonsamtale eller gjennom mel-
dinger via internett.

Stadig flere mennesker trenger
vår tjeneste, og i fjor mottok vi
nesten 5500 henvendelser til
Kirkens SOS i Buskerud. På tele-
fonen møter vi en som ble mob-
bet i oppveksten og ikke får sove
på grunn av marerittene. En
søker trøst etter å ha mistet sin
kjære. En herjes av ensomhet og
må ha noen å snakke med. Det er
alltid noen som trenger noen å
snakke med.

Kirkens SOS i Buskerud trenger
flere frivillige medarbeidere til å
svare alle som ringer. Vi trenger
deg som tror på verdien av å lytte
til, og samtale med mennesker
som sliter med livene sine. Som
frivillig gir du av din tid, men du
får også noe igjen. Kirkens SOS
gir deg perspektiv på livet
gjennom økt kjennskap og forstå-
else for hvordan vi mennesker
lever våre liv. Du får ny kunn-
skap gjennom kurs, veiledning,
faglige samlinger og møte med
andre frivillige som representerer
et vidt spekter av livserfaring og
profesjoner. 

Tjenesten vi tilbyr er strukturert
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Arveoppgjør
Hvem skulle få foreldrenes hus?
Dette var det store spørsmålet i
arveoppgjøret. Det endte med at
den ene sønnen i den store søsken-
flokken fikk huset. Taksten på huset
hadde han fått presset svært lavt.
Da ble det bråk i søskenflokken.
«Urettferdig!» var det flere som sa.
En av brødrene til den heldige
arvingen ville ikke ha noe mer med
broren sin å gjøre. De snakket ikke
mer sammen. De besøkte hverandre
ikke. De gikk rett forbi hverandre
på gata uten å hilse. Bitterhet og
misunnelse preget forholdet mel-
lom dem. Tenk hvor annerledes
livet deres hadde blitt hvis de hadde
skværet opp med hverandre og sagt
til hverandre: «Vil du tilgi meg?» 

Dette var voksne mennesker. Selv
om vi gjennomgår forandringer i
voksen alder, vil de verdiene og
holdningene som dominerer opp-
veksten vår preger oss gjennom
hele livet. Derfor er oppdragelsen i
hjemmet viktig for hele livet vårt. 

Å be om tilgivelse
Tilgivelse står helt sentralt i en kris-
ten oppdragelse. Ingen av oss voks-
ne blir noen gang perfekte foreldre
som alltid setter de rette grensene
eller bruker nok tid med dem eller
som med mild stemme kommente-
rer melkeglasset som veltet i sofaen:
«Det går bra, gutten min! Slikt
skjer!» Vi sier og gjør av og til ting
mot ungene våre som ikke er bra.
Derfor trenger vi å si: «Vil du tilgi
meg?» eller «Unnskyld meg!» til

barna våre. Vi voksne må gå foran
med et godt eksempel, men det kos-
ter å be om tilgivelse. Det er sjeldent
morsomt å innrømme skyld, men
likevel er det helt nødvendig. For

når vi voksne krenker barna våre
med hardhet, sinne, trusler eller
urettferdige grenser, så fortjener de
at vi ber dem om tilgivelse. Men
skjønner de noe av dette? Selv om
ikke små barn kan sette egne ord på
hva som skjer, så har de fått med seg
at overtrampet vårt skjedde. I til-
legg merker de angeren i ansiktsut-

trykket vårt og tonefallet i stemmen
vår. Slik får barna bekreftelser på
hva som er greit å finne seg i og hva
som ikke er greit å finne seg i. Det
må vi voksne lære barna slik at de
ikke klandrer seg selv, men plasse-
rer skylden der den hører hjemme. 

Smittsom tilgivelse
Som voksne er vi barnas store hel-
ter. Barna hermer etter oss, på godt
og vondt. Hvis vi ber barna våre om
tilgivelse lærer de også etter hvert å
bruke de samme uttrykkene i lig-
nende situasjoner. For heller ikke
ungene våre er fullkomne, verken
mot søsken, venner eller andre per-
soner. De trenger også å be om tilgi-
velse. I et hjem hvor det er naturlig
å be om tilgivelse og tilgi hverandre,
der opplever barn og ungdommer
at det ikke handler om å være per-
fekt, men å ta ansvar for egne hand-
linger, skvære opp og tilgi hveran-
dre. Tilgivelse handler ikke om å
glemme det vonde som har skjedd,
men å gi fra seg retten til å ta hevn
og heller ikke anklage hverandre i
etterkant: «Du er ikke noe bedre du!
Husker du ikke hva du gjorde i for-
rige uke?» 

