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Matt. 28,5: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, 
den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, 

slik som han sa». 
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Soknepresten har ordet, 
Geir E. Holberg:

Kjære lesere!
FaI denne utgaven av menighetsbladet så forsøker vi å fokusere på to 
hovedområder. Hva som skjer i vår menighet og påskens budskap i Modum.

Begge disse områder er naturlige og viktige for oss å ha med i menighetsbladet. 
Vi har fått vite at mange setter pris på de gode artikler og informasjon om 
hva som lokalt skjer i menigheten vår her i Modum, og det er mye. I utgavene 
fremover vil vi også ønske å ta med flere bilder fra det som skjer. Vi tar gjerne 
imot både bilder og tekster.

Så står vi fremfor påsken. Ev av kirkens tre store høytider. En høytid som 
minner oss om Jesu offer for oss og hans seierrike oppstandelse! Det er grunn 
til å feire og det er grunn til å juble.

Vær velkommen til å delta.

God påske, 
Jesus lever!
Geir
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– Jesus, husk på meg!

Vi hadde øvd på dramatiseringen av 
bibelteksten som skulle framføres i 
gudstjenesten. Hovedpersonen var han
 som ble den siste vennen til Jesus 
mens han levde her på jorden. Han ble 
korsfestet sammen med Jesus. 

Vi hadde fordelt rollene: Jesus og de 
to røverne og fangevoktere. Resten 
var folk som kom for å se. Bare noen 
få blant folket var Jesu venner, de fleste 
av vennene hans hadde jo gjemt seg av 
redsel. Og vi hadde øvd to ganger, og vi 
visste sånn omtrent hva vi skulle gjøre 
og si alle sammen. 

Nå var vi i gang med gudstjenesten. Jesus 
og de to røverne var «korsfestet», og 
fangevokterne satt og spilte terninger 
om kappen hans, og vi i folkemengden 
gikk inn i rollen som tilskuere til det 
hele. Vi hadde hørt Jesus si: «Far forlat 
dem, for de vet ikke hva de gjør.» 

Vi hisset hverandre opp: Er det ikke 
Jesus som er korsfestet i dag? Noen 
ristet på hodet og syntes det var for-
ferdelig trist. De hadde hørt at han 
hadde gjort mye godt og kunne ikke 
skjønne at han fortjente å bli straffet på 
denne måten. Andre mente at hvis han 
virkelig var den han hadde sagt at han 
var, så kunne han vel bare stige ned av 
korset og frelse seg selv! 

Ja, vi ble liksom enige om å bli stående 
og se hva som skjedde. Vi gikk helt inn 
i rollen. Dette var spennende! Den ene 
røveren ropte det som mange av oss 
hadde sagt: «Hvis du virkelig er Messias, 
så frels deg selv og oss.»  «Ja,» ropte 
vi, «la oss se hva som skjer, dette blir 
spennende!» Da hørte vi den andre 
røveren si noe, og vi ble stille alle 
sammen for å høre hva han sa. 

Han sa: «Frykter du ikke Gud!? Vi har 
fortjent å få straff for det vi har gjort, men 
han har ikke gjort noe galt.» 

Og så ba røveren en inderlig bønn som 
fikk oss til å bli helt stille: «Jesus, husk på 
meg når du kommer i ditt rike!» 

Det gikk et sukk gjennom oss som sto 
der og så på. Og vi ble enda stillere da 
vi hørte Jesus svare: «Sannelig, i dag skal 
du være med meg i Paradis.» 

Da skjedde det noe som vi ikke hadde 
øvd på, men som flere av oss bare 
plutselig begynte å be: «Jesus, husk på 
meg også!»

Eli Landro

Påsketanker

Jesus, husk på meg også!
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Regissøren bak kassasukses-
sen  Titanic, James Came-
ron, sjokkerer med ny om-
stridt dokumentar kalt «the 
lost tomb of Jesus», og legger 
frem nye bevis på at dette 
skal være Jesu gravsted.

Ifølge Cameron underbygger statistisk 
analyse og DNA det faktum at graven 
tilhører Jesus og hans familie. Slikt blir 
det film av.

Gamle inskripsjoner
Kistene i graven har inskripsjoner som 
er oversatt til «Jesus», «Maria Mag-
dalena» og «Judas, sønn til Jesus», 
fortalte Cameron på et pressemøte i 
New Yorks bibliotek. 

Tvil
Hvis funnet virkelig er Jesu gravsted, 
vil avsløringen kunne skape tvil blandt 
kristne som tror at Jesus gjenoppsto 
etter tre dager og for til himmels. Og 
leker vi med tanken på at det faktisk 
er jesu levninger vi finner i graven, 
hvilke konsekvenser vil dette få for 
kristendommen? Paulus skriver i sitt
første brev til korinterne i år 55 
etter kristus, at om ikke kristus har 
oppstått fra de døde, så er hele vår tro 
fruktesløs.

Arkeologer betviler funnet
Imidlertid er det Gravkirken i Jerusa-
lem som er stedet, hvor teologer, his-
torikere og arkeologer mener å finne 
restene av graven, hvor Jesus ble lagt 
etter sin død på korset, og hvorfra han 
gjennoppsto etter  tre dager. Forskere 
mener det er stor arkeologisk sann-

synlighet for at dette er stedet hvor de 
første kristne på hundretallet mente 
jesus døde og ble begravet.

