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   Liv
Ordet ramadan er trolig mer kjent og brukt av folk flest enn ordet faste. Ramadan 
er navnet på muslimenes fasteperiode som munner ut i den store høytiden Id (ul-
fitr). I kirkene er fasten en periode på 40 dager fra askeonsdag fram til vi feirer Jesu 
oppstandelse 1. påskedag.  Hvilken betydning har fastetiden for deg?  Hvilke tradisjoner 
er knyttet til denne perioden?

De med våkne øyne ser at i fastetiden kler presten på seg en fiolett stola og andre 
kirketekstiler bærer samme farge. Kirkens Nødhjelp gjennomfører en fasteaksjon rundt 
om i landet. Konfirmantene i Modum har i flere år samlet inn penger til denne aksjonen. 
De lilla papirbøssene med påskriften – Brød for verden – deles ut, men i et beskjedent 
antall. Men utover dette tror jeg fastetiden har ingen betydning for de aller fleste av oss. 
Vi lever som før.

Er fastetiden gått ut på dato eller er det vi som mistet noe av betydning? Fastetiden 
inviterer oss til å sette ned tempo, fordype oss i de store spørsmålene og fokusere på det 
som betyr aller mest. For hva er egentlig poenget med at du og jeg er på jorda? Hva er det 
som betyr aller mest?

På fredagskveldene synes jeg det er deilig å koble av med Beat for Beat og Nytt på nytt. 
TV-programmene underholder meg der og da, men etterpå kjenner jeg ofte på en tomhet. 
De gir meg egentlig ingenting å leve på videre. Nå trenger ikke alt å være seriøst og til 
ettertanke. Men jeg tror det finnes mange andre måter å få koble av fra hverdagens hektiske 
puls.

Hva tenker du om å legge deg ned på gulvet i stua, slå av lyset i rommet og sette på noe 
musikk du liker, men sjelden får tid til å lytte til? Hva mister du egentlig med å droppe
turen til Buskerud Storsenter og heller drar en tur på skauen med en god niste, kaffe eller 
kakao? Hva med å lage en god kveldsmiddag med stearinlys på bordet, god drikke og prate 
om hvordan samlivet vårt er for tida? Hva vil det bety for ungene dine hvis du gir dem litt mer 
tid før legging, møter blikket, prater med dem, leser for dem, holder rundt dem, i stedet for 
å legge dem raskt i seng for å få med deg værmeldingen. Hva tenker du om å legge bort krim-
boka, ta fram Bibelen og lese Markusevangeliet i stedet? Den vil gi deg mye mer å leve for!

Vi snakker om å finne tid til barna, sette av tid til familie, venner eller andre mennesker, 
få prioritert stunder med Gud i bønn og bibellesing. Det gir inntrykk av at relasjonene 
bare er en del av livet, sammen med mye annet. Men Gud sier at det er nettopp disse 
forholdene livet handler om. Meningen med livet er å elske Gud og mennesker og bli 
elsket av disse. Liv minus kjærlighet er lik null.

Fastetiden inviterer oss til å forsake og velge bort uviktige ting og gi større oppmerksomhet 
til det som virkelig betyr noe. Her ønsker vår Himmelske Far å lede oss til et fornyet 
liv med Ham og hverandre. Han har skapt oss og vet hva vi trenger. Kong David sier i 
salme 23: «Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; 
han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft.» Jeg drømmer om å skape 
en fastetid med like stor folkelig oppslutning som adventstida.

Tenk om vi sammen kunne skape kreative tradisjoner som hjelper oss til bruke 
mer tid sammen med hverandre og vår Himmelske Far. Det kommer til å ha sin 
pris. Men alt verdifullt koster noe. Det er det verdt!
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Ta en titt på bildet. 

Til høyre: Stephen som mistet seks av 
sine nærmeste under folkemordet i 
Rwanda i 1994.
Til venstre: Mathias, mannen som 

myrdet Stephens familie. Etter ni år 
i fengsel har Mathias fått amnesti og 
vendt tilbake til landsbyen der han og 
Stephen hører hjemme. Stephen har 
tilgitt ham ugjerningen nå. – Det er 
eneste farbare vei. En kan ikke møte 
hat med hat, og Mathias har alt sonet 
sin straff, sier Stephen.

I Rwanda snakker en ikke lenger 
om tutsier eller hutuer, men om 
rwandesere. Over store deler av 
landet er forsoningsprosessen i full 
gang, med kirken som den drivende 
kraft. Kirkens Nødhjelp støtter 
dette arbeidet aktivt gjennom sitt 
samarbeid med kirkesamfunn og 
andre lokale organisasjoner. 

I nabolandet DR Kongo (Kongo-
Kinshasa) finner vi Kirkens Nød-
hjelps partnerorganisasjon LAV 
(La Afrika Leve). LAV driver her 
et senter for rehabilitering av 
ungdom som har vært tilknyttet 
væpnede styrker. De utallige 
geriljagruppene i DR Kongo 
rekrutterer et stort antall barn 
og ungdom som fotsoldater, 
leirarbeidere og koner/sexslaver. 
Etter et liv med våpen som 
eneste form for trygghet har 

disse «krigsveteranene» et enormt 
behov for hjelp. På LAV-senteret får 
de et trygt tilholdssted, utdanning og 
yrkesopplæring. Mushamuka (18) ble 
rekruttert som soldat da han var 13 
år. Han kjempet i fremst rekke mot 
fienden, og vet ikke hvor mange han 
har drept før han klarte å rømme.

«En kan ikke møte hat
med hat, og Mathias

har alt sonet sin straff»

Nå er han ferdig utdannet bilmeka-
niker med gode utsikter til jobb. – Men 
det beste, sier han, – er å kunne sove 
natta igjennom uten å være redd. 

Laba (17) ble kidnappet som 13-åring 
og brukt som kone av seks soldater. 
De kontinuerlige voldtektene gjorde 
henne gravid, men også hun klarte å 
rømme. På LAV-senteret fødte hun 
datteren Patricia og har deretter 
fullført seks måneders syopplæring. 
Stolt viser hun fram sin egen symaskin 
og yrkesbeviset.

Kirkens Nødhjelp baserer all sin lang-
siktige bistand på samarbeid med 
lokale organisasjoner. Det er viktig at 
lokalbefolkningen har et eierforhold til 
prosjektene slik at de kan drives videre 
for egen maskin. Få norske ansatte 
gjør dessuten at Kirkens Nødhjelps 
administrasjonskostnader holdes på
10% av det totale budsjettet.

Kirkens Nødhjelps to viktigste økono-
miske pilarer er 

1. Faste givere og 
2. Fasteaksjonen.

I år gjennomføres fasteaksjonen tirs-
dag 4. april, og over hele landet 
vil omkring 40 tusen bøssebærere 
være i sving med følgende mål for 
øyet: «Ungdom ut av krig og krise». I 
Modum har vi en stor gjeng med flotte 
konfirmanter som vil banke på dørene 
denne dagen. De gjør en utrolig viktig 
jobb, og bør bli møtt med respekt og 
anerkjennelse når de står på trappa 
di. Men konfirmantene etterlyser også 
voksne forbilder som kan gå eller kjøre 

ruta sammen med dem. En unik 
mulighet til å bli kjent med noen av 
dagens kjekke ungdommer.

