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– Finnes her nød og sult, skyldes det svik … Nordahl Grieg (1936)



Hold fast på det du har, så ingen 
tar fra deg din krone!  (Joh. Åp 3.11)

Farmor var et fantastisk menneske. Hun levde et rikt liv. Hun elsket å leke sisten, 
titter’n på hjørnet eller boksen går med oss ungene i hagen og hun gledet seg til 
hver gang vi skulle komme på besøk. Farmor var en stor, god og rund dame, med 
stort hvitt hår, som hun satte opp med hårspenner hver morgen. Vi var alle glade i 
farmor, og hun var glad i oss.
Nå er det mange år siden hun døde, men likevel lever et bilde av en kjærlig og 
omsorgsfull farmor videre hos oss som fikk være i hennes krets. Farmor var glad i 
Jesus. Jeg husker ikke at hun snakket så mye om det, men vi visste det og vi merket det 
rundt henne. En sliten bibel og radiogudstjenesten hver søndag. I konfirmasjonsgaver 
fikk alle vi barnebarna i tur og orden en bibel fra farmor. I min skrev hun følgende 
hilsen: 
«Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone». 

Denne hilsen har fulgt meg siden den dag, og jeg tenker stadig tilbake på farmor med 
glede, og savner henne også litt av og til. Farmor formidlet til meg en trygghet i det å 
høre til hos Jesus.

Som sjømannsprest i Singapore og Brussel var jeg hvert år med på arrangere kirkens 
familieidrettsdag. Mange landsmenn stilte da opp til den årlige dyst på 100 meter, og 
løp gjerne på seg en strekk. En dag hvor det er kroppen som er i sentrum, løp, kast, 
fotball og lengde for alle. De aller minste de på rundt 2 år og oss andre som stiller i 
seniorklassen.

Vi bruker den kropp Gud har gitt oss, og vi gleder oss over hverandres prestasjoner. 
På vår idrettsdag fikk de fleste gullmedalje. Ja, vi hadde bare gullmedaljer. Her i 
Modum er det mange som driver med idrett, ja vi hadde jo hele verdensleliten i 
hopp her for noen uker siden! Jeg tror vel at for de fleste av oss som driver med 
idrett og mosjonerer på fritida, så er det gleden i det å være i aktivitet og det å 
holde kroppen vår i form som er mye av gleden og inspirasjonen. Det er få av oss 
som vil vinne gull på idrettsarenaen. For en seriøs idrettsutøver så er det å vinne 
det viktigste, det er vinneren som får seierskransen. En seierskrans som visner. 
Farmor gav meg noe som aldri visner. Hun gav meg et bilde av en kjærlig Gud 
som tilgir, hun minte meg om en seierskrans, en seierskrans som aldri visner!

Geir
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Jeg har det som etter vår 
målestokk kalles en liten 
godtgjørelse. Her på Mada-
gaskar gjør den meg ufattelig 
rik. For min lille godtgjørelse 
kunne jeg hatt 7 hushjelper i 
100% stilling her nede – og 
det er hus-hjelper som etter 
gassisk standard tjener 
godt.  

– Hver dag ser jeg barn som tigger, 
gamle som sitter langs fortauet med 
hatten foran seg, mennesker som har 
på seg de samme skitne fillene som 
de hadde i går, og i forigårs, og dagen 
før der, og dagen før der… Jeg ser 
mennesker med store skader og ustelte 
sår som er utsatt for infeksjoner. Mange 
har ikke råd til et besøk hos legen eller 
til medisiner.  Jeg har en stor og god 
leilighet. Jeg kan spise meg fordervet 
hver dag uten å bruke noen stor del 

av min godtgjørelse. På tunet hvor 
jeg bor, bor flere andre familier, og 
rundt tunet er det mur og gjerder, 
en bevoktet port, og vakter som 
stadig går runder på tunet for å 
passe på oss. Porten er døren 
mellom to ulike verdener. Jeg 
kan, når jeg vil, trekke meg inn i 
min egen verden, hvor jeg har 
det trygt og god og ikke mangler 
noe. De som bor utenfor, kan stå 
utenfor og titte inn. 
 
– Jeg er ufattelig rik, og det syntes 
på meg. Jeg er jo hvit. Og å gå ut 
av porten, innebærer å disponere 
seg for tiggere og selgere. Jeg går 
gjennom byen med en hale etter 

meg. Noen kommer og noen går – men 
bestandig er det en hale der, og hvert 
sekund må jeg tenke over hva som er 
det rette å gjøre. «Trenger virkelig alle 
disse menneskene mine penger? Hvor 
mange av dem er virkelig i nød, og hvor 
mange tigger fordi det er lettere enn 
å jobbe? Hvor er foreldrene til disse 
barna? Lever de, eller sitter de hjemme 
og venter på at barna skal komme hjem 
med dagens fangst? Hvis jeg gir de 
penger – hva går pengene mine til?  … 
jeg får heller gi noen bananer på vei hjem 
fra markedet…»  Jeg, som etter norsk 
standard har ganske lite, kan hjelpe 
utrolig mange med mine midler. Men å 
hjelpe på rett måte er ikke så lett som 
jeg trodde det skulle bli. Heller ikke her 
har alle ærlige hensikter – og jeg vil jo 
nødig sløse midt i all nøden som finnes.  
Jeg er takknemlig for at jeg er født i 
Norge og at jeg har alle de rettighetene 
jeg har.  Jeg lyver hvis jeg sier at jeg lett 
kunne gitt avkall på alle mine verdslige 
goder. Det ville sitte langt inne. Men nå 

er jeg her – på Madagaskar – og livet 
stiller seg så annerledes. Jeg går på 
gaten og tenker: Skulle ønske jeg ikke 
eide så mye. Skulle ønske jeg ikke var 
gitt all denne rikdommen, og dermed 
oppgaven å forvalte verdslige goder.  
 
– Jeg tror at vi som er gitt så mye rik-
dom, er gitt den for å forvalte den 
– ikke først og fremst for oss selv, 
men til de virkelig trengende. Rikdom 
som forvaltes rett vil ikke lenger være 
verdslig rikdom, men nødvendig føde, 
tak over hodet, kunnskap og skolegang, 
og evne og mulighet til å livnære seg og 
leve et godt liv. Denne utfordringen har 
Gud gitt bland annet meg. Å omgjøre 
rikdom til verdige liv. Jeg tror ikke jeg 
er den eneste som er gitt denne tilliten. 
Eller hva? 

       

Elisabeth Sørumshagen 

Madagaskar

Er jeg nå egentlig 
tilliten verdig?

Misjonsprosjekt Madagaskar
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Gi din støtte til Diakonalt ungdomssenter i Antsirabe. 
Prosjektnr. 623356 05334, kontonr. 8220 02 85030
Det  Norske Misjonsselskap takker for din støtte!
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Sprell levende 

Nyhet!
Har du fått med deg at det har startet opp 
en Sprell Levende Søndagsskole i Modum? 
Denne søndagsskolen er en videre-
føring av tilbudet i Åmot kirke, men 
nå også med samlinger på Vikersund 
menighetssenter og i Heggen preste-
gård. Søndagsskolen er for barn i 
alderen 0 – 12 år!

