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Modum menighetsblad

Vi er inne i en tid hvor mange er gått i gang med forberedelser til jule-
høytiden. Det er en tid som gir forventninger om mange gleder, og net-
topp derfor blir det ekstra vanskelig for dem som synes jula er tung. Det
ligger mange forventninger rundt denne tiden, kanskje alt for mange.
Utgangspunktet for kirkens julefeiring ligger i oppfyllelsen av en mange
århundre lang forventning om at Gudsfolkets frelser skulle komme. Det
skjedde gjennom en fødsel i enkle kår. Gud går inn i alt menneskelig for å
vise dets store verdi. Det er kun englesang som kan gi hyllest til det store
i nettopp dette.

Kirkerådsleder Thor Bjarne Bore etterlyste en debatt om kristne ver-
dier i sin åpningstale på Kirkemøtet i Bodø i november.Vi kan ikke bare
importere såkalte kristne verdier slik de er fremstilt i valgkampen i USA.
Som et eksempel fremhevet Bore fattigdomsbekjempelse som en kristen
kjerneverdi. Han sa at kirkens tjeneste skal være et vitnesbyrd om en Gud
som bryr seg. Bore trakk frem et av paradoksene vi lever med: - I dag til-
føres hver eneste av EUs 21 millioner kyr 2,5 dollar dagen og har dermed
mer å rutte med enn halvparten av verdens befolkning!

Bore siterte til slutt teksten på Albert Schweitzers gravstøtte som en
utfordring til alle som ønsker å fremme kristne verdier: «Søk og se om
der ikke er et eller annet sted i verden der du kan investere din medmen-
neskelighet».

I julen hvor gleden, angsten og sorgen er menneskelig erfaringer som
lever side om side, er Schweitzers budskap en god veileder. Det store i
det lille. Det mennesket ikke aktet, det valgte Gud seg ut. Det handler
juleevangeliet om.Velsignet jul!

”Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele ver-
den skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens
Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver
til sin by.

Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem,
siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin
trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun
fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke
plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene
sine.  Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem.
De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med
bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som
er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbe-
hag!»”

Lukas 2:1-14

Tore Hummelvoll

Det store i det lille

Snøtunge graner
Julekortstemning i naturen og gnistrende
skiføre. Varme i peisen og levende lys og
lukten av ribbe og surkål. Eller pinne-
kjøtt. Kanskje lutefisk? Juletreet er pyn-
tet og det bugner av gaver under treet.
Eller kanskje kommer julenissen med
gavene i år? Jeg minnes den sitrende
spenningen fra barndommens for-
venting til jul. 

Løp og kjøp
Begynnelsen av november: Gave-
katalogen i postkassa. Julemarsipan i
butikkene. Hva skal jeg kjøpe til alle
tantebarna i år? Og når skal jeg få tid til
å bake? Hektisk og slitsomt, men likevel
hører det med. Til julestemningen...

Merry x-mas
Blinkende plastikknisser. ”Jingle bells, jingle
bells.” gjennom svære høyttalere ut mot gaten.
Butikkvinduer med ekte plastsnø til nissens slede og
reinsdyr. Store skilt som forklarte det hele: Merry x-mas.
X-mas? ”X” står for ”ukjent”,  hadde jeg lært på skolen. I
enden av gaten lå det vakre, røde shintotemplet i flom-
lys. Min første jul i fremmed land. Japanernes julestem-
ning var ukjent. For meg. 

35 graders varme
Regntid. Rød jord som klebet seg til alt som kom i berø-
ring med den. Sypressen var innkjøpt. De pistrete
greiene fikk gjøre nytten som bærere av barnas julepynt.
Et av årets høydepunkt for skolebarna på Den norske
skolen i Nairobi: Juleverksted. Da skulle regnet dryppe
fra taket, og julekassettene skulle lyde fra en enkel kas-
settspiller. Det var julestemning. Og når sypressen var
pyntet ute på plassen så alle kunne gå rundt under en
klar stjernehimmel i tropenatten, da var det jul!

Betlehemsmarkene
”Fred på jord” sang englene. Hyrder som hastet til stal-
len og fant det som englene hadde fortalt dem om. Sauer
og esel,  krybbe og et nyfødt barn. Undrer meg på hvor-
dan det virkelig var. Sannsynligvis på langt nær så idyl-
lisk som avbildet på mange julekort. 

Ramallah og Jerusalem
”To palestinere drept av israelske soldater”. ”Enda en
selvmordsbomber på bussrute 18. 15 israelere drept”.
Vestbredden. Gaza. Betlehem. Jerusalem. Jeg ser og hører
ordene daglig. De samme Betlehemsmarkene. Hvor ble
det av englesangen? Fred på jord? Julestemning?

Hvilket av disse bildene ligner mest på din og min jule-
stemning? Kanskje ingen av dem. Barndommens jul er
ikke nødvendigvis idyllisk for alle, selv i vårt fredelige
hjørne av verden. Mange har vonde minner, mens andre
prøver å gjenskape forventningen de hadde som barn
uten helt å finne den igjen. 

For meg har den ytre julestemningen forandret seg med
tid og sted og omstendigheter. Det at jeg har flyttet mye
og bodd i ulike kulturer, har utfordret mitt forhold til
julestemning. Jeg liker godt å lage julestemning, og har
funnet ut at jeg trenger den som en ramme omkring bil-
det av innholdet i jula. Og når stemningen eller rammen
har vekslet i mitt liv, har det ført til at bildet har blitt
tydeligere: Bildet av et barn som var Guds sønn. Oss er
en evig frelser født! Han er ikke ”X” – ukjent. Han kom
og ble menneske. Han krever ikke en bestemt ramme
eller stemning for å komme til oss. Han trenger seg hel-
ler ikke på. Han kommer til oss når vi gir ham plass i vår
”stall”.

Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn. 
Og full av lengsel sukke: kom Jesus dog herinn! 
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt. 
Så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt. 

Norsk Salmebok, nr. 45.

Eli Landro

Jakten på julestemningen



TIL: Menighetsbladets lesere ! 

FRA: Kirkestaben i Modum  

En stor takk  rettes til alle frivillige  
medarbeidere for den innsats dere  
har utført i Modum sokn 2004! 
Vi sender også en takk  til  etater  
i Modum kommune og våre øvrige  
samarbeidspartnere, samt råd og utvalg,  
for et godt arbeid som er utført for  
Modums befolkning inneværende år! 
Til alle som gjør en diakonal tjeneste  
for sine medmennesker ved å bruke tid  
og omtanke for andre: TAKK ! 

EEnn mmeenniinnggssffyylltt aaddvveennttssttiidd oogg vveellssiiggnneett
jjuulleehhøøyyttiidd øønnsskkeess ddeerree aallllee !!
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Kirkestaben i Modum ønsker å gi en
årlig oppmuntringspris for frivillig
menighetsarbeid.

I fjor var det Liv Anna Furnes
som fikk blomsterhilsen. I år ønsker
vi å gi prisen til Aslaug Jahren.

Vi ser at det er svært mange fri-
villige menighetsarbeidere som er
fortjent til en spesiell oppmerksom-

het hvert år. Likevel synes vi
det er riktig å la en spesiell
frivillig menighetsarbeider få
denne hilsen på vegne av alle
dem som gjør en flott tjeneste
i Modum 

Aslaug har engasjert seg i
det frivillige menighetsarbei-
det i mer enn 60 år. Mange
moinger forbinder Aslaug
med det arbeidet som drives

på Vaaraan på Geithus. Dessuten
har hun vært engasjert i speiderbe-
vegelsen mesteparten av sitt liv.
Etter en pause er det nå igjen spei-
derarbeid som drives på Vaaraan
etter Aslaugs initiativ.

Aslaug er engasjert på flere fron-
ter enn dette. Hun er med i Heggen
menighetsutvalg og har tidligere sit-

tet flere perioder i Heggen menig-
hetsråd. For tiden er hun ansvarlig
for å skaffe blomsterpynt til gudstje-
nestene i Heggen kirke. Hun deltar
også i det diakonale arbeidet ved å
gi blomsterhilsner til  eldre jubilan-
ter på vegne av vår menighet.
Forøvrig deltar hun ved eldres hyg-
gestunder og besøker mennesker
som trenger hjelp. Stadig er hun på
farten i sin bil eller til fots .

Aslaug er en trofast frivillig med-
arbeider i Modum sokn. Som så
mange andre arbeider hun i det stil-
le til beste for sine medmennesker.

Stor takk til Aslaug Jahren og
gratulerer med Oppmuntringspri-
sen for 2004 !

Kirkevergen

Aslaug Jahren får
Oppmuntringspris
for frivillig menighetsarbeid 
i 2004! Fra tid til annen får jeg innbydelse

til kirkejubileum eller annen stor
begivenhet i menighetens liv – og så
følger det gjerne med et tillegg:  Kan
biskopen om mulig medvirke til at
også Hans Majestet Kongen tar imot
den innbydelse som er sendt Slottet.
Da tenker jeg ofte:  Så flott at vi har et
land og en tradisjon der folk og konge
kan stå sammen om tro og kirke!

Når vi nå ennå et år kan feire
advent og jul, blir påminnelsen om
dette kristne fellesskap en ny glede
og en understreket verdi for meg.
Vi har en kirke for hele folket, der
alle skal få kjenne seg hjemme og
inkludert hver på sitt vis.  Og vi har
et Kongehus som med glede besø-
ker oss og tar del i det vi er.  Vi har
en historie som er tuftet på kristen-
troens arv og evige sannheter. 

Så tennes det lys i advent. Vi
minnes om å hjelpe noen som sitter
i mørke.  Men det handler også om
en som vil komme og være lys i våre
egne liv.  Når vi tenner de fire
adventslys, venter vi på ham som
skal komme – slik strofene sier:

– det lille barn som i en krybbe lå  
– at Gud vår Far vil gi sin sønn hit ned
– at kongen vår skal fødes i en stall    
– på Frelseren for alle folkeslag  

Ja, Kongen kommer gjerne, så
sant han kan.  Himmelkongen kom-
mer alltid når du ber om det.  Fra
stallen vokste han inn i våre liv –
gjennom døden på korset åpnet han
frelsens vei.  Så gleder vi oss til å gi
hverandre gaver.  Vi gir i takknem-
lighet fordi Jesus selv var en gave
fra Gud til oss.  Så var Jesus den
Kongen alle ventet på, men ikke
kjente.  Han er blitt vår stolte sann-

het:  Himmelkongen kommer – all-
tid.  For Jesus er den himmelske
konge som hører når vi ber, alltid
har tid og har rom for alle som vil.  

Nå er det advent, og så jul.  Jeg
vet det:  

Kongen kommer til deg.

Velsignet advents- og
julehøytid!