Ifølge BBC, mener arkeologer at 
Camerons gravsted snarere tilhører en 
jødisk familie med navn, som minner 
om Jesus. Navnene på kistene var 
svært utbredt på Jesu tid. For ifølge 
eksperter er navnene skrevet på ara-
meisk, hebraisk og gresk. Dette indike-
rer at kistene er kommet til i ulike 
tidsepoker og vil derfor ikke være rep-
resentative for graven til Jesu nærmes-
te familie, slik Cameron hevder.
Konspirasjonsteorier lokker
James Camerons «the lost tomb of 
Jesus» har hittil bare vært vist på Ame-
rikanske Discoverychannel, og interes-
sen er stor. Konspirasjonsteorier av 
ulike slag lokker, som Dan Browns 
Davinci koden, hvor Jesus og Maria 
Magdalena, fikk en en datter som ble
stammoren til den franske kongefami-
lien. Noe av samme tankegodset finner 
du igjen i boken Hellig blod, hellig gral 
av Michael Baigent, Richard Leigh og 
Henry Lincoln.

Hvorfor er interessen så stor rundt 
konspirasjonsteorier om Jesus?
Ifølge professor Bengt Holmberg ved
universitetet i Lund er det en innebyg-
get lyst i vår kultur, allerede siden opp-
lysningstiden, til opposisjon mot det 
etablerte, mot det som har autori-
tet eller makt og frigjøring fra det som
bare påstås. Alt må derfor kunne bevi-
ses, undersøkes og bekreftes av men-
nesker med åpne sinn og sunn fornuft. 
Dette rører ved dype menneskelige 
nysgjerrighetsdisposisjoner. Litt enklere 
kan vi si at vi elsker skandalehistorier, 

og det pirrer nysgjerrigheten når det 
hevdes at Jesus hadde et seksuelt for-
hold til en kvinne og endog hadde et 
barn med henne. 

Salgstrick?
Filmmakerne bruker dette til å selge 
filmen, sier den israelske arkeologen 
Amos Kloner. 
Så vil tiden vise om Cameron virkelig 
har funnet Jesu grav, eller om det kun
er et salgstrick. 

Men under alle omstendigheter ramler 
James Camerons dokumentarfilm ned 
i hodet på et publikum, som tørster 
etter ny viten om bibelen.

Inge Rese

Er Jesu grav funnet? 

Fra mai 1936

 

«Den 
tyske 
trosbevegelse»
 
som egentlig er et slags hedenskap, 
en mektig bevegelse, favorisert av de 
makthavende, har nu skilt sig av med 
de to menn som egentlig var stifterne, 
fordi de ennu hadde noen respekt for 
kristus. Her er noen uttalelser av de 
nye ledere:
«For oss er Nasjonalsosialismen den 
nye tro, som gjør enhver religiøs kon-
fesjon overflødig.»
«Jesus interesserer oss overhode ikke, 
vi har viktigere ting å beskjeftige oss 
med»...
«På tysk jordbunn skal bare tysk tro 
herske. Kristendommen har ingen som 
helst livsrett i Tyskland – på dette punkt 
avviser vi et hvert kompromiss.»
«Giftstoffet må utskilles... Det gjelder å 
knuse kristendommen i ett og alt – vise, 
at dens moral ikke er noe verdt, at den 
er en fare for gudsoplevelsen, at den er 
ubrukelig for barneoppdragelsen o.s.v,» 
«Vi er ikke lenger redde, om vi belaster 
vår samvittighet, når vi kjemper for 
Tyskland. Hvad gagner det et menneske, 
om han redder sin sjel, hvis hans folk 
går til grunne! Derfor avviser vi også 
den «religiøse samvittighet», fordi det 
er en vanartet samvittighet.»
 
Fra Modum Menighetsblad mai 1936
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Den tro som sitter 
i kroppen  

Småbarna er forbilder i å ta imot Guds 
rike, sier Jesus i de kjente ordene om 
barna. ”Den som ikke tar imot Guds 
rike slik som et lite barn, skal ikke 
komme inn i det.” Småbarna har noe 
som vi voksne trenger å finne fram og 
lære. Hva er det småbarna har som 
gjør at de tar imot Guds rike?

Noen sier at små barn ikke kan tro. Jeg 
vil heller si det slik: de små barna kan 
ikke tvile. De har tillit. De vet at livet 
er utlevert til andre menneskers nåde 
og gode vilje. De har ikke lært tvilens 
vanskelige tanker.
Fort nok lærer barna at de ikke alltid 
kan stole på andre. De lærer at det 
er nødvendig å bruke sin fornuft og 
vurdere det folk sier. Er det troverdig? 
Prøver denne personen å narre meg? 
De fleste av oss blir ganske flinke til 
dette etter hvert.
De små barna tviler ikke. De tror, 
med hele seg. De veit intuitivt at livet 
deres er avhengig av andre menneskers 
omsorg. Denne egenskapen er det vi 
som er voksne, trenger å finne fram 
igjen.

Se på barnet! La barnet være et forbilde! 
Barnet tror med hele seg. Barnets hele 
kropp uttrykker troen på at mor og far 
er glad i barnet og vil det vel.
Slik tenker jeg meg at vi trenger å lære å 
tro på Gud. Gud er vår Far i himmelen. 
Gud er livets giver og oppholder. 
Gudstro må derfor være en tro som 
sitter i kroppen, i livet. Tro er ikke bare 

tankens sak. Tro er ikke en gang først 
og fremst tankens sak. Det er med 
kroppen vi tror. Kroppen er troens 
organ. Derfor retter vi kroppen inn i 
bønn til Gud. Vi folder våre hender og 
lukker våre øyne og samler kroppen i 
bønn. Vi setter vår kropp i bevegelse og 
går til kirken.  I kirkerommet vender vi 
oss mot de gjenstander som uttrykker 
troens hemmeligheter. Vi bruker vår 
kropp til å tro. Den troen som bare 
sitter i hodet, vil alltid plages av tanken 
på om dette er sant. Men troen som 

sitter i kroppen, vet at troen hører 
livet til. Jeg har ikke gitt meg selv livet. 
Livet er en gave. Jeg har ikke selv gjort 
meg frisk de gangene jeg har vært syk. 

Helbredelse er en gave. Jeg har ikke 
gitt meg selv de menneskene jeg er 
glad i. De er en gave til meg. Troen vet 
at liv og helbred og styrke og mot og 
fellesskap er gaver Gud gir.