Oppmøtesteder i Modum: 
Sysle skole, Ruud kirke,  Vikersund 
menighetssenter, Vaaraan, Gimle,
Åmot kirke.  Alle steder kl 1700.

I fjor samlet vi inn kr 74 330, – i 
Modum.  La oss sammen slå dette 
i år!

Lykke til og vel møtt til alle bøsse-
bærere!

Ole Auen Wiger

Kirkens Nødhjelps
kontakt i
Modum menighet

© Foto: Bente Bjercke / Kirkens Nødhjelp.

© Foto: Bente Bjercke / Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Forsoning og håp
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Tro og Lys – en internasjonal, 
kristen organisasjon som 
arbeider for å gi utviklings-
hemmede og deres fami-
lier en plass i kirken og
i samfunnet. Tro og Lys
ble startet i 1971 av kana-
dieren og fi losofi professo-
ren Jean Vanier og den
franske spesialpedagogen 
Marie-Hélène Mathieu.

I det herrens år 
1968 ønsket det 
franske ekteparet 
Camille og Gerard
Profit og deres to 
multifunksjonshem-
mede barn å reise på 
pilgrimsferd til Lour-
des (Frankrike). De 
ville gjerne reise
sammen med sog-
nets egen pilgrims-

gruppe. Dette fikk de ikke lov til, for-
di man mente at guttene ville virke 
forstyrrende på andre pilgrimer.

Familien følte seg såret og skuffet over 
avslaget og bestemte seg for å reise på 
egenhånd til Lourdes. Det var en dårlig 
erfaring. Hoteller ønsket dem ikke som 
gjester. På hotellet der de omsider fikk 
plass, ba personalet familien å spise på 
rommet. På gata og ved «LeGrotto».
ble det mumlet at med slike barn, 
burde man holde seg hjemme. Blikkene 
de fikk, meddelte det samme.

En av familiens venner, Marie-Helene 
Mathieu, som engasjerte seg i arbeidet 
for utviklingshemmede barn ønsket å 
hjelpe. En dag, da Marie-Helene, Camille, 
Gerard og Jean Vanier (han etablerte 
et fellesskap for utviklingshemmede 
kalt L’Arche) reiste til Paris sammen, 
fortalte foreldrene sin historie, og 
vennene ble svært rørt over hva de 
hørte.

En idé var født. 
Hvorfor ikke invitere 
andre foreldre med 
utviklingshemmede 
barn til Lourdes. Da 
ville de være en stor 
gruppe, følgelig ville 
stygge bemerkninger 
og nedlatende blikk 
ikke virke så sårende, 
de ville ikke være 
alene, ei heller føle 
seg avvist.

Så startet planleggingen. Hvert barn 
eller voksen med en utviklingshemming 
vil bli ledsaget av minst en forelder 
og en venn i en gruppe rundt 30 per-
soner. Gruppen vil møte hverandre 
regelmessig for å planlegge reisen, for 
å be og for å nyte hverandres selskap. 
Ingen skulle være redd for ankomme 
flyplassen alene. Hver og en skulle være 
del av dette lille fellesskapet. De kalte 
pilgrimsferden Fois et Lumiere (tro og 
lys) og gruppen fikk også samme navn.

Gjennom den Hellige Uken i 1971, kom 
12000 mennesker fra 18 forskjellige 
land, alle med et eller annen form for 
handikap. Lourdes ble forandret for 
alltid, mennesker med et fysisk eller 
mentalt handikap behøvde ikke lenger 
være avvist og alene. Vennene deres, 
mange av dem unge, oppdaget at han-
dikappede barn ikke kun er pleietren-
gende. De også har mye kjærlighet å
øse av, samt talent og erfaringer å dele.

Jean and Marie-Helene var grunn-
leggerne, men ikke oppfinnerne av 
Tro og Lys. Inspirasjonen kom fra den 
Hellige Ånd. Da pilgrimsferden var 
over, sa lederne av gruppen til Jean 
Vanier, «vi kan ikke stoppe nå…. ikke 
la dette være siste gang», Jean sa «reis 
hjem og gjør hva Ånden leder dere til å 
gjøre. Reis hjem med deres lille lys, og 
tenn så andre små lys over hele verden». 
Dette var forløsningen av Tro og Lys. 
Gruppene dro hjem, og siden har de 
fortsatt med å møtes regelmessig.

Våren 1990 fikk Aslaug Espe brev fra 
Jean Vanier. Han lurte på om ikke Aslaug 
kunne starte Tro og Lys i Norge?

Dette var for henne en så interessent 
oppgave at hun ikke kunne annet enn å 
takke ja. Hun samlet venner og kjente 
til møte. En kirke ville være et naturlig 
møtested. Hun kontaktet soknepresten 
i Ski som stilte kirken til rådighet. Det 
første Tro og Lys møte gikk av stabelen 
i  Ski nye kirke 15.12.1990. Bevegelsen 
spredte seg videre utover landet med 
opprettelse av lokale grupper.

Britt Dahl startet 
lokal gruppe på 
Modum i 1998. For-
mannsvervet i Tro 
og Lys Norge tok 
hun på seg for et par 
år siden og jobber 
målrettet med å 
tenne flere små lys, i 
tråd med bevegelsens 
filosofi.

Inge Rese

Tro og Lys

Begynnelsen –

Jean Vanier.

Lysfest.

            
Venner.

Tro og Lys Modum.

Britt Dahl.
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«Hurra for deg som fyller ditt år, ja 
deg vil vi gratulere!» Vi markerer 
bursdagene til barna våre med ga-
ver, sang og muligens selskap hvor 
familie og venner deltar. Dette er
fine merkedager i barnets liv. 
Fødselsdagen minner oss om den 
store dagen da de ble født inn i en 
familie og vi som foreldre fikk se 
dem for aller første gang og holde 
dem i hendene våre. Denne dagen 
feirer vi i større eller m indre grad 
hele livet, fra vugge til grav.

Men hva med dåpsdagen? Trenger 
vi å gi den noe oppmerksomhet? 
Det er faktisk også en fødselsdag. 
Jesus snakker nemlig om å bli født 
på ny. I dåpen blir vi født på ny inn i 
en større familie, Guds verdensvide 
familie. Vi blir Guds barn.

Hvordan feirer vi denne dagen? I Norge 
har vi få eller ingen tradisjoner på å 
markere dåpsdagen, men det trenger 
ikke å hindre oss med å starte noen 
nye tradisjoner. Alle tradisjoner har jo 
startet en gang.