Ha Gud som forbilde
Når det gjelder tilgivelse er Gud et
godt forbilde. Han har lang erfaring
med tilgivelse. Gud sier: «Kom, la oss
gjøre opp vår sak. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø.»
(Jesaja 1,18) Når vi innrømmer
skyld overfor Gud, så tilgir han oss.
La oss ta i mot oppfordringen og
leve den ut i hjemmene våre – «Som
Herren har tilgitt dere, skal også dere
tilgi hverandre.» (Kolosserbrevet
3,13)

Runar J. Liodden

Vil du tilgi meg?
Innspill til oppfølging etter dåpen

og forutsigbar via en gjensidig
avtale.

En frivillig medarbeider sier det
slik: «For meg er denne tjenesten
uhyre berikende; å kunne være til
trøst og lindring for mennesker i
krise; noen ganger tungt og sjokke-
rende, andre ganger glederikt, hele
tiden utviklende.»
En annen uttrykker det slik: «Jeg 

ble utbrent og måtte slutte i jobben
min. Gjennom vanskelige tider fikk
jeg allikevel tro for at jeg er verdifull
– selv uten jobb, men som frivillig.» 

Kirkens SOS i Buskerud tilbyr nytt
kurs for frivillige med start 27 sep-
tember. Kurset er på 40 timer fordelt
på 7 kurskvelder på høsten, og 3
kurskvelder i januar. I tillegg kom-

mer prøvevakter og praksisperiode.
For å begynne på kurs må du

være fylt 20 år, ha avstand til egne
kriser og kunne identifisere deg
med vårt kristne verdigrunnlag.

Er dette noe for deg?
TA kontakt med KIRKENS SOS
i BUSKERUD 
på telefon 32 896007

Døpefonten i Rud kirke.

"D
rypp fra døpefonten"

                   



I grensebyen Mae Sot i Thailand
utnytter over 70 tekstilfabrikker folk
som rømmer fra det brutale militær-
regimet i Burma. Her er burmesiske
arbeidere fritt vilt. Arbeiderne er
redde for å protestere mot utnyt-
telsen av frykt for å bli sendt tilbake.

Ofte er det vanskelig å vite hvor
klærne våre blir laget. Klesgigan-
tene setter ut arbeidet der det er bil-
ligst, og kampen om kontraktene gir
stadig dårligere lønn for arbeidere
verden over. Kirkens Nødhjelps
Ungdomsbevegelse Changemaker
har sett bevis for at en fabrikk i Mae
Sot har laget Tommy Hilfiger-klær.
Arbeiderne forteller at de jobber og
bor bak strømførende gjerder. De
arbeider 10 -12 timer om dagen for
under 7 kroner og har bare en fridag
i måneden. Arbeidere ved fabrikken
i Mae Sot har fortalt at de sluttet å
lage Tommy Hilfigerklær etter

Kirkens Nødhjelps avsløringer.
Siden har mange hundre mistet job-
ben og blitt sendt tilbake til militær-
diktaturet i Burma. Tommy Hilfiger
har egne etiske retningslinjer for
hvordan klærne deres skal lages.
Men når dårlige arbeidsforhold blir
oppdaget gir de samme retningslin-
jene selskapet rett til å stikke av. Ved
at de flytter bestillingene kan de
fortsette å presse ned prisen, og
utnytte arbeidere andre steder. Sånn
kan de etiske retningslinjene virke
mot sin hensikt. Changemaker kre-
ver at selskaper som Tommy
Hilfiger ikke må stikke av, men ta
ansvar!

Lyst til å hjelpe til?? Bli med i ban-
det The Grand Band! Du trenger
ikke å ha spilt et instrument før,
men ved å bli med kan du legge
press på Tommy Hilfiger til å endre
sine etiske retningslinjer og forplik-
te seg til ikke å stikke av fra ansva-
ret. Tommy Hilfiger er ikke sikkert
ikke den eneste klesgiganten som
driver slik, men å vinne fram her
kan vi sammen legge press på andre
moteaktører i verden til å ta ansvar
for at arbeiderne som produserer
klærne får en rettferdig lønn og et
ordentlig sted å jobbe! 