Hvordan blir du med? 
Alle møter opp når gudstjenesten 
starter kl. 11, og etter 10 -15 minutter 
samles barna sammen med lederne. 
Barn under 3 år må ha følge av en 
voksen. Vi synger sangen ”Sammen” og 
går til søndagsskolen. Der er vi samlet 
til en felles start med et par sanger, 
«supersetning» og en bibelfortelling. 
Etterpå deler vi oss i to aldersgrupper 
med samtale og aktiviteter. Til slutt 
samles vi og synger velsignelsen, og 
barna får med seg hjem et rykende 
ferskt eksemplar av det flotte søndags-
skolebladet Barnas. 

Hva er Sprell Levende?
Norges Søndagsskoleforbund har ut-
viklet et nytt pedagogisk opplegg for 
søndags-skoler i landet som heter 
«Sprell levende.» Her er det fokus på 
hele mennesket. Barna skal ikke bare 
sitte og høre, men delta aktivt med alle 
sansene sine! 

Vi ønsker å gi barna trygge og gode 
opplevelser i kirken. Vi ønsker at barna 
skal bli bedre kjent med Jesus og 
fortellingene i Bibelen. 

Har du spørsmål? 
Ta gjerne kontakt med Kari Elise 
Liodden (32787308) eller Anne Kjersti 
Holberg (32785408)

Har du selv gått på søndagsskolen? Er du 
nysgjerrig på hva en søndagsskole er? 

Ta med deg barna dine! Uansett bak-
grunn – du er Kjempevelkommen!!

Søndagsskole med påfølgende suppe og aking i Vikersundbakken.

Barna i ring rundt KE med gull, røkelse & 
myrra i Åmot kirke.

Her er det søndagsskole i Heggen pres-
tegård.

Ledergjengen: Marita Borgersen, Kari 
Vik, Kari Elise Liodden, Gry Roness, Eirik 
Roness, Anne Kjersti Holberg & Lina 
Holberg, Maskoten ”Smile”. Nina Hagen 
var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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Vanedannende 
oppvekst?  

I møte med dåpsforeldre 
stiller jeg ofte spørsmålet: 
«Hva ønsker dere å gi bar-
net deres?» Alle foreldre 
ønsker å gi barna sine en 
god og trygg oppvekst. De 
håper at barna ikke roter 
seg bort i kriminalitet og 
vanedannende rusmidler. 
Men hvordan skaper vi 
trygghet i barnas liv – helt 
konkret?

Noe som skaper trygghet er vaner 
og tradisjoner. Noen har Gud lagt 
ned i skaperverket fra begynnelsen 
av: vekslingen mellom dag og natt, 
månefasene, årstidenes trofaste gang. 
Når nå årstidene ikke følger sin 
vante rytme, skaper det usikkerhet, 
overskrifter i media og setter dagsor-
den for politikken. Andre vaner skaper 
vi selv eller fører videre fra vår egen 
oppvekst – frokost, nistepakke, søn-
dagsmiddag med dessert, godteri til
barne-TV på lørdager, helgeturer på
hytta, barnehage, skole eller jobb man-
dag til fredag. Julefeiringen har også ofte 
et fastspikret program med sin faste 
meny og et bestemt innhold.  Vi er ikke 
vanedyr, men vanemennesker. Det er 
ikke noe negativt. For vanene skaper 
trygghet. Vi vet hva som venter oss. 
Livsrytmen skaper også forventninger 
til det som kommer – vi gleder oss til 
å besøke sommerens faste feriested 
eller overnattingsturen med Åmot bar-
negospel.  

Et stort flertall av familiene i Modum 
har «for vane» å bære barna sine til 
dåpen. Det er noe som hører naturlig 
med etter at barnet er født. Slik er det 
blitt gjort i generasjoner før oss. Hver 
gang reiser foreldre og faddere seg for 
å ta i mot oppdraget med å pakke opp 
dåpens gave og ta den i bruk. Ordene 
lyder: «Sammen med vår menighet og 

hele vår kristne kirke får dere del i et 
hellig ansvar: å be for barnet, å lære det 
selv å be, hjelpe det å bruke Guds ord 
og Herrens nattverd.» Hensikten med 
oppdraget lyder i fortsettelsen: «slik at 
de kan bli hos Kristus når de vokser opp 
likesom de i dag blir forent med ham.» 
Store ord og vanskelige ord. Hvordan 
gjør vi dette – helt konkret?  

Løftet vi har gitt ved døpefonten må 
ikke bli tomme ord, men handling. Da 
dreier seg igjen om å lage noen gode 
vaner. Hvilke vaner skal vi ha i livet vårt, 
i familien vår? 

Kanskje er det noe du kan føre videre 
fra din egen oppvekst eller er tida 
moden for å skape nye tradisjoner og 
vaner? Her er noen ulike tips: 

•  Å feire dåpsdagen (se et av fjorårets 
nummer av menighetsbladet!) 

•  Å ha en kveldsstund sammen hvor 
vi leser en bibelfortelling, synger 
«Kjære Gud, jeg har det godt» eller 
en annen søndagsskolesang. Etter 
hvert kan vi spørre barnet om det 
er noe det vil takke Gud for i dag 
eller om det er noen mennesker det 
vil be en bønn for. 

•  Å ha noen cd’r med kristen musikk 
som de kan høre på (Lisa Børud, 
Sunniva & Emmeline, Oslo Soul Child-
ren o.l.) 

•  Å oppleve fellesskapet med andre 
barn og voksne på gudstjenester,  søn-
dagsskole, Åmot barnegospel og 
Mo-dum Soul Children. 

 
Dette er ikke krav, men ulike tips til 
hvordan vi kan omsette løftet i konkrete 
vaner. Vi har ikke tid til alt. Hva ønsker 
vi å prioritere og hva velger vi bort? 
Vi kan være kreative og gjøre ting på 
vår måte, men hvis kreativiteten ender 
opp med kun spontane og ustabile 
happenings vil dåpens gave smuldre 
bort. Den trenger å forankres i gode, 
trofaste vaner. For de gode vanene som 
skaper trygghet, også i forhold til Jesus 
og den kristne tro. Eller er vi redde for 
at dette skal bli vanedannende?  

Runar Liodden 

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen
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Kirkens Nødhjelps fasteasksjon – 

Forglemmegei  

Det blir nok en kanonsom-
mer melder VG. Badevannet 
beholder temperaturen til
langt ut på seinhøsten, og
selja får gåsunger i novem-
ber. Vinteren preges av flere 
dager med regn og holke, og 
det stabile skiføret forsvinner 
fra lavlandet østafjells.

Vi har våknet. Klimaendringene er 
over oss. FNs forskerpanel har lagt 
fram rapport, Al Gore har laget film, 
og det rare været er på alles lepper. 
Vi er bekymret, for framtida og for 
kommende generasjoner. Men allerede 
nå er konsekvensene alvorlige hvis vi 
kikker ut over Norges grenser. Hva 
skjer for eksempel i Kenya?