Laila Riksaasen Dahl
biskop

Biskopens jule-/adventsbetraktning 2004

Kongen kommer

Biskop Laila Riksaasen Dahl.

Illustrasjon: Rolf Jansen.
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I samme kor – til felles glede!

Et av Dag Rune og Ann Kristin Gundhus og et av koret i aksjon med konsert i Olavskirken.

– Hva er egentlig dette Unge-Voksne-
koret? 
– Ann Kristin og jeg ledet tidligere
et ungdomskor på Betlehem i
Geithus. Etter hvert som flere
begynte å studere og etablere fami-
lie, så ble det et naturlig opphold.
Men på en bursdag pratet vi om å
komme sammen igjen. Flere savnet

å synge sammen, så vi startet opp
og har holdt på nå i nærmere tre år.
Så, du kan si at det er rester av det
tidligere ungdomskoret, men også
flere har kommet til. 

– Hvem kan være med i et kor som heter
Unge-Voksne? 
– Vi har jo ikke satt noen absolutte

aldersgrenser, men nå består koret
av folk mellom 18 og 50 år, men
mesteparten er i 30-årene. Det vik-
tigste er at det er folk som kan trives
med å synge frisk gospel.

– Er dere et gospelkor?
– Gospel er vel utgangspunktet
vårt, men vi ønsker å ha et variert

Velkommen 
til nyttårsfeiring

31. desember kl. 18.30–22.40.

Middag, kaffe, kongens tale,
fellesskap m.m.

Pris: Kr. 200,- pr. person.
Påmelding: Tlf. 32 78 32 39.

Begrenset antall.
kl. 23.15: Midnattsmesse.

Runar J. Liodden og 
Stian Tveit.

Dag Rune Gundhus har vokst opp i en familie hvor sang og
musikk har hatt en stor og viktig plass. Oppveksten har gitt

ham mye glede og fellesskap gjennom dette.
Nå er han og kona Ann Kristin ledere for 

et unge-voksne kor i Modum.
Ann Kristin dirigerer og Dag Rune spiller og øver inn 

stemmer. De ønsker seg flere sangere,
ikke bare fra pinsemenigheten, men fra alle «leire».

repertoar med viser, salmer og fris-
ke gospelsanger. 

– Hvor ofte øver dere? 
– Mange av oss har små barn. Av
den grunn hadde ingen av oss
mulighet til å øve altfor ofte. Så vi
har vi lagt oss på en øvelse på
Betlehem tredjehver mandag fra
19.30–21.

– Hvor har koret sunget til nå? 
– Utgangspunktet vårt er jo Betle-
hem. Det er der vi øver, så da er det
også naturlig at vi synger der noen

ganger. De siste årene har vi hatt en
årlig konsert i Olavskirken på for-
sommeren, vi har sunget på Viker-
sund menighetssenter og vært på
samlinger i Ringerike fengsel ved
flere anledninger. 

– Hva ønsker dere med koret, Dag
Rune? 
– Vi ønsker at koret kan være et fel-
lesskap hvor vi møtes for å synge.
Vi ønsker at koret kan bli brukt i de
ulike menighetene. Vi er jo ett Guds
folk og én Guds menighet som har
det viktigste felles. 

Har du lyst til å være med i koret?
Ta bare kontakt med Dag Rune og
Ann Kristin Gundhus, 32 78 13 27.
En snarlig mulighet til å oppleve
koret er i fellesgudstjensten for
Frelsesarmeen, Den norske kirke og
Pinsemenigheten i Modum 23. janu-
ar kl.  11 i Åmot kirke. 

Runar J. Liodden

Mens de fleste moinger ligger under dyna og sover har i over-
kant av 100 mennesker stått opp og tatt veien til Nykirke tid-
lig juledagsmorgen de siste tre årene. Det har vært en spesi-
ell opplevelse å gå eller kjøre opp den siste veistubben med
lysende fakkelbokser på hver side i mørket. I kirken har vi fått
servert pepperkaker og gløgg og fått med oss den tidligste av
alle gudstjenester i Modum med start klokka 8. Så drar vi
hjem etterpå og spiser julefrokost. En spesiell start på jule-
dagen. I år igjen blir det satt opp gratis buss fra Hydro/Texaco
på Geithus som tar opp folk langs veien til Nykirke.

Velkommen til en annerledes julefeiring 
i Nykirke! 

Gudstjeneste 
før julefrokosten?
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DET HANDLER OM SPIREN, BAR-
NET OG ROSEN. Tre bilder. Tre
landskaper. Tre forskjellige årtusen.
I flyktige glimt stilles vi ansikt til
ansikt med alle generasjoners spørs-
mål: Er tro mulig? Kan håpet overle-
ve? Har kjærligheten noen sjanser i
denne verden?

Det første landskapet minner til
forveksling om de som flimrer mot
oss fra fjernsynsskjermenes krigsre-
portasjer. Det kunne vært fra Asia
eller Afrika, eller fra en av Europas
mange kriger. Men landskapet er fra
Midtøsten, og ble beskrevet for over
2700 år siden.

Et lite folk var herjet av krig og
nød. Hærer var kommet fra nord og
øst med død og voldtekt og hat.
Dets ledere var drept eller fordrevet.
Byer var ødelagt, trær og planter
hogd ned og revet opp, eller rett og
slett svidd av. Bare rykende ruin-
hauger og trestubber vitnet om øde-
leggelsens galskap. Angstropene og
gråten var avløst av taushet og
apati.

