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Vi har alle en plass
 i fellesskapet. 

Du har din plass!

Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 

4 Mos 6,25–26
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Den norske kirke
Modum sokn
Modum kirkekontor
Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00
Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78 40 24
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
www.modumkirke.no

Kontor for heltidskirketjener
Heggen, 3370 Vikersund
Man-fre 07.00-07.30 - Tlf. 32 78 76 89
Man-fre 07.00-15.00 - Mobil 915 49 379
Fax 32 78 76 31

Kirkegårdskontor
Rådhuset, 3370 Vikersund
Man-fre 07.30-15.00
Tlf. 32 78 94 05 - 32 78 94 07
Fax 32 78 94 01

Leder Modum Menighetsråd 
Terje Enger Gulbrandsen
Nordbråtagata 30, 3340 Åmot
E-post: tegu@toll.no

Stillinger
Sokneprest Geir E. Holberg
Heggen, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 54 08
E-post: geir.holberg@modumkirke.no

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang
Granittveien 4, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 32 31 k - 905 35 124 m
E-post: nina.brokhaug.rovang@modumkirke.no

Kapellan Runar Liodden
Doktorveien 9, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 73 08
E-post: runar.liodden@modumkirke.no

Trosopplærer Anne-Kjersti Holberg
Heggen, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 54 08 · E-post: 
E-post: anne.kjersti.holberg@modumkirke.no

Diakon Liv Marie Rudmoen
Lerkeveien 5, 3370 Vikersund 
Tlf. 32 78 32 36 k - m. 477 55 634
E-post: liv.marie.rudmoen@modumkirke.no

Kateket Arild Løvik
Lerkevn. 2, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 75 55 - Mobil 934 23 754
E-post: arild.lovik@modumkirke.no

Organist Knut J. Johnsen
Ø. Louisenbergvei, 3340 Åmot
Mobil 917 93 258
E-post: knut.johnsen@modumkirke.no

Menighetsmusiker Hanna Louise Øien
3360 Geithus
Tlf. 478 97 831
E-post: hanna.louise@modumkirke.no

Kirketjener Gunnar M. Stenbro
Ospveien 1, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 47 93
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Menighetssekretær 
Vigdis Hartberg Buhagen
Mikkelsveien 7, 3055 Krokstadelva 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Rine Brekke
Øyaveien, 3370 Vikersund 
Tlf. 951 42 797 
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Assistent Gro Grøsland
Sønsteby gård, Heggenveien, 3360 Geithus
Mobil 94 86 03 75
E-post: gro.grosland@modumkirke.no 

Vikarprest Tormod Moviken 
Jarenveien, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 23 50
E-post: tormod.moviken@modumkirke.no

Vikersund menighetssenter
Utleieansvarlig: Hroar Fossen
Tlf. 32 78 75 70
Vaaraan
Utleieansvarlig: Bjørg Reiersøl
Tlf. 32 78 02 30

  Blikk.
Øyne.
Armer. 

Kjærlighet. 
Omfavnelse.

Barnestemmer.
Rustne stemmer.

Tro.
Håp.
Hud.

Nærhet.
Sorg.

Glede.
Latter.
Gråt.

Lovsang.
Klage.

Livet!
I menighetens liv ønsker vi at det skal være rom til hele oss. 

Livet er ikke likt for noen av oss, men noe har vi felles:
Vi kan velge retning og la våre liv peke oppover. 

Vi kan gi vårt liv en retning som preges av at én kom ned til oss.
Derfor kan alle ordene i pila ovenfor peke oppover.

Peke mot Gud og minne oss om Vår Herre Jesus Kristus,
 som kom ned til oss alle.

Vi har alle en plass i fellesskapet. 
Du har din plass!

Bruk den!

Utgis av Modum menighetsråd med inntil fem utgaver i året.
Neste nummer har materiellfrist 20. oktober 2010.
Materiell leveres til redaktøren eller kirkekontoret, Kapellveien 1, 3340 Åmot.
E-post: modum@menighetsblad.no
Menighetsbladet kan lastes ned gratis i pdf-format på www.modum.menighetsblad.no
Fotomontasje: Nina Brokhaug Røvang.
Bladet fi nansieres med frivillig kontingent og annonser.

Sørger du?
Har du behov for støtte i 
forbindelse med sorg bear-
beidelse, kan du ta kontakt 
med diakon Liv Marie Rud-
moen 32 78 32 36 eller 
477 55 634

Har du behov for 
en samtale? 
På kirkekontoret vil det all-
tid være en til å møte deg 
eller formidle kontakt til en 
av prestene, diakonen eller 
en annen av de ansatte. 
Du kan også ringe: 
tlf. 32 78 32 30, 
kl. 09.00–14.00

Gi ikke opp når 
livet trues: 
Kirkens SOS har krisetele-
fon tjeneste hele døgnet.  
Tlf. 815 333 00

Livet!
Geir E. Holberg

Redaktør /Annonser Inge Rese. Mobil: 913 28 609. 
E-post: modum@menighetsblad.no

Trykk/design Caspersens Trykkeri AS
E-post: post@caspersenstrykkeri.no

Send din gave til bankgirokonto: 2270 07 77883
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I fjor skjedde det for første gang i 
Modum… 6. klassinger var invitert 
til å være med på overnatting i kir-
ken natt til første søndag i advent. 
 
Både i Heggen kirke og i Åmot kirke 
hadde voksne og unge ledere laget 
til et flott opplegg med leik og moro, 
kunnskap om kirken, bibelfortellinger, 
tårnsafari, varmluftballong og mye mer. 
11-åringene øvde til gudstjeneste neste 
dag, og deltok bl.a. med en egen Lys 
Våken-sang. Og så var det spennende 
å skulle overnatte i kirken, og våkne til 
orgelspill søndag morgen..

Vi har spurt noen av deltakerne i fjor 
om hvordan det var å være med på Lys-
Våken. Sander Johansen, Åmot

• Hvordan likte du å være med på Lys-
Våken?
Det var gøy! Vi gjorde mye artig sam-
men med mange andre! God plass til 
gjemsel forresten!

• Hva var høydepunktet for deg?
Vi så film og så var det moro at det var 
mange som overnattet i kjerka.

• Hvordan var det å overnatte i kirken?
Bedre enn hjemme. Skikkelig artig å 
sove sammen med andre. Stilig at det 
var så mange steder å sove!

• Er LysVåken noe du vil anbefale for årets 
6. klassinger?
Ja!

Foto: Britt Dahl.

LysVåken
  – adventsnatt i kirken
  27.–28. november 2010
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Mina Fidjestøl & Hanna Valø 
Bjertnes, Åmot

• Hvordan likte dere å være med på 
LysVåken?
Gøy! Veldig bra!

• Hva var høydepunktet for deg?
Å se varmluftsballongen stige høyt opp 
og lande i treet ved Åmotsenteret!

• Hvordan var det å overnatte i kirken?
Moro.

• Er LysVåken noe du vil anbefale for 
årets 6. klassinger?
Ja!!

Håvard Øvereng Hansen, Åmot

• Hvordan likte du å være med på 
LysVåken?
Det var morsomt og koselig! Veldig fint 
å bli kjent med nye folk!

• Hva var høydepunktet for deg?
Å leke med de andre 6. klassingene.

• Hvordan var det å overnatte i kirken?
Morsomt! Fint å få være lenge oppe!

• Er LysVåken noe du vil anbefale for 
årets 6. klassinger?
Ja!

Sigbjørn Tandberg, Simostranda

• Hvordan likte du å være med på 
LysVåken?
Jeg likte det veldig godt! Å være 
sammen med andre og ha det moro!

• Hva var høydepunktet for deg?
Varmluftsballongen!

• Hvordan var det å overnatte i kirken?
Det var litt spesielt. Stor plass rundt 
oss. Alle hørte deg hvis noen snakka!

• Er LysVåken noe du vil anbefale for årets 
6. klassinger?
Ja!

Vi inviterer alle 6. klassinger til å 
bli med på 

LYS VÅKEN  
27.–28. november 2010

 i Åmot kirke og Heggen kirke

Vi sender ut invitasjoner til alle døpte 
11-åringer i løpet av høsten. Hvis det 
er andre 6.klassinger som har lyst til å 
være med, så er de selvfølgelig velkom-
men til det.                                       
Ta kontakt med kirkekontoret på
tlf.: 3278 3230 eller e-post: 
anne-kjersti.holberg@modumkirke.no    

Anne-Kjersti Holberg

Frokost i Heggen kirke.

Fra LysVåken 2009.

Åmot kirke · Heggen kirke
27. –28. november 2010
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Størst av alt 
I løpet av ett år skjer det om lag 42 000 
ganger i Den norske kirke.
 Noen sover, noen går dit selv… 
noen gråter iltert, mens andre ser un-
drende på presten som tre ganger hel-
ler vann over hodet… i Faderens… og 
Sønnens… og Den Hellige Ånds navn.
 Unike og ulike deler vi den samme 
gaven. Gud gir oss en fullverdig tro,
uavhengig av evnen til å forstå eller ut-
trykke den.   Alle skal få lære å kjenne 
den troen de er døpt til. De som kjen-
ner seg hjemme i kirken – og de som 
aldri har merket at de hører til en me-
nighet. De som er glad i å synge - og 
de som absolutt ikke er det. De sje-
nerte – og de utadvendte. De som har
behov for noe tilrettelegging – og de 
som har behov for mye. Alle skal få 
oppleve, lære og erfare, og alle skal 
kjenne at de hører til.
 Skolen er ikke en arena for tros-
opplæring, og det er viktig at foreldre 
er klar over dette. Kirken har sammen 
med familie og faddere ansvar for tros-
opplæring for sine medlemmer.  Det 
har hjemmene og kirken gjort i alle år, 
men nå vil vi i kirken sette større res-
surser inn på dette viktige arbeidet. Vi 
tar oppgaven på alvor og med glede!  
Det er satt i gang en trosopplærings-
reform i Den norske kirke, en reform 
som har fått navnet STØRST AV ALT.          

Størst av alt er 
kjærligheten

 “Så blir de stående, dis-
se tre: Tro, håp og kjær-
lighet. Men størst blant 
dem er kjærligheten.” 
1. Kor. 13,13.
 Kjærligheten er 
det sentrale verdibe-
grep som beskriver 
både hvordan Gud er 
og hvordan vi utfor-
dres til å møte hver-
andre. For kirken skal 
denne grensespren-
gende kjærlighet være 
den grunnleggende 
verdi. 

Størst av alt er 
barnet

En gang disiplene kran-
glet om å være størst 
tok Jesus et lite barn og stilte det midt 
iblant dem, la armene om det og sa til 
dem: ”Den som tar imot dette barnet 
i mitt navn, tar imot meg. Og den som 
tar imot meg, tar imot han som har 
sendt meg. For den som er den minste 
av dere alle, han er stor.” Luk. 9,48. 
 Kirkens arbeid skal kjennetegnes 
av dette synet på barnet og den unge.