Også i døden angår troen kroppen. 
Vi holder begravelse over den døde. 
Vi legger den døde på kirkegården. Vi 
gjør det med ordene om at det venter 
oppstandelse og evig liv. Troen angår 
kroppen, også i døden.

Derfor døper vi med frimodighet våre 
barn. Vi øser vann over dem i tillit til 
Gud som er livets giver. Vi tegner dem 
med korset tegn til vitnesbyrd om 
at de skal tro på den korsfestede og 
oppstandne Jesus Kristus. Troen deres 
får et navn og en adresse. Så må vi som 
er voksne, lære barna hvem Jesus er. Vi 
må lære dem noen om hvordan troen 
kan uttrykke seg. Men vi som er voksne, 
kan lære av barna å tro. Det er de som 
kan det. Vi må lære å parkere tvilen. 
Den kritiske sans trenger vi for ikke å 
være godtroende og dumme. Men den 
tvilen som gnager troen i stykker, får 
vi lov til å parkere. Vi får være som de 
små barna, og tro.

Jon Mamen

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen
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Heggen gospel i farta  

Hver fredag samles 70 – 100 tenårin-
ger på Vikersund Menighetssenter til 
øvelse.

- For en flott gjeng.
- Her øves det.
- Det prates.
- Der er latter og forelskelse.
- Der er sunne tenåringer i flott livs-
utfoldelse.

Kristine Rolfsnes og Julie Piros er 
dyktige dirigenter, som tar slitet med 
å lære tenåringene nye sanger, mens 
Stian Tveit er trofast med bandet og 
lærer dem hva de skal spille.  Etter 
hvert blir alt satt sammen til et flott 
konsertprogram.

- Det er faktisk bare å begynne å glede 
seg til konserten i kulturhuset den 24. 
juni. Det blir en opplevelse.
 
Men før den tid skal Heggen Gospel ta 
imot besøk. Den 3. juni – om kvelden 
– kommer en stor buss med tenåringer 
og voksne fra Untersontheim. De 
blir værende til den 8. juni. Disse blir 
innkvartert privat – og gjestgivere 
melder seg hele tiden. Ja, det skulle bare 
mangle – for i slutten av juni ankommer 
vi Untersontheim og da er det de som 
skal være gjestgivere for oss. Denne
 uken kommer det til å bli et variert
 program – våre gjester fra Untersont-
heim vil gjerne se seg om i kommunen, 
Sysletjern, Hoppbakken, Dokkaløypa, 
står på programmet, likeså en tur til 
Kongsberg og Heddal,  men for ten-
åringene kommer nok «landskampen» 
i fotball til å bli et høydepunkt. Det 
tapende lag får jo revansje når vi kom-
mer til Untersontheim. Nærmere 
orientering om programmet kommer 
i mai.
 
Nå kan vi bare glede oss til å ta imot 
besøk – og øve oss på å snakke enten 
tysk eller engelsk. Slike besøk er fak-
tisk fin språkopplæring også.
 

Avskjed med Untersontheim og Heggen Gospel er underveis til Dettingen.

On saxophone Mr. Kristoffer Thorseth. Harukke hørt om  «slapp» hand teknikk,
eller! Mr.  Tobias Dahl on bass. 

Sjekk det «riffe» a’. Do not try this at home.  
Mr. Espen Skretteberg on leadguitar.

Detta groover bare helt sinnsykt.
Mr. Alexander Gewelt on drums.
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Og så skal vi på turne igjen 25. juni 
– 6. juli. Det blir spennende. Jeg 
tror det er den 22 turen jeg arran-
gerer – og i år skal vi innom 3 steder:
 
Da skal vi på gjenvisit til Untersont-
heim, ha skolekonserter m.m. der og 
avslutte med konsert på Tannenburg. 
 
Vi reiser videre til Oberstdorf.   Der 
skal vi bo på Ungdomsherberge og 
Irene Salvesen Bauer hjelper oss med 
steder å ha konserter, bl.a. skal vi ha 
en friluftskonsert i over 2000 meters 
høyde. 
 
Så avslutter vi i Dettingen, hvor Albuch 
Tensing og familie Büchler tar imot oss.  
Her blir det tensingske leker, Grand Prix 
og avsluttende konsert på Falkenstein. 
 
Et detaljert program er ferdig i mai 
måned, der konserter, gudstjenester, 
bespisning, shopping, bading, idretts-
leker, etc.  er plottet inn.  Dyktige, tid-
ligere medlemmer av Heggen Gospel 
er med som ledere. John Ove Ander-
sen  er med og tar ansvar for lyd, så her 
er alt i trygge hender.
 
Takk til Øystein Albrigtsen, Nina-
Jeanette Dalen og Marthe Moviken 
som er dyktige medarbeider, sammen 
med mange andre.   Artig er det også at 
kona mi, Kari, fortsatt tillater at jeg er 
borte hver fredagskveld og hun stiller 
opp og sørger for at alle får den maten 
de trenger på turen.
 
Flere navn kan nevnes – ta en tur inn-
om menighetssenteret en fredagskveld 
og se selv.
- Det er liv og røre.
- Ungdommer i sunn livsutfoldelse.
- Det er vakker musikk, det!
 
Arild Løvik

Han derre Arild er nå litt gæern da... Mr.  Andreas Haug, leadsinger at Tannenberg Castle.

Kristine Rolfsnes dirigerer. - Du bak der ja, det er meg du skal se på!

Sugarbabes featuring  
Marthe Halås,  Mona Lindseth and 
Kristine Rolvsnes in Halleluja.