Tørkeperiodene kommer stadig oftere 
og varer lengre. Innbyggerne mister 
drikkevannet, husdyr dør av vannmangel 
og jordbruket lider. Langvarig tørke gjør 
jorda hard og mindre gjennomtrengelig 
for vann. Så når regnet til slutt kommer, 
ofte i kraftigere regnskyll enn før, 
flommer vannet bort og gjør mer skade 
enn nytte.

Årets fasteaksjon har tittelen «For-
glemmegei». Mange mennesker le-
ver i kriser som verden overser, og 
Kirkens Nødhjelps oppgave er å bære 
fram deres stemme. De som rammes 
hardest av klimaendringene roper ikke 
høyt, men vi må stanse opp et øyeblikk 
for å kunne høre dem!

I Kenya arbeider Kirkens Nødhjelp 
med lokale partnerorganisasjoner for å 
hjelpe folk igjennom tørkeperiodene. Ett 
viktig tiltak er bygging av sanddammer 
(se figur). Demninger av jord, stein eller 
betong bygges på tvers av fjellsidene og 
innenfor vollene løsner en på jorda ved 
hjelp av spader. Når regnet kommer 
stoppes vannet av demningene og 
trekker ned i den løse jorda og sanden 

innenfor. Sanden virker rensende på 
vannet samtidig som det beskytter mot 
fordamping og klekking av insekter. 
Her kan vannet oppbevares i måneder, 
og en graver bare at hull i sanden når 
vannet skal hentes fram igjen. Slike 
sanddammer er effektive og varige, de
er billige, og de bygges på dugnad 
av befolkningen. Men ofte trengs litt 
starthjelp i form av opplæring, redskap 
og byggematerialer.

Dette er ett eksempel på hvordan Kir-
kens Nødhjelp jobber. Samarbeid med 
lokale organisasjoner og deltakelse 
fra befolkningen står sentralt i alle 
prosjekter. Slik blir Kirkens Nødhjelp et 
bindeledd mellom kirkesamfunn i Norge 
og lokalsamfunn i prosjektlandene.

Tirsdag 27. mars vil menigheter over 
hele Norge vise at de ikke har glemt. Om 

lag 40 tusen bøssebærere deltar da i et 
kjempeløft for verdens marginaliserte. 
De fortjener å bli møtt på en ordentlig 
måte, også her i Modum!

Fastebøsser blir lagt ut i kirkene i Modum 
etter Askeonsdag (21. feb.). Bøsser fås 
også på kirkekontoret. Fastebøssene 
kan leveres i de kirkene som har guds-
tjeneste fra og med Palmesøndag 
og ved påskens gudstjenester. Kirke-
kontoret tar også imot fastebøsser.   
Vennligst levér bøssene senest 10. april 
på kirkekontoret

Giro/givertelefon
Om du ønsker å støtte fasteaksjonen 
uten å gi i bøssene finnes det to mu-
ligheter: 
•  Bankoverføring til fasteaksjonens 

kontonummer 1594 22 87493
•  Ringe til fasteaksjonens givertelefon 

820 44 088 (kr 175,- pr oppringning)

Bli bøssebærer!
Konfirmantene i Modum er med. 
Kanskje er du også? Du kan gjøre en 
kjempeinnsats ved å melde deg som 
bøssebærer til fasteaksjonen! Møt 
opp tirsdag 27. mars kl 1730 på et av 
følgende steder: Åmot kirke, Vaaraan, 
Vikersund menighetssenter, Gimle, Rud 
kirke eller Sysle Skole. 
Vi trenger deg!

Ole Auen Wiger

Kirkens Nødhjelps 
kontakt i Modum
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Hva skjer når en teolog og prest – med dype 
røtter i norsk kristendom – forsøker å leve 
i åpen dialog med Østens religioner? Hva 
skjer når man er en «kristen som har møtt 
Buddha», slik forfatteren formulerer det? 
Siddhartha er ikke bare navnet på Buddha, 
men også hovedpersonen i Hermann Hesses 
roman av samme navn, et av de klassiske 
uttrykkene for den vestlige Østen-lengsel. I 
denne boken bearbeides denne lengselen i 

form av brev, samtaler og refleksjoner. 
Buddha og Jesus møtes, Laozi samtaler med 
forfatteren, Buddha og Beckett diskuterer 
tingenes tomhet. Erlende Loe og Per Olov 
Enquist lurer på hva det betyr at «det er helt 
zen». Samtidig stiller Thelle kritiske spørsmål 
om den romantiske lengselen etter Østen. 
Østen finnes ikke, hevder han, like lite som 
Vesten.

Forlag: Oriens.no

Boktipset: 
Kjære Siddhartha! Kjære Siddhartha! Brev og samtaler i grenseland mellom Øst og Vest

• Av Notto R. Thelle

Med ryggsekkene fulle av
medisiner og førstehjelpsuts-
tyr risikerer Tha Thi Paw og 
Saw Romel livet for å hjelpe 
sine landsmenn i Burma. 

– Det er en farlig jobb, men noen må 
gjøre den, sier de to. Årets fasteaksjon 
tar for seg de oversette krisene. Er du 
med?

Snart 60 år med blodig borgerkrig har 
fratatt hundretusener av burmesere 
deres mest grunnleggende rettigheter, 
og helsetjenester finnes så godt som ikke 
– enten man skal føde barn, får malaria 
eller trenger livreddende førstehjelp 
etter å ha tråkket på landminer. 

Fra sin base rett over grensen til 
Thailand opererer imidlertid Back Pack 
Health Worker Team – en gruppe unge 
mennesker som hver eneste uke, året 
rundt, oppsøker landsbyer langt inne 
i Burma. De har ryggsekkene sine fylt 
opp av vaksiner, medisiner og medisinsk 
utstyr.
 
– Det er mangel på omtrent alt i Burma, 
og landsbybeboerne får ikke noen hjelp. 
Overalt møter vi folk som er feilernærte, 
folk med akutt diarè, folk med malaria, 
folk med avrevne kroppsdeler etter 
møter med landminer. Dette er en 
farlig jobb, det er ingen tvil om det. Men 
noen må gjøre den, sier Tha Thi Paw.  

For å nå landsbyer og pasienter, må 
de ofte gå i dagevis gjennom den tette 
jungelen. Overalt risikerer de å tråkke 
på landminer, eller støte på tungt 
bevæpnede regjeringssoldater. For ikke 
lenge siden mistet en av de andre i 
teamet begge bena etter å ha tråkket 
på en mine. 

– Mange har mistet livet i felten. De 
har gjort sitt. Nå er det opp til oss å 
fortsette jobben, sier Tha Thi og Saw, og 
innrømmer at de selv også er redde for 
miner og soldater. 

– Men vi må fortsette, og håpe at vi er 
heldige, sier de to. Selv om situasjonen 
i Burma i dag er verre enn på mange 

år, tviholder de to helsearbeiderne på 
troen om en bedre framtid. 

– Det ser mørkt ut, men vi må tro på 
forandring. Burmas ungdom må kjempe 
for demokratiet, og verden må gjøre alt 
for å stanse den burmesiske regjeringens 
brudd på menneskerettighetene. Den 
dagen det skjer er det håp, avslutter de 
to. 