Jan Eggum, Åge Aleksandersen,
Maria Solheim og Unni Wilhel-
msen er allerede med! Bli med i
bandet du også! Meld deg direkte
på nettet: 

www.grandband.no/blimed/
eller stikk innom Åmot kirke og
sjekk oppslagstavla! 

Av Runar J. Liodden

Side 12

Hvordan fordeler prestene 
begravelsene mellom seg?
Modums tre prester kan forrette alle
kirkelige handlinger i alle bygdas
kirker. Vi har hittil hatt en ordning
hvor tjenester fordeles hovedsakelig
ut fra den tanken at hver prest har
sitt tjenestedistrikt, soknepresten i
midten (Heggen/Gulsrud) og en
kapellan i hver sin ende, i sør (Ny-
kirke/Åmot) og i nord (Snarum/-
V.Spone/Rud). Kapellanen i nord
hadde dessuten de tjenestene som
falt på Heggen på fredag.

Fra høsten vil prestene fordele tje-
nestene på en litt annen måte. Hver
av kapellanene får tjeneste hver
annen uke, sammen med sokne-
presten. Kapellanen får i utgangs-
punktet ansvar for de begravelsene
som faller i sitt distrikt. Sokne-
presten får de øvrige. Dessuten tar
soknepresten de begravelser som
faller på tirsdag, mens den av kapel-
lanene som har tjenesteuke, tar de
som faller på fredag. Soknepresten
har fredag som fridag, mens kapel-

lanene har mandag som fridag.
Dette opplegget vil bli fulgt når

alle tre prester er på plass. Ved feri-
er og permisjoner blir det tilpas-
ninger av opplegget.

Det hender at noen ønsker en
bestemt prest til en tjeneste. Slike
ønsker blir vurdert, men de kan
ikke alltid etterkommes. 

Sokneprest Jon Mamen

Ekstrem utnytting -
stor profitt!
Titusener av fattige mennesker fra Burma har endt opp som arbeidere på
slavelønn i noen av verdens verste tekstilfabrikker i Thailand. Kirkens
Nødhjelp avslørte at verdenskjente merkeklær som Tommy Hilfiger lages
her.
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Døpte Dåpsdato Sted
Celina Jensen Kolberg 01.05.2004 Nykirke kirke
Per Morten Nilsen Kleivan 02.05.2004 Heggen kirke
Erland Kristoffersen 02.05.2004 Vestre Spone
Ole Marius Solbakken 02.05.2004 Heggen kirke
Thea Halvorsen 16.05.2004 Heggen kirke
Daniel Hovde 16.05.2004 Heggen kirke
Emma Bye 16.05.2004 Heggen kirke
Eivor Olsen Søtvik 16.05.2004 Heggen kirke
Marthe Nikoline Hovde 16.05.2004 Heggen kirke
Amalie Hovde Larsen 16.05.2004 Hegen kirke
Didrik Moen Tvenge 16.05.2004 Heggen kirke
Melker August Bergan 30.05.2004 Heggen kirke
Katinka Wang Larsen 31.05.2004 Åmot kirke
Magnus Kjerkol Tandberg 31.05.2004 Åmot kirke
Kim Ludvig Carlsen 05.06.2004 Rud kirke
Knut Svendsrud Røste 05.06.2004 Rud kirke
Martine Braathen 05.06.2004 Rud kirke
Magnus Vahl Gyrre 05.06.2004 Rud kirke
Erlend Dukefos Skretteberg 13.06.2004 Olavskirken
Emil Kristensen Carlsen 13.06.2004 Heggen kirke
Kristoffer Modøl 13.06.2004 Heggen kirke
Caroline Jelstad Myrmel 13.06.2004 Heggen kirke
Linnea Elise Øierås 13.06.2004 Heggen kirke
Adrian Nikolai Aunmo Bjølgerud 20.06.2004 Åmot kirke
Frida Margrete Ellingsen 20.06.2004 Åmot kirke
Ida Mathiesen 20.06.2004 Heggen kirke
Oline Bjerke-Grimnes 20.06.2004 Heggen kirke
Nicholas Thon Fjellstad 27.06.2004 Åmot kirke
Ronja Regina Bjørnø 04.07.2004 Heggen kirke
Trym Aleksander Jansen 04.07.2004 Heggen kirke
Karoline Andfossen Sundet 18.07.2004 Åmot kirke
Ida Sofie Skaalien Bjørnerud 25.07.2004 Heggen kirke
Tuva Wiedemann Pedersen 25.07.2004 Heggen kirke
Kaisa Røkeberg Lystvet 25.07.2004 Heggen kirke
Adrian Edgren Øvereng 25.07.2004 Heggen kirke
Marius Nicolai Evensen Hopperstad 25.07.2004 Heggen kirke
Sandra Grønlund 08.08.2004 Nykirke kirke
Adriane Marie Lee Klægstad 08.08.2004 Nykirke kirke