Trosopplæring i Modum 
menighet                                                                                                

Vi er i gang med å utvide og styrke tros-
opplæringen vår i Modum menighet. Vi 
har allerede et godt barne- og ung-
domsarbeid drevet av mange dyktige 
medarbeidere. Men vi skal jobbe mer 
aktivt med å nå bredere ut til alle døp-
te. Sammen med alle menigheter i hele 
landet skal vi nå satse sterkt på å gi alle 
døpte fra 0 – 18 år tilbud om trosopp-
læring. Det vil si at de døpte langt ofte-
re enn tidligere vil få tilbud fra menig-
heten som gir dem mulighet til å erfare 
og oppdage hva det betyr å være døpt.                                                                                                                                         

Et så stort løft trenger folk som er vil-
lige til å ta i et tak. Når de ulike til-
budene skal gjennomføres, vil det ut-
fordre alle – også foreldre og foresatte 
– til å delta som frivillige medarbeidere. 
Det gir anledning til fellesskap – og en 
sjanse til å dele opplevelser med barn 
og unge. Gud gir og vi deler.

Vi deler tro og undring

Vi deler kristne tradisjoner og verdier

Vi deler opplevelser og fellesskap

Vi deler håp og kjærlighet

Anne-Kjersti Holberg

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Menighetsbladet tar gjerne imot bilder fra dåpshandlingen i kirken. 
Send på e-post til: kirkekontor@modumkirke.no

Ill. Elisabeth Moseng.

Kent Oscar ble døpt i Åmot kirke 9. mai, 
foreldre er Laila og Ole Kristian Navrud.
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Helga 12.–13. juni arrangerte familie-
speiderne i Modum KFUK-KFUM-Spei-
dere sin aller første uteovernattingstur. 
Fem familier med barn i alderen en til 
ni år overnattet i teltleir ved Speider-
hytta i Holleia. I tillegg til teltene som 
ble brukt til overnatting ble familiespei-
dergruppa sin nye store lavvo benyttet 
som fellesrom og skydd for de kraftigs-
te regnbygene. 
 Første post på programmet var 
deltakelse på Holleia Jeger og Fiskefore-
ning sin aktivitetsdag for store og små på 
Hauken. Der var alt lagt til rette for fine 
naturopplevelser med muligheter til å 
prøve både fisking og luftgeværskyting i 
tillegg til natursti og pølsegrilling. Fore-
ningens engasjerte medlemmer inspi-
rerte både små og store til å prøve de 
ulike aktivitetene på en flott måte som 
bidro til ekte glede over å være ute i 
naturen.

 Resten av helga ble fylt med uteleik 
og oppdagelser i naturen, matlaging på 
bål, grilling av selvfisket abbor, leirbål, 
utendørs speidergudstjeneste og opp-
læring i trygg bruk av kniv. 
Til tross for nes-
ten sammenheng-
ende regn hele
helga, storkoste
både små og store 
seg utendørs un-
der forhold som 
vi gjerne tenker på 
som innevær.
 Den flotte leir-
plassen ved spei-
derhytta har plass 
til mange flere, og 
til neste år satser 
vi også på bedre 
vær. Så allerede nå 
oppfordrer vi an-

dre familier til å leke med tanken om å 
bli med på teltovernatting i skogen uav-
hengig av om barna er små eller store. 

Odd Arne Røvang

Teltleir i Holleia 
med familiespeiderne

Loff med snickers stekt på bål som 
kveldskos.

Leirbål.

Susanna Baardseth, Øyunn Brokhaug Røvang, Åshild Brokhaug 
Røvang og Odd Arne Røvang.
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– Jeg gleder meg til å komme i 
gang.

Fremadrettet

Hanna Louise Øien er født og opp-
vokst på Modum, nærmere bestemt Vi-
kersund. Egentlig hadde hun lagt andre 
planer, men via kjente ble hun tipset 
om den ledige jobben og fikk lyst til å 
søke. Det var en klok avgjørelse. 

–   Jeg gleder meg til å komme i gang, sier 
hun ivrig. At stillingen innebærer både 
kvelds og helge-arbeid skremmer ikke. 
Hun vektlegger heller egenutvikling, all-
sidighet, erfaring og læring med tanke 
på fremtiden. For den unge damen er 
fremadrettet, og har en kantor-utdan-
nelse i sikte. 

Familiearven

Jeg har alltid likt musikk, og å få drive 
med musikk på heltid er en drøm som 

nå realiseres.  Pappa (Per Anders) er 
organistvikar fra tid til annen og far-
far (Anfinn) har blant annet skrevet og 
komponert en del salmer. Så jeg fører 
på en måte arven videre, sier Hanna.  
Nr. 542 ”Guds menighet er jordens stør-
ste under” finner vi igjen i Den Norske 
Salmebok. Den er tonesatt av Anfinn 
Øien. 

Godt fornøyd

I tillegg til gudstjenester og kirkelige 
sermonier vil hun lede og spille med 
Åmot Barnegospel, Modum Soul Child-
ren og Heggen Gospel. Menighetsrådet 
er godt fornøyd med ansettelsen og 
ønsker å gi Hanna de beste mulighe-
ter for å utvikle seg som menighets-
musiker.

Vi ønsker henne lykke til i den nye job-
ben!

Inge Rese

Hanna, vår nye 
menighetsmusiker

Hanna Louise Øien.

• Foto: Mona Melanie Lindseth.

Faktaboks
•  Vært dirigent i Heggen gospel og 

Modum soulchildren.
• Hovedfag i musikk ved Musikk, 

Dans og Drama-linjen ved Ringe-
rike Videregående. 

• Årsstudium i psykologi ved univer-
sitetet i Oslo.

• Gått i orgelære hos  Bjørn Vidar 
Ulvedalen og Ole Johannes Kos-
berg.

• Ny organist/menighetsmusiker i 
Modum menighet. 

• I tillegg til gudstjenester og 
kirkelige sermonier vil hun lede 
og spille med  Åmot Barnegospel, 
Modum Soul Children og Heggen 
Gospel.
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Dette er på flere måter en spesiell dag i 
dag og i år.  Guds ord har vært forkynt 
på akkurat dette stedet i 120 år.
 Det var i 1890 at  Vigersund Bede-
hus ble bygget på denne tomta. Noen 
ord senere i 1901 ble det bygget klok-
ketårn og alterparti på huset som da 
ble til Vikersund Kapell.
 Jeg tror det gamle kapellet har be-
tydd mye for mange mennesker, men 
etter hvert ble huset for gammelt og 
lite hensiktsmessig for de mange akti-
viteter som var på kapellet.  Vi husker
vel noen og en hver at det ble mye ved-
fyring på vinterstid i forkant av både 
søndagsskole og gudstjenester og and-
re arrangementer.
 De første ideene og innsamlinger til 
nytt menighetssenter begynte allerede 
i 1973, og det var forskjellige innsam-
lingsaksjoner i flere år.
 I 1974/75 ble stiftelsen Vikersund 
menighetssenter opprettet etter ved-
tak i daværende Vikersund Indremisjon 
nå Vikersund Normisjon og vedtak i 
Heggen menighetsråd nå Modum me-
nighetsråd.
 Styret skulle bestå av 3 represen-
tanter fra hver av disse. Styret ble i 
1978 utvidet med flere medlemmer 
som dannet en byggekomite. 
 Den bestod av følgende:
Per Arne Aasen, Arne Ruud, Gunnar 
Hellerud, Kjellaug Rasmussen, Helge 

Grøsland, Erling Eng-
mark, Per Mørk. Jan 
Marcussen  ble valgt 
til formann og Oddvar 
Moen ble valgt til dug-
nadssjef. Arkitekt Mørk 
tegnet menighetssente-
ret og bygmester Øy-
vind Tørre var utøven-
de entreprenør. 
 Det var i februar 
1979 at daværende bis-
kop Dagfinn Hauge be-

gynte dugnaden idet han reiv den førs-
te planken i det gamle kapellet og den 
store dugnaden var i gang, med arbeid 
hver lørdag og noen ettermiddager til 
sammen ble det 2 500 dugnadstimer.
 Det nye menighetssenteret ble innvi-
et 24.  september 1980 av daværende bis-
kop Håkon E. Andersen. Et par år etter 
kom klokketårnet på plass. Den gamle 
klokka fra kapellet ble hengt opp som 
igjen skulle kalle til fellesskap og sam-
vær om Guds Ord.
 Nå er det gått 30 år. Huset er blitt 
en kjennemerke/særtrekk i Vikersund 
gata. Hvitmalt og ydmyk i sin stil det 
står og skinner, og klokketårnets klang 
oss alle minner om Guds egen kirke på 
jord også her langt mot nord.
 Et populært og kjent trekk i Viker-
sundgata har vært menighetssenterets 
tradisjonelle loppemarked hver vår 
som har vært arrangert siden midten 
på 70 tallet. Det har samlet mye folk og 
gitt oss orden på økonomien.
 Det har vært utført store vedlike-
holdsarbeier bl. a. har alle gulv blitt 
skiftet til keramiske fliser, nye møbler i 
peisestue og innstallert varmepumper. 
Vikersund Normisjon har alle sine ar-
rangementer på menighetssenteret 
foruten at Modum Menighet har deler 
av sin virksomhet på senteret. Huset 
leies ut til korøvelser, selskaper og en 
leilighet i 2. etasje.

 Et spesielt trekk i Vikersundgata 
har vært lindetrærne ved menighets-
senteret. De var blitt så store og har 
sluppet ned så store mengder med 
bladlussaft, grener/kvister, frukter og 
løv at menighetssenteret med sine be-
grensede ressurser ikke lenger kunne 
makte vedlikehold av trærne og ren-
hold av uteområde og fortau. Styret be-
sluttet derfor at trærne skulle fjernes. 

Men hva er det egentlig vi forven-
ter skal foregå i et menighetssen-
ter?

Kanskje kos og kaffe
Ja dette skal jo også klaffe.
Om Guds Ord skal det samle 
unge og gamle
Det ligger midt i en travel led
Og bringer bud om fred.

Kanskje kan vi si at menighetssenteret 
skal være en ”rasteplass” på veien eller 
et sted hvor man kan finne avkobling og 
tilkobling i en travel hverdag.
 Vi tror at virksomheten i huset 
fortsatt kan  bli til velsignelse for mange 
unge og eldre.
 Vi håper videre at menighetssente-
ret kan få en sentral plass i dagliglivet 
til folk flest, og at miljøet på huset kan 
være med å gi varme og evig verdier.

Vikersund i juli 2010

Jan Marcussen
Leder i styret 

Historiske tilbakeblikk 
– Vikersund menighetssenter 30 år 2010
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Eva Trogstad hadde sin siste dag 
som vikarierende kirkeverge i 
Modum sokn den 31. juli. Da har 
hun vært her i overkant av ett år. 
Eva sier selv at hun er takknem-
lig for dette året. Et høydepunkt 
i den yrkesaktive karrieren. 

– Jeg vil savne arbeidet og mennes-
kene jeg har møtt. Modum har dyk-
tige og dedikerte medarbeidere i 
staben og blant de frivillige. 

– Utenfra  ser vi at det er mye posi-
tiv energi i kirkelivet her. Menighets-
livet på Modum blomstrer, og kirken 
er en markant størrelse i bygda, sier 
hun. Eva er på face-book, og hva er 
vel mer naturlig enn å være medlem 
av gruppa ”venner av Modum”.