Mange mennesker lever i kriser som 
verden overser. 
Kirkens Nødhjelp støtter heltene 
med ryggsekk fordi Tha Thi og Saw 
fortjener å bli sett. Fasteaksjonen 
er årets viktigste spasertur - er du 
med?

Årets viktigste spasertur 
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Få land har i de senere år 
fått kjenne smaken av isla-
mismens militante og volde-
lige karakter sterkere enn 
Indonesia. Selv togbombin-
gen i Madrid – med 192 døds-
ofre, gisseldramaet i Beslan 
– som tok livet av 344 barn 
og voksne, og de 2749 uskyl-
dige som måtte bøte med 
livet i World Trade Center 
(2001), utgjør en begrenset 
tallmessig andel, sett i for-
hold til de lidelser som er på-
ført kristne befolkningsgrup-
per i det indonesiske øyriket 
siden 1999.

• Tekst og foto: 
Bjørn A.  Wegge

Sentralt i denne terroren står islamis-
tiske grupperinger som Laskar Jihad, 

Jemaah Islamiyah og Mujahidin Kompak. 
Dokumentasjonen om deres voldelige 
virksomhet er etter hvert betydelig.

Familien utryddet
En av dem som har fått oppleve terroren 
på kroppen er Yakub (36) fra landsbyen 
Waringin på øya Kasiruta. I dag lever han 
som internflyktning et sted i Indonesia. 
Traumatisert, og med redselsfulle min-
ner å bære på, måtte han forlate lands-
byen sin den 5. februar 2000. Overfallet 
skjedde klokken 14, uten forvarsel. Over 
5000 «hellige krigere», under ledelse av 
Laskar Jihad-militsen, stormet landsbyen 
med geværer og jungelkniver. Jihad-sol-
datene hadde terrorisert Molukkene 
i måneder, og nå var turen kommet til 
Yakubs landsby.

Angriperne var kledd i lange arabiske 
kjortler. På hodet hadde de hvite het-
ter og pannebånd dekorert med sitater 
fra Koranen. På en snedig måte rykket 
de frem i trekantformasjon og fikk hele 
landsbyen i en felle, slik at det ble uhyre 

vanskelig å rømme. Etter fire timers 
kamp lå det 75 døde igjen i landsbyen. 
Samtlige hus ble stukket i brann, og Ya-
kub måtte taust bevitne at hans mor 
Malin (60 år), kona Cili (25 år), sønnen 
Rampi (8 år) og datteren Anky (3 må-
neder) ble brent til døde for øynene på 
ham. Enda en datter, Nova på 2 år, ble 
kidnappet.

«Skift religion eller dø»
Sammen med 24 andre familier ble Ya-
kub tatt til fange. Etter kort tid fikk de 
valget mellom å bli drept eller gå over til 
islam. Etter seks måneder under press 
sa de ja til å skifte religion. Straks kom 
kommandanten for den lokale Laskar Ji-
had-gruppen til landsbyen sammen med 
en «lege». I full offentlighet ble samtlige 
barn og voksne omskåret. Alle fikk mus-
limske navn og begynte å gå i den lokale 
moskeen.

I 2002 ble hele denne gruppen fra lands-
byen Waringin reddet ut av fangenskapet 
med hjelp fra en utenlandsk hjelpeorga-
nisasjon. Yakub kom til en av de nyopp-
rettede flyktningleirene på Sulawesi. I 
dag er Yakub gift på nytt med Sonya. De 
har to barn, Meilan (3 år) og Meikel (2 
år). Fremdeles bor Yakub sammen med 
flyktninger fra Waringin. Han vet hvor 
den kidnappede datteren Nova bor, men 
han har gitt opp håpet om å få se henne 
igjen.

Hellig krig
Den 3. mai 2002 kringkastet en av lan-
dets mest sentrale islamister, Jafar Umar 
Thalib, sin berømte tale om «hellig krig» 
mot de vantro i Indonesia. Det hatefulle 
og nasjonssplittende oppropet ble et 
midlertidig vendepunkt i islamistenes 
brutale herjinger i Indonesia. I løpet av 
årene 2000–2002 hadde såkalte «hellige 
krigere» terrorisert øygruppen Moluk-
kene og store deler av Sulawesi. Hun-
dretusener av kristne var drevet på flukt, 
og styresmaktene måtte i rekordtempo 
sette opp store flyktningleirer i havne-

På galleriet: 

Rammet av terror

Yakub med sin nye familie.
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byen Bitung på Nord-Sulawesi. I august 
2002 oppgav myndighetene at man had-
de registrert 1,2 millioner internt for-
drevne (muslimer og kristne).

I løpet av samme tidsperiode hadde man 
registrert 232 nedbrente kirker, mens 
det tilsvarende tallet for hele perioden 
1967-1998 var 456. Situasjonen var med 
andre ord i ferd med å komme ut av 
kontroll da Jafar Umar Thalib holdt sin 
tale. Thalib ble umiddelbart arrestert, og 
myndighetene håpet på å kunne videre-
føre den lokale fredsavtalen (Malino 2-
avtalen) fra februar samme år. Den 12. 
oktober 2002 lyktes likevel medlemmer 
av terroristnettverket Jemaah Islamiyah 
i å sprenge flere bomber i landets mest 
populære turiststrøk på Bali – med det 
resultat at 202 mennesker døde. Målet 
med bombingen var ikke bare å ramme 
«de vantro», men også å bidra til en vi-
dere destabilisering av det indonesiske 
samfunnet.

For langt unna?
Det kan synes som om islamistene har 
en betydelig oppslutning, også etter ter-
rorårene 1999–2002. Millioner av musli-
mer har sluttet seg til det radikaliserte 
muslimske miljø i Indonesia. Ca 25% av 
befolkningen støtter nå radikale muslim-
ske partier. Disse oppnådde ved siste 
valg i 2004 totalt 127 av i alt 550 seter 
i nasjonalforsamlingen. Sett i forhold til 
antall opptalte stemmer ved valget ut-
gjør dette mellom 25 og 35 millioner 
innbyggere(!). Fra 1999 til 2004 har til-
slutningen til partier som definerer seg 
som islamske steget med 10 prosent. I 
Indonesia utgjør dette millioner av nye 
velgere.

Mange spør hvorfor vi hører så lite til 
radikaliseringen av islam i Sørøst-Asia, 
og om den skjulte tragedien som utspil-
ler seg i Indonesia. Det enkleste svaret 
vil være: Indonesia ligger for langt unna 
Norge, og landet har liten oppmerk-
somhet i europeiske medier. Likevel er 
Indonesia verdens største muslimske 
nasjon. Utviklingen i Sørøst-Asia vil på 
sikt kunne få store følger for den globale 
stabiliteten og, ikke minst, forholdene for 
den kristne befolkningen i denne delen 
av verden.