With a little help from my friends,
Kristian Johnsen på scenen sammen med 
Martin Gravdal, og to beundrerinner fra 
Albuch Tensing.
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Ordet påske betyr forbigang. Bakgrun-
nen for påsken var at Gud ved sin tje-
ner Moses hadde sent ut 7 plager over 
Egypt, fordi Farao ikke ville slippe det 
trellbundne Israelsfolket fri. Da Gud til 
slutt sendte sin dødsengel over Egypt 
kapitulerte Farao. Dødsengelen gikk 
forbi alle hus som hadde blodet av et 
lyteløst lam malt rundt dørkarmen. Det 
var slik Israelsfolket ble frelst fra død-
sengelen. Ved blodet fra lammet. 

Dette skjedde ca år 1250 f. Kr. Tradi-
sjonen og feiringen av denne hendelsen 
lever fortsatt sterkt i det jødiske folk, 
og det var dette som skulle feires da de 
store folkemengdene samlet seg i Guds 
by, Jerusalem, ved påsketider.

Parallelt med denne årlige feiringen av 
Israelsfolkets utgang fra Egypt, vok-
ser det i Det gamle testamentet frem 
en forventning om en konge som skal 
komme. En Messias, som skal fri sitt folk 
fra synd og skyld. Han skal være en frel-
ser, et sonoffer for alle. Han skal være 
lammet som ofres for verdens synd. Hos 
profeten Jesaja (ca. 742 f. Kr) ser vi tyde-
lig denne forventningen:

Sannelig, våre sykdommer tok han på 
seg, og våre smerter bar han. Vi trodde 
han var blitt rammet, slått av Gud og 
plaget. Men han ble såret for våre mis-
gjerninger. Straffen lå på ham for at vi 
skulle ha fred, ved hans navn har vi fått 
legedom. Jes 53,4-5

Så kom gjennombruddet. Gud sendte 
sin sønn, til verden for å redde mennes-
keheten.

Og Ordet ble menneske og tok bolig 
i blant oss, og vi så hans herlighet, den 
herlighet som den enbårne Sønn har fra 
sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1,14

Jesus gikk på jorden og levde som et 
menneske, som deg og meg. Han ble 
kjent med hva det vil si å være mennes-

ke. Han kjente på sorg, fristelse og glede. 
Det hele kuliminerte med påskefeiring i 
Jerusalem det året Jesus var 33. Der han 
hang spikret til et kors, var det få som 
forstod av dette var Guds store frelses-
plan. Etter ni timer døde Jesus. Disiplene 
var i sjokk. Men døden kunne ikke holde 
på Ham. Han stod opp igjen etter tre 
dager. 
Jesus lever. Han er oppstanden!

Hvorfor skjedde alt dette? Hvorfor kom 
Jesus? Jesu egne ord til Nikodemus gir 
oss svaret:

”For så høyt har Gud elsket verden at 
han gav sin Sønn, den enbårne, for at 
hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv”. Joh 3,16

Gudstjenester:
Påskens gudstjenester er preget av det 
som skjedde disse påskedagen i Jerusa-
lem for snart 2000 år siden. Hver dag i 
påsken har sitt spesielle preg, og du er 
invitert til å følge med på Jesu vei frem 
til den store seier på påskedag. Velkom-
men!

Palmesøndag
Denne dagen lød seiersropene i Jerusa-
lem og Jesus ble hyllet som en konge. 
Selv om han red på et esel, så ropte fol-
kemengden av full hals:

Hosianna! Davids Sønn, velsignet være 
han som kommer i Herrens navn! Mark 
11,9

Jesus hørte og så folkemengden, men 
han var trist. Han visste at om noen få 
dager ville de samme mennesker rope: 
Korsfest ham!

Snarum kirke kl. 1100 – Høymesse 
ved Jon Mamen og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 1100 – Høymesse 
ved Runar J. Liodden og Stian Tveit.

Skjærtorsdag
Dette var dagen da Jesus samlet disi-
plene og innstiftet nattverden:

Så tok han et brød, takket, brøt det, gav 
disiplene og sa: ”Dette er mitt legeme 
som gis for dere. Gjør dette til minne 
om meg”. Likeså tok han kalken etter 
måltidet og sa: ” Denne kalk er den nye 
pakt i mitt blod som utøses for dere” 
Luk 22,19

Heggen kirke kl. 1100 – Høymesse 
ved Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kirke kl. 2000 – Kveldsgudstje-
neste Lise Wold Kleven og Knut John-
sen

Hvorfor feirer vi 
påske?
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Langfredag
Denne dagen er for oss en mørk og tung 
dag, men det var også denne dagen at 
Jesus fullførte sin frelsergjerning for oss. 
(I engelsktalende land så heter dagen 
Good Friday). 

Jesus gikk den tunge veien opp til Gol-
gata, hvor han døde. Før han åndet ut, 
ropte han:

«Det er fullbrakt»  Joh 19,30

Vestre Spone kirke kl. 1100 – Langfre-
dagsgudstjeneste. Jon Mamen og Knut 
Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 1900 
– Påsken i lyd og bilder. 
Vi følger Jesu lidelsesvandring i lyd og 
bilder. (Ikke beregnet for mindre barn 
– anbefalt aldersgrense 12 år). Geir E. 
Holberg og Knut Johnsen m. fl.

Påskedag
Kvinnene kom til graven. Den var tom! 
Han er oppstått!

«.. med ett stod det to menn hos dem i skin-
nende klær... de sa. Hvorfor leter dere etter 
den levende blant de døde? Han er ikke her 
han er oppstått.» Luk 24, 4-6

Guds frelsesplan var fullført. Jesus hadde 
tatt på seg all vår synd og skyld, og nå be-
seiret døden. Jesus var og er den store 
seierherre!!

Heggen kirke kl. 1100 – Høytidsguds-
tjeneste. Geir E. Holberg og Knut John-
sen.
Åmot kirke kl. 1100 – Lise Wold Kleven 
og Stian Tveit.  Høytidsgudstjeneste.

2. påskedag
Snarum kirke kl. 1800 – Påsken i ord og 
toner. Runar J. Liodden og Knut John-
sen.