Hjemme hos oss har vi gjort noen 
enkle grep som har gitt litt oppdrift til 
dåpsdagen. Dåpsbarnet får alltid lov til 

å velge middagsretten den dagen med 
dessert etterpå. Da har ofte pannekaker 
eller pølser stått på menyen. Ungene 
gleder seg til dagen og koser seg med 
å få ekstra oppmerksomhet. Vi tenner 
dåpslyset og lar det stå å brenne på 
bordet mens vi spiser. Etterpå er det 
koselig å synge en kristen barnesang, 
se på bilder eller videofilm fra kirken 
og selskapet etterpå. 

På slike dager kan det også være fint å 
invitere noen av fadderne til feiringen, 
i hvert fall snakke med barnet vårt 
om hvem som er fadderne hans eller 
hennes. De har jo påtatt seg et spesielt 
ansvar for barnet. Noen faddere gir 
gaver på dåpsdagen, andre ikke. Dagen 
gir dere som er faddere en naturlig 
anledning til å gi for eksempel en bok 
med en bibelfortelling.

Dette er noen konkrete tips. Her 
er det selvfølgelig lov til å gjøre ting 
på sin måte. Men å lage noen faste 
tradisjoner rundt dåpsdagen hjelper 
barna våre til å huske at dåpsdagen 
er en viktig merkedag. Den dagen 
skjedde det noe viktig i livet mitt. 

Fødselen er starten på et liv i en 
familie i Guds kontrastfulle verden. 
På samme måte er heller ikke den 
andre fødsel – dåpen – et punktum, 
men et kolon. Det er nå det 
begynner. Dåpslyset minner om at 
de oppmuntrende ordene Jesus sier 
til barnet: «Jeg er verdens lys. Den som 
følger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys.»  Det er verdt å 
feire!

Runar Liodden

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Gratulerer med dagen!
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Buddhismen har sitt utspring i India 
for 2500 år siden, men spredte seg 
derfra over store deler av Asia og har 
formet historie og kultur i områder 
hvor omtrent halvparten av jordens 
befolkning holder til, først og fremst 
i det sydlige og østlige Asia. Men 
buddhismen er også i ferd med å finne 
sin plass i Vesten.

Den engelske historikeren Arnold 
Toynbee hevdet for over 50 år siden 
at når fremtidens historikere skal 
beskrive vår tid, vil møtet mellom Øst 
og Vest – representert fremfor alt ved 
buddhisme og kristendom – bli sett 
på som langt viktigere enn konflikten 
mellom det politiske øst og vest, 
kommunismen og kapitalismen. Det 
kan diskuteres, men det er ingen tvil 
om at buddhismen er kommet for å bli 
i Vesten, og at den representerer en 
religion som ikke kan overses.

Buddhas opprinnelige budskap var at 
mennesket kan frigjøre seg fra livets 
smerte ved å våkne opp fra alle de 
illusjonene som forvrenger vårt forhold 
til virkeligheten. Han talte særlig om tre 

giftige drivkrefter i sinnet: grådigheten 
eller begjæret, hatet og uvitenheten. 
Med et forblindet begjær klamrer vi 
oss til ting og tilstander som om de 
skulle kunne vare evig, og overser at 
alle ting er i stadig forandring. Derfor 
opplever vi smerte. Når grådigheten 
forvandles til gavmildhet, når hatet 
forvandles til medfølelse, og når 
uvitenheten erstattes av et våkent og 
klart sinn, forandrer også virkeligheten 
seg. Smerten avløse av harmoni og 
velvære. 

Det høres greitt ut, men sinnet lar 
seg ikke så lett forandre. Buddhismen 
anviser tre tilnærminger til denne 
forandringen: rett forståelse, moralsk 
disiplin, og meditasjon. Det er utvil-
somt meditasjonen i dens mange 
former som har appellert sterkes når 
buddhismen i vår til oppleves som 
alternativ for mange i Vesten. 

Enhver som har reist i Østen vil 
oppdage at det ikke er mange som 
lever etter disse idealene. Selv blant 
munker og nonner kan det være så som 
så med meditasjonen. Buddhismen i 

Østen er stort sett blandet opp med 
alle mulige former for folkereligion, og 
for folk flest består deres buddhistiske 
praksis i å støtte buddhistisk aktivitet, 
be i tempelet ved viktige begivenheter, 
å motta buddhistiske riter ved dødsfall 
og å hedre de dødes ånder. Ofte går 
dette sammen med en bevissthet om 
at den sentrale buddhistiske dyd er 
medfølelse og toleranse. 

Buddhismen i Norge har etablert seg 
med kloster og en del munker og nonner. 
Det gjelder særlig vietnameserne som 
utgjør den største gruppen. Men det 
meste er preget av det vi kunne kalle 
etnisk buddhisme, det vil si folkelig 
buddhisme slik den kommer til uttrykk 
i ulike buddhistiske land. Det er slik 
folkereligiøs buddhisme som preger 
mange av de buddhistiske minoritetene 
som er kommet til Norge.

Buddhismen - meditativ 
praksis og religion

Schwedagon pagoda, Yangon. Buddha statue.

Tilbedere i Schwedagon pagoda.
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Per Arne mot nye utfordringer

Norske «hvite» buddhister føler 
seg stort sett fjerne fra denne 

folkereligiøse buddhismen.

Norske «hvite» buddhister føler seg 
stort sett fjerne fra denne folkereligiøse 
buddhismen. De er mer opptatt av å 
finne tilbake til det de mener er Buddhas 
opprinnelige budskap. Ikke minst er 
det meditasjonen som appellerer, og 
forventningen om at sannheten ikke 
er å finne der ute eller der oppe, men 
i menneskets eget sinn – når en bare 
våkner opp. 

Det er interessant å merke seg at 
buddhisme og kristendom, som på 
mange måter er to svært forskjellige 
religioner, ser ut til å ha en gjensidig 

tiltrekningskraft. Det finnes over 
hele verden grupper av kristne som 
er inspirert av buddhistiske medita-
sjonsformer, og utallige buddhister som 
utfordres og inspireres av evangelienes 
beretninger om Jesus Kristus. Bare 
fremtiden vil vise hvordan denne 
dialogen og kontakten vil utvikle seg.

Buddhister i verden  ca. 370 mill.    
Buddhister i Norge 14 332
Buddhister med 
   innvandrerbakgrunn 13 412
Buddhister med 
   norsk bakgrunn 920
Tilknyttet Buddhistforbundet   8 071

Av norske buddhister er nærmere 
9000 fra Vietnam og  2500 fra 

Thailand, omtrent 800 fra Kina, 200 fra 
Kambodsja, og nærmere 500 fra Japan. 
I tillegg kommer en rekke andre land.
Basert på anslag fra Buddhistforbundet

Notto R. Thelle

Aktuell litteratur:
Notto R. Thelle, Hvem kan stoppe vinden? Vandringer i 

grenseland mellom Øst og Vest, Oriens Forlag.
Notto R. Thelle, Kjære Siddhartha! Brev og samtaler i 

grenseland mellom Øst og Vest, Oriens Forlag.
Knut A. Jacobsen og Notto R Thelle, Hinduismen og 

buddhismen, HøyskoleForlaget.
Informasjon/
 kontakt: http://www.buddhistforbundet.no/

Per Arne Dahl slutter i Åmot kirke 
etter vel 6 år som menighetsprest.  
Han går over i halv stilling som 
sentrumsprest i Trefoldighet 
menighet i Oslo. 