Fra pluralisme til sharia
Indonesia fikk sin endelige uavhengig-
het i 1949. Til stor skuffelse for radikale 
muslimer den gang, signaliserte den nye 
konstitusjonen fem «likestilte, offisielle 
religioner»: Islam, hinduisme, buddhisme, 

protestantisme og katolisisme. Dessuten 
skulle statens verdigrunnlag tuftes på et 
særskilt prinsipp kalt Pancasila: Monote-
isme, et rettferdig og sivilisert samfunn, 
nasjonal enhet, demokrati og sosial rett-
ferdighet for alle landets innbyggere.

Denne beslutningen falt de radikale mus-
limer tungt for brystet. Man ønsket at is-
lam skulle ha forrang fremfor andre reli-
gioner, muslimene skulle ha forrang i det 
politiske systemet, og det skulle settes 
opp veldefinerte grenser for hvor langt 
den islamske toleransen skulle strekke 
seg i forhold til de kristne. Man ønsket 
at islam – slik som i Midtøsten – skulle 
være den dominerende religion, både på 
det sosiale og politiske området. Aller 
helst ønsket islamistene å utlede statens 
rettsprinsipper ved bruk av sharia: det 
islamske rettssystemet.

Vinner frem
I de siste årene har islamistene vun-
net frem i det politiske landskapet. Ikke 
minst skjøt utviklingen fart i kjølvannet 
av den såkalte (økonomiske) Asia-krisen 
i 1997 og president Suhartos fall i 1998. 
Særlig hardt har den politiske radikalise-
ringen av islam gått ut over den kristne 
befolkningen på Sulawesi og Moluk-
kene. Det hele kulminerte ved at flere 
hundre tusen mennesker ble drevet fra 
sine landsbyer, og hundrevis av kirker ble 
brent og bombet i stykker. Dessuten er 
mellom 10 000 og 15 000 kristne drept 
og nærmere 10 000 tvangsislamisert. 
Disse har bokstavelig talt fått valget mel-
lom halshugging eller å bli skutt, eller 
fornekte kristendommen og gå over til 
muslimsk tro.

Terroren er grundig dokumentert. Flere 

hundre tusen kristne lever fremdeles 
som internt fordrevne både på Sulawesi 
og på Molukkene. De fleste av disse vå-
ger ikke å flytte hjem til sine opprinne-
lige landsbyer av frykt for islamistene 
som får et sterkere og sterkere grep på 
lokalstyrene, helt ned på landsbysjefnivå. 
Såkalte kristne landsbyer er overtatt av 
muslimene i stort antall, og landets sen-
trale styresmakter har liten eller ingen 
mulighet til å gi den nødvendige sikker-
het til de rettmessige eierne av gård og 
grunn. Landets sikkerhetstjeneste og 
det lokale politivesen synes heller ikke 
å kunne gi tilstrekkelig beskyttelse til de 
kristne. Samtidig synes det som om de 
sentrale myndigheter nedtoner de over-
grepene som har foregått i de senere år.

Kompliserte lokale, politiske inter-
esser og prosesser synes å ha for-
rang fremfor nasjonale menneske-
rettighetsspørsmål.

Bjørn A. Wegge

Generalsekretær
misjon i øst

NMØ i Indonesia
Gjennom lokale samarbeidspartnere 
i Indonesia er NMØ med på å bygge 
nye boliger for noen av de mange 
som er jaget på flukt fra hjemstedet 
sitt. Prosjektet er på øya Halmahera, 
dit tusener av flyktninger har funnet 
veien. Husene bygges etter FN-stan-
dard og er på 35 kvm. NMØ støtter 
også organisasjonen «Light for the 
Nation» som driver kristent sjele-
sørgerisk og diakonalt arbeid i flykt-
ningleirer.

Web: www.nmio.no

Immanuel-kirken i landsbyen Mamuya
ble nedbrent og total-ødelagt av militante 
islamister i 2000.
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Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
Kirken og frivillighetssentralen sam-
arbeider om selvhjelpsgrupper i Mo-
dum. For tiden har vi 7 grupper for ulik 
type sorg. Vi kaller det for delegrupper, 
fordi det handler om å dele erfaringer 
og opplevelser. Gruppene er for 
personer som har opplevd:

• å miste ektefelle / samboer 
• selvmord i nærmeste familie 
• å miste foreldre (gruppe for voksne)
• å miste barn
• samlivsbrudd (”Sorgen det ikke 

sendes blomster til”)
• å være incest-utsatt
• å være pårørende til demente

Fire av gruppene 
er i gang i høst, og 
de andre kan set-
tes i gang når nye del-
takere melder seg. I 
alle gruppene (unn-
tatt gruppa for
pårørende til de-
mente som er full) er det plass til flere 
som vil ha rom og tid til sorgen og 
savnet, og som vil dele erfaringer med 
andre i samme situasjon. 

Flere opplysninger kan fåes ved å ta 
kontakt med Frivillighetssentralens leder  
Tanja Tyberg Grøtterud, tlf 32 78 58 40 
eller Kirkekontoret i Modum 
diakon Eli Landro, tlf 32 78 32 30

Her er litt av det 
som skjer i 
Åmot kirke:
• Mandag 19. feb. Hyggestund.
• Mandag 26.  feb.  Kveldskurs i kris-

ten tro. Synd v/ Lise W. Kleven.
• Søndag 25. feb. Kveldsgudstje-

neste. Det serveres kaffe/te og det 
blir hyggelig prat rundt bordene kl. 
19.00. Gudstjenesten starter kl. 20.00. 
Mye sang og musikk. Lun stemning.

•  Søndag 18. mars. Kveldsgudstje-
neste. Det serveres kaffe/te og det 
blir hyggelig prat rundt bordene kl. 
19.00. Gudstjenesten starter kl. 20.00. 
Mye sang og musikk. Lun stemning.

• Mandag 19. mars Hyggestund.
•  Mandag 26. mars Kveldskurs 

i kristen tro. Kjærlighet v/Runar J. 
Liodden.

Restaurering 
av orgelet i 
Vestre Spone 
kirke
 
Modum menighetsråd vedtok også i 
samme  møte og bruke fondsmidler  
til å restaurere orgelet i Vestre Spone 
kirke.
Kirkevergen i samarbeide med organis-
ten har innhentet tre anbud i sakens 
anledning. Kirkemusikalsk utvalg i Tuns-
berg bispedømme  har dessuten vært 
på en befaring til kirken for å gi en  
vurdering for hva som bør gjøres med 
orgelet for å få det  i fullgod stand.
  Etter en samlet vurdering   er  orgel-
bygger  Nils Arne Venheim  valgt til å 
foreta restaureringen. Han vil foreta 
en full overhaling  av instrumentet 
med gjennomgang av alle mekaniske 
deler, samt tetting av lekkasjer  i vind-
systemet. Et ekstra oktavkoppel vil 
også bli bygd inn for å få mere  styrke 
ut av instrumentet.
Arbeidet vil trolig kunne utføres i 
overgangen  2007/2008.  
 