– Skulle jeg flytte et annet sted, 
så måtte det bli Modum. Mye har 
skjedd på Modum i hennes tid som 
kirkeverge. 

– En skjellsettende forandring var 
overtakelsen av Åmot kirke og ar-
beidet med å innlemme det praktis-
ke rundt dette i menighetsarbeidet. 
En morsom, men krevende prosess, 
sier den avtroppende kirkevergen. 
I tillegg til ansettelse av ny diakon, 
menighetsmusiker og trosopplærer, 
organiserte hun kirkevalget, forvaltet 
trosopplæringsmidler og tiltakspakka 
til opprustning av kirkene våre, for å 
nevne noe. Tidligere jobbet hun med 
økonomi, rådgivning  og saksbehand-
ling ved kirkekontoret  i Drammen.

– Nå  gleder jeg meg til ny jobb som 
avdelingsleder i Kongsberg kirkelige 
fellesråd. Her skal jeg jobbe med det 
jeg liker aller best, nemlig mennes-
ker. Personalansvar, edb-utvikling og 
økonomi gir nye utfordringer i en 
for meg ny menighet. Kjempespen-
nende!
 Stab og frivillige henter frem su-
perlativene og karakteriserer Eva 

som dyktig, engasjert og god til å 
lytte. En varm og raus person å 
samarbeide med. Selv om hun bor i 
Drammen, bidro hun med ekte en-
gasjement  i menigheten på Modum. 
Eva er simpelthen den beste vikaren 
vi kunne hatt! 
 Vi ønsker Eva lykke til i den nye 
stillingen.

Inge Rese

Skulle jeg fl ytte til et annet 
sted, måtte det bli Modum!

Eva Trogstad.

Mestringsgleden er ekte. Fysisk aktivitet er helsebot.

Ordfører Terje Bråthen setter pris på 
deltakernes innsats under rullatormila.

Både ordfører og prest er fornøyd med 
rullatormila 2010.

Rullatormila 2010
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Årets TV-aksjon skal gå til å hjelpe dem 
som har alle odds mot seg. Om lag 43 
millioner mennesker er i dag på flukt 
på grunn av krig og konflikt. Halvparten 
er barn og ungdom. Pengene fra årets 
aksjon skal gå til hjelp og beskyttelse 
for mennesker på flukt. 
 Et menneske på flukt trenger de 
mest elementære ting for å overleve. 
Mat, vann, et sted å sove. Men det er 
også viktig å bidra med annen type 
hjelp. Skolegang til barna, juridisk hjelp 
og at noen taler deres sak; i hjemlandet 
og internasjonalt. Flyktninghjelpen gjør 
alle disse tingene.
 Flyktninghjelpen driver flyktninglei-
rer med flere tusen mennesker. De 
deler ut telt og setter opp midlertidige 
hus. De gir skolegang til 100.000 barn. 
De deler ut mat, vann og såkorn til 
millioner av mennesker hvert år. De 
hjelper hjemvendte flyktninger å få 
tilbake hus, eiendom og arbeid. 

Nødhjelp i en ny virkelighet 

Menneskene Flyktninghjelpen hjelper 
befinner seg i noen av verdens farligste 
områder, som Afghanistan, Somalia 
og DR Kongo. De trenger hjelp og 
beskyttelse fra krigsherjingene. 
 Å nå frem med hjelpen er svært 
utfordrende. Flyktninghjelpen har blitt 
eksperter på å få hjelpen fram der få 
andre kommer til med nødhjelp. De 
opererer som en nøytral aktør og 

deres mål er å hjelpe sivilbefolkningen. 
 De fleste av Flyktninghjelpens 2600 
medarbeidere er lokalt ansatte. Flykt-
ninghjelpen har prosjekter i rundt 20 
land i Afrika, Asia, Amerika og Europa. 
Alle prosjektene styres direkte fra et 
lite og effektivt hovedkontor i Oslo. 
Flyktninghjelpen samarbeider nært 
med FN og andre organisasjoner, både 
ute i verden og i Norge. Utenfor Norge 
er Flyktninghjelpen kjent som NRC 
(Norwegian Refugee Council). 

Verdens største dugnad 

TV-aksjonen har vært gjennomført 
hver eneste høst siden 1974 og er blitt
en institusjon og en tradisjon i Norge.
Aksjonen er verdens største innsam-
lingsaksjon målt i innsamlede midler 
per hode og antall deltakere. Hvert 
år jobber 7000 frivillige landet over 
med organiseringen av innsamlingen 
i sin kommune.  Målet er at 100.000 
bøssebærer skal besøke husstander 
i Norge i løpet av to timer denne 
søndagen i oktober. 
 TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen 
ar-rangeres 24. oktober 2010.

Ring 02025 og bli med på årets største 
dugnad. Noen får timers innsats gir 
hjelp til mange.

Elisabeth Rasmusson
Generalsekretær

På flukt 
fra krig

Dette er 
flyktningehjelpen
Flyktninghjelpen er en norsk, uavhengig, 
humanitær organisasjon som gir hjelp, 
beskyttelse og varige løsninger til 
mennesker på flukt over hele verden. 
Vi hjelper der nøden er størst. Flykt-
ninghjelpen er den eneste norske orga-
nisasjonen som er spesialisert på in-
ternasjonalt arbeid med flyktninger. 
Effektiv nødhjelpsrespons er en prio-
ritet i arbeidet vårt. Det langsiktige 
perspektivet er gode og varige løsnin-
ger.

Fem kjerneaktiviteter  
Flyktninghjelpen har utviklet fem kjer-
neaktiviteter som vi vet er viktige for 
å bedre hverdagen til mennesker på 
flukt: Husly; matsikkerhet og utdeling 
av mat og nødhjelpsartikler; leirdrift; 
utdanning; og informasjon, rådgivning 
og juridisk assistanse. 

Taler flyktningenes sak 
Flyktninghjelpen arbeider for å fremme 
og beskytte rettighetene til mennesker 
som er på flukt i eller utenfor eget 
land, uten å bry oss om deres etniske 
tilhørighet, religion, nasjonalitet eller 
politiske oppfatning. 

Arven etter Nansen
Flyktninghjelpen har en over 60 år lang 
historie, men den humanitære arven 
går helt tilbake til Nansen.  Vi ble dan-
net i 1946 under navnet Europahjelpen 
for å hjelpe flyktninger i Europa etter 2. 
verdenskrig. I dag samarbeider vi med 
FNs høykommissær for flyktninger 
(UNHCR) om Nansenprisen som vi-
derefører arven etter den første høy-
kommissæren for flyktninger, Fridtjof 
Nansen.
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– Ungdommene i Heggen 
gospel gjør suksess med sine 
konserter i Tyskland. År etter 
år inviteres de for å underholde 
og inspirere tysk ungdom  med 
konserter i kirker og skoler. I år 
var det rundt 100 ungdommer 
fordelt på to busser som reiste 
nedover. 

–  Vi er en godt sammensveiset gjeng.  
Et fantastisk miljø, vi er som en stor
familie, sier Lina Holberg. Konser-
tene måtte justeres litt etter når 
Tyskland spilte under fotball-VM.  
Men det var god stemning. Til 
tider kunne det bli litt slitsomt for 
noen på grunn av lite søvn. Men 
de var stort sett raskt på beina 
igjen.   Ga konsert om dagen, og en 
hovedkonsert om kvelden.  Jeg likte 
avslutningskonserten i Dettingen 
svært godt. Det svingte skikkelig. Vi 
hadde felles sang med et annet kor, 
og alle hoppet rundt og danset – 
kult. 
 – Et av høydepunktene, syntes 
jeg da, var å gå i de store byene, spe-
sielt musikkforretningene, å titte på 
instrumenter. Resultatet var fire nye 
eiere av ukuleler og tre nye munn-
spill. Du kan si det ble mye spilling i 
bussen på veien hjem. Til forlystelse 
for noen, og andre fikk kanskje nok 
av ukuleler på en stund. Jeg gleder 
meg allerede til neste år! sier Lina 
Holberg.

 –  Konsertene og folka i Gospel’n
 er bare helt topp. En åpen og sam-
mensveiset gjeng som blir som en 
stor familie! Dette er positiv ung-
dom. Anbefaler alle å bli med, sier 
Amalie Kjøllesdal. Gode vertsfami-
lier gjorde årets turné perfekt. Og 
så var det vanvittig gøy å spille på 
Würt-skolen i Künzelsau. Ikke nok 
med at Arild ble fridd til av rektoren 
der – hun mente det ikke var så nøye 
om han var gift. Til stor munterhet i 

forsamlingen. Under konserten sto 
alle på stolene og var helt med. Et-
terpå kom de fram til oss for å få au-
tografene. En stakket stund følte jeg 
meg som en kjendis, ler hun. Siden 
ukulelene har blitt så populære, vil 
vi  gjerne se på om vi ikke kan lage 
et eget ukuleleorkester til å opptre 
med under neste års turne! 
 – Det var egentlig Linas ide, 
ukulelene. Så vi satte oss ned å lærte 
”she will be loved” av Maroone 5, 
sier Iselin Nitter. De er forsåvidt en-
kle å spille på. Jeg hadde mest sans 
for hoved-konserten i Dettingen. 
Der var det mye liv og god respons. 
Det gjorde inntrykk på meg når tys-
kerne sang med oss, og vi kunne se 
at vi gledet dem med vårt nærvær.  
Vi har et kjempegodt miljø, og den 
hyggelige atmosfæren gir tydeligvis 
positive vibrasjoner videre, sier Ise-
lin.
 – Jeg synes vi hadde et alle tiders 
repertoir i år, og likte sangene svært 
godt. Det betyr mye at vi har dyktige 
og flinke ledere. Og dirigentene er 
jo ikke mer enn et år eldre enn de 
fleste av oss. Jeg roser alle som bidro 
til å gjøre turneen til en suksess, sier 
Iselin.

Inge Rese

På turné med

Heggen gospel

Iselin Nitter og Lina Holberg gjør ”she wants to be loved” 
av Maroon 5 på ukulele!

Turneen jeg aldri vil glemme

Nå sitter jeg på bussen og turnéen er snart over 
Rundt meg ser jeg folk som ligger fredfullt og sover 
Det er tidlig på morgenen, klokka er snart fem 
Det er så rart å tenke på at vi er på vei hjem 

Den 28. juni var dagen da vi dro 
Tida har gått så fort at det er vanskelig å tro 
I dag er det 9. juli, og om noen timer er vi hjemme 
Det jeg sitter igjen med, er minner som jeg aldri vil glemme 

Synging, bading, shopping og spill 
Det er nesten litt utrolig hva vi i gospelen kan få til! 
Konsertene har vært mange, men humøret har vært oppe 
Vi har vært slitne og trøtte, men det ha'kke fått oss til å stoppe! 

Turneen har vært super, vi har hatt det så gøy 
Vi har skapt masse liv og glede og støy 
Vi sang, vi lo, vi gledet og vi lekte 
I sola var det varmt, så gutta lå og stekte! ;) 

Fotball, Grand Prix og Tensingske Leker 
Gudstjenester der prestene både synger og preker 
Alt dette blir så bra når vi gjør det i lag 
Det er så herlig å være sammen med venner hver dag! 