Geir

Lukas 24:
1. Ved daggry den 
første dagen i uken 
kom kvinnene til 
graven og hadde med 
seg de velluktende 
oljene som de hadde 
laget i stand.  
2. Da så de at steinen 
var rullet fra graven,  
3. og de gikk inn, men 
fant ikke Herren Jesu 
kropp.
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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 tilbud om 7 
grupper for ulik type sorg. Vi kaller 
dem 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 grup-
pene er i gang 
i det nye året, 
og de andre kan 
settes i gang når 
nye deltakere
melder seg. I alle gruppene er det plass 
til flere som vil ha rom og tid til sorgen 
og savnet, og som vil dele erfaringer 
med andre i samme situasjon. 

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

Nytt fra 
menighetsrådet
Modum menighetsråd behandlet  bl.a. 
disse sakene i sitt møte 14.03.:
Menighetens årsmøte avholdes etter 
gudstjenesten i Heggen kirke 15. april. 
Rådet planla menighetsmøtet og ved-
tok årsmelding 2006. Årsmeldingen 
legges ut  på vår hjemmeside og deles ut 
før gudstjenesten i Heggen.  Årsmelding 
legges også ut på kirkekontoret.
Menighetsutvalgene får nytt navn. 
Heretter heter  det offisielt  kirkeutvalg. 
Dette for å for å markere at Modum 
menighet er en menighet og ikke fle-
re som kunne forstås i betegnelsen 
menighetsutvalg. 
Navnene blir: Åmot og Nykirke kirke-
utvalg, Vestre Spone kirkeutvalg,  Snarum 
kirkeutvalg, Rud kirkeutvalg, Gulsrud  
kirkeutvalg og Heggen kirkeutvalg. 
Nytt mandat for kirkeutvalgene ble 
vedtatt på bakgrunn av innspill fra de 
gamle menighetsutvalgene.    

Nytt fra   
Modum kirkekontor:
Ny kirkeverge fra 1. mars er  Nina  
Brokhaug Røvang. Hun har fød-
selspermisjon fra 23. mars og fram til 
1. oktober. Vikarierende kirkeverge i 
hel stilling er  Harald Kvaase. Etter 1. 
oktober er Nina Brokhaug Røvang en 
dag pr.uke  på  kontoret ut året. Fra 1. 
januar 2008 er tilbake i 100 % stilling 
etter fødselspermisjonen.
Vigdis  Hartberg Buhagen er tilsatt 
som menighetssekretær i 50 % stilling 
fra 1. januar 2007. Hun er til stede på 
kontoret mellom kl. 0900 og kl. 1400 
onsdag - torsdag og fredag. Vigdis har 
et spesielt ansvar  for vår hjemmeside 
og andre dataoppgaver ved kontoret i  
tillegg til vanlige kontorfunksjoner. 
Husk også  innbetalingsblankett som 
vedlegg til bladet.

H.Kv.

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Ledige stillinger 
i Modum sokn
1. Vikariat i 100 % stilling for diakon 
Eli Landro fra 15. august og ut året. 
Eli  har fått en stipendiatstilling ved 
Sjelesorginstituttet. Derfor trenger  
vi en vikar som kan gå inn i hennes 
oppgaver. Ta kontakt med Eli Landro  
for nærmere opplysninger. Stillingen 
er også utlyst i lokalaviser med søk-
nadsfrist 13. april.
 
2. Kirketjener og klokker (to stil-
linger) i Snarum kirke fra 1.  mai 2007. 
Dette er stillinger som er knyttet til 
gudstjenestene i Snarum kirke. Stil-
lingsstørrelsene er henholdsvis 4,8% 
og 3 %. Søknadsfrist i lokalavisen er 
satt til 23. mars, men interesserte  bes 
ta kontakt også etter fristen.
 
3.  Kirketjener  og klokker i Gulsrud
kirke. Stillingene er knyttet til gudstje-
nestene i Gulsrud kirke. Stillingsstør-
relsene er henholdsvis 1,28 % og  
0,7 %. Stillingene er ledig fra 1. juni.
Søknadsfrist i lokalavisen er satt til 
13. april.
 
4. Klokkerstillingen i Rud kirke er
ledig omgående. Stillingen er knyttet
til gudstjenestene i Rud og stillings-
størrelsen er på  1,4 %. Søknadsfrist 
13. april.
 
For alle stillingene kreves medlemsskap 
i Den norske kirke. Nærmere opplysnin-
ger ved henvendelse til Harald Kvaase  
Modum kirkekontor tlf. 32 78 32 30. 

Takk
Jeg ønsker å TAKKE KIRKESTABEN 
I MODUM FOR ALT DEN GIR TIL 
OG GJØR FOR FOLKET I MODUM. 
I tillegg vil jeg takke de som gjør sin 
lønnede eller frivillige innsats i Åmot 
kirke og på Menighetssenteret. I tillegg 
har vi alle som sitter i utvalgene knyttet 
til hver kirke i bygda. Vi er priviligerte 
som får lov til å leve i en så levende 
kirke.

Hilsen Britt Dahl
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Onsdag  11. april  blir 
det temakveld: «Vel-
signet er de enkle 
ting» ved Per Arne 
Dahl  Han har nylig 
gitt ut en bok med 
samme tittel. Der oppfordres vi til å 
leve mer og lengte mindre, til å være 
mer der vi er i stedet for å kave i 
vei mot stadig nye lykkeland. Det blir 
sang av Sverre Moe.

Tirsdag 17. april er det Formiddags-
treff 

Onsdag 18. april skal det dreie seg 
om Sjømannskirken, Norsk kirke i 
utlandet. Da kommer Anne Kjersti 
og Geir Holberg.  De har jobbet i 
Sjømannskirken flere steder før 
Geir ble sokneprest i Modum.  Det 
blir sikkert vafler å få.