Vigde Dato Kirke
Fro Anita Hansen og Atle Wold 08.05.2004 Nykirke kirke
Tone Hæhre og John Fossum 15.05.2004 Snarum kirke
Marianne Fidjestøl og Ole Haraldseth 15.05.2004 Heggen kirke
Mette Berget og Thomas Grøterud 15.05.2004 Snarum kirke
Tove Mette Eker og Frode Abrahamsen 15.05.2004 Nykirke kirke
Liss-Cathrin Christensen og Stian Moen 17.04.2004 Nykirke kirke
Mari Kristine Dahl og Vegard Husby 19.06.2004 Åmot kirke
Vivian Jeanette Coburn og Runar Grøsland 26.06.2004 Heggen kirke
Sylvi Pedersen og John Hunstadbråten 26.06.2004 Nykirke kirke
Kristin Svenneby og Oskar Fidjestøl 26.06.2004 Heggen kirke
Mette Finsrud og Terje Skarstad 26.06.2004 Heggen kirke
Marianne Cecilie Johansen og Inge Nævra 03.07.2004 Åmot kirke
Irene Brusevold og Mattis Eika 03.07.2004 Heggen kirke
Elin Knutsen og Arne Sæthre 03.07.2004 Heggen kirke
Nina Hamre og Eivind Bjørklund 17.07.2004 Heggen kirke
Pernille Frodahl og Petter Fråfåt 31.07.2004 Heggen kirke
Kirsten Moen og Ørjan Tvenge 31.07.2004 Heggen kirke
Ann Beate Nymoen og Jon Harald Kvaase 07.08.2004 Heggen kirke
Lisa Kind og Arne Samuel Andersen 07.08.2004 Nykirke kirke

Forts. side 14

Slekters gang 
Kirkelige handlinger i Modum sokn
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Konsert med

Decorum
Rud kirke søndag 24. oktober kl.18

Festpotporri, svisker, gospel, salmer, ballader, jazz

Decorum består av Helle Myrvik, Liv Anna Furnes,
Anne Signe Høyvoll Piros, Gudvei Ådland
Gunnerød, Inger Maaleng Moviken. 

De blir akkompagnert av Stian Tveit m/flere

Gratis inngang. Arr. Rud menighetsutvalg

Håvard Svendsrud
til Snarum kirke

Søndag 19. september kl.19 holder vår lokale
trekkspillvirtuos konsert i Snarum kirke

Håvard Svendsrud begynner å bli kjent utenfor lan-
degrensene. Han tok nemlig førsteprisen i inter-
nasjonal klasse for underholdningsmusikk i juli
2004 i Boston, arrangert av American Accordionists’
Associations.