Det er fantastisk å se hvordan vi tar vare på hverandre 
Og sørger for at ingen går alene uten de andre 
Vi inkluderer og passer på at alle har det bra 
Vi samarbeider og det synes at vi er på samme lag 

Ja, jeg sitter på bussen og turneen er snart over 
Rundt meg ser jeg fremdeles folk som ligger og sover 
Jeg syns nesten det er litt trist at vi om noen timer er hjemme 
Dette er nok en turné som jeg aldri vil glemme! :)

Analin Askerud
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Modum menighetsblad fikk en 
samtale med Stian Tveit i begyn-
nelsen av juni før han nå slutter 
etter ti år som menighetsmusiker 
i Modum. 20. juni var det avskjeds-
gudstjeneste for han i Åmot kirke 
hvor kor og musikkrefter medvir-
ket og hvor det også vanket man-
ge velfortjente takkens ord  til Sti-
an for hans store engasjement for 
Modums kulturliv. Det er behørig 
omtalt i lokalavisen og annet sted 
i dette nr. av menighetsbladet.

Stian kom til Modum år 2000 da vi var 
på desperat jakt etter en organist som 
kunne bistå oss. Da vi kom i kontakt 
med Stian, ville han helst ikke spille 
orgel ved begravelser, vielser og guds-
tjenester! Men på piano 
gikk det meste greit. Vi 
tok sjansen på å slippe 
han til i vår nød. Etter ti 
år kan vi oppsummere
at vi fikk den beste me-
nighetsmusiker vi kunne 
få. Stian var fra første 
stund kontaktskapende, 
samarbeidsvillig og hadde 
stor kapasitet. Han er en 
musikalsk begavelse og et 
fint medmenneske. Hos 
oss har han ikke bare 
vært menighetsmusiker, 
men også barne- og ung-
domsarbeider i menig-
hetsarbeidet med stort 
engasjement. Ja, gjennom 
musikken har svært man-
ge barn og unge funnet 
veien til menigheten.   
 Det var to ting Stian 
var fast bestemt på da 
han jobbet med høy 
trivselsfaktor på sjø-
mannskirken i San Fran-
sisco. Det ene var at han 

aldri ville bli organist og det andre var 
at han aldri ville bo på et lite sted. Et 
halvt år senere satt han på orgelkrak-
ken i Åmot kirke!
Her har han følt seg som menighets-
musiker! Mon tro om han er Norges 
første menighetsmusiker?

Hvorfor ikke organist?

– Jeg har ingen utdanning som organist. 
Jeg føler ikke at jeg mestrer det instru-
mentet godt nok. Piano derimot er mitt 
favorittinstrument. Jeg forbinder titte-
len organist med tradisjonell avspilling 
av salmer ved kirkelige handlinger og 
gudstjenester. Orgelet dekker ikke hele 
bredden. En menighetsmusiker favner 
videre. Kirkemusikk er den musikk det 

til en hver tid spilles i kirken. Det gir 
muligheten til å utvide måten å tenke 
kirkemusikk på. Jeg tenker på måten 
musikken brukes i ulike sammenhenger
i kirken. Barnegospel passer best sam-
men med piano. På den annen side pas-
ser orgelet best ved salmer som: «Deg 
være ære» første påskedag og «Deilig 
er jorden» i julehøytiden. Ved vielser 
kommer pianoet til kort; brudemarsjen 
må være på orgel!

Men det må da være musikk som ikke 
passer i kirken?

– Jeg tror vi tenker for tradisjonelt. Jeg 
er åpen for det meste bare musikken 
avspeiler tekstene og budskapet den 
settes inn i. Jeg tror unge som eldre vil 

Stian – ti år i gjensidig 
takknemlighet

Stian Tveit …
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ha noe godt. Det er viktig å vise ung-
dom hva som er god kirkemusikk. 
 Samtidig tror jeg det er mange for-
dommer ute og går.  Vi tror eldre vil ha 
vil ha tradisjonelle salmer, men mange 
eldre liker også barnegospel, trommer 
og dansing i kirken. Eldre gleder seg 
over at barn og ungdom får et godt til-
bud og godt voksne folk er ofte ganske 
unge inne i seg.

– Jeg liker også gammel bedehusmusikk, 
noe som jeg selv har vokst opp med 
i Sandefjord. Musikken er fengende og 
avspeiler det kristne budskapet.

Hva er for deg det viktigste i det kristne 
budskapet?

– Vi kan alle kan komme som vi er for 
å få den trygghet og tilgivelse som vi 
trenger i våre liv. Det kommer en 
trygghet med troen og at vi får tro på 
Gud som er større en oss. Gammel be-
dehusmusikk gir denne tryggheten slik 
jeg opplever den.

Har du enkelte ganger hatt lyst til å for-
kynne i tradisjonell forstand i kirken?

– Overta for presten, mener du? Nei, 
vi har flinke og utadvendte prester i 
Modum. Jeg føler jeg får forkynne det 
kristne budskapet på min måte gjen-
nom kirkemusikken.  
  
Hvordan har du opplevd musikklivet i Mo-
dum? Du spiller jo ikke bare i kirkene i 
Modum, men har bokstavelig talt en finger 
med i spillet i mye av det som skjer på mu-
sikkfronten her, noe den høyst velfortjente 
kulturpris du har fått viser.

– Det er en utrolig bredde Modum har 
av dyktige musikere og sangere. Min 
forståelse av det å være menighetsmu-
siker gir meg mulighet til å komme i 
kontakt med mange. Jeg har stor tro på 
det å være synlig i lokalsamfunnet; det 
være seg russerevy eller Kor O2, Heg-
gen gospel eller SMK Viking. Spesielt vil 
jeg nevne Heggen Gospel og musikk-
linja i Hønefoss som to svært viktige 
faktorer for Modums musikkliv. Det er 
uvanlig mange som er glad i musikk her.

 Men det er klart at spennet er stort 
mellom to verdener når jeg den ene 
kvelden spiller noe jeg langt unna synes 
er god musikk som for eksempel i en 
russerevy til så å spille ved menighetens 
gudstjeneste neste formiddag. Det er i 

kirkerommet jeg føler meg mest hjem-
me. Spesielt kirkerommet her i Åmot 
vil jeg savne når jeg flytter til somme-
ren.  
 Jeg er for øvrig også glad for å ar-
beide i en kirke hvor prestene og de 
andre i kirkestaben  liker å være synlige 
i lokalsamfunnet.
 
Hva er du spesielt stolt over å ha fått til 
som menighetsmusiker denne tiårsperio-
den du har vært ansatt i Modum menig-
het? Det er en ydmyk og oppriktig per-
son som reflekterer over spørsmålet.

– Jeg er mest takknemlig. Jeg opplever 
at disse årene i møte med menneskene 
her har gitt meg en utdannelse som 
menighetsmusiker og varig vennskap 
med mange. Jeg har fått følge mange 
unge musikktalenter fra de var barn til 
de nå nærmer seg voksen alder.  Vi kun-
ne sitte her ganske lenge om jeg skulle 
trekke frem alle gode opplevelser jeg 
har fått her i møte med mennesker.

Men kulturprisen, Stian! Du må da ha lov 
til å være stolt over den?

– Ja, det må jeg vel kunne si. Nå har jeg 
også blitt huseier i Sandefjord til et hus 
med en skikkelig peishylle hvor kultur-
prisen kan stå framme!

Det blir ikke lett å få en arvtaker i me-
nighetsmusikken etter Stian. Hva håper du 
vedkommende vil følge opp?

– Jeg synes det er viktig at en menig-
hetsmusiker som begynner her får 
samme utviklingsmuligheter som jeg 
har fått. Jeg håper inderlig at tilbud som 
barnegospel og Soul Children ikke blir 
borte. Forøvrig oppfordrer jeg Modum 
menighet til å gi min etterfølger fritt 
spillerom.   

Si litt om din vei videre.

– Det blir omtrent samme type stilling 
som her. Noen bijobber vil jeg trenge 
ved siden av. Dessuten skal jeg fortsette 
med noen av mine engasjementer i Mo-
dum som lar seg tilpasse til stillingen på 
Vesterøya som for eksempel SMK Vi-
king, Kor O2 og noe Heggen Gospel. Så 
er det også Trefoldighetskirken i Oslo! 
Stian er musiker på heltid. 

Har du sunget i kor og liker du å synge 
også?

– Nei, å synge liker jeg ikke! Jeg sang 
i barnekor en gang,men har innsett at 
jeg gjør det best på piano. Det jeg gjør, 
må jeg gjøre på en måte som er god 
for meg.

Har du alltid hatt interesse for musikk?

– I 4. klasse på barneskolen husker jeg 
at vi elevene skulle tegne hva pappa 
jobbet med. Jeg tegnet pappa på pia-
nokrakken. Dagen etter skulle vi tegne 
hva vi selv kunne tenke oss å jobbe 
med. Jeg leverte samme tegningen som 
jeg hadde vist dagen før. Pappa har all-
tid vært mitt forbilde og den som har 
betydd mest for mitt yrkesvalg. Jeg har 
også vokst opp i et hjem der foreldrene 
har tatt meg med til kirke og bedehus.
I Modum har vi vært så heldige å få 
møte hans musikalske familie flere gan-
ger som medvirkende ved våre guds-
tjenester.
 
Så nå gleder du deg til å fortsette båtlivet 
ved sjøen? Er det seil, tresnekke eller plast-
båt du dyrker?

– Jeg tror vår familie er den eneste i 
Sandefjord som aldri har hatt båt. Jeg 
er en landkrabbe fra Sandefjord. Dog 
sammen med 20 venner i Sandefjord er 
jeg medeier i en 14 fot plastbåt med 4 
hesters motor. Den bruker vi en gang 
i året på Goksjø som er et ferskvann 
hvor vi fisker gjedde. Stolt betror han 
at han har rekorden i den store årlige 
gjeddefiskekonkurransen med en fisk 
på 6,2 kilo!
 For øvrig er golfbanen viktigere enn 
sjølivet på fritiden.

Som musiker på heltid har du vel en favo-
rittsalme?

Spørsmået ga rom for refleksjon, men 
etter en stund kommer det:
– Salmen: «Jesus det eneste, helligste, 
reneste…». Den teksten betyr mye for 
meg. Med tradisjonell melodi!

Modum menighetsblad takker Stian for 
ti nyskapende og spennende år for mu-
sikklivet i menigheten her hos oss. Alt 
godt ønskes Stian videre. Heldigvis blir 
han å se av og til fortsatt i Modum.

Harald Kvaase  
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– Jeg møtte Stian første gang under 75 
års jubileet til Geithus musikkorps. Han 
syntes nok det var noe spesielt med 
”Trace Elliot” forsterker og fem-stren-
gers bassgitar. Siden har Jan Ekornrud 
vært med kapellmester Tveit på mange 
arrangement. – Stian er jo utrolig flink. 
Han bidro sterkt til å forhindre at jeg la 
bassen på hylla. Jeg var ganske lei turne-
livet, men Stian ga meg inspirasjon til å 
jobbe videre med musikken, lokalt, men 
også utenfor bygda.

– Stian er raus med de rundt seg, og 
klarer på en utmerket måte å fremheve 
alle andre uten tanke på seg selv.  Slik 
atferd smitter jo, og bidrar til at en blir 
litt raus sjøl også, sier Jan.
 