Men en åpnet øynene og så.
Foran ham, fra de avsvidde røttene
på et ødelagt tre så han en grønn
spire. En stemme hvisket i hans øre.
Noen la håp i hans munn og han
talte: «En kvist skal skyte frem fra
Isais stubb, et skudd renne opp fra
hans røtter» (Jes 11:1). Isai er stamfar
for Davidsætten, den kongelige
slekt. Fra dens ødelagte røtter skal
det spire, sier seeren. Det skal igjen
fremstå en konge, en som skal lede
sitt folk.

Jesaja var seerens navn. Den
grønne spiren fra rotstubben i ruine-
ne vokste videre i hans drømmer.
Han ser et lys skinne for folket som
vandrer i mørket. Krigsstøvler og
klesplagg tilsølt med blod skal bren-

nes opp. Alle rester av krig skal bort,
og freden skal komme. Og tegnet?
«Et barn er oss født, en sønn er oss gitt,
og herredømmet er på hans skulder» (Jes
9:2-6).

Hva er et ubeskyttet barn mot
krigens nådeløse effektivitet? Hva er
en grønn spire i et ødelagt og goldt
landskap? Ante han håp i en nyfødt
tronarving, eller så han lenger frem?
Vi vet ikke sikkert, men senere gene-
rasjoner leste ordene som et løfte om
fremtidskongen som skulle ødeleg-
ge våpnene og bryte lenkene.

Så gikk det noen hundre år. Det
er nye tider og nye slekter. De gamle
ruinene er borte. Arrene er bleknet,
men nye sår er kommet. Nye ruiner,
nye kriger, og nye fiender. Et nytt
imperium i stedet for dem som styr-
tet i grus. Folket merker ikke større
forskjell, for maktens ansikt er sjel-
den vakkert for den avmektige.
Fremdeles venter de på ham som
skulle komme.

Vi kjenner beretningen som i
snart 2000 år har vist veien inn i det
andre landskapet. «Og det skjedde i de
dager at det gikk ut befaling fra keiser
Augustus om at hele verden skulle inn-
skrives i manntall» (Luk 2:1-14). Det
var ikke statistisk interesse som drev
keiseren. Manntallet skulle hjelpe de
mektige til mer effektivt å utføre
maktens mirakel: å skape gull av
gråhet, å samle skatter av folks fat-
tigdom.

Et ungt par gav seg på vei til
slektens hjemsted. De var fattige,
hun var gravid, og det var ikke plass
for dem i herberget. Hun fødte bar-
net i en stall. Men håpet og gleden
lyste ut av fødselsnatten. En flokk
hyrder hadde i et blendende syn fått
håp om fred. Og tegnet? «Dette skal
dere ha til tegn: Dere skal finne et barn,

svøpt, liggende i en krybbe.»
Et barn født i en avkrok av et

imperiet som tegn på fred! De gamle
seer-ordene fikk liv igjen. Var dette
spiren som vokste ut av den forkul-
lede trestubben i ruinene? «Et barn er
oss født, en sønn er oss gitt, og herre-
dømmet er på hans skulder.»

Historien gikk sin gang. Troen
ble brakt til landene i nord, et land-
skap hvor sne og kulde og vinter-
mørke gav folkefantasien nye moti-
ver. Isais rotskudd ble forvandlet til
en rose. Borte var Midtøstens nåde-
løs sol over ruiner og rykende stub-
ber. Her nord var landskapet fros-
sent, med nakne trær og hvite vid-
der.

Men midt i det livløse landska-
pet skjer underet. En rose springer
ut i snøen, som en varm flamme i
mørket. Ingen symboler taler ster-
kere til oss om julens nådefulle nær-
vær enn rosen i snøen. Vi møter det
allerede i en tysk julesang for 400 år
siden:

Det hev ei rose sprunge
ut av ei rot så grann. 

Som fedrane har sunge: 
Av Isais rot ho rann, 
og var ein blome blid 
midt i den kalde vinter 
ved mørke midnattstid.

Er det bare vakker poesi? En grønn
spire i et goldt landskap, en rose i
snøen, et barn som tegn på fred. Har
kjærligheten spirekraft til å vokse
videre når armeene har marsjert
over den? Har håpet noen sjanse?

Noen retter seg opp i disse land-
skapene og sier «Ja!» Og de formule-
rer en gåte som er like uløselig som
ondskapens problem: det godes pro-
blem, kjærlighetens mysterium.

Dette mysterium blir til i den samme
håpløse situasjonen som får men-
nesker til å gruble over det ondes
problem. Men perspektivet vendes
og spørsmålet formuleres i stille
undring: I en verden som er så
gjennomsyret av vold og ondskap
og hat, hva er det som gjør at kjær-
ligheten fremdeles fins? Hva er det
for et mysterium som gjør at noe så
spedt og forsvarsløst som godhet og
omsorg overlever ondskapens jern-
pansrede angrep? Hva er det som
får kjærligheten til å spire og bane
seg vei mot lyset?

Dette er ikke bare idyll og poesi.
Våre dypeste erfaringer forteller oss
at kjærligheten står på livets side.
Ondskapen har døden og destruk-
sjonen i seg - voldsomme krefter
som sprer angst og håpløshet og

mørke. Men den er tross alt begren-
set. Begrenset fordi den lever på
lånte krefter, fordi den snylter på
livet. Begrenset fordi den bærer på
sin egen ødeleggelse. Vold avler
vold, og død føder død. Når ond-
skapen har tømt sine siste lånte kref-
ter, har den ikke mer å gi. Den har
ikke liv i seg, ingen oppstandelse.