Onsdag 25. april er det møte i Mis-
jonssambandet v/ Jon Arvid Bøckman
Lørdag 28. april er det LOPPE-
MARKED.

Onsdag 2. mai får vi ferske inntrykk 
fra Japan. I påsken skal Torill og Jør-
gen Korsvik til Japan.  Denne ons-
dagskvelden vil de la oss få «være 
med» på turen.  Torill og Jørgen har 
tidligere vært misjonærer i Japan.

Søndag 6. mai er det familiegudstje-
neste ved Modum Soul Children og 
Geir Holberg.

Onsdag 9. mai skal det handle om 
bønn. «Bønn. Fellesskap med Gud» 
er emnet til Jorunn Barland.  Jorunn 
jobber på Modum Bad.

Tirsdag 15. mai er det igjen Formid-
dagstreff.

Du er alltid velkommen 
til Menighetssenteret!

Noe som skjer på 
Menighetssenteret

Torsdag 5. april 
 Skjærtorsdag kl. 20.00 
 Kvedsgudstjeneste, 
 Lise W. Kleven og Knut Johnsen 

Mandag 16. april 
 kl. 10.30 Hyggestund 

Mandag 30. april kl. 20.00 
 Kveldskurs i kristen tro, Frelse 
 v/Per Arne Dahl

Mandag 21. mai 
 kl. 10.30 Hyggestund

Mandag 21. mai kl. 20.00 
 Kveldskurs i kristen tro, Nåde 
 v/Tone S. Kaufman

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

Dette skjer i 
Åmot kirke

Gave fra Modum 
Sparebank
På den årlige gaveutdelingen fra Modum 
Sparebank til lag og organisasjoner i 
kommunen ble Modum menighet til-
delt 25.000 kroner.
Menigheten takker for den flotte gaven 
og vil på best mulig vis se til at midlene 
benyttes til beste for de som er med i 
de mange forskjellige aktiviteter. 

Takk

Fotballkvelder og info 
om menighetsarbeidet!

Når du nå kommer inn på kirketorget 
vil du nå kunne få en oversikt over hva 
som skjer fra dag til dag i menighetens 
liv. Tidspunkter og arrangementer, 
bilder fra begivenheter som har vært og 
generell informasjon om menighetens 
virksomhet. Dette er blitt gjort mulig 
ved en flott gave fra Ivars Elektro. En 
flott flatskjerm som vil kunne vise 
informasjon og TV-bilder.

Blant den mer idrettsinteresserte delen 
av staben har det også vært luftet ideer 
om kanskje å få til fotballkvelder, hvor 
vi samles for å se kamper sammen. Følg 
med for mer info om dette.

Vi takker for den storstilte gaven.
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Mette Grøsland er aktuell 
som avtroppende daglig le-
der i Åmot kirke.

Da Mette startet i jobbben som daglig 
leder i Åmot kirke, blei mora spørt om 
hva i alle dager det hadde skjedd med 
a Mette?  Hu svarte at det ikke sier så 
mye om a Mette, men heller mer om 
hva som har skjedd med kjerka!

Etter fire år i kjerka, ønsker Mette nå
 å skifte «beite». – Det har vært lære-
rike år. Og spesielt har  møte med alle 
menneskene, både frivillige og besø-
kende gitt meg mye glede. Ja, og pen-
sjonistenes innsats i den daglige driften 
av kjerka synes jeg er imponerende. 
Frivillighetskatedralen fremfor noen, 
uttalte Biskopen da hun besøkte oss 
ifjor.

Hverdagen er travel, stadig kimer tele-
fon og mobil, og under tiden Menig-
hetsbladet er på visitt, stikker folk sta-
dig innom for å planlegge en aktivitet, 
eller bare for å slå av en prat. Mette 
har lagt opp til å være synlig, og har 
prioritert åpen dør. Det er slik hun 
ønsker å ha det i jobben. Hun har også 
jobbet aktivt for å senke terskelen, slik 
at Åmot kirke står fram som åpen og 
inkluderende. 

Vil du savne kjerka, trur du? 
– Det kan jeg garantere, og ikke minst
alle på kirketorget, samholdet og felles-
skapet. Imidlertid føler jeg at tida er
 moden for å praktisere noe av det 
jeg utdanna meg til. Da blir det jobb 
innafor helse og sosial sektoren som
sosionom, men aller helst som familie-
terapeut. Jeg føler jeg har mye å bidra 
med her, og ønsker derfor å utvikle meg 
og lære mer innafor dette som egentlig 
er mitt fagfelt.

Cafe Live er også Mettes ”fagfelt”. – Jeg 
husker godt det første arrangementet – 
vi var livredde for at ingen ville komma. 

Men det ble suksess, og en tradisjon 
vi har fortsatt med. Det fine med slike 
kvelder er at det kommer folk som 
normalt slett ikke ville ha kommet til 
oss. En fin anledning til markedsføring 
av kjerkas aktiviteter!

Menighetsbladet lurer på om hest er et 
kriterie for å få jobb i Åmot kirke? Både 
du og presten dyrker en lidenskapelig 
interesse for disse firbeinte…

- Ja, og det selv om hesten i bibelsk 
målestokk regnes som et upålitelig dyr! 
Du må få med at jeg går kurs for å bli 
hovslager. Alltid hatt lyst til å lære meg 
et handtverk. Har du kanskje en hest 
som trenger nye sko?
– Neeei, men presten har sikkert en…

Bli derfor ikke overrasket om Mette 
snart dukker opp på en travbane nær 
deg.  

Beskriv deg selv med tre ord?
Åpen, engasjert og kreativ.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Johannes kap.4 hvor Jesus møtte den 
samaritanske kvinnen.

Hva frykter du mest?
At mine nærmeste skal utsettes for 
noe vondt.

Hva gjør deg sint?
At noen gjør seg bedre enn det de er.

Hva gjør deg glad?
En ridetur i et alldeles nydelig vær.

Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Alle menneskene jeg treffer. Å skrive 
lister er ikke min greie.

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Engasjement. Troika!

Din yndlingsplate?
”Leave your hat on”, med Joe Cocker

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var 
din?
Det var da jeg som 36-åring endelig ble 
hesteier, men måtte slakte den etter ett 
år. Det var drømmen som brast.

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Da rir jeg inn i solnedgangen med lett 
køntrimusikk på øret.

Som leder har du mange plikter. Hvilke 
kunne du gjerne være foruten?
Ha ansvaret for at alle rydder etter 
seg. Det blir litt sånn barnehagemen-
talitet. Å rydde burde væra ei selvfølge 
(men er det dessverre ikke).

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Generelt alle tema, men hest spesielt.

Stat uten kirke?
Jeg holder en knapp på statskjerka.

Din livsfilosofi?
Lev livet i dag!

For eller i mot kristen formålsparagraf i  
skole og barnehage?
Syns det skal værra som det er …

12 tette:
Leser daglig: Bygdeposten
Favorittduppeditt: Mobil
Redd for: snegler
Kjører: Suzuki
Favorittbok: Berlinerpopplene
Ser på: Smokey and the bandit
Hører på: P4
Tror på: Gud
God til: Kontakt med folk
Dårlig til: Å tape
Skulle bli som tiåring: Travkusk
Kan ikke fordra: Mast på om morran

Inge

Menighetsprofi len:

Mette 
Fødselsdag: 10. februar 1963

Fødested: Drammen  

Bosted: Drolsum 

Utdanning: Sosionom/familieterapeut
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1.  Alterbrød
Skjærtorsdag kveld innvier Jesus 
nattverden, som kristne feirer i dag 
til minne om ham. Hva kaller man de 
runde og flate alterbrødene, som mange 
kirker benytter til nattverd?
A. Poletter
B. Oblater
C. Bønnebrød

2. The Passion of The Christ
Hvem regisserte filmen The Passion of 
The Christ, fra 2004?
A. Kevin Costner
B.  Anthony Hopkins
C. Mel Gibson

3. Skjærtorsdag
Hvorfor heter torsdagen før langfredag, 
når Jesus ble korsfestet, skjærtorsdag?
A. Fordi Jesus vasket disiplenes føtter 
skjære = rene  
B. Fordi Jesus ble forrådt denne dagen 
og dagen ble skjær = skjev 
C. Fordi de spiste usyret brød; usyret 
brød = skjært brød

4. Disippel
Hvem forrådte Jesus? 
A. Peter
B.Thomas
C. Judas

5. Palmesøndag
Palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem 
på et esel. Hvordan mottas han?
A. Som en simpel mann
B. Som en konge
C. Som en uvelkommen

6. Jesu kledning
Hva gjør soldatene med Jesu kledning 
etter korsfestelsen? 
A. De ødelegger den og deler den i fire 
deler
B. De trekker lodd om den 
C. De gir den til Jesu mor

7. Påske
Hva betyr «påske»? 
A. Det er fullbrakt 
B. Forbigang 
C. Oppstandelse

8. Helligdag
På hvilken av påskens helligdager feirer 
de kristne Jesu oppstandelse?
A. Påskedag 
B. 2. Påskedag 
C. Palmesøndag

9. Salme
Hvilken av salmene under synges ofte 
til påske? 
A. Gud sin egen sønn oss gav 
B. Deg være ære 
C. Hjerte, løft din gledes vinger

10. Symbolikk
Til påske er det en gammel tradition 
å spise egg, kylling og lam. Lammet 
symboliserer offerlammet og dermed 
en uskyldig, som dør. Hva symboliserer 
egget? 
A. Evighet 
B. Fruktbarhet 
C. Sårbarhet

Påskequiz
1.  Alterbrød 
Riktig svar: B. Oblater.
Forklaring: Brødet mange kirker bruker 
som alterbrød kalles oblater.

2. The Passion of The Christ 
Riktig svar: C. Mel Gibson.
Forklaring: Det er Mel Gibsen som både 
regisserte og produserte The Passion 
of The Christ.

3. Skjærtorsdag Riktig svar:  A 
Fordi Jesus vasket disiplenes føtter 
skjære (skira) = rene. 
Forklaring: Skjærtorsdag menes oppkalt 
etter det, at Jesus vasket disiplenes 
føtter.

4. Disippel Riktig svar: C. Judas. 
Forklaring: Det er Judas som for 
30 sølvpenger forråder Jesus ved å 
føre de romerske soldatene til ham i 
Getsemane haven.

5. Palmesøndag Riktig svar: B. Som 
en konge. 
Forklaring:Jesus ble mottatt som en 
konge, med jubelrop fra massene, som 
bredte palmegrene ut på veien for ham.

6.  Jesu kledning Riktig svar: B. De 
trekker lodd om den. 
Forklaring: Soldatene trekker lodd om 
kledningen, som det var blitt forutsagt.

7. Påske Riktig svar: B. Forbigang.
Forklaring: Det hebraiske ord for 
påske er «pesach», hvilket betyr «forbi-
gang». Det henviser til det jødene 
feirer i påsken: nemlig befrielsen fra 
trelldommen i Egypt. Natten jødene 
skulle flykte, sendte Gud døden over 
Egypt, så alle førstefødte guttebarn  
døde. Men dødsengelen gikk forbi 
jødenes dør fordi de hadde smurt 
lammeblod på dørstolpene, som Gud 
hadde befalt dem.

8. Helligdag Riktig svar: B. 
1. Påskedag.  Forklaring: 1. Påskedag,
søndag, er dagen hvor man i kristen-
dommen feirer oppstandelsen.