– Per Arne, hva fikk deg til å ta avgjørelsen 
om å bytte jobb?

– Årene i Åmot kirke har vært 6 av de 
aller fineste årene i mitt presteliv, med 
et usedvanlig godt samarbeid mellom 
stab og frivillige i en kirke som jeg har 
lært å sette stor pris på.  Det som har 
slått meg i Åmot kirke er at det er mye 
rom for godhet og oppmuntringer og 
mye rom for utfordringer og sannhet.
Det gjør at det blir lite rom for 
baktalelse og energilekkasjer.
Når jeg samtidig opplever at jeg er 
oppriktig glad i bygda og folket har 
dette blitt en spesielt velsignet tid. Det 
betyr at jeg ikke slutter fordi jeg ikke 
trives, men jeg har vært igjennom en 
periode de siste årene hvor jeg er blitt 
foreslått til ulike lederstillinger i kirken. 
Jeg er klar over at jeg er 55 år, og hvis 
jeg skulle gjøre noe annet er dette god 
timing.
Det henger sammen med at det er 
mange gode medarbeidere både i 
staben og blant de frivillige som vil føre 

arbeidet videre. Det gjorde det lettere 
å ta avgjørelsen. 
Jeg vil også benytte anledningen til å 
takke staben og kirkeverge Harald for 
godt samarbeid.

– Hva kommer du til å savne mest, tror 
du?

– Nå skal vi heldigvis ikke flytte, men blir 
boende i Modum. Vi kommer nok til å 
søke til begge de kirkene som har vært 
åndelige hjem for oss – Olavskirken og 
Åmot kirke, hvor det sikkert også vil 
være aktuelt med noe frivillig innsats.

– Hva gleder du deg mest til å ta fatt på 
i ny jobb?

– Nå har jeg hatt en utfordring i mange 
år på bygda, og er på mange måter 
et «Gudsord fra landet». Men jeg er et 
Gudsord fra landet som trives godt i 
byen også. 
Jeg gleder meg nå til å gå løs på en ny 
utfordring i byen hvor jeg sammen med 
veldig gode medarbeidere skal forsøke 
å skape et møtested i en flott kirke 
søndag kveld.
I vår skal vi bruke god tid på å utvikle 
en liturgi for livet og på å bli godt 
kjent med hverandre før vi begynner 

å samarbeide til høsten. I mars måned 
skal vi drive intensivt arbeid med 
liturgien for det neste året, og deretter 
har jeg fått tilbud om studiepermisjon i 
tre måneder. 
Jeg gleder meg til å forberede nye 
prekener som kan oppleves aktuelle og 
utfordrende for mennesker i dag og til å 
forsøke å finne frem til byens hjerte. Jeg 
tror det er behov for et slikt møtested 
søndag kveld, fordi søndagskvelden 
ikke er «de lystige hjerters kveld», men 
mer ettertenksomme menneskers 
kveld. Noen gleder seg til uka som 
ligger foran mens andre gruer seg. 
Noen er bekymret for dagen etter, og 
mange vil synes det er godt å komme 
inn i et stort, godt rom med himmel 
over livet.
Målet med disse gudstjenestene er at 
de skal ha dybder, høyder og aktualitet 
som gjør at det er lystbetont å invitere 
med naboer og venner i kirken. Og det 
gleder jeg meg til.

– Til slutt: Hvor er Per Arne Dahl om 10 
år?

Han tygger litt på spørsmålet før det 
kommer kontant: «Gud veit».

Lise Kleven
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Eystein Kaldestad har gitt ut en bok med 
nevnte tittel. Jeg vil peke på at tittelen 
slutter med et spørsmålstegn. Tittelen 
er et spørsmål, selv om den ser ut som 
en påstand. Var tittelen en påstand, 
ville det vært en temmelig bombastisk 
sådan. Jeg tolker spørsmålstegnet 
slik at jeg som leser får lov til å stille 
spørsmål til bokas påstander. Og da vil 
jeg gjerne uttrykke at boka er full av 
interessante og tankevekkende kunn-
skap og innsikt. Eystein Kaldestad er 
en lærd mann.

Men jeg er ikke med lenger 
når forfatteren går til angrep på 

den kristne lære 
om en treenig Gud.

Jeg vil likevel ta spørsmålstegnet på
alvor, særlig i de kapitlene som hand-
ler om religionen.  Etter hundre inte-
ressante sider om verdens tilblivelse 
og menneskets utvikling på kommer 
forfatteren inn på religionenes rolle. 
Han gjør bruk av en religionspsykologisk 
innfallsvinkel. Han tar for seg særlig de 

tre monoteistiske religionene jøde-
dom, kristendom og islam (nevnt i 
historisk rekkefølge). Han er kritisk 
til ortodokse og fundamentalistiske 
utgaver av religionene, og leverer en
religionskritikk, som egentlig har sin 
basis i religionene selv. Et utgangspunkt 
for denne kritikken ligger hos profe-
ten Jesaja, som kritiserte sin samtids 
offerpraksis og sa at Gud vil ha barm-
hjertighet heller enn offer. Protestantisk 
kristendom vedkjenner seg denne spo-
ren til kritikk av religionen. «Vi trenger 
en kontinuerlig religionshistorisk og teolo-
gisk refleksjon», skiver forfatteren. Jeg 
slutter meg til dette utsagnet.

Men jeg er ikke med lenger når 
forfatteren går til angrep på den krist-
ne lære om en treenig Gud. Han hen-
ter sine idealer fra Vennenes samfunn 
(kvekerne), islams sufisme og unitar-
 kirken i USA. Jeg syns nok av forfatteren 
ved å løfte fram disse forbildene tar 
unødig stor avstand fra den kirke som 
han selv, og de fleste nordmenn, er en 
del av. Problemet med vår kirke tror 
jeg ikke ligger i læren om en treenig 
Gud. Denne læren gir snarere rom 
for å tenke dynamisk om Gud. Jeg er 
heller ikke med når det å holde fast 
ved religiøse læresetninger nærmest 
blir omtalt som en av forutsetningene 
for terrorisme og krig. 

Noe av det beste ved boka syns jeg er 
presentasjonen av Ola Raknes, norsk 
psykoterapeut og religionspsykolog. 
Han var elev av Wilhelm Reich og dis-
puterte i 1927 med avhandlingen Møtet 
med det Heilage. Raknes praktiserte 
noe han kalte «vegetoterapi». Her 
får kroppen en plass i religionen. Alt 
for ofte har religion dreid seg om 
tanker og følelser, og så har kroppen 
vært forsømt, oversett, bortglømt. 
Vegetoterapien tar sikte på å skape en 
helhet av kropp og sinn. 