Temakveld om 
sorg
Tirsdag 27. mars kl.19.30 er det tid 
for den årlige temakvelden om sorg. 
Denne gangen blir det fokus på barn 
og ungdom. Alle ønsker å være til 
støtte og hjelp når barn og unge 
er rammet av sorg, men ofte er vi 
usikre og kjenner på maktesløshet og 
bekymring. Hva gjør vi, hvordan kan vi 
hjelpe barna til å forholde seg til det 
vonde som har skjedd? Vi håper at 
denne kvelden vil være med på å gi oss 
større innsikt og større frimodighet 
til å være medvandrere med barna 
og ungdommene enten vi er foreldre, 
lærere, barnehageansatte eller leder i 
et barne/ungdomasarbeid.
Vincent Hagerup er prest og har 
blant annet arbeidet i kreftforeningen 
og har mye erfaring med sorgarbeid. 
Han kommer til Åmot kirke denne 
kvelden og vil dele av sin fagkunnskap 
og erfaring.  Velkommen! 

Omtekking av taket 
på Snarum kirke 
 
Modum menighetsråd  vedtok i sitt 
møte 31.01. og gå inn for  anbudet 
fra  Profil Montering AS med hensyn 
til omtekking av taket på Snarum 
kirke. Det er det samme firmaet 
som også  har omtekket tårnet på 
Snarum kirke i 2006. Det påtenkte 
vedlikeholdsarbeidet er også behandlet 
og godkjent av Riksantikvaren.
Planen er å bruke mest mulig av 
eksisterende skifer. All skifer må først 
tas av taket for å legge nytt undertak 
og nye takrenner. Deretter  vil den 
brukbare skiferen som ligger nå bli  
samlet på den ene siden av taket og  
nødvendig supplement av  ny skifer  vil 
komme deretter.
Arbeidet vil bli 
utført i løpet av 
2007. 

Kirkevergen 

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Når dette leses er vi i full gang igjen 
med et spennende program på Viker-
sund Menighetssenter. Vi er glade for 
at gudstjenestene har vært så godt 
besøkt, og nå vil det også bli søndags-
skole under enkelte gudstjenester.  Alt 
det faste (som er svært mye) er i gang 
igjen.
Normisjon fortsetter med sine tema-
kvelder på onsdager. Emnene er svært 
varierte. Se bare her:

• Onsdag 14. februar er det Leif 
Gunnar Engedal sin tur. Hans emne 
er: «Veien hjemover. Spor etter 
Gud langs våre egne stier.»

 Det blir refleksjon over Guds (skjul-
te) nærvær i våre vanlige (og uvan-
lige) hverdager. Kan vi tro at Han er 
her?  Kan vi øve oss i å «lytte etter 
lyden av hans trinn»?  Terje Landro 
deltar med sang.

• Onsdag 7. mars  kommer Kris-
tin Bakkevig med sitt tema: «Om 
å lytte etter lengselen mens vi 
går» Noe om åndelig medvandring. 
Kristin jobber på Institutt for sjele-
sorg der hun bl.a. står for kurset «Å 
lytte til sjelen.» Det handler om 
den åndelige samtalen. Det vil denne 
kvelden gjøre også.

•  Den 14. mars blir det Israelskveld 
med Morten Kravik fra Israelsmisjo-
nen.  Det er fast at Israelsmisjonen 
har en kveld i året på Menighetssen-
teret.

• Den 21. mars blir temaet «Vel-
signet er de enkle ting» ved Per 
Arne Dahl.. Han har nylig gitt ut en 
bok med samme tittel. Boken er en 
oppfordring til å leve mer og lengte 
mindre, til å være mer der vi er i ste-
det for å kave i vei mot stadig nye 
lykkeland.

• Den 18. april skal det dreie seg om 
Sjømannskirken, Norsk kirke i ut-
landet. Da kommer Anne Kjersti og 
Geir Holberg.  De har jobbet i Sjø-
mannskirken flere steder før Geir ble 
sokneprest i Modum. Skal vi kanskje 
for kvelden tenke oss Menighetssen-
teret som «Sjømannskirken ved 
Tyrifjorden». Vafler blir det sikkert 
også.

• Onsdag 2. mai får vi ferske inn-
trykk fra Japan. I påsken skal Torill 
og Jørgen Korsvik til Japan.  Denne 
onsdagskvelden vil de la oss få «være 
med» på turen. Torill og Jørgen har 
tidligere vært misjonærer i Japan.

• Onsdag 9. mai skal det handle om 
bønn. «Bønn. Fellesskap med 
Gud.» er emnet til Jorunn Barland.  
Jorunn jobber på Modum Bad, og 
noen vil kjenne henne igjen fra kurset 
«Når livet er tungt i november» 
som ble holdt på menighetssenteret 
onsdagskvelder i november. 

Temakveldene har før vært godt be-
søkt, og vi har forventninger om det 
samme nå. Ellers viser vi til program-
folderen for Menighetssenteret. Der 
får du en oversikt over det meste som 
skjer der. Det er opplegg for folk i alle 
aldre.

Du er alltid velkommen til Menighets-
senteret!

Programkomiteen

Våren på Menighetssenteret

Vikersund 
Normisjon
 
Har hatt årsmøte og valgt Jan Marcus-
sen som leder og med seg i styret har 
han Petra Moen, Helge Gutuen, Marry 
Bjørndalen og Solveig Vego. Normisjon 
arrangerer formiddagstreff, onsdags-
kvelder med temaer og lørdagskaffe på 
Menighetssenteret. Det ble også valgt 
egen programkomité med følgende 
medlemmer: Toril Korsvik, Kjell Chri-
tiansen og Helge Gutuen. Foreningen 
kan til høsten se tilbake på 135 års 
virksomhet i Modum. 

LOPPEMARKED
Vikersund menighetssenter

28. april 2007 

RADIO MODUM
Daglige Tankestreif i Lunsjtimen 

mellom 11.00 og 12.00.
Fra Gospel til åndelige viser i bl.a. 

programmet Kilden 
torsdag 20.00 – søndag 11.00 

og mandag 13.00.

R-35

Få med deg radioandaktene på 
Radio R-35

hver onsdag og fredag 
kl. 08.15 og 16.15

FM 104,3 - 106,3 - 107,5
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Aase Saastad er aktuell som avtroppende  
leder i Snarum Menighetsutvalg.

Aase er født og oppvokst på Ula gård 
på Morud. Etter endt utdannelse på 
handelsskolen, reiste hun 17 år gammel 
til England som aupair, nærmere be-
stemt Knutsford utenfor Manchester. 
Her lærte hun språket og menneskene 
å kjenne, og det brakte henne rundt til 
alt fra Land’s End (Englands vestligste 
punkt) til de skotske fjellene, hvor hun 
lærte barn å gå på ski.  Vi må også nevne 
at hun jobbet for den norske konsulen 
i Manchester. Det var en distingvert, litt 
herskapelig herremann, som fikk sine 
måltider tilberedt og servert  på de 
flotteste fat. Slik det sømmet seg for en 
konsul den gangen. 

Livet i utlendighet ga henne nyttige 
erfaringer. Og lysten til å reise har hun 
holdt vedlike. Men det var på Snarum 
hun ville bo, og siden 1962 har hun og 
Arne drevet gård på Hilsen. De sluttet 
med melkekyr for 15 år siden, og yng-
re krefter har nå overtatt driften. I 
tillegg til gårdsarbeidet, jobbet hun i hel-
sesektoren med bl.a psykisk utvik-
lingshemmede. Hun er riktignok 
pensjonist,men tar av og til vakter på 
forespørsel. Aase har også vært aktiv 
i foreningen for hørselshemmede, og 
satt to år i fylkesstyret.  