9. Salme  Riktig svar: B. Deg være ære.

10. Symbolikk  Riktig svar: B. 
Fruktbarhet. Forklaring: Egget sees 
ofte som et fruktbarhetssymbol. I gam-
le dager var det første egget etter fas-
ten noe sæskilt, det var  spesielt 
fruktbart, og man fikk det ofte velsignet 
av presten. Da kristendommen kom 
til Norge omtolket man egget så det 
ble et symbol på Kristus, hvorfra alt liv 
utspringer.

Riktig svar



Modum Menighetsblad Nr. 1/2007
14

• 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

Oddvar Lorang Bakkerud  1924  24.11.2006 Rud
Roar Edgar Bråthen 1933  13.02.2007 Nykirke
Astrid Fredrikke Bye 1914  14.02.2007 Nykirke
Arvid Bomann Bentsen 1913  15.02.2007 Modumheimen kap.
Solveig Kleven 1920  16.02.2007 Vestre Spone                  

     Navn F.år  Begr. dato Kirke

Borghild Tangen 1916  20.02.2007 Åmot kirke
Odd Walter Andersen 1930  27.02.2007 Heggen kirke
Synnøve Jellum 1913  27.02.2007 Åmot
Reidar Engen 1931  01.03.2007 Åmot
Signe Synøve Strandbråten 1923  03.03.2007 Heggen

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Brage Bromark 11.02.2007 Åmot
Martine Hansen Grøstad 11.02.2007 Snarum
Are Knive Kristoffersen 11.02.2007 Åmot
Tirill Desserud 18.02.2007 Åmot
Edvin Stien Vålerhaugen 18.02.2007 Åmot
Adrian Stien Vålerhaugen 18.02.2007 Åmot
Vetle Solø Gulliksen 25.02.2007 Heggen
Elise Haugsvær 25.02.2007 Heggen

Navn Dåpsdato Kirke

Anneli Tandberg 25.02.2007 Heggen
Magnus Lind 25.02.2007 Heggen
Ole Christoffer Skaalien Nilsen 25.02.2007 Heggen
Lars Jørgen Longfjeld 25.02.2007 Heggen
Pia Maggi Hunstad Aamodt 04.03.2007 Rud
Mats Connors 04.03.2007 Rud
Andrés William Hunstad Galarza 04.03.2007 Rud
Helene Smith Bjerke 11.03.2007 Snarum

For de som ikke vet det, er Knut me-
nighetens senior organist. Dagen ble 
behørig feiret på kirketorget. Leder av 
menighetsrådet, Helge Gutuen over-
rakte blomsterhilsen på vegne av me-
nighetsrådet, som i anledningen span-
derte marsipankake på alle tilstede-
værende. 
Knut roses for sitt alltid gode humør. 
Han er fleksibel, lojal og hjelpsom på 
mange felt. Og ofte tar han med Åmot 
Horn i gudstjenesten, som setter ekstra 
spiss på arrangementet. Til tider kan 
det være vanskelig å få tak i organister, 
og han mottok blant annet utmerkelse 
fra begravelsesbyrået for et utmerket 
samarbeid i alle år. Nå har Knut spilt 
for oss i 21 år, og vi ønsker ham mange 
gode år fremover i Modum menighet.

Knut Johnsen fylte 60 år 
nylig …

Her mottar Knut innsettelsesbrevet fra Liv Therkelsen. Året er 1986.



Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer: Følg med i avisen.

April
Søndag 1. april. Palmesøndag
Matt. 5: 43 – 48
 Snarum kl. 11.00. Høymesse
 Nykirke kl. 11.00. Høymesse

Torsdag 5. april. Skjærtorsdag
Joh. 5: 1 – 15
 Åmot kl.  20.00. Kveldsgudstjeneste
 Heggen kl.11.00. Høymesse

Fredag 6.  april. Langfredag
Luk. 10: 38 – 42
 Vikersund Menighetssenter kl.19.00. 

Påsken i lyd og bilder.
 Vestre Spone kl.11.00. 

Langfredagsgudstjeneste.

Søndag 8.  april. 1. Påskedag
 Heggen kl.11.00. Høymesse
 Åmot kl. 11.00 Høymesse

Mandag 9. april  2. Påskedag
 Snarum kl.18.00. Påsken i ord og 

toner

Søndag 15.  april. 1. søndag 
etter påske
Joh 20,19-31:
 Heggen kl. 11.00. Høymesse,  

Årsmøte
 Rud Kl. 17.00. Salmekveld

Søndag 22.  april. 2. søndag 
etter påske
 Heggen kl.11.00. Høymesse
 Åmot kl.11.00. Høymesse, 

Sjømannskirken, Åmot Barnegospel
 Vestre Spone kl. 17.00. 

Kveldsgudstjeneste

Søndag 29.  april.  3. søndag 
etter påske
 Snarum kl.11.00. Høymesse
 Nykirke kl.11.00. Høymesse
 Åmot    kl. 19.00.  Tro og lys 

gudstjeneste

Mai
Tirsdag 1. mai. Første mai
Luk 6,36-38:
 Heggen kl.12.00. Høymesse

Søndag 6. mai. 4. søndag 
etter påske
Joh 16,5-15:
 Åmot kl.11.00. Høymesse
 Vikersund Menighetssenter kl.11.00 

Familiegudstjeneste
 Modum Soul children

Søndag 13. mai. 5 søndag 
etter påske
Joh 16,23b-28:
 Heggen kl.11.00. Høymesse
 Åmot kl.19.00. Tro og lys
 Rud kl.17.00. Bygdas kirkekveld

Torsdag 17. mai. (Grunnlovsdag)
 Åmot kl.11.30. 17. mai
 Heggen kl.10.30. 17. mai
 Snarum kl. 11.00 17. mai
 Nykirke kl. 10.30 17. mai
 Rud deltar i Snarum

Dåpsbarnet: Hannah Mathea Skaro Gamst
Mor: Nina Skaro Gamst

Far: Snorre Gamst med storebror Mathias på armen.

Døpte i Rud 4. mars var:  Pia Maggi og Andrés William.
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