Forfatteren avslutter religionskapitlene 
i boka med dette ønsket: «Kanskje vi kan 
få en ydmykhetsteologi i stedet for «rett-
troende» teologi og fundamentalisme? 
Kanskje vi kan få religiøse beretninger 
og narrativer fulle av dyp visdom, heller 
enn doktrinær ordmagi? Vi bør utvikle 
en fellesskapsetikk i alle religioner, i
hele verden, hvor det er likeverd, so-
sial rettferdighet, toleranse, fred og økolo-
giskbærekraft. Vi må utvikle og bevare 
gode levekår for alle for all framtid på 
jorden.»

Kaldestads bok 
inneholder et 
vell av kunnskap 
og innsikt, men 
boka inviterer 
leseren til å tenke 
selv. Som sagt, 
spørsmålstegnet i 
tittelen er viktig.

Jon Mamen

Bokomtale:

Nesten alt du har lyst til å vite?
Eystein Kaldestad: Fra universets begynnelse til fremtidens menneskeskapte økologiske kriser

Bestilles fra:
EYMA forlag ANS
Haraldsrudveien
3370 Vikersund
e-post: eymaforlag@hotmail.com



Modum Menighetsblad Nr. 1/2006
9

Vårprogrammet på Vikersund Menighetssenter:

Verdier, tro og håp

Når dette bladet kommer ut har 
vi vært i gang en stund. Men de 
fleste temakveldene som Vikersund 
Normisjon arrangerer, kommer 
utover nå.
Nå har vi også fått noen gudstjenester 
på Menighetssenteret. Det er vi svært 
glade for. Den første mars er det 
Askeonsdagsgudstjeneste.

• Så blir det temakveld med Per Frick 
Høydal onsdag 8. mars.  Hans tema 
er:
«Samfunnsutviklingen på godt og vondt. 
Hva gjør den med oss?» Jeg tror 
dette blir en tankevekkende kveld. 
Sanggruppa Decorum skal synge.

• 15. mars kommer Anfin Skaaheim 
med emnet «Framtid og håp.» Skaaheim 
tar også litt fra sin nyeste bok: «Det 
største er at vi får være friske.» Denne 
kvelden blir det  duettsang av Hans 
Petter Frivold og Hanne Gjerde fra 
Hole.

• 22. mars er det Tor Eika sin tur. 
Temaet hans er «Presten og klokkeren».  
Om identitet og verdier.  Spennende.   
Tor Eika er nå pensjonist etter mange 
års virke på Institutt for  Sjelesorg og 
Modum Bad.  Det blir sang av koret 
Con Brio fra Krødsherad.

• 4. april er emnet «Tro som livskraft».  
Det er John Kristian Rolfsnes som tar 
for seg  dette. Rolfsnes er hovedprest 

på Modum Bad. Det har han vært i 
noen år.
Hans emne er aktuelt. Vi trenger vel 
alle kraft til å leve. Denne kvelden blir 
det sang av Voksengospelkoret fra 
Nedre Eiker.

• 19. april får vi besøk av Frelsesarmeen, 
Drammen korps. Dette blir som et 
«gammeldags» Frelsesarmemøte.   Det
er uvisst hva som skjer med Frelses-
armeen i Modum nå, så støtt opp om 
dette møtet. Vi får møte kapteinene 
Jorunn og Tom Håkon Smith m.fl.

• 10. mai har vi den siste temakvelden i 
vår. Da blir temaet «Tro og personlighet» 
ved Jørgen Korsvik.  Jørgen har alltid 
mye å gi, og vi benytter ham flittig.
Det blir sang av Åmot mannskor. 

• Formiddagstreff har vi fortsatt den 
tredje tirsdagen i måneden.

Foruten Askeonsdagsgudstjenesten 
som er nevnt, blir det gudstjenester 
følgende datoer:

12. mars, 14. april, 25. mai.

Den første gudstjenesten var 15. 
januar. Det var en flott gudstjeneste. 
Stor takk til  Runar Liodden, Modum 
Soul Children og Stian Tveit.

Når det gjelder program som ikke er 
nevnt her, viser vi til vår programfolder 
og annonser.

Du er alltid hjertelig velkommen på 
Menighetssenteret!
                        
                        
       
                   
Helge Gutuen

Lut(h)er
øre
Navn: Stian Tveit  
Alder: 28
Yrke: Menighetsmusiker

Aktuell:  Mottaker  av  ungdoms-
prisen, som deles ut til en person 
som har gjort en ekstraordinær 
innsats for barn og unge i bygda. Stian 
hedres for sin innsats som musikalsk 
ansvarlig for Heggen Gospel og for 
en lang rekke andre tiltak for barn og 
ungdom.

Spiller: Orgel til arbeid, cd til 
avslapning.

Mp hva sier du? Ingen ipod på øret, 
nei. Lytter aldri til radio eller cd i 
bilen. Kjenner ingen musikere med 
spiller i bilen.
Har ikke engang høytalere i stua, og 
musikkanlegget glimrer også med sitt 
fravær.

– Du bekrefter altså myten om at 
musikere elsker å lytte til seg selv?

Jeg har jo en cd samling da….også 
hører jeg på musikk når jeg vasker 
opp….
Det blir ikke tid til så mye lytting, 
men slik er det med musikere, vi er 
mest opptatt av å spille selv. Blir mye 
spilling i jobbsammenheng, ikke minst 
til forberedelser. Da er det godt å 
koble ut musikken etterpå, vet du.

– Men noe musikk liker du å høre 
på?

Jada, for tida er det Tord Gustavsson 
trio. Mer i jazz genren. D’sound liker 
jeg også.

Skal på konsert med Toto snart. De 
var en god inspirasjonskilde da jeg 
startet å spille.

Inge Rese



Modum Menighetsblad Nr. 1/2006
10

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Bygdas kirkekveld 
på Drolsum

Rud kirke ligger flott til ved riksveien 
og er et landemerke på Drolsum. Det 
er en av kirkene i Modum menighet. 
Ulike aktiviteter foregår på ulike 
steder, og i Rud kirke er det stille i lange 
perioder av året. Men til livets store 
begivenheter som dåp, konfirmasjon, 
vielser og begravelser fylles kirken. Og 
ellers er det enkelte andre samvær og 
noen få gudstjenester i løpet av et år. 

Rud kirke har sitt eget menighetsutvalg 
bestående av folk som bor på Drolsum 
sammen med en ansatt i menigheten. 
De arbeider for at kirken på Drolsum 
skal være et hus som møter folks 
behov. For å gi folk en anledning til å 
komme fram med sine behov, ønsker 
og tanker om tilbudet i Rud kirke 
inviterer menighetsutvalget til Bygdas 
kirkekveld søndag 12. mars kl. 
17.00. Det blir en innledning med 
glimt fra historien, Sysle blandakor 
deltar med sang, og det blir andakt 
ved Eli Landro. Det blir god anledning 
til å samtale om de aktuelle spørsmål 
over en god kopp kaffe og kaker. 
Hjertelig velkommen til fellesskap med 
muligheter for å komme med dine 
synspunkter og innspill!