Åtte år i Menighetsrådet på Snarum,  
samt fire år i menighetsutvalget kvali-
fiserer til ildsjel for Snarum kirke. Hen-
nes høyeste ønske nå er å få bygget
en kjøkkenkrok i kirken. 

Menighetsarbeidet sy-
nes hun har vært både 
givende og lærerikt. 
Hun er dessuten med 
å arrangere hyggestund 
for eldre på Holemoen, 
og er også blant de dri-
vende kreftene i bygde-
kvinnelaget. 

– For å skape et levende miljø på 
bygda, er det viktig å engasjere seg, 
understreker Aase.

– Vi har noen fine tradisjoner her på 
Snarum, sier hun, og nevner Olsok med 
rømmegraut, utdeling av 4-årsboka, 
påsken i ord og toner og ikke minst 
grøtfesten første Søndag i advent. 

– Vi er glade i kirka vår, og ønsker å 
fange opp alle som er interessert å 
gjøre noe for den og bygdemiljøet, 
sier Aase. Det er ikke til å legge skjul 
på at kirkebesøket kunne vært bedre. 
Derfor er hun også opptatt av å gjøre 
gudstjenestene interessente, slik at folk 
møter opp. Hun ønsker gamle og unge 
velkommen  med ideer til aktiviteter og 
til å ta del i arbeidet som betyr så mye 
for så mange.

Nå er det imidlertid barn og spesielt  
barnebarn hun prioriterer mest, og 
tiden sammen med dem settter hun 
høyest av alt.  

Beskriv deg selv med tre ord?
Utadvendt, positiv og hjelpsom.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Den lille bibel

Hva frykter du mest?
Er egentlig ikke redd for noe spesielt, 
men uroer meg nok for unger, barne-
barn og familien.

Hva gjør deg sint?
Urettferdighet og baksnakkelser.

Hva er det beste rådet du har fått?
Å være meg selv.

Hva gjør deg glad?
Når de som er omkring meg har det 
bra, og når jeg lykkes i det jeg gjør.

Hvilke synder kan forlates?
Alle, hvis man ber om det.

Hvilken bok leser du nå/eller har akkurat 
lest?
Hjem, av Anne Karin Elstad.

Du er en av de første settlerne på en ny 
planet, hva har du i ryggsekken?
Må vel ha med noe av det jeg lærte å 
klare meg med tidligere. 

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Å tilrettelegge, planlegge og se til at ting 
blir gjort.
Måtehold med kaloriene er vel en last.

Din yndlingsplate?
Det må være noe med Ole-Ivars.

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Deilig er jorden. Den sangen synes jeg 
er så flott, jul eller ikke.

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Det som har med samfunn og helse tar 
jeg gjerne en debatt om.

Stat med eller uten kirke?
Statskirke

Din livsfilosofi?
Å gripe dagen er det noe som heter. Ta 
dagen som den kommer og gjøre det 
beste ut av den.

For eller i mot kristen formålsparagraf  i 
skole og barnehage?
Jeg regner Norge som et kristent 
land, og ser det som naturlig med en 
formålsparagraf basert på kristen tro.

Inge

Fødselsdag: 13. oktober 1936

Fødested: Morud  

Bosted: Snarum 

Utdanning: Hjelpepleier

Menighetsprofi len:

Aase Saastad 
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Kirken ble invitert til å delta ved 
World Cup arrangementet i Viker-
sundbakken i januar. Som nærmeste 
nabo til hopp-anlegget og med den 
vakre Heggen middelalderkirke ble 
det en naturlig og fin ramme for 
kirkens deltakelse. Kirkens oppgaver 
varierte fra å lede hoppgudstjeneste i 
«unnarennet» i hoppbakken,  ha åpen 
kirke, fakkel-bokser som pyntet opp 
rundt kirken, Heggen Gospel som sang 
med Morten Abel og Per Arne Dahl 
og Geir Holberg som var med som 
rennprester.
Vi gratulerer først og frem World Cup 
komiteen med et flott gjennomført 
arrangement og takker alle som også 
gjorde en innsats i kirkens regi.

Til Samaria
Fra Genesaret sjø gikk turen (i bil) 
tilbake vestover og over høydedraget 
ned til Nasaret, og videre nedover den 
kundrete sydhelding i svinger ned på 
Jisreelsletten. På Jisreelsletten fallt også 
kong Josijas i det knusende nederlag 
mot ægypterkongen Farao-Neko.

I dag vokser det opp små hyttebyer 
her og der på denne og andre sletter. 
Det er hjemvendte jøder, som driver 
bureisning for amerikanske millionærers 
penger. Men vår araber-chauffør mener: 
«Når vi har hatt landet i 1200 år, så skal 
det være vårt og ikke jødenes». Sletten 
kan nok enda komme til å drikke blod. 

Vår chauffør liker ikke å forklare 
noe om disse kolonier. Og disse nye 
umalte trehuser passer heller ikke 
i landskapet. Derimot gjør han oss 
oftere oppmerksom på araberbyene 
på høidene, bygget av sten og liksom 
vokset sammen med fjellet. Men veien 
er fristende fin over sletten. Han vil 
vise hvor «good car» han har og øker 
varsomt farten, til viseren står på 
100. Her på den hellige grunn, hvor 
fredsfyrsten vandret, her flyr da vi med 
en fart av optil 10 mil i timen. 

Fra sokneprest Bjerkeseths reise i Palestina 
i 1931.

World Cup i Vikersundbakken:

Telemarknedslag 
for kirken

Heggen gospel på korkrakker av snø.
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• 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
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Navn F.år  Begr. dato  Kirke

Inger Berg Aasmundrud 1921  31.01.2007 Heggen kirke
Lorang Bakkerud 1924  24.11.2006 Rud kirke
Kåre Bottolfs 1919  09.02.2007 Heggen kirke
Tone Britt Bredesen 1964  16.01.2007 Heggen kirke
Ragnar Bredesen  1929  01.02.2007 Nykirke kirke 
Gunvor l Dah 1934  21.11.2006 Heggen kirke 
Henry Andree Dahl 1922  08.12.2006 Snarum kirke 
Solveig  Dennè 1945  17.01.2007 Rud kirke 
Jørgen Eri 1931  19.01.2007 Nykirke kirke 
Martha  Eriksen 1923  12.12.2006 Snarum  kirke 
Karl  Esperum 1916  20.12.2006 Rud kirke 
Peder  Granli 1920  Ingen sermoni 
Johan Gulsrud 1920  08.02.2007 Gulsrud kirke
Rolf Gaarud 1941  09.02.2007 Snarum kirke
Bernhard Hansen 1939  07.12.2006 Snarum kirke
Knut Viggo Hansen 1957  05.01.2007 Heggen kirke
Arne Haugerud 1924  24.01.2007 Heggen kirke
Leif Hellerud 1916  03.01.2007 Vestre Spone kirke
Birgit Holmen 1925  22.11.2006 Rud kirke
Ingrid Hovde 1920  10.11.2006 Heggen kirke
Grete Haavik 1915  25.01.2007 Heggen kirke
Carlo Helge Jahr 1939  02.02.2007 Åmot kirke
Gerd Jøsendal 1922  19.01.2007 Heggen kirke