Inngang kr.100,-
Arr. Snarum menighetsutvalg

Slekters gang - forts. fra side 13

Døde Fødselsår Kirke Dato
Harriet Pedersen 1915 Åmot kirke 30.04.2004
Lone Steensen 2003 Heggen kirke 29.04.2004
Grethe Pettersen 1923 Heggen kirke 06.05.2004
Aud Synnve Rustand 1940 Nykirke kirke 11.05.2004
Rolf Normann Jahnsen 1928 Åmot kirke 12.05.2004
Bjørn Einar Gundhus 1958 Snarum kirke 13.05.2004
Nils Tormod Aasterud 1919 Vestre Spone kirke 21.05.2004
OleLien 1921 Snarum kirke 27.05.2004
Ivar Korsbøen 1938 Snarum kirke 28.05.2004
Maggi Helene Granli 1921 Nykirke kirke 28.05.2004
Leif Henning Nilsen 1969 Åmot kirke 01.06.2004
Lars Varlo 1914 Nykirke kirke 04.06.2004
Sigurd Svendsen 1913 Vestre Spone kirke 08.06.2004
Else Gerd Heiland 1919 Åmot kirke 08.06.2004
Håkon Havdal 1984 Åmot kirke 10.06.2004
Olaug Lillemoen 1919 Nykirke kirke 11.06.2004
Marte Hakkim 1920 Åmot kirke 16.06.2004
Torill Halldis Hagen 1954 Nykirke kirke 15.06.2004
Anna Marie Andersen 1904 Heggen kirke 17.06.2004
Lars Rune Hagen 1969 Vestre Spone kirke 15.06.2004
Alf Aasand 1923 Vestre Spone kirke 29.06.2004
Bjørn Helge Næss 1948 Heggen kirke 25.06.2004
Olaug KarineHonerud 1928 Heggen kirke 25.06.2004
Paul Gerhard Krona 1915 Heggen kirke 06.07.2004
Harry Kjell Skjelbred 1931 Heggen kirke 07.07.2004
Åse Susanne Wigdal Hæhre 1926 Heggen kirke 08.07.2004
Tollef Mogen 1915 Modumheimen kapell 09.07.2004
Ragnhild Thingelstad 1919 Åmot kirke 20.07.2004
Helge Damhagen 1929 Heggen kirke 21.07.2004
Inger Bergitte Mossin 1934 Heggen kirke 23.07.2004
Dagny Hedvig Tangen 1917 Heggen kirke 29.07.2004
Ole Eivind Bentsen 1940 Nykirke 30.07.2004
Aagot Brevik 1910 Rud kirke 04.08.2004
Judith Oddveig Korsgård 1914 Heggen kirke 10.08.2004
Ellen Johanne Ofstad 1920 Heggen kirke 11.08.2004
Arne Bottegård 1926 Åmot kirke 12.08.2004
Alma Hansine Åmotsbakken 1922 Åmot kirke 13.08.2004
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Støtt våre annonsører; de støtter oss

Populærforedrag:

Kommunikasjon og
konfliktløsning i familien
Rud kirke, torsdag 30. september 
kl. 19.00-20.30

Ved Terje Landro og Per Bjørnar Halås. Begge
jobber ved Familieavdelingen på Modum Bad
og vil gi noe til ettertanke for alle som lever i
en familie. Beregnet for voksne.

Gratis inngang. Enkel bevertning.
Arr. Rud menighetsutvalg

Sommeropplevelser 
i tro og lys-gruppen

13. juni hadde vi 
tradisjonen tro vår 
sommeravslutning i
Heggen prestegård, 
hvor Brit og Jon har tatt i
mot oss de siste 5 årene.

Sekkeløp og potetløp er 
årlig konkurranse.

           



Returadresse:
Modum menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot

Fulldistribusjon

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

5. september – 14.s.e.pinse
Rom.12:9 - 15
Heggen kl. 11.00: Konfirmantpresenta-
sjon. Arild Løvik, Jon Mamen og Knut
Johnsen
Rud kl. 17.00: Konfirmantpresentasjon.
Heggen Gospel. Tore Hummelvoll og
Knut Johnsen 
Åmot kl. 20.00: Per Arne Dahl og Stian
Tveit
Olavskirken kl.11.00: Inger Ma Bjønnes

12. september – 15. se.epinse
Joh.5: 1 - 15
Heggen kl.11.00: Konfirmantpresen-
tasjon. Arild Løvik og Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00: Utdeling av «Min kirke-
bok» til 4-åringer. Runar J. Liodden og
Stian Tveit. Åmot barnegospel deltar
Olavskirken kl. 11.00: John K. Rolfsnes

19. september – 16. s.e.epinse 
Matt.6:24 - 34
Nykirke kl.11.00: Konfirmantjubileum
og presentasjon
Heggen: kl. 11.00: Utdeling av «Min kir-
kebok» til 4-åringer. Arild Løvik og 
Knut Johnsen
Åmot kl. 19.00: Tro og lys-gudstjeneste
Olavskirken kl. 11.00: Gunnar Fagerli

26. september – 17.s.e.pinse
Luk.7:11 - 17

Snarum kl.11.00: Konfirmantjubilieum. 
Tore Hummelvoll og Anne Hæhre
Åmot kl. 11.00: Runar J. Liodden og
Stian Tveit
Gulsrud kl.19.00: Stille time. Musikk
Olavskirken kl. 11.00: Berit Okkenhaug