Kvinnenes interna-
sjonale bønnedag
Kvinner fra ulike kirkesamfunn har
i mange år kommet sammen første 
freda-
gen i mars til kvinnenes internasjonale 
bønnedag. Også i år vil vi i Modum 
være med og markere fellesskap og 
solidaritet med kvinner over hele 
verden. I år er det kvinner i Sør-
Afrika som har gitt oss bibeltekster og 
bønner og bestemt dagens tema som 
er: Tegn i tiden! 

Fredag 3. mars kl.11 er alle kvinner 
velkommen til pinsemenighetens lokale 
Betlehem på Geithus. Lise Wold Kleven 
er dagens predikant. Det blir ofring 
til Bibelselskapet. Etter samlingen i 
kirkerommet blir det måltidsfellesskap 
og mulighet for å kjøpe lunsj. 

Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
Selvhjelpsgruppene  som frivillighets-
sentralen og menigheten samarbeider 
om, fortsetter også inn i det nye året. 
Sorgen etter å ha mistet en av sine 
nærmeste i dødsfall er det som samler 
de fleste gruppene. 
Men det er også en sorg knyttet til det 
å oppleve at ens nærmeste blir rammet 
av alzheimer eller demens. 
Gruppa for pårørende som deler 
denne opplevelsen er godt i gang. 
Likedan har vi en ny gruppe der med-
lemmene deler erfaringer knyttet til å 
ha overlevd incest.

Vårt samlede gruppetilbud er for 
personer som har opplevd:

• å miste ektefelle / samboer 
• samlivsbrudd (”Sorgen det ikke 

sendes blomster til”) 
• selvmord i nærmeste familie
• å miste foreldre (gruppe for voksne)
• å miste barn
• å være incest-utsatt
• å være pårørende til demente

Alle gruppene har 
plass til nye del-
takere (unntatt 
gruppa for pårø-
rende til demente 
som er full).

Flere opplysninger kan fåes ved å ta 
kontakt med:
Frivillighetssentralens leder – Tanja 
Tyberg Grøtterud, tlf 32 78 58 40
eller Kirkekontoret i Modum – diakon 
Eli Landro, tlf 32 78 32 30.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Hyggetreff på 
Holemoen 

Velkommen til nye treff på klubb-
huset på Holemoen! Vårprogram-
met er nå klart for følgende tirsdager 
kl. 11.30 – 13.30: 

• 14 februar:    
Besøk av Arnt Berget som har med  
 lysbilder.
• 28 mars: 
 Turid Valstad kommer og forteller  
 om tilbud i Modum når jeg blir   
 gammel.
• 25 april: 
 Håvard Svensrud har med seg trekk- 
 spillet og besøker hjembygda si. 

Påskeleir 7.–9. april 
på Solsetra

Gjennom bl.a. påskevandring, japansk 
påske, fortelling, drama og sanger 
lærer barna om kristen tro og misjon, 
har det moro sammen og får nye 
venner.
Sted:  Solsetra Misjonssenter 
 (ved Hagatjern, Mjøndalen)
Tid:  Fredag 7/4 fra 18.00,    
 søndag 9/4 til ca. 15.00.
For:  alle mellom 10 og 12 år.   
 (5.-7. klasse) Pris: 400,-
Arrangør: Det Norske Misjonsselskap
Påmelding/informasjon: 
 Regionkontoret 
 tlf. 32 83 38 05
 www.nmsu.no

Faste
Tiden før påske kaller vi faste. Det er 
en del som kutter ned på mat og drikke 
i denne perioden for å forberede seg 
bedre til påskehøytiden. I Det nye 
testamentet står det at Jesus fastet i 
ørkenen i førti dager før han begynte 
å virke blant folket. Kirkens fastetid 
varer også i førti dager.
Det er 45 dager fra askeonsdag til 
påskeaften, men skal ikke regne med 

søndagene i fastetiden. Den skal 
alltid være en festdag til minne om at 
Jesus stod opp av graven en søndag 
(1.påskedag)
Faste har sin bakgrunn i Det 
gamle testamentet, ofte knyttet til 
Israelsfolket. I spesielle, vanskelige 
situasjoner brukte folket mye tid på 
faste og bønn.
Hver av dagene før fastetiden 
starter, har sitt eget navn. Vi har 
fastelavenssøndag, blåmandag, 
feitetirsdag og askeonsdag.

Feitetirsdag ble ofte kalt sjumålsdagen.. 
Denne dagen skulle man spise sju ganger. 
Mange steder er det karnevalsfeiring 
i forbindelse med fastetiden. Ordet 
karneval betyr ”farvel til kjøttet”.
Fastelavensriset er en skikk som mange 
kjenner. Dette er en skikk med eldgamle 
røtter; en forsøkte å gjøre folk og dyr 
mer fruktbare ved at man gav dem et 
slag med ”livskvisten”. Riset kan også 
sees på som symbol for at knoppene 
på riset springer ut og varsler om vår 
og nytt liv.

Loppemarked 
6. mai
Vikersund Menighetssenter har 
sitt tradisjonelle LOPPEMARKED 
lørdag 6. mai 2006 kl 09.30. 
Vi trenger kanskje det du ikke trenger 
og det kan leveres på Menighetssenteret 
torsdag 4. og fredag 5. mai. Vi henter 
også i Modum på fredag ettermiddag.

Menighetens 
årsmøte 2. april
Årsmøtet for  Modum  menighet hol-
des 2. april etter gudstjenesten i Heg-
gen kirke kl. 1100. Opplegget for
gudstjenesten og årsmøtet vil Modum
menighetsråd  behandle nærmere i sitt 
møte  22. februar.
Årsmeldingen  som skal  foreligge til 
møtet er utarbeidet. Den kan fåes ved 
henvendelse til kirkekontoret eller  
ved å gå inn på vår hjemmeside hvor 
meldingen er utlagt.
Nærmere om årsmøtet blir kunngjort 
i lokalpressen. 

Kirkevergen 
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Aktuell som leder av Tro og Lys 
Norge. Feirer 15 års jubileum i 
år. (Les om bevegelsen foran i 
bladet). Startet Tro og Lys gruppe 
på Modum. Britt er pensjonist 
med mange jern i ilden.  Mange 
er det som setter pris på hennes 
engasjement. Hun har hytte både 
i Valdres og Krødsherad, men som 
travel ildsjel ser hun disse så altfor 
sjeldent. 

Beskriv deg selv med tre ord?
Impulsiv, humoristisk, arbeidsglad

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Job.35.14

Hva frykter du mest?
Miste synet, det fysiske og det ånde-
lige.

Hva gjør deg sint?
Urettferdighet.

Hvem mener du har det klokeste hode på 
kloden, og hvorfor?
Liv Therkelsen, hun bruker livsvisdom 
på en kreativ måte.

Hva er det beste rådet du har fått?
Har du gjort ditt beste i dine øyne, 
så vær fornøyd, ikke vær avhengig av 
andres anerkjennelse.

Hva gjør deg glad?
Å se glittrende øyne. Når det tennes 
glede og håp hos medmennesker.