Jan spiller idag med bandet Hjerter-
knekt, og det går sjelden en dag uten 
at de er å høre på  nærradioen eller 
NRK. Nå er de i studio for å spille inn 
ny plate.  Slett ingen amatør vi har med 
å gjøre, og et unikum i menighetsmusik-

ken.  Og når sant skal sies så låter det 
temmelig profesjonelt  når disse gutta 
spiller opp.  
 Det at Stian flytter til Sandefjord 
betyr ikke at jeg  kommer til å avslutte 
samarbeidet.  Som Stian pleier å si: ”Det 
er like langt fra Åmot til Sandefjord,  
som det er fra Sandefjord til Åmot, sier 
Jan og smiler.”

Inge Rese

Stian er raus
med de rundt seg, og klarer på en utmerket måte å 
fremheve alle andre uten tanke på seg selv…

Stian Tveit og menighetsbandet.

Runar Liodden: ”Humor, 
variasjon, alltid til stede. 

Lykke til - Ingen kan fylle 
din rolle, DU er uerstat-

telig, men ikke uunværlig. 
Vi skal etter beste evne 
føre videre den musikal-

ske arven.”

Roger Ellefsen: ”Når 
vi trengte en å snakke 

med, kom Stian, tok 
tak i vonde ting, stilte 

opp. Unik pedagog, 
legger seg på nivå 

med ungdommene, 
får fram det beste i 
dem. Inkluderer alle, 

får dem opp og fram, 
gir dem sevtillit.  ”Jeg 

føler meg snytt når du 
flytter, men takk for at 

du er du!”

Jan og kjæresten Lise Lotte fremfører ”orda du 
ga meg” til ære for Stian Tveit. Kristoffer Thorset 
bidrar til lydbildet på saxofon.

Tobias Dahl: ”Føler 
for å si noen ord for 
å bringe ned snittal-
deren på hilsningene. 
Jeg bare ønsker denne 
høye, tynne, rare  
mannen lykke til, selv 
om jeg ikke fikk være 
med å spille idag…” 

Terje E. Gulbrandsen: 
”Du har gledet oss med 
sang og musikk gjen-
nom 10 år. Det binder 
oss sammen og gjør oss 
glade. En ”putter” og 
sognepresten som cad-
die! på tysklandsturen 
er en gave fra menig-
hetsrådet.” 

Stian: ”Takk alle sam-
men, dette var overvel-
dende. Jeg takker me-

nigheten for ti viktige år 
for hvordan man formes 

som menneske. Håper 
dere gir samme rom til 
ny musiker for å bygge 

opp egne ting.” 

Barnegospel’n: ”Grei, 
unik, høy og snill.”
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Og hvorfor blir norske foreldre kjempe-
sinte fordi Gud er nevnt på en minnestøtte 
for dødfødte barn? Hvorfor vil sterke 
krefter ha korset vekk fra flagget og  
Jesusbarnet ut av krybben? Hvorfor blir 
påtroppende redaktør i Dagsavisen så 
sint fordi hun får stemmesedler i posten 
til kirkevalget, selv om hun er utmeldt 
av kirken? Hvorfor vil kraftfulle grupper 
ha slutt på julegudstjenester i skolen? Ja, 
hvorfor bannlyser de salmesang, bønner 
og bibelhistorier som om dette er en 
vederstyggelighet for den oppvoksende 
slekt?
 Er det forakt for Jesus Kristus som 
lader sinnet, eller er det forakt for Jesu 
kvinnelige og mannlige etterfølgere som 
ved sine liv, sine meninger og sitt eksempel 
har gjort troen til noe annet enn vår Herre 
hadde tenkt seg? Jeg undrer meg over 
intensiteten i sinnet, og lurer på hva det er 
som antenner lunten så eksplosivt gang på 
gang.

Mange takker
Og grunnen til at jeg undrer meg, er
at jeg som prest i Den norske kirke 
og gjennom denne spalten møter så 
overveldende mange som uttrykker takk-
nemlighet for den kristne kulturarv og 
uttrykker et sterkt ønske om at flagget 
skal ha sitt kors og krybben skal ha sitt 

Jesusbarn, og at skole og samfunn skal ha 
en kulturforankring basert på den kristen-
humanistiske tenkning.
 Jeg trekker ikke sinnet mot kirke og
kristendom i tvil. Jeg forstår bare ikke
hva Jesus har gjort som skaper slik
forargelse og forakt. Jeg bortforklarer 
heller ikke kirkens synder og feil gjen-
nom historien, men jeg forstår ikke at
disse kirkens synder i den grad blir ret-
ningsbestemmende for kristendomskritik-
ken og kristendomsforakten. Kirken er,
tross alt, en av de bevegelser i historien 
som har skapt mest rettferdighet, størst
barmhjertighet, bidratt til folkeopp-
lysning og utdannelse og i særdeleshet
vært blant de bevegelser som  har stått 
stødigst og tydeligst på de fattige og 
undertryktes side.

Hvorfor?
Mine spørsmål blir derfor: Er det vi som 
kristen kirke som ved vår iver og erob-
ringstrang har skaffet oss for mange pri-
vilegier som vi ikke burde hatt i henhold 
til Jesu Kristi lære? Eller er kritikken og 
forargelsen en reaksjon på Jesu lære og 
gjerninger som vi som kirke ikke burde 
overraskes over all den tid Jesus døde i
tredveårsalderen etter å ha utfordret bå-
de gudløsheten og den etablerte religiø-
siteten så det holdt. Eller er det vi som 
representerer kirken som gradvis er blitt 
så ettergivende, unnvikende og feige at vi 
er kommet på defensiven og mistet det 
mot og den utfordring som Jesus og de 
første kristne hadde?
 Gang på gang er jeg blitt slått av at
de som representerer kritikk, sinne og 
motstand mot den kristne tro og kultur-

arv er så frimodige, så reflekterte og så 
uredde og pågående at vi som regner oss
som kristne jevnt og trutt bringes til taus-
het. De taler så høyt at de gir inntrykk av 
å representere mange flere enn de faktisk 
gjør.
 De er også så flinke og bevisste at de 
vet å prege og få gjennomslag på foreldre-
møter og i andre beslutningsorganer, selv 
om de vet at de representerer et klart 
mindretall. De har langt mer tro på den 
danske forfatteren Ivan Malinovskis åpne 
brev til Vorherre enn alle Paulus’ brev til-
sammen: 
 «Ja, fader vor/Du som er i himlen/Bliv der 
oppe/Så bliver vi her/og prøver at begynde 
forfra igjen».
 I dette landskap er det avgjørende at 
vi som kirke på en aktiv måte lytter og tar 
hensyn til det nye mangfold når det gjelder 
tro og verdier. Men like avgjørende er det 
at vi fastholder kirkens enestående arv og 
Jesu store betydning for menneskers liv i 
dag.

per.dahl@online.no

Per Arne Dahl

prest og
statsstipendiat

Under åpen himmel: 
Hvorfor er det så mye sinne mot den kristne kirke og den kristne kulturarven i Norge?

Et overveldende sinne

Lars Ole og Trine 
Gjermundbo leser 
eventyret om 
kirkemusikeren 
som kom til bygda: 
…og alle barna 
ville lære seg å 
spille. Og hvis ikke 
musikkgleden er 
over, spiller de vel 
ennå. Snipp, snapp, 
snute, eventyret 
om Stians tid på 
Modum er ute.

Lise Kleven: ”En sje-
nert ung mann, med 
sjeldne musikalske 
evner og et godt lag 
med unger. Gud vel-
signe din utgang fra 
Åmot og din inngang 
til Sandefjord.”

Per Ole Buxrud: ”Dyk-
tig, beskjeden, ujålete. 
Du sa du ville bli ett 
år i Modum, men det 
ble ti. Det er vi jub-
lende glade for!”

Per Arne Dahl siterte 
en beskjeden  jobb-
søknad fra Stian pr. 
fax fra  sjømannskir-
ken i San Fransisco: 
” En del hagearbeid, 
oppvask og kontakt-
skapende arbeid, 
særlig med aupair-

pikene i området” Skrøt ikke akkurat på 
seg musikalske bravader, selv om han i 
en bisetning nevnte noe om pianospill 
for menigheten også. Slik er Stian, ydmyk, 
men bevisst på det han kan.
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Nå arrangerer  Modum menighet sam-
livskurs!  Den 15.–17. oktober i Åmot 
kirke skal det skje, og det er PREP-kon-
septet som vil bli brukt. Planen er å ar-
rangere et PREP-kurs hver høst, der de 
som giftet seg i Modum året før får spe-
siell invitasjon. Vi kan ta i mot 20 par, og  
par bosatt i Modum har førsteprioritet.  

Hvorfor tilby dette kurset i kirke-
lig regi? 
Siden kirken  har som en av sine oppga-
ver å vie folk, så oppleves det naturlig at 
samme kirke bidrar til å få samlivet til å 
vare i det lange løp. For det er jo det de 
fleste i utgangspunktet ønsker når de 
gifter seg eller går inn i seriøse sambo-
erforhold og kanskje får barn sammen. 
Et samliv kan ikke opprettholdes for 
enhver pris, men også den som eventu-
elt tar initiativ til et brudd er ofte i sorg 
over et samliv som ikke ble slik man en 
gang hadde håpet. Mange par har i den 
situasjonen sagt: Det er flott med sam-
livskurs, men for oss er det for sent. 

”Alle” skiller seg nå for tiden… 
eller? 
Noen små ”undersøkelser” underteg-
nede har gjort på samlivskurs viser at 
mange tror at omtrent halvparten av 
alle norske ekteskap ender i skilsmisse. 
Sannheten er at pr i dag  eksisterer det 

ikke  noe ”ekteskaps-
kull” i Norge der mer 
enn en tredjedel har 
gått fra hverandre. (Kil-
de: Sissel Gran; ”Kjær-
lighet i hastighetens 
tid.”) Det er heller ikke 
rett at antall skilsmisser 
bare øker og øker. Ser 
man på skilsmissetallet 
i 2008, så måtte man 
8 år tilbake i tid for å 
finne et like lavt tall. 
Hvorfor nevne dette? 

Fordi vi mennesker er flokkdyr.  Når 
vi tror at ”alle” skiller seg, så senker 
vi faktisk vår egen terskel for å velge 
denne løsningen når det røyner på i 
parforholdet.  Sosiologiske studier be-
krefter hvordan slike flertallsmisforstå-
elser påvirker vår egen atferd. 
 Ellers har vi høyere mål enn å 
forebygge brudd. Vi håper rett og slett 
å levere et bidrag til økt trivsel i par-
forholdet. Mange barn og voksne kan 
fortelle om at det er vondt når klimaet 
hjemmet er dominert av mistrivsel el-
ler fiendtlighet mellom de voksne.

Er kurset noe for oss?
 Erfaringen er nok at det beste tids-
punktet for de fleste er å gå samlivskur-
set før man står med ett ben på vei ut 
av forholdet. Samtidig er det best etter 
at man har levd lenge nok sammen til 
å ha kjent en del skuffelser og frustra-
sjoner.
 Det er viktig å vite at ingen i PREP-
deltagere  skal fortelle fra eget samliv. 
Alle samtaler foregår paret i mellom 
– to og to.  Hvis kurslederne stiller 
spørsmål i plenum er det aldri oppfor-
dring til å dele personlige erfaringer. 