3. oktober – 18.s.e.pinse
Joh.8:31 - 36
Heggen kl.11.00: Konfirmantjubileum.
Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00: Per Arne Dahl og 
Stian Tveit

kl.17.00: Amazonas. Gudstjeneste for
ungdom
Vestre Spone kl. 17.00: Utdeling av «Min
kirkebok» til 4-åringer. Arild Løvik og
Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00: Rune Stray

10. oktober – 19.s.e.pinse
Matt.13:44 - 46
Heggen kl. 11.00: Tore Hummelvoll og
Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00: Per Arne Dahl og Stian
Tveit
Olavskirken kl. 11.00: Inger Ma Bjønnes
og John Kristian Rolfsnes

17. oktober – 20.s.e.pinse
Joh. 9:1 – 7, 35b - 38
Heggen kl. 11.00: Tore Hummelvoll og
Stian Tveit. Modum Soulchildren
Åmot kl. 20.00: Runar J. Liodden og
Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00: Trond Roland

24. oktober – 21.s.e.pinse
Mark.10:13 - 16
Snarum kl. 11.00: Utdeling av «Min kir-
kebok» til 4-åringer. Tore Hummelvoll
og Knut Johnsen
Nykirke kl. 11.00: Utdeling av «Min kir-
kebok» til 4-åringer. Runar J. Liodden
og Stian Tveit. Åmot barnegospel deltar
Åmot kl. 19.00: Tro og lys-gudstjeneste
Olavskirken kl. 11.00: Inger Ma Bjønnes

31. oktober – Bots-og bededag
Luk.13:23 - 30
Heggen kl.11.00: Jon Mamen og Knut
Johnsen
Åmot kl.11.00: Per Arne Dahl og Stian
Tveit
Olavskirken kl.11.00: Gunnar Fagerli

6. november – Allehelgensaften
Åmot kl.18.00: Allehelgensaften. 

7. november - Allehelgensdag
Matt.5:13 - 16

Heggen kl. 11.00: Jon Mamen og Knut
Johnsen
Nykirke kl. 11.00: Runar J. Liodden og
Stian Tveit
Snarum kl. 19.00: Sysle blandakor. Tore
Hummelvoll og Knut Johnsen

Olavskirken kl. 11.00: John Kristian
Rolfsnes

14. november – 24.s.e.pinse
Mark.12:41 - 44
Heggen kl. 11.00: Jon Mamen og Knut
Johnsen
Åmot kl. 11.00: Tro og lys-gudstjeneste
v/ Jon Mamen og Stian Tveit
Rud kl. 17.00: Utdeling av «Min kirke-
bok» til 4-åringer. Tore Hummelvoll og
Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00: Trond Roland/
Leif G. Engedal

21. nov. – siste søndag i kirkeåret
Matt.25:31 - 46
Åmot kl. 11.00: Per Arne Dahl og Stian
Tveit 
Snarum kl. 11.00: Jon Mamen og Anne
Hæhre 
Åmot kl. 17.00: Amazonas. Gudstjeneste
for ungdom
Olavskirken kl. 11.00: John Kr. Rolfsnes

28. november – 1.s.i advent
Heggen kl. 11.00: Barnas gudstjeneste-
dag. Tore Hummelvoll, Knut Johnsen 
og Arild Løvik. Modum Soul Children
Åmot kl. 11.00: Runar J. Liodden og
Stian Tveit. Åmot barnegospel deltar
Olavskirken kl. 11.00: Rune Stray

5. desember – 2.s.i advent
Snarum kl. 11.00: Tore Hummelvoll og
Stian Tveit.
Åmot kl. 11.00: Per Arne Dahl og Stian
Tveit
Olavskirken kl. 11.00: Berit Okkenhaug

12. desember – 3.s.i advent
Heggen kl. 11.00: Jon Mamen og Anne
Hæhre
Åmot kl. 11.00: Runar J. Liodden og
Stian Tveit
kl. 19.00: Tro og lys-gudstjeneste 
Olavskirken kl. 11.00: Trond Roland

Den norske kirke i Modum: www.modumkirke.no

Eldres hyggestund,Vaaraan
Aslaug Jahren etterlyser noen som kan være
med å hjelpe til i forbindelse med med 
eldretreffene. Kontakt henne på tlf. 32 78 73 37.

Neste treff: Ons. 8. sept. 10.30

                                                 