Hvilke synder kan forlates?
Alle, takk og pris.

Hvilken bok leser du nå/eller har akkurat 
lest?
Når trærne mister bladene, av Tomas 
Sjødin

Du er en av de første settlerne på en ny 
planet, hva har du i ryggsekken?
Kompass, bibelen, fyrstikker, vannflaske 
og brød.

Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Når noen griper tro og lys visjonen. 
Minst: Regnskap

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Tilgir veldig raskt, Brunost.

Din yndlingsplate?
Skruk og Ytre Suløens Hallelujazz.

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var din?
Min mor døde da jeg var 15. Fulgte 
henne på dødsleiet helt til siste pust 
var trukket. 

Hva  slags musikk akkompagnerer deg 
når du vandrer inn i solnedgangen?
Fuglekvitter og bølgeskvulp.

Som leder har du mange plikter.     
Hvilke kunne du gjerne være foruten?
Økonomiske forpliktelser.

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Tro- og livsynspørsmål.

Stat uten kirke?
Heldigvis er det ikke opp til meg å 
avgjøre det.

Blasfemi-paragraf?
Vise respekt for andres tro, uansett.

Din livsfilosofi?
Kristen retning. En levende Jesus elsker 
meg og alle mennesker.
Jesus er i oss alle.

Fødselsdag: 16. september 1940
Fødested: Laksevåg
Bosted: Åmot
Utdanning: Lærer, diakon
Sivilstand: Enslig (lykkelig ugift)

Menighetsprofi len:

Britt Dahl

Dikt av Ståle Moen:

Jeg
Hei, jeg heter Hanne.
Jeg er ikke født i går.
Jeg er alle mine år gamle.
Jeg er født med et ekstra kromosom, nummer 21.
Litt ekstra bagasje kan man si.
Hva er det ekstra du har da?
Har du ikke noe ekstra i bagasjen din?
Hva?
Det tror jeg ikke.
Har du ikke funnet det ut kanskje.
Kanskje det ikke er så synlig, det ekstra du har fått.
Eller.
Tør du ikke vise det frem?

Deg selv mener jeg.
Hele deg selv, altså.
–
Jeg er glad hvis du gjør det likevel, jeg.
Jeg er Hanne.
Jeg er glad i meg selv.
Noen ganger er jeg lei meg også.
Det tror jeg er normalt.
Men det ekstra lille kromosom 21. det ekstra altså ?
Er det normalt ?
Hvem skal bestemme hva som er normalt og 
 hva som ikke er normalt ?
–
For meg er det normalt, at jeg har 
 dette lille «nummer 21» ekstra.
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Da pave Benedikt XVI for noen 
måneder siden tok avstand fra det 
han kalte «relativismens diktatur» i den 
europeiske kul tur, skapte han bølger 
på kryss og tvers i opinionen. Uansett 
re aksjoner var det en tydelig linje 
tilbake til avdøde Johannes Paul II, 
som i sitt rundskriv «Veritas Splendior» 
kritiserte det post moderne samfunn 
for å ha blitt likeglad med verdier og 
dermed blitt vantro i toleransens navn. 
Johannes fryktet en ny nihilis me som 
kunne styrte verden ut i umenneskelige 
hendelser med maktovergrep i likhet 
med det 20. århundrets fascistiske og 
kommunistiske katastrofer.

Forståelse
Det paven utford rer oss til, er å avsløre 
en menta litet hvor vi i toleransens navn 
forsøker å innbille oss selv og andre at 
alle religioner har like stor gyldighet 
og at alle sann heter har like stor rett 
på vår forpliktelse. Ordet toleranse 
er avledet av latinske tolerans eller 
tolerare, som betyr å bære over med, 
tåle, vise fordragelighet el ler være 
forståelsesfull. Og hvem av oss ønsker 
ikke å frem me slike verdier. Det er da 
nok av stolte bedrevitere i verden som 
sitter på sine hester og sky ter piler ned 
på dem som ikke kjenner Sannheten 
med stor S.

Men det er med disse verdier som 
med andre verdier. Hvis vi gjør en 
delsannhet til usannhet, blir resultatet 
usannhet. Hvis vi spiller toleranse ut 
mot tydelig het, blir resultatet tulleranse 
og utydelighet. Tydelighet og tole-
ranse er ikke fiender, men tvil linger. Å 
markere en profil ska per trygghet. Å 
praktisere en identitet gir forankring. 
Den som fremstår med tydelighet 
uten toleranse, havner i brutali tet og 
maktovergrep, slik den som fremstår 
med toleranse uten tydelighet ender 
opp med sentimentalitet, utrygghet og 
skjult manipulering.

«Jeg tror at det norske folk ønsker 
å praktisere en tydelig nasjonal og 
personlig identitet praktisert med 

raushet og respekt.»

Likegyldig
Jeg ble utfordret av pavens refleksjoner 
fordi jeg tilhører en kultur hvor vi hele 
ti den forsøkes å fanges av en bil lig 
toleranseforståelse hvor alt skal fremstå 
som like gyldig. Tragedien for denne 
kulturen er at der alt blir like gyldig, 
blir snart det meste likegyldig. Dette 
ble satt på dagsordenen før jul ved 
mange slags forsnakkelser og debatter 
om bordvers og jule gudstjenester. 
Og det hjalp ikke at statsministeren 
i nyttårskommentarer forsøkte å 
bagatelli sere disse hendelsene og å 
lat terliggjøre folks overopptatthet av 
«høye hall og djupe dal».

Levende sannhet
Førjulsuro en var mer reell enn som 
så, og handlet om mange menneskers 
dypfølte uro over tuklingen med en 
toleranse blottet for tydelig het og en 
identitet blottet for in tegritet. Jeg tror 
ikke det norske folk ønsker et offentlig 
rom kje misk renset for kirkegang og 
klokkeklang. Jeg tror at det norske folk 
ønsker å praktisere en tydelig nasjonal 
og personlig identitet praktisert med 
raushet og respekt. Vi ønsker oss 
null toleranse for intoleranse, men vi 
ønsker oss ikke en virkelighet hvor 
alt er like gyldig og alle er like glade. 
Vi tolker altfor fort forskjellighet som 
fiendtlighet, og har en lang vei å gå 
når det gjelder å vise toleranse og re-
spekt for forskjellighet og mangfold. 
Men nettopp i møte med forskjellige 
livssyn, verdier og tradisjoner skal vi 
ikke tie, men tale slik at sannheten kan 
bevares levende. Pave Johannes Paul 
uttalte allerede i 1990 føl gende: «Det 
burde ikke komme som en overraskelse 
at troende fremhever sin tro som den san-
ne.» Kanskje er det snarere et tegn på 
det pave Benedikt kalte relativismens 
diktatur at dette er blitt så utrolig 
kontroversielt.