Kursinnholdet
Kurset er ingen fasit på det gode par-
forhold.  Kommer man til kurset med 

en forestilling om at man har det bra 
og går ut igjen med følelsen av at for-
holdet er dårlig -  da er det oss kursar-
rangører det er noe i veien med  - ikke 
parforholdet.
 Gjennom å tilrettelegge for gode 
samtaler paret i mellom istedenfor å 
komme med oppskrifter, så får par dve-
le ved hva som skal til for at akkurat de 
to skal trives i sammen.
 Kursvirkemidlene er mye annet enn 
vanlig ”foredrag”: Filmsnutter,  kursle-
dere som spiller rollespill,  parsamtaler, 
aktiviteter, dikt, musikk, historier…
..m.m. 
 I en økt jobber man med hva hver 
av partene trenger for å føle seg verd-
satt av den andre. Andre stikkord er : 
Forventninger, kommunikasjon, venn-
skap, humor, tilgivelse, forpliktelse, sek-
sualitet, verdier m.m. 
 Man lærer seg dessuten en bestemt 
samtaleteknikk for å kunne snakke 
sammen på en rolig og trygg måte om 
konfliktfylte temaer. Mange har oppda-
get hvor godt det er å komme bort fra 
en ond sirkel med gjensidige bebreidel-
ser og avbrytelser til en god sirkel der 
begge lytter. Det gir grobunn for nær-
het og trivsel.

PREPs verdigrunnlag
Her kunne det sies mye, men den ver-
dien som undertegnede opplever at 
skinner tydeligst gjennom kan kanskje 
formuleres slik: Et varig parforhold er 
verdt å jobbe for!
 Kjærlighet ses ikke på som en følelse, 
men som en holdning. Har man et gjen-
sidig sterkt mål om å holde sammen, vil 
man lettere finne styrke til å jobbe seg 
gjennom vanskelige tider. 

Liv Marie Rudmoen

Samlivskurs
i Modum menighet

Faktaboks: PREP Samlivskurs

Tid:  15.–17. oktober 2010

Sted:  Åmot kirke  

Kursledere:  Kjell Hovde og 
 Liv Marie Rudmoen

Pris:  Kr. 1000,-

Påmelding:  Modum Kirkekontor på  
 tlf.  32 78 32 30 
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Damen som er vokst opp mellom høye 
fjell ved foten av Jotunheimen er vant 
til røft vær og barsk natur. Selv om 
Heggenåsen ikke kan måle seg med 
breheimen oppe i Lom, er ihvertfall  
hoppbakkene mye større i Heggenåsen. 
Familien har bodd på prestegården der 
i 4 år, og vakrere panoramautsikt enn 
den fra prestegården skal du lete lenge 
etter. De fant seg tidlig godt til rette på 
Modum.

Anne-Kjersti er musikkinteressert med 
fokus på folkemusikk og folkedans. Med 
hennes oppvekst er det vel nærmest 
obligatorisk. Men livet i utlendighet har 
også åpnet for rytmer av sydlandsk ka-
rakter, men Geir(ektemann og sogne-
prest), strever fremdeles med å finne 
(danse)foten. 

Anne-Kjersti har lang erfaring innenfor 
kirken. Hun er utdannet kateket og har 
jobbet med konfirmantopplæring i sjø-
mannskirken, blant annet i Singapore og 
Belgia. Hun har vært lærervikar på Vi-
kersund og kateket flere steder i landet. 
 Ellers er hun engasjert i idrett, og 
er aktivt med i Vikersund IF. Mer som 
organisator enn som utøver, og er med 
å arrangerer Tine fotballskole.

Og nå er hun ansatt som trosopplærer 
i Modum menighet. 

Alle skal få lære å kjenne den troen de 
er døpt til. For å ivareta det ansvaret, 
er vi med i en nasjonal satsing som for-
nyer og styrker trosopplæringen. Dette 
var en grunnleggende forutsetning for 
at Stortinget i 2003 vedtok en reform 
for trosopplæring som alle døpte barn 
og unge kommer til å merke at de er 
en del av. En av grunnene til reformen 
var at skolens undervisning er blitt en-
dret. Fram til siste del av 1900-tallet 
var skolen en viktig arena for kirkens 
dåpsopplæring. I dag – gjennom RLE-
faget (religion, livssyn og etikk) får elev-
ene kunnskap om kristendom og andre 
religioner, men ikke opplæring til tro og 
trosutøvelse.

Reformen innebærer at menigheten 
skal gi tilbud om trosopplæring til alle 
døpte fra 0–18 år. Trosopplæring er 
ikke noe nytt i kirken – det har prester, 
diakoner, kateketer, misjonærer, forel-
dre, faddere og andre holdt på med si-
den vi fikk oppdraget av Jesus for 2000 
år siden. Nå, i 2010 og i årene framover 
skal vi også sette fokus på dette viktige 
arbeidet. Vi skal legge en plan for hvor-

dan vi vil at trosopplæringen i Modum 
menighet skal være, og det er dette 
arbeidet Anne-Kjersti skal lede. Selv-
følgelig i samarbeid med de andre som 
jobber i kirka, og forhåpentligvis mange 
frivillige medarbeidere. 

Vi ønsker Anne-Kjersti lykke til i job-
ben!

Inge Rese

Gud gir – vi deler
Anne-Kjersti Holberg er ansatt i Modum menighet som trosopplærer
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Høsten på Vikersund menighetsenter

Vi vil først presentere følgende to 
kurs som skal være på menighets-
senteret i høst:

Vil du bli god å snakke med?
Onsdag 1. september kl.19.00 
– 21.30: Kurs: ”God å snakke med”
Dette kurset er et samarbeid mel-
lom Normisjon og Fagutvalg for 
diakoni.
Det er kursholdere fra Kirkens 
SOS. De sier om målet med kurset: 
Målet er å bli bevisst noen enkle 
metoder som kan gjøre deg tryg-
gere som samtalepartner i de ulike 
relasjonene du står i – på jobb, i 
fritid og blant familie og venner.  
Kirkens SOS har fått støtte til slike 
kurs fra Gjensidigestiftelsen, derfor 
er dette kurset gratis. Det er ingen 
påmelding til kurset. Bare møt opp 
på menighetssenteret 1. sept. kl. 
19.00. Se ellers egen kursbrosjyre 
som er lagt ut forskjellige steder i 
Modum.

”Jeg tror, jeg tror …” 
En smule trosopplæring for 
voksne.
Dette kurset er et samarbeid 
mellom Vikersund Normisjon og 
Modum menighet og går over 4 
onsdagskvelder kl. 19.00 – 21.15

Onsdag 27. okt.: Hva vil det si 
å tro? v/Leif Gunnar Engedal, 
professor på MF.

Onsdag 3. nov.: Kan tro læres? 
v/Anne Kjersti Bakke Holberg, 
trosopplærer i Modum.

Onsdag 10. nov.: Er budene ak-
tuelle i dag?
v/Tor Magnus Amble, sokneprest i 
Hønefoss

Onsdag 17. nov.: Hvordan 
møtte Jesus medmennesker?
v/Jon Erik Bråthen, sykehusprest 
på Modum Bad.

Kursavgift kr. 150,-
Påmelding innen 18. oktober til:
Modum kirkekontor tlf. 32783230 
e-post: 
kirkekontor@modumkirke.no
Eller Helge Gutuen tlf 32788226 / 
90668615 · e-post: 
helge.gutuen@modumktv.no
Det er mulig å delta på enkelt-
kvelder.

Andre onsdagsarrangementer:
Der ikke annet er angitt er det 
Normisjon som er arrangør.

Onsdag 18.08 kl. 19.00: 
Forbønnsgudstjeneste 
v/Jørgen Korsvik

Onsdag 25.08 kl. 19.00: Møte i 
Misjonssambandet v/Åse Karlsen

Onsdag 08.09 kl. 19.00: Misjon 
– nytter det? v/Gunvor Kreken.
Hun er ansatt som misjonsleder 
i Normisjon – Region Buskerud-
Vestfold. Normisjon driver misjon 
mange steder, og vi vil få et glimt 
fra flere misjonsland.

Onsdag 15.09 kl. 19.00: 
Peiskveld. Opplegg i peisestua.

Onsdag 22.09 kl. 19.00: Märtas 
engler – Har kirken og nyreligiø-
siteten noe å si hverandre? 
v/ Notto Thelle, professor. 
Det har vært mye i media om 
engler, og særlig om Märtas engler. 
Da Märta deltok på alternativmesse 
ble det mye oppmerksomhet i me-
diene, og Notto Thelle hadde også 
sine meninger. Nå kan alle som er 
opptatt av ”englespørsmål” komme 
og høre Notto Thelle.

Onsdag 29.09. kl. 19.00: Møte i Mis-
jonssambandet v/ Knut Lid

Onsdag 06.10 kl. 19.00: Kan jeg 
tro hvis jeg vil? v/ Øystein Larsen, 
biskop emeritus.  Øystein Larsen 
presenterer temaet slik: Jeg hørte 
Jon Michelet på radioen. Han for-
talte om hvordan han prøvde å gi 
troen en sjanse: ”jeg skulle gjerne 
trodd på dette og opplevd at tilvæ-
relsens gåte ble sprengt. Men det 
knyter seg i meg og jeg greier ikke 
å mane fram noen slik opplevelse. 
Jeg føler meg så forbanna kald.”
Jeg kjente igjen mye av det han sier. 
Jeg tror ikke det er naturlig for meg 
å tro. Men likevel holder jeg fast på 
troen min. Hvor kommer egent-
lig troen min fra? Hvorfor tror jeg 
på Gud tross alle motsigelsene og 
ubesvarte spørsmål? Hva gjør det 
med meg å være en troende? Kan 
jeg tro hvis jeg vil…?”

Onsdag 13.10 kl. 19.00: 
Sammen i Guds nærhet. Høstens 
samling arrangert av Delta, tverrkir-
kelig forum i Modum.

Onsdag 20.10. kl. 19.00: Møte 
i Misjonssambandet v/ Gunnar 
Oseng.

Onsdag 24.10. kl.16.00: 
JULEMESSE. Misjonssambandet.

Onsdag 01.12. kl. 19.00: 
Juleverksted for voksne. Det er 
første gang vi prøver dette, men 
det kan bli hyggelig å lage ting 
sammen.

Onsdag 08.12 kl. 19.00:  
Vi synger julen inn.   Sysle bl. kor 
m.fl. Det er blitt tradisjon at Sysle 
bl. kor synger julen inn en gang i 
begynnelsen av desember hvert år. 
Vi gleder oss til dette også i år.