Men kjærligheten har liv i seg.
Den overlever volden. På en ufatte-
lig måte er den der når panseret fjer-
nes og makten synker i grus. Julen
minner oss om en allmektig gud-
dom som la makten til side for å
være nærværende på en annen
måte, i et ubeskyttet barn. Født i en
stall og død på et kors, det er ram-
men om det liv som avdekket Guds
kjærlighet.

Det godes problem. Håpet som

overlever. Kjærligheten som spirer
der ondskapen føder død, sin egen
død. Var det dette profeten så i det
grønne skuddet fra den ødelagte
roten? Var det derfor Gud kom til
verden som et ubeskyttet barn? Er
det derfor bildet av rosen som blom-
strer i sne og kulde taler så sterkt til
oss? Den rører ved våre dypeste
instinkter.

Notto R. Thelle

Fra boken 
Det skjedde ikke i Betlehem, 

Oriens Forlag, 2000

En rose
i sneen



Side 11Side 10

Å gi gaver er en konkret måte å vise
kjærlighet til hverandre på. Det fry-
der både barn og voksen at noen har
husket på oss og gir oss en gave av
omsorg og omtanke. På julaften i år
er det særlig noen pakker jeg gleder
meg til. Det er gavene som barna
våre lager til oss i barnehagen. Men
jeg tror de gleder seg enda mer til å
gi dem til oss. Jeg ser for meg jule-
kvelden når tida er kommet for åpne
presangene de har laget. De er spen-
te og følger forventningsfullt med
mens vi pakker opp. I det vi viser
glede og takknemlighet for gavene,
tror jeg Sunniva og Kristian vil fryde
seg og erfare sannheten i ordene fra
Jesus: «Det er en større lykke å gi enn å
få.» (Apg 20,35)

Hvordan kan vi som foreldre
fremelske en slik giverglede hos
barna våre? Her kommer et konkret
tips, et julegavetips – Gi ungene
dine et fadderbarn! 

Å ha et fadderbarn innebærer å
gi et fast månedlig beløp til et barn
eller en institusjon hvor barnet hører
hjemme (barnehjem, skole, etc.)
Årlig får man ofte et bilde av barnet
og tilbakemelding på hvordan fad-
derbarnet har det. Slik kan barna
våre få en tilknytning til et barn i et

annet land og lære mer om hva det
vil si å vokse opp på for eksempel
Filippinene, Haiti eller i Gambia.
Samtidig får ungene våre en opp-
muntrende erfaring av å se at det
nytter å bry seg i en verden med
mye lidelse og nød. 

Mange barn får penger av ulike
slektninger som synes det er vanske-
lig å finne på gaver til dem. Vi forel-
dre overtar da gjerne «stafettpin-
nen» og kjøper inn noe ungene
«trenger». Hva om vi, i forståelse
med barna, ble enige om å gi noen
av disse pengene til et fadderbarn
som virkelig trenger gaven. For som
en lege har sagt – i et varmt samfunn
gir og gjør mennesker. I et kaldt
samfunn krever og forlanger men-
nesker. Å hjelpe barna til å delta i
innsatsen for et varmere samfunn
står sentralt i en kristen oppdra-
gelse.

I Modum er Anbjørg Juliussen
kjent som primus motor for et fad-
derbarnprosjekt i Ebo Town i Gam-
bia. Nå har gaver, penger og krone-
rullinger satt dem i stand til også å
påta seg arbeidet med å bygge fer-
dig det halvferdige sykehuset i Ebo
Town – og å drifte det. Å være med
på en slik dugnad er meningsfylt.

Frelsesarméen og Misjonsalliansen
er andre eksempler på organisasjo-
ner som driver et troverdig fadder-
arbeid. «Det er en større lykke å gi enn
å få.»

Neste gang – Å, du som metter….

Runar J. Liodden

Drypp fra døpefonten – oppfølging etter dåpen

Hva skal jeg gi deg til jul i år?
Julen nærmer seg og spørsmålet som mange foreldre stiller seg er – hva skal vi gi til ungene våre i år? 
De aller fleste barn har mer enn nok leker, bøker, cd’r og dataspill.
Hva trenger de egentlig?

Kirkevergen takker

Ebo Towns venner - ring 32 78 58 40
(Frivillighetssentralen i Modum)
Frelsesarmeen – ring 22 99 85 00
Misjonsalliansen – ring 22 94 26 00

"D
rypp fra døpefonten"

1. desember  i år sluttet Maren Ag-
nete Solheim som kirketjener i Rud
kirke. Da hadde hun gjort tjeneste
der  fra 1. juni 2001. Maren Agnete
har vært kirketjener mens hun har
gått på videregående skole i bygda,
men etter at hun begynte på stu-
dium i Lillehammer, har det blitt
vanskeligere å få  tilpasset kirketje-
nerstillingen i studieopplegget.
Maren Agnete har gjort  en  god tje-
neste i Rud og hun har bl.a. lært seg
til å ringe manuelt med kirkeklok-
kene. Takk for tjenesten ! Lykke til
med utdannelsen videre ønskes
deg!

Magnhild Eggen har vært klokker i
Rud kirke fra 1987. Den gang svarte
hun ja  til klokkerstillingen da hun
ble forespurt, og hun har vært en
trofast medarbeider i Rud kirke i 17
år. Hun slutter fra 1.januar 2005
etter eget ønske.