Under åpen himmel:

Tulleranse
Per Arne Dahl

prest og
statsstipendiat
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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
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Navn F.år  Dato  Kirke

Einar Arneberg 1927 12.08.2005 Åmot kirke 
Bjarne Wiger 1926 12.15.2005 Heggen krk.
Einar Paulson 1918 13.12.2005 Heggen krk.
Ivar Søndrol 1931 20.12.2005 Heggen krk.
Gudrun Andersen 1915 22.12.2005 Heggen krk. 
Else Bjerke 1918 22.12.2005 Heggen krk.
Emil Langehaug 1919 23.12.2005 Rud krk.
Arvid Bergerud 1932 28.12.2005 Heggen kirke
Henning Marius Steen 1929 29.12.2005 Heggen kirke
Helga Nilsine Grønlund 1912 30.12.2005 Åmot kirke
Brit Overn 1922 03.01.2006 Vestre Spone krk. 

Navn F.år  Dato  Kirke

Ørnulf Andresen 1950 05.01.2006 Åmot kirke
Anne Engen 1930 10.01.2006 Heggen krk.
Ella Borgine Løvstad 1923 11.01.2006 Heggen krk.
Eline Gjerche Sætherdal 1924 12.01.2006 Rud krk.
Ivar Karlsen 1936 13.01.2006 Åmot kirke
Borghild Thon 1918 18.01.2006 Rud kirke
Else Kristine Grøstad 1921 19.01.2006 Åmot kirke
Harriet Hulbakviken 1926 20.01.2006 Gulsrud kirke
Oddvar Dagfinn Wold 1918 24.01.2006 Heggen kirke
Tore Bjørndalen 1955 27.01.2006 Åmot kirke
Edvard Kristiansen 1915 25.01.2006 Heggen kirke

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

William Jevne 25.12.2005 Heggen krk.
Lilly Brenna 08.01.2006 Nykirke krk.
Marte Skorta 08.01.2006 Nykirke krk.
Ada Teigen Kvernhusvik 15.01.2006 Åmot krk.
Mathias Hagen Taraldlien 15.01.2006 Åmot kirke
Christian Stærkebye Gudbrandsen 22.01.2006 Snarum kirke
Theodor Xiakai Hovde 22.01.2006 Snarum kirke 

Navn Dåpsdato Kirke

Jonah André Lyngaas Kjemperud 22.01.2006 Snarum kirke
Henrik Haugen Korsbøen 22.01.2006 Snarum krk.
Jonas Monsen 22.01.2006 Rud kirke
Emilie Grønlund 29.01.2006 Nykirke
William Cedric Reed Haarberg 29.01.2006 Heggen krk.
Sondre Edgren Mikkelsen 29.01.2006 Nykirke
Henrik Arnesen Nymoen 29.01.2006 Heggen krk.

Vigde
Navn  Dato Kirke

Anja Brekke og Birger Marius Kristiansen 31.12.2005 Heggen
Eli Marie Reitan Henriksen og Knut Glesne  31.12.2005  Heggen

Bjørg Ellingsen, 
Haugfoss
For statskirken. Tror 
det blir dyrere 
for folk flest med 
kirkelige handlinger 
dersom dagens 
system opphører.

Morten Eken, 
Vikersund
Har ikke tenkt så 
mye over tema,
men synes at 
ordningen i dag 
fungerer tilfreds-
stillende. 

Lullen Langer 
Werp, 
Werpsletta 
Har resonnert og
kommet  til at stats-
kirkeordningen er  
verdt å beholde.

Oddmund Hagen, 
Geithus
Vil beholde stats-
kirka. Fordi den 
samler det brede lag 
av folket og følgelig 
tjener folk og 
demokrati  på beste 
måte.

Antti 
Kaukoranta, 
Katfoss
Formelt sett for 
et skille av kirke 
og stat, da staten 
bør være sekulær. 
På den annen 
side er jeg redd 
for at folkekirken 
forsvinner, og at vi 
ender opp med en 
bekjennelseskirke 
hvor høyden under 
taket blir lavere.

Bør vi splitte stat og kirke? 



Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER

Februar

12. februar. Såmannssøndagen
Mark. 4: 26 - 32
Åmot kl. 11.00. Økumenisk gudstjeneste. 
Egil Svartdahl taler.

19. februar. Kr. forklarelsesdag.
Joh. 17: 1 - 8
Snarum kl. 11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Åmot kl. 17.00. Amazonas-gudstjeneste. 
Nedre Eiker Ten Sing. Åpen for alle

26. februar. Fastelavenssøndag
Joh. 12: 24 - 33
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl. 20.00. Per Arne Dahl og Ann Helen Nesset
Olavskirken kl. 11.00. Inger Ma Bjønnes

1. mars. Askeonsdag
Matt. 6: 16 - 18
Vikersund menighetssenter kl. 19.00. Simon Høimyr og 
Knut Johnsen

5. mars. 1.s.i faste
Matt. 16: 21 - 23
Heggen kl. 11.00. Simon Høimyr og Knut Johnsen
Nykirke kl. 11.00. Runar J. Liodden og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00. Notto Thelle
Åmot kl. 19.00. Kveldsgudstjeneste v/Tro og lys

12. mars. 2.s.i faste
Åmot kl. 11.00. Runar J. Liodden, Stian Tveit og 
Åmot barnegospel
Vikersund kl. 11.00. Jon Mamen og Anne Hæhre
Olavskirken kl. 11.00. John Kr. Rolfsnes
Rud kl. 17.00. Eli Landro

19. mars. 3.s.i faste
Luk. 4: 31 - 37
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit. 
Avskjedsgudstjeneste
Olavskirken kl. 11.00. Gunnar Fagerli
Snarum kirke kl. 17 ved Johan Østerhus 
og Knut Johnsen.

26. mars. Maria Budskapsdag
Luk. 1: 46 - 55
Åmot kl. 11.00. Runar J. Liodden og Stian Tveit. 
Modum Soul Children
Gulsrud kl. 11.00. Arild Løvik, Knut Johnsen og 
konfirmanter
Olavskirken kl. 11.00. Inger Ma Bjønnes og 
Berit Okkenhaug

2. april. 5.s.i faste
Joh. 11: 45 - 53
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen. Årsmøte 
etter gudstjenesten
Olavskirken kl.11.00. John Kr. Rolfsnes
Åmot kl. 17.00. Amazonas-gudstjeneste. Heggen gospel. 
Åpen for alle
Rud kl. 17.00 Johan Østerhus og Knut Johnsen

9. april. Palmesøndag
Mark. 11: 1 - 10
Snarum kl. 11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Nykirke kl. 11.00. Johan Østerhus og Stian Tveit

13. april. Skjærtorsdag
Joh. 13: 1 - 15
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl. 20.00. Johan Østerhus og Knut Johnsen

14. april. Langfredag
Mark. 14: 26 – 15: 37
Vikersund kl. 11.00. Johan Østerhus og Stian Tveit

16. april. Påskedag
Joh. 20: 1 - 10
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl. 11.00. Runar J. Liodden, Stian Tveit og
Bjørn Rasmussen

17. april. 2. påskedag
Snarum kl. 18.00. Påsken i ord og toner
Runar J. Liodden og Knut Johnsen
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