Navn F.år  Begr. dato  Kirke

Karen Kittilsbråthen 1909  06.12.2006 Snarum kirke
Mette Magnussen Kolstad 1964  17.11.2006 Rud kirke
Knut Kopland 1914  28.12.2006 Nykirke kirke
Torleif Kristiansen 1925  08.02.2007 Åmot kirke
Sverre Egil Kristoffersen 1914  29.12.2006 Vestre Spone kirke
Marry Løvstad 1937  13.12.2006 Heggen kirke
Martha Magnussen 1914  28.11.2006 Rud kirke
Else Oddveig Moen 1920  10.01.2007 Snarum kirke
Borghild Næss 1909  18.01.2007 Åmot kirke
Sverre Germann Olaussen 1920  16.11.2006 Nykirke kirke
Gunnar Olsen 1915  22.12.2006 Heggen kirke
Bent Roald 1945  22.12.2006 Åmot kirke
Birger Røste 1920  02.02.2007 Åmot kirke
Gerd Sandum 1923  19.12.2006 Snarum kirke
Arne Johan Skinstad 1924  23.01.2007 Heggen kirke
Sverre Skjelbred 1915  15.12.2006 Snarum kirke
Keneth Stensby 1979  14.11.2006 Åmot kirke
Endre Svendsrud 1983  26.01.2007 Heggen kirke
Egil Sæther 1918  10.01.2007 Modumheimen kap.
Torbjørn Tandberg 1928  04.01.2007 Gulsrud kirke
Hjørdis Aurora Torgersen 1914  09.01.2007 Åmot kirke
Olina Aase 1917  30.01.2007 Åmot kirke

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Adrian Dahl-Grøterud 19.11.2006 Heggen kirke 
Mari Næss Flattum 19.11.2006 Heggen kirke 
David Helim 19.11.2006 Åmot kirke 
Sebastian Majormoen Nærland 19.11.2006 Heggen kirke 
Michelle Nærland 19.11.2006 Heggen kirke 
Elias Olsen 19.11.2006 Heggen kirke 
Ingrid Martinsen Persen 19.11.2006 Heggen kirke 
Martine Reiersøl Eidal 26.11.2006 Nykirke kirke 
Chris Wold Gatby 26.11.2006 Nykirke kirke
Louise Holseter 03.12.2006 Heggen kirke 
Thea Kristin Jakobsen 03.12.2006 Heggen kirke 
Margit Christabel Johansen 03.12.2006 Heggen kirke
Charlotte Bauer Ellingsen 10.12.2006 Heggen kirke
Charlotte Bauer Ellingsen 10.12.2006 Heggen kirke
Fredrik Krokvik Ramstad 10.12.2006 Åmot kirke
Sebastian Nystrøm Øen 10.12.2006 Åmot kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Kaia Helene Flinn 24.12.2006 Heggen kirke
Malin Torgersen 25.12.2006 Heggen kirke
Even Svendsrud Smetbak 26.12.2006 Snarum kirke
Sigve Harstad 27.12.2006 Nykirke kirke
Johannes Nævdal 27.12.2006 Nykirke kirke
Leah Caroline Hølen 07.01.2007 Åmot kirke
Maia Lammouz 07.01.2007 Åmot kirke
Sivert Plomås-Blekkan 07.01.2007 Åmot kirke
Thomas Skikstein 07.01.2007 Åmot kirke
Martin Sukkestad-Sanden 07.01.2007 Åmot kirke
Petra Moen Kalager 14.01.2007 Snarum kirke
Ina Stensby Bønsnes 28.01.2007 Heggen kirke
Johanna Lorenz Kristoffersen 28.01.2007 Heggen kirke
Kristian Solbakken 28.01.2007 Nykirke kirke
Vetle Tandberg 28.01.2007 Nykirke kirke
Aron Andre Solbakken Trønnes 28.01.2007 Heggen kirke

Vigde
Navn Dato Kirke

Marianne Kristine Nilsen og 
Jimshaid Choudhary 02.12.2006 Nykirke kirke

Navn Dato Kirke

Ellen Lovis Olsen og Tore Dukstad 27.12.2006 Heggen kirke
Unni Hagen og Robert Lindberg 20.01.20-07 Nykirke kirke



Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER

Februar
25. februar  Heggen kl. 11.00 
 Høymesse
 Ofring til IKO

25. februar Åmot kl. 20.00
 Kveldsgudstjeneste
 Ofring til KRIK  

Mars
04. mars Åmot kl. 19.00
 Kveldsgudstjeneste
 Tro og Lys
  
04. mars Nykirke kl.11.00 
 Høymesse 
 Ofring til Kirkens   
 Nødhjelps fasteaksjon

04. mars Rud kl.11.00  
 Høymesse
 Ofring til Menighetsarbeid

11. mars Åmot kl. 11.00  
 Høymesse
 Ofring til Åmot kirkes   
 givertjeneste

11. mars Snarum kl. 17.00 
 Kveldsgudstjeneste
 Ofring til Menighetsarbeid

11. mars Vikersund 
 menighetssenter kl.11.00 
 Høymesse
 Ofring til Misjonsprosjekt

18. mars Heggen kl.11.00
 Familiegudstj. 
 m/Åmot Barnegodspel 
 Ofring til Menighetsarbeid 

18. mars Åmot kl.20.00
 Kveldsgudstjeneste

25. mars Heggen kl.11.00
 Høymesse
 Ofring til Kirkens   
 Nødhjelps fasteaksjon 

25. mars Åmot kl.11.00  
 Familiegudstj.
 Modum Soul Children
 Ofring til Menighetsarbeid

25. mars Gulsrud kl.17.00 
 Salmekveld
 

April
01. april Snarum kl. 11.00 
 Høymesse
 Ofring til Menighetsarbeid

01. april Nykirke kl.11.00 
 Høymesse
 Ofring til Misjonsprosjekt

05. april Heggen kl. 11.00 
 Høymesse
 Ofring til Menighetsarbeid

05. april Åmot  kl. 20.00  
 Kveldsgudstjeneste
 Ofring til Menighetsarbeid

06. april Vestre Spone 
 Langfredagsgudstj. kl.11.00
 Ofring til Menighetsarbeid

06. april Vikersund kl.19.00 
 Påsken i lyd og bilder
 Ofring til Menighetsarbeid

08. april Heggen kl.11.00 
 Høytidsgudstjeneste
 Ofring til Menighetsarbeid 
 i Modum

08. april Åmot kl.11.00
 Høytidsgudstjeneste
 Ofring til Åmot kirkes 
 arbeid

09. april Snarum kl. 18.00 
 Påsken i ord og toner
 Ofring til Menighetsarbeid

Med forbehold om endringer: Følg med i avisen.
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