Magnhild  er, og har vært, en
drivende kraft i menighetsarbeidet
på Rud og ellers  i bygda vår.
Klokkerstillingen har bare vært en
del av hennes engasjement. Vi
håper hun vil fortsette med  det

gode frivillige menighetsarbeidet i
årene framover. Takk for klokkertje-
nesten! 

Takk til  Tore Hummelvoll, avtrop-
pende redaktør i Modum menig-
hetsblad!
Tore  har vært redaksjonsmedarbei-
der i Modum menighetsblad tidli-
gere. Etter en pause fra menighets-
bladet noen år, har han hatt det
redaksjonelle hovedansvaret for
menighetsbladet i 2004 i påvente av
ny redaktør. Menighetsbladets
lesere  har dette året kunne nyte
godt av Tores sikre og gode medi-
akunnskap. Han har selv  bidratt
med stoff til bladet og også vært en
førsteklasses fotograf . Mye av bil-
destoffet  til denne årgangen av Mo-
dum menighetsblad har Tore stått
for. Tore har også startet et arbeid
for å få fornye vårt gode menighets-
blad ytterligere, og det er godt
mulig vi ser fruktene av dette arbei-
det  i 2005. Takk  for at du påtok deg
redaktøransvaret i 2004, Tore !

Kirkeverge Harald Kvaase

Arrangementer
fra advent til nyttår

• 1. søndag i advent  28. november
kl.  17 Julegrantenning på Snarum
stasjon. kl. 18. Grøt, allsang og 
tenning av adventslys på Snarum
Ungdomslokale.

• Lørdag 4. desember kl. 16.00
Julemusikalen «Like til
Betlehem». Modum kulturhus.

• 2. søndag i advent 5. desember 
kl.  17.00: Førjulskonsert med
Åmot Horn i Gulsrud kirke.
Gløgg og julekaker
kl.  17.00: Julemusikalen «Like til
Betlehem». Modum kulturhus.

• 3. søndag i advent 12. desem-
ber 
kl.  19.00: Modum kammerkor:
«Juletoner i mørketid» i Heggen
kirke

• Torsdag 16 desember 
kl.  11.00: «Syng med oss» i Åmot
kirke

• Lørdag 18. desember 
kl.  22.30: Geithus musikkorps
med Kari Gjærum og Decorum:
julekonsert i Heggen kirke. 

• Tirsdag 21. desember 
kl.  11.00: Eldres hyggestund på
Vikersund menighetssenter

• Søndag 9. januar 
kl.  17: Juletrefest på Snarum
ungdomslokale.

Selvhjelpgrupper/sorggrupper
i Modum sogn høsten 2004
Diakonien i Modum samarbeider med rivillighetssentralen om selvhjelp-
grupper/sorggrupper. Alle gruppene har nå plass til nye deltakere som vil
ha rom go tid til sorgen og savnet, og som vil dele erfaringer med andre i
samme situasjon.

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

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

Juletrefest på Snarum ungdomslokale
Søndag 9. januar

• Juletregang • Besøk av nissen
• Allsang • Kaffe og kake
• Ta med matfat. • Kr. 10 ved inngang.

Arr. Snarum bygdekvinnelag

Juletrefest på 
Vikersund menighetssenter

Tirsdag 28. desember kl 1700

•  Andakt, sang og konkurranser  
•  Gang rundt juletreet  •  Noe å spise

Nissen kommer, kommer du?
Du er like velkommen, enten du er alene,
sammen med et barn, eller med en voksen.

Arr: Heggen menighetsutvalg

Juletrefest
Eldres hyggestund

Vaaraan: onsdag 12. januar kl. 10.30
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Onsdag 2. februar 2005 kl. 19.00 skal
vi få en smak av retreat på
Vikersund menighetssenter. Det er
Fagutvalg for diakoni, Heggen
menighetsutvalg og Vikersund
Normisjon som samarbeider om
dette arrangementet.

Vi får besøk av Ulla Kall, en erfa-
ren retreatmedarbeider og musiker
(gitarist) Hun vil først fortelle om
hva retreat er. Vi tipper det er
mange som ikke vet det.  Hun sier
også litt om retreatsteder i Norge.
Og så skal hun altså gi oss en smak
av retreat.   

Det blir diktlesing og tekstlesing
med stillhet og gitarmusikk inn-
imellom.

Hun vil også synge sanger fra
Taize med oss, og hun vil ha en liten
liturgisk avslutning.

«Kom med  til et ensomt sted, hvor
vi kan være alene, og hvil litt,» sa

Jesus til disiplene. Det var på bak-
grunn av dette en flokk unge menn,
deriblant Edin Løvås startet opp
Sandom retreatsenter for ca. 50 år
siden. Edin Løvås sier. «Vi som var
med, sa til hverandre at vi må finne et
sted hvor vi kan dra oss tilbake og  bli så
stille at vi kan høre Herren tale, og selv
få ro på oss til å tale med ham.»

Målet er å få noe av dette inn i
menigheten også her i Modum.
Hvordan vi skal gjøre det, må vi
komme tilbake til. Men vi håper
kvelden med Ulla Kall blir en god
begynnelse. Alle er hjertelig vel-
kommen.

Til slutt vil vi også nevne at Ulla
har gitt ut en cd sammen med to
andre musikere. Den heter «Som i et
speil», og det er god «retreatmu-
sikk». Den kan kjøpes denne kvel-
den.