Onsdag 29.12. kl. 18.00: 
JULETREFEST. Hele storfamilien 
er velkommen. Kom og opplev en 
”gammeldags” juletrefest.
Arr.: Normisjon og Heggen kirke-
utvalg.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

 

Hva er treffpunkt?
Et pusterom i en hektisk hverdag
Sang og musikk ved Kari Elise Li-
odden, Dag Rune og Ann Kristin 
Gundhus. Kveldstanker ved Runar 
J. Liodden. Hver gang blir også en 
person intervjuet om sitt forhold 
til den kristne tro, mens en annen 
fremfører en selvvalgt salme. Et-
ter den timelange samlingen er det 
mulig å være igjen i kirkerommet 
til videre ettertanke, mens det er 
åpen kafe på kirketorget med gratis 
kaffe, te og kaker. Svært gode tilba-
kemeldinger fra folk på de tidligere 
kveldene!

Høstens datoer: 
5. september & 21. november.

Velkommen til en kveld med påfyll 
til livet i Åmot kirke!

”Med hjerte for 
musikken”
Lørdag 25. september blir det 
konsert med kåseri i Åmot kirke 
med Mannssambandet. Mannssam-
bandet hører hjemme i Frelsesar-
meen, og er en humørfylt og sang-
glad gjeng med mannfolk. De har 
gitt ut 6 plater, og turnert i Norge, 
Sør-Afrika, Australia, Island og Fær-
øyene og flere andre europeiske 
land. Gruppa har fullt band, og mu-
sikken spenner fra  rolige salmer, 
til heftige rytmer og sanger med 
“trøkk”. Runar Liodden er kvel-
dens konferansier.
Velkommen til en flott opplevelse i 
Åmot kirke.
Billetter kr.150.-/ Barn under 12 år 
kommer inn gratis.
Konserten starter kl.19.00

Formiddagstreff:
Vi starter opp igjen med Formid-
dagstreff tirsdag 21. september 
kl. 11.00.  Formiddagstreffet (Eld-
res hyggestund) på menighetssen-
teret er 40 år i år. Det skal feires 
tirsdag 19. oktober kl. 11.00. 
Da har vi innbudt alle hyggetreffene 
for eldre i Modum menighet.
Per Arne Dahl vil delta.
Videre blir det Formiddagstreff 
tirsdag 16. november kl. 11.00
og tirsdag 14. desember 
kl. 11.00

30-årsjubileum 
for menighetsenteret

Jubileet feires søndag 26.09 kl. 
11.00 med gudstjeneste v/Tormod 
Moviken og påfølgende festsamvær. 
Moviken var med å bygge menig-
hetssenteret, så det passer bra at 
det er han som har gudstjenesten 
da. Under selve gudstjenesten blir 
det søndagsskole for barna. På fes-
ten etter gudstjenesten blir det god 
mat, prolog, historisk tilbakeblikk, 
m.m..  Mange har ”tjent” menighets-
senteret i løpet av disse årene. Stor 
dugnadsinnsats er utført. Alt som 
skjer på Menighetssenteret utføres 
stort sett av frivillige. Vi ønsker alle 
hjertelig velkommen!

Dette skjer også på menig-
hetssenteret:

•  Heggen gospel øver fredag kl. 
19.00 – 22.00. Åpent for alle fra 
8. klasse og oppover.

•  Modum Soul Children kor for 
barn 5. – 7. klasse

•  Familiekoret kontakt Gry Ro-
ness tlf. 98222733

•  Åpen lekestue hver torsdag 
formiddag fra kl. 11.00

•  Søndagsskole under gudstje-
nesten 26.09 og 21.11

•  Ledertrening for ungdom Kon-
takt Arild Løvik

•  Lørdagskafé de fleste lørdager 
som huset ikke er opptatt til an-
net.

• Bokkafé kommer i gang i løpet 
av høsten

Utleie av Menighetssenteret:
Kontakt Hroar Fossen 
tlf. 32787570  · mobil: 95042798

Velkommen til kirken din i høst
Hei, kjære 4-åring!

Snart får du en invitasjon i posten om å 
komme til kirken din for å få Barnas kirke-
bok*.  Vi vil også ha en samling for 4-åringene 
på forhånd, slik at vi kan bli litt kjent før vi 
møtes i kirka. Gudstjenesten og samlingen 
med 4-åringene er en del av trosopplæringen 
i Modum menighet.

* Invitasjonen blir sendt til alle 4-åringer som 
er døpt i kirka. Hvis du ikke er døpt, men likevel ønsker å få boka, 
ta kontakt med kirkekontoret.  Tlf.: 3278 3230
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• Onsdagkvelder: onsdag 18.08. kl. 19.00 på
  Vikersund menighetssenter
• Heggen Gospel:  fredag 20.08. kl. 19.00 på
  Vikersund menighetssenter
• Lørdagskafé:  lørdag 21.08. kl. 11.00 på
  Vikersund menighetssenter 
• Holyrobic: mandag 23.08. kl. 19.00 i Åmot kirke 
• Strikkekafé: tirsdag 31.08. kl. 18.00 i Åmot kirke
• Småbarnstreff: onsdag 01. 09. kl. 11.00 i Åmot kirke
• Holyrobic senior: torsdag 26.08. kl. 11.00 i Åmot kirke
• Åpen lekestue: torsdag 26.08. kl. 11.00 
  på  Vikersund menighetssenter
• Åmot barnegospel:  torsdag 26.08. kl. 17.30 i  Åmot kirke
• Knøttesang: torsdag 26.08. kl. 17.30 i Åmot kirke
• KRIK: torsdag 19.08. kl. 19.00 på 
  Nordre Modum Ungdomsskole
• Tro og Lys: søndag 12.09. kl. 11.00: 
  Gudstjeneste i Gulsrud kirke
• Søndagsskolen: søndag 29.09. kl. 11.00 i Åmot kirke
• Hyggetreff: onsdag 08.09. kl. 10.30 på Vaaraan
• Familiespeider, 
 KFUK-KFUM: søndag 22.08. kl. 14.00 på 
  Øya i Vikersund
• Formiddagstreff: tirsdag 21.09. kl. 11.00 på 
  Vikersund menighetssenter 
• Hyggestund:  mandag 20.09. kl. 11.00 i Åmot kirke
• Bønn for Modum: torsdag 26.08. kl 19.30 på Vaaraan
• Barseltrim onsdag 04.08. kl. 10 i Åmot kirke

«Klar, ferdig, gå!» 
– høsten 2010

Mer informasjon? Følg med på  hjemmesiden vår www.modumkirke.no eller ring menighetskontoret på tlf. 32 78 32 30.
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Gud bygger korthus. Ikke helt vanlige 
selvsagt. Gud er skikkelig flink. Kanskje 
ikke så rart når han har mange millio-
ner år med erfaring. Palassene han lager 
er store, flotte og helt utrolige. Jeg kan 
ikke beskrive dem. Gud har gjort mye 
fint, men korthusene er kanskje det han 
er best på. Han elsker korthusene sine. 

Hver eneste dag blir det mange nye. 
Når Gud føler han er ferdig med et hus 
setter han det ned i førsteetasje. Der 
kan det stå noen år. 100 hvis det står 
veldig lenge, men det er det få som gjør.   

De fleste av oss har prøvd å bygge 
korthus. Det er ikke lett. Før du har 
kommet halvveis, har det falt ned igjen. 
Da må du må begynne på nytt. Vi kan 
aldri lage ordentlige korthus. Det har 
jeg ikke troen på. Vi kan kopiere enkle 
deler av husene, og da har Gud allerede 
skaffet oss byggematerialet og laget et 
utgangspunkt for oss. Det drives mye 
forskning på dette i dag, og forskerne 
mener visst at de kommer til å klare å 
lage ekte korthus  hvis de blir kvitt noen 
etiske begrensninger.  Jeg tror aldri vi 
vil klare å lage noe som kan erstatte 
det opprinnelige fullt ut. Korthusene er 
uhyre kompliserte og det vil være lett 
å gjøre feil. Det kan få alvorlige konse-

kvenser. Jeg synes ikke vi skal rote for 
mye med noe vi ikke kan noe om. 

Det som er synd er at vi skumper borti 
korthusene hele tida.  De svekkes og 
blir utrygge. Da er det viktig å hjelpe 
dem til å bli solide igjen. Dette bør helst 
gjøres med en gang. Forebygging er mye 
enklere enn å prøve å holde huset oppe 
når det allerede er i ferd med å falle. Et 
par centimeters justering om dagen.

Gud ser når et av korthusene han har 
laget holder på å rase sammen. Han sy-
nes det er trist og vil bygge det opp 
med en gang, men han trenger hjelp. Vi 
må bygge sammen med han. Det tar tid, 
men det er tilfredsstillende å se resul-
tatet. Når Gud har jobbet sammen med 
noen på den måten pleier til og med 
resultatet å bli bedre og sikrere enn det 
var før.  (Du blir sterkere av motgang)

Av og til kan vi se at alle kortene i en 
stokk er ess. Da er det kortene fra 
Guds kortstokk vi ser, for der er det 
bare ess. Det finnes ingen toere, ingen 
treere og ingen firere. 

Men selv om det bare er ess i Guds 
kortstokk er ingen av kortene like. Nei, 
det finnes 6 milliarder slag.
Korthus gjenspeiler faktisk også sam-
funnet. Et hvert kort er nødvendig for 
at alle de andre skal kunne stå.  Vi kun-
ne ikke bare hatt prester, eller bønder 
eller handelsmenn eller forskere. Og 
tenk hva en fabrikkeier ville ha vært 
uten arbeidere eller råvarer! Kortene 
som står på toppen er ikke viktigere 
enn de som står i bunn. I dette eksem-
pelet er det snarere tvert i mot, noe 
som gjør eksempelet litt tvilsomt. Vi 
trenger de på toppen også, men ikke 
mer enn de lenger ned. 

Og mens jeg skriver dette håper jeg 
Gud ser ned på meg og tenker: ”Det 
korthuset fortjener sannelig sin plass i 
salen med de fineste korthusene,” og 
i den salen er det 6 milliarder andre 
korthus.

Even Thingstad: 

Guds kortstokk

”Minst en gang om dagen bør vi høre 
en liten sang, lese et godt dikt, se et 
vakkert bilde, og – om mulig – si et 
par fornuftige ord.” 

Goethe 

To luker i himlen

Det største mysterium er ikke mer
enn det: at en ørliten kropp
er våknet til jorden. Den nyfødte ser.
To  luker i himlen går opp.

Selv fem-trinns-raketter og 
kjernefysikk
blir puslingers puslespill
når det nyfødte barn med et eneste 
blikk
beviser at Gud er til.

André Bjerke



Modum Menighetsblad Nr. 3/2010
22

• Stort utvalg i gravmonumenter 
• Skrifttilføyelser og oppussing av gamle monumenter 

HØNEFOSS STENHUGGERI AS 
Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss 
Tlf. 32 12 16 50 www.honefoss-stenhuggeri.com 

Julemesse på Vaaraan
Sett av litt tid lørdag 20. november mellom kl. 10.00 og 15.00

Kom til Vaaraan for en hyggelig stund.

Loddsalg.