Helge Gutuen
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På samme lag
i 2005

«Jeg ber at de alle må være ett.» Slik ba
Jesus kort tid før han ble arrestert og
korsfestet. Men bønnen gjaldt ikke
bare for de tolv disiplene til Jesus
som var samlet til påskemåltid.
Jesus ber fortsatt for alle sine disi-
pler i vår tid. Jesus er levende opp-
tatt av at alle Guds barn står sam-
men i ett fellesskap. Vi er ikke kon-
kurrenter, men medspillere på
samme lag. Dette må ikke bare bli
ord og setninger! Hvordan kan vi
svare på bønnen til Jesus – helt kon-
kret? 

DELTA er en gruppe mennesker
som arbeider for å utvikle samarbei-
det og fellesskapet mellom Frelses-

arméen, Pinsemenigheten og Den
norske kirke i Modum. Et tiltak i år
som vi fikk i stand var innsamling-
en av en gave til både pinsemenig-
heten Betlehem og Frelsesarméen i
Modum ved to gudstjenester i Den
norske kirke. Dette er en viktig
anerkjennelse av arbeidet og felles-
skapet som er der. Vi håper at en
slik gave kan samles inn hvert år
framover. Men DELTA vil ikke stå
ansvarlig for alt av samarbeid på
tvers av kirkesamfunnene, men vi
ønsker å inspirere slik at flere ansat-
te og frivillige i menighetene aktivt
søker sammen i det arbeidet man
står i. 

For å bygge relasjoner til hver-
andre har vi behov for å bli kjent og
treffe hverandre. Derfor er den årli-
ge fellesgudstjenesten en viktig
begivenhet. 

23. januar neste år vil denne
gudstjenesten være i Åmot kirke.
Emanuel Minos taler og Unge-
Voksne-koret synger. Ellers medvir-
ker mange ulike mennesker. 

Jesus ber fortsatt: «Jeg ber at de
alle må være ett.» La oss sammen be
for at denne fellessamlingen knytter
oss enda tettere sammen i vår felles
tro på Jesus. 

Runar J. Liodden

Fellesgudstjeneste
23. januar 2005 

kl. 11 i Åmot kirke

• Emanuel Minos taler

• Unge-Voksne-koret fra Betlehem

• Søndagsskole for store og små barn

• Kirkekaffe

En smak av retreat

DELTA
økumenisk
forum i Modum

DELTA består av:
Reidun Nærland –  Pinsemenigheten

Halvor Gjøystdal –  Pinsemenigheten

Åge Holmen –  Frelsesarmeen

Bodil Martinsen –  Frelsesarmeen

Karstein Aunevik –  Den norske kirke

Runar J. Liodden –  Den norske kirke

Helge Gutuen –  Normisjon

«En elv med flere grenser s kaper glede i Guds by»
- Salme 46,5

Åmot
kirke.no

Som medhjelper i Åmot Kirke, og
medlem av Media gruppa kan jeg
med stolthet fortelle dere at
Åmot Kirke nå har fått egen
hjemmeside.

Mediagruppa ble satt på
saken våren 2004, og etter mange
ide-dugnader og hardt arbeid har
Hjemmesiden endelig blitt en
realitet.  Siden er fortsatt under
oppbygging, men vi har kommet
langt i prosessen. Selv om den
ikke er helt ferdig er den absolutt
verdt et besøk. Vi har allerede fått
lagt inn mye informasjon.

Dette vil bli en informativ og
hyggelig hjemmeside for alle,
enten dere er aktive brukere av
Kirken, eller nysgjerrige på hva
som skjer der.  Vi vil holde siden
oppdateter med gjeldene pro-
gramoversikt over aktiviteter og
Gudstjenester. Du finner også
informasjon om faste arrange-
ment, givertjenesten, historikk og
kan også få et innblikk i hvordan
Kirken ser ut ekstriør og interiør-
messig.

Er du en av dem som ønsker å
vite mer om feks. Gudstjeneste,
Bønnesamlinger, Ungdoms/Bar-
neaktiviteter, Eldrestunder, Kir-
ketorgets åpningstider, Trim til-
bud samt mye, mye mer, da anbe-
faler jeg at dere klikker dere inn
på www.aamotkirke.no

Med vennlig hilsen 
Gro Arnhild Grøsland

Åmot kirkes
«Ja-etat»
Har du lyst til å være med i en av
følgende grupper, ta kontakt med
Mette Grøsland, daglig leder i
Åmot kirke.

Deltagelse i:

• Forsangergruppe
• Dramagruppe
• Gruppe for aktiviteter etter 

gudstjenster
• Mannsarbeid
• Planleggingsgruppe for jul,

påske og pinse

• Økonomigruppe
• Teknisk tilsyn
• Tjeneste på Kirketorget
• Flere til gruppe for pr og media

Henvendelse daglig leder Mette
Grøsland, tlf. 32 78 32 39. Åmot
kirke er en del av Den norske
Kirke. 

Sammen med fast ansatte dri-
ver ca. 120 frivillige et stort og be-
tydningsfullt arbeid for barn,
unge, voksne og eldre.

Trenger du å prate 

med noen?

e-post: sos@kirkens-sos.no
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Støtt våre annonsører; de støtter oss

Døpte Dåpsdato Sted
Emilie Andersen Olslund 10.10.2004 Heggen kirke
Helene Skar Berg-Diesen 17.10.2004 Heggen krk.
Marie Skikstein 17.10.2004 Åmot krk.
Niklas Eker Abrahamsen 24.10.2004 Nykirke krk.
August Bergan 24.10.2004 Nykirke krk.
Simen André Johansen Skretteberg 24.10.2004 Nykirke krk.
Sander Torbjørnssønn Tenmann 24.10.2004 Nykirke krk.
Melissa Petronella Caspersen 31.10.2004 Heggen kirke
Lydia May Rose Kind 31.10.2004 Heggen krk.
Niklas Larsson 31.10.2004 Åmot kirke
Olav Christen Mamen 31.10.2004 Heggen krk.

Vigde Vigselsdato Sted
Hanne Grønlund og Frank Hovland Nilsen 16.10.2004 Nykirke kirke

Slekters gang 
Kirkelige handlinger i Modum sokn

Døde Fødselsår Kirke Begravelsesdato
Anna Pettersen 1926 Nykirke 14.10.2004
Elna Marie Søndrol 1929 Heggen 19.10.2004
Thor Erling Foss 1920 Heggen 20.10.2004
Kristian Hovde 1913 Gulsrud 21.10.2004

Like til Betlehem
Familiemusikal i Modum kulturhus

Lørdag 4. desember kl. 1600 

Søndag 5. desember kl. 1700 

Billett kr. 80,–. Tlf. 32 78 87 88

Her får vi julebudskapet presentert med nærmere 

100 aktører på scenen. De fleste av dem er barn.

En forestilling for hele familien, som har trukket 

fulle hus alle ganger den har blitt satt opp.

 



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.

28. november 1.s.i advent 
Matt 21,1-9 
Heggen kl 11 – Gudstjeneste for barn. Modum Soul

Children, Tore Hummelvoll og Knut
Johnsen 

Åmot kl 11 – Runar J. Liodden og Stian Tveit. 
Åmot barnegospel. 
Åmot speidertropp. S.skole

Olavskirken kl 11

5. desember – 2.s.i advent
Åp. 1: 4 - 8 
Snarum kl. 11.00: Tore Hummelvoll og Knut Johnsen
Åmot kl.  11.00: Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00: Berit Okkenhaug

12. desember – 3.s.i advent
Matt. 11: 2 - 10
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

19. desember – 4.s.i advent
Joh. 1: 19 - 27
Heggen kl. 11.00: Tore Hummelvoll og Knut Johnsen
Eikvang kl. 11.00: Arild Løvik og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00: Inger Ma Bjønnes

24. desember – julaften
Matt. 1: 18 – 24

Heggen kl. 14.45 og 16.15: Arild Løvik og 
Kristian Ø. Johnsen

Åmot kl. 15.00: Per Arne Dahl og Stian Tveit
Rud kl. 15.00: Tore Hummelvoll og Eli Landro 
Vestre Spone kl. 15.00: Runar J. Liodden og 

Knut Johnsen 
Gulsrud kl. 15.00: Jon Mamen, Tom Are Skinstad og 

fam. Bjerke
Snarum kl. 16.15: Tore Hummelvoll og Stian Tveit
Nykirke kl. 16.15: Runar J. Liodden og Knut Johnsen
Olavskirken kl. 15.00: John Kristian Rolfsnes

25. desember – 1. juledag
Joh. 1: 1 - 14
Nykirke kl. 08.00: Runar J. Liodden, Per Arne Dahl og 

Stian Tveit
Heggen kl. 11.00: Jon Mamen og Knut Johnsen

Olavskirken kl. 13.00: Tor Eika og John Kristian 
Rolfsnes

26. desember – 2. juledag
Matt. 10: 17 – 22
Snarum kl. 11.00: Tore Hummelvoll og Knut Johnsen

31.12 – Nyttårsaften
Luk. 13: 6 – 9
Åmot kl. 23.15: Runar J. Liodden og Stian Tveit
Olavskirken kl. 23.15 – Notto Thelle

1. januar – 1. nyttårsdag
Luk. 2: 21
Heggen kl. 11.00: Jon Mamen og Knut Johnsen

2. januar – Kr. Åp.dag
Matt. 2: 1 – 12
Snarum kl. 11.00: Tore Hummelvoll og Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00

9. januar – 1.s.e.Kr.Åp.dag
Matt. 3: 13 – 17
Heggen kl. 11.00: Arild Løvik
Åmot kl. 11.00: Runar J. Liodden og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00

16. januar – Vingårdssøndagen
Matt. 20: 1 – 16
Heggen kl. 11.00: Jon Mamen og Knut Johnsen
Rud kl. 17.00: Arild Løvik og Knut Johnsen
Åmot kl. 20.00: Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00

23. januar – Såmannssøndagen
Luk. 8: 4 - 15
Åmot kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste: Runar J. 

Liodden, Emanuel Minos m.fl.
Olavskirken kl. 11.00

30. januar . Kr. forklarelsesdag
Åp. 1: 9 - 18
Snarum kl. 11.00: Tore Hummelvoll og Knut Johnsen
Nykirke kl. 11.00: Runar J. Liodden og Stian Tveit
Åmot kl. 19.00: Tro og lys-gudstjeneste
Olavskirken kl. 11.00

6. februar  - Fastelavenssøndag
Luk. 18: 31 - 43
Heggen kl. 11.00: Jon Mamen og Knut Johnsen
Vestre Spone kl. 17.00: Arild Løvik og Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00: Runar J. Liodden og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00

9. februar – Askeonsdag
Vikersund menighetssenter kl. 19.00: Tore Hummelvoll

Den norske kirke i Modum: www.modumkirke.no      Den norske kirke: www.kirken.no