Med vennlig hilsen
Husstyret på Vaaraan
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SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Tea Borgersen 25.04.2010 Heggen kirke 
Kristoffer Grønvold 25.04.2010 Rud kirke 
Kent Oscar Butron Navrud 09.05.2010 Åmot kirke 
Haakon Helgesen Saastad 09.05.2010 Snarum kirke 
Kari Alexandra Kolsrud 13.05.2010 Nykirke kirke 
Anders Thingstad 16.05.2010 Vikersund menighetssenter
Mille Sofie Høgmoen 23.05.2010 Åmot kirke
Silje Malnes Løkkeberg 23.05.2010 Åmot kirke
Mathilde Skuterud Solheim 23.05.2010 Åmot kirke
Alma Tandberg 23.05.2010 Heggen kirke
Kamille Johanne Bustillo Tørrissen 23.05.2010 Åmot kirke
Caroline Isabelle Prokop Walvatne 23.05.2010 Heggen kirke
Alexander Voss Donato 13.06.2010 Vestre Spone

Navn Dåpsdato Kirke

Theo-André Haga-Olsen 13.06.2010 Vestre Spone
Andreas Høgfoss Hansen 13.06.2010 Vestre Spone
Miley Nicoline Jahr 13.06.2010 Vestre Spone
Fredrik Rypås Holck 20.06.2010 Heggen kirke
Mathias Pedersen 20.06.2010 Heggen kirke
Erik Simensrud 20.06.2010 Heggen kirke
Daniel Skinstad 20.06.2010 Heggen kirke
Nicolay Svendsen Solbakken 20.06.2010 Heggen kirke
Mille Filippa Strand 20.06.2010 Heggen kirke
Henrik Hansen Grøstad 27.06.2010 Snarum kirke
Adrian Lie Kristiansen 27.06.2010 Haug kirke
William Lien Ytterdal 27.06.2010 Snarum kirke

Vigde
Brudeparet  Dato Kirke

Maren Agnete Solheim og Kim Ståle Grønvold 25.04.2010 Rud kirke 
Ingun Synøve Olstad Fossli og Per Roar Flå 08.05.2010 Gulsrud kirke 
Kari Heitmann-André og 
Rainer Karl Raimund Edgar Hielle 08.05.2010 Heggen kirke 
Nina Gundersen og Lasse Holm  08.05.2010 Heggen kirke 
Lene Iren Sørsdahl og Nils Olav Solbakken 15.05.2010 Heggen kirke
Hege Merethe Jenssen og Thore Dahl 22.05.2010 Heggen kirke

Brudeparet  Dato Kirke
  
Veronica Trollerud og Leif Olav Nærland 22.05.2010 Heggen kirke
Lene Iversen Goodchild og Ruben Høgmoen 23.05.2010 Åmot kirke
Linda Kristin Sæter og Tom-Ivar Holm 12.06.2010 Heggen kirke
Anja Borgen og Geir Hellem  19.06.2010 Rud kirke

Velsignelse av inngått ekteskap:

Nina Mjøberg og Hosny Lofty Ali Ahmed 15.05.2010 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke   
    
Konstanse Fossheim 1918 16.04.2010 Åmot kirke
Gudrun Anny Svenneby 1926 20.04.2010 Heggen kirke
Gudrun Ellinor Olander 1919 21.04.2010 Snarum kirke 
Ruth Olaug Gulliksen 1922 22.04.2010 Åmot kirke
Kamilla Skjønnhaug 1920 23.0 4.2010 Åmot kirke
Anny Marie Torgersen 1918 27.04.2010 Heggen kirke
Hjørdis Andersen 1930 28.04.2010 Heggen kirke
Bjørn Inge Bekkeseth 1969 29.04.2010 Heggen kirke
Anne-Helene Brastad 1924 30.04.2010 Heggen kirke
Ole Falang 1930 04.05.2010 Heggen kirke 
Syver Aslak Warhuus 1925 06.05.2010 Åmot kirke 
Henning Gulliksen 1924 07.05.2010 Åmot kirke 
Hjørdis Alfhild Standnes 1919 11.05.2010 Heggen kirke 
Finn Vidar Andersen 1947 12.05.2010 Heggen kirke 
Magnhild Antonie Evensen 1929 14.05.2010 Rud kirke
Ella Austad 1920 20.05.2010 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato Kirke   
   
Ruth Marit Engemoen 1916 20.05.2010 Åmot kirke 
Arne Kjell Johansen 1926 21.05.2010 Heggen kirke
Sverre Bjørløw Larsen 1926 26.05.2010 Heggen kirke 
Thor Wilhelm Holm 1929 27.05.2010 Nykirke kirke
Agnes Berthea Østensen 1931 28.05.2010 Heggen kirke
Geir Anders Drag 1971 01.06.2010 Heggen kirke
Trude Plomås Strandbråten 1975 03.06.2010 Nykirke kirke
Randi Jorunn Grøsland 1940 11.06.2010 Heggen kirke
Hedvig Markussen 1930 11.06.2010 Åmot kirke
Olga Kristine Hansen 1930 15.06.2010 Åmot kirke
Mary Birgitte Wesetrud 1925 22.06.2010 Rud kirke
Bjørn Hansen 1935 23.06.2010 Vestre Spone
Erik Løvstad 1924 29.06.2010 Heggen kirke
Arne Aasengen 1917 30.06.2010 Snarum kirke
Terje Valberg 1951 02.07.2010 Heggen kirke

Dåp i Heggen kirke av 
Alma Tandberg.

Dåp i Heggen kirke av Caroline 
Isabelle Prokop Walvatne.

Dåp i Nykirke av 
Kari Alexandra Kolsrud.

Dåp i Snarum kirke av 
Haakon Helgesen Saastad.
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Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - www.modumkirke.no

August:
Søn. 29. august - 14. søn e pinse - Mt. 5, 38-42
Heggen kirke kl. 11: Høymesse med 
 presentasjon av Geithus-konfirmanter. 
 Geir E. Holberg og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse med 
 presentasjon av konfirmanter. Søndagsskole.
 Runar J. Liodden og Hanna Louise Øien.
 Rud kirke kl. 17: Gudstjeneste med 
 presentasjon av konfirmanter. Geir E. Holberg, 
 Arild Løvik og Anne Hæhre.

September:
Søn. 5. september - 15. søn e pinse - Joh 5, 1-15
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse med presentasjon 

av konfirmanter. 
 50-års konfirmantjubileum. Runar J. Liodden og 

Per Anders Øien.
Snarum kirke kl. 11: Høymesse med presentasjon 

av konfirmanter.  Arild Løvik, Tormod Moviken 
og Anne Hæhre. 

Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt.

Søn. 12. september - 16. søn e pinse - Luk 10, 38-42  
Heggen kirke kl. 11: Høymesse med presentasjon 

av Vikersund-konfirmanter.  Arild Løvik, Geir E. 
Holberg og Knut Johnsen. Heggen Gospel.

Gulsrud kirke kl. 11: Høymesse m/Tro og Lys. 
Åmot kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste.  
 Runar J. Liodden og organistvikar. 
Åmot barnegospel. Utdeling av 4-års kirkebok.
Vestre Spone kirke kl. 17: Gudstjeneste med 

presentasjon av konfirmanter.  Arild Løvik, 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.

Søn. 19. september - 17. søn e pinse - Luk 7, 11-17
Rud kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. Geir E. 

Holberg og Knut Johnsen. 
 Utdeling av 4-års kirkebok. Menighetskoret.
Åmot kirke kl.11: Høymesse. Bernt Ramslie og 

Hanna Louise Øien.

Søn. 26. september - 18. søn e pinse - Joh 8, 31-36
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg 

og organistvikar. 50-års konfirmantjubileum.
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Tormod Moviken og Anne Hæhre. 
 30-årsjubileum for Vikersund menighetssenter.
 
Oktober:
Søn. 3. oktober - 19. søn e pinse - Mark 10, 17-27
Heggen kirke kl. 11: Høsttakkefest. 
 Tormod Moviken,  Arild Løvik og Anne Hæhre. 
 50-års konfirmantjubileum. 
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og 

Hanna Louise Øien.

Søn. 10. oktober - 20. søn e pinse - 1 Mos 9,8-17
Vikersund menighetssenter kl. 11: 

Storfamiliegudstjeneste. Geir E. Holberg og 
Knut Johnsen. Utdeling av 4-års kirkebok. 
Modum Soul Children.

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 
og Hanna Louise Øien.

Søn. 17. oktober - 21. søn e pinse - Mark 10, 13-16
Heggen kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. Geir 

E. Holberg, Arild Løvik og Anne Hæhre. 
 Familiekoret. Utdeling av 4-års kirkebok.
Nykirke kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Hanna Louise Øien. 
Åmot barnegospel. Utdeling av 4-års kirkebok.
Vestre Spone kirke kl. 17: Storfamiliegudstjeneste. 

Arild Løvik og Anne Hæhre. 
 Utdeling av 4-års kirkebok.

Søn. 24. oktober - 22. søn e pinse - Matt 11, 25-30
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Anne Hæhre.
Snarum kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. Geir 

E. Holberg og organistvikar. 
 Utdeling av 4-års kirkebok.
Åmot kirke kl. 17: Ungdomsgudstjeneste. Runar 

J. Liodden, Hanna Louise Øien og Heggen 
Gospel.

Søn. 31. oktober - Bots- og bededag - Luk 13, 23-30
Heggen kirke kl. 11: Bededagsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen. 
Åmot kirke kl. 11: Bededagsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Hanna Louise Øien.

 
November:
Søn. 7. november - Allehelgensdag - Matt 5, 13-16
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Knut Johnsen. 
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg 

og Hanna Louise Øien.
Snarum kirke kl. 18: Geir E. Holberg og Knut 

Johnsen.

Søn. 14. november - 25. søn e pinse - Joh 6, 37-40
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 

og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og 

Hanna Louise Øien.
Rud kirke kl. 17: Bygdas kirkekveld. Tormod 

Moviken og Knut Johnsen.

Søn. 21. nov. - Siste søn. i kirkeåret - Hebr 3, 12-14
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Runar J. Liodden og Anne Hæhre. 
Menighetskoret.

Nykirke kirke kl. 11: Geir E. Holberg og Hanna 
Louise Øien. Modum Soul Children.

Åmot kirke kl. 20: Treffpunkt.

Søn. 28. november - 1. søndag i advent - Matt 21,1-9
Heggen kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. Geir 

E. Holberg og Knut Johnsen. LYS VÅKEN. 
Åmot kirke kl. 11: Storfamiliegudstjeneste. Runar 

J. Liodden og Hanna Louise Øien. LYS VÅKEN. 
Åmot Barnegospel, Åmot speidertropp og 
”Lys-Våken-barna” deltar.

 
Desember:
Søn. 5. desember - 2. søndag i advent - Luk 21,25-33
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg og 

Hanna Louise Øien. Tro og Lys og SMK-Viking. 
Søndagsskole.

Snarum kirke kl. 11: Høymesse. Tormod Moviken 
og Knut Johnsen.

Tirsdag 7. desember
Heggen kirke kl. 19: Lysmesse. Geir E. Holberg og 

konfirmanter.

Søn. 12. desember - 3. søndag i advent - Jes 35,3-10
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Tormod Moviken og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden og 

Hanna Louise Øien. Søndagsskole.

Søn 19. desember - 4. søndag i advent - Joh 1,19-27
Eikvang kl. 11: Adventsgudstjeneste. Arild Løvik 

og organistvikar. 
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Runar J. Liodden 

og organistvikar.

– Vant du, du’a?
Sverre Lygre og ordfører’n under Rullatormila.

Baksidebilde:


