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 Joh. 3,16:
For så høyt har Gud elsket verden, at Han ga 
sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 
på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.



   Klar for skattejakt?
 For meg er et av høydepunktene i påsken å lytte til skattejegerne i 
spørreprogrammet Påskelabyrinten på NRK P1. Men denne jakten 

hjelper meg ikke til å oppdage den virkelige skatten i påskehøytida. 

Egg hører også påsken til. For noen hundre år siden ble det vanlig å lage egg av mer 
kostbare materialer. En av de mer kjente kunstnerne var den russiske gullsmeden 
Fabergé. Hans aller første egg var en spesialbestilling fra Tsar Alexander III, et egg han 
skulle gi til kona si.

Egget var i hvit emalje, men kunne åpnes. Inne i egget lå 
en eggeplomme av gull. Inne i plomma lå en gullhøne med 
øyne av rubiner. Til og med høna kunne åpnes og inne i den 
var det en bitte liten kongekrone med ekte diamanter. 

Egget var altså mye mer enn det vi hadde oppdaget kun 
ved å se på overflata. Det er først når vi åpner dette egget 
at vi ser hvor verdifullt det egentlig er. Det er først når vi 
kommer til kjernen at vi forstår hvor fantastisk egget er.

Slik er det også med påsken. Det er først når vi kommer til 
kjernen at vi oppdager hvilke verdifulle skatter påsken har. For mange av oss handler påsken 
om gode fridager, appelsiner, skiturer, snowboard, Kvikk-Lunsj, sol og kryssord. Men dette 
er ikke kjernen i påskehøytida. For grunnen til at vi har skoleferie og fridager i det hele 
tatt er jo på grunn av helligdagene – Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedagene – dager som 
tar for seg hendelser i livet til Jesus. Mange mennesker kjenner til disse hendelsene og vet 
hvorfor vi feirer påske, men har likevel ikke funnet den store skatten. 
 
Den store påskeskatten er at Jesus kom til verden og gikk igjennom lidelse og død for 
DIN og MIN skyld. For å frelse OSS, for å gi OSS et evig liv. Påsken handler om at DU 
er så høyt elsket av Gud at han ofret Jesus, sin egen sønn, for at ikke VI skal gå fortapt, 
men ha et evig liv. 

Jesus har gjennom påskens hendelser gitt oss noe som er mer verdifullt enn gull og 
diamanter. Han ble korsfestet, døde og lagt i en grav. Jesus kom for å dø og sone 
straffen for all urettferdighet og ondskap, også den vi er årsak til. To dager seinere 
sto Jesus opp fra graven. Han hadde overvunnet døden for å gi oss seier over dødens 
makt i våre liv. Alt dette gjorde Jesus fordi han tenkte på DEG!

Dette er påskens skatt: «For så høyt har Gud elsket (sett inn navnet ditt!) at 
han gav sin Sønn, den enbårne, for at (navnet ditt!) ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.» 

God påskeskattejakt!
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Det hebraiske ordet pésach, gresk 
páscha, betyr forbigang. På norsk 
har det blitt til ordet påske, og er 
navnet på den viktigste kristne 
høytiden. 

Å bli forbigått er vanligvis ingen god 
opplevelse. Hvis en blir forbigått ved 
ansettelse og har høyere utdannelse 
og mer erfaring enn personen som 
fikk jobben, da blir det protester! Eller 
hvis vi blir forbigått når noen goder 
blir delt ut, eller vi på andre måter 
føler at vi ikke blir sett og verdsatt 
for den vi er og det vi kan, da føler vi 
oss urettferdig behandlet. Men hvis en 
influensa-virus går forbi uten å smitte 
oss, da er vi heldige og klager ikke... 

Og hva har så dette med påske å gjøre?

Navnet på høytiden vi feirer stammer 
fra den gangen dødsengelen gikk forbi 
de husene som hadde påskelammets 
blod strøket på dørstokken. Det var 
natten før Israelsfolket forlot fangen- 
skapet i Egypt. Den førstefødte i de 
husene med blod på dørstokken fikk 
leve, men i andre hjem ble det sorg den 
natten. I alle år etter denne hendelsen 
har det jødiske folket feiret forbigangen, 
påsken, til minne om utgangen fra Egypt. 
Og siden Jesus døde på korset i påsken 
i Jerusalem, har høytiden til minne om 
denne hendelsen beholdt det samme 
navnet. Jesus ble vårt påskelam som ble 
slaktet for at hans blod skal beskytte oss 
og bli strøket over vårt livs dørstokk. På 
den måten skal dommen og straffen og 
dødskreftene gå forbi oss. Gud lot det 
alt sammen ramme Jesus, så vi skulle 
bli forbigått! Dette er påskens store 
teologiske mysterium som kanskje lett 
går moderne, fornuftige mennesker 
hus forbi!? 

Jeg fatter det ikke med min forstand, 
men jeg tror det er sant at Jesus døde 
også for meg og mine synder. Alt er i 
orden, og jeg blir sett og elsket av Gud 
som den jeg er på tross av ting i mitt liv 
som jeg ønsker å forbigå i stillhet. 

Men det stopper jo ikke med at Jesus 
døde! Den virkelig gode nyheten i 
påsken er at Jesus sto opp fra de døde! 
Enda mer ufattelig for vår forstand er 
det at JESUS LEVER! 

La ikke muligheten gå forbi deg til å la 
denne gode nyheten berøre deg denne 
påsken! 

Han er oppstanden, Halleluja! 
Lov ham og pris ham! Halleluja! 
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.
Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn. 
Han som gir synderen livet igjen. 
Halleluja! Vi skyldfrie er. 
Halleluja! Vår Jesus er her! 

Eli Landro

Påske er forbigang

Påsken fra A til Å.



Modum Menighetsblad Nr. 2/2006
4

I årets fasteaksjon setter Kirkens Nød- 
hjelp søkelyset på den internasjonale 
våpenhandelen. Væpnede konflikter 
er det viktigste hinder for utvikling i 
mange land. Samtidig vet vi at konflikter 
og kriger holdes varme fordi tilgangen 
på våpen er så stor. 

Våpnene som brukes i kriger og kon- 
fliktområder, hvor kommer de så 
fra? Kan de være lovlig produsert? 
Ja, så godt som alt av verdens våpen 
produseres helt lovlig i fabrikker med 
offentlig tilsyn. Derfra selges varene 
på en oversiktlig måte til offentlig 
godkjente kjøpere. Likevel havner 
store mengder våpen på avveie, og 
årsakene er mange og uvisse. Risi- 
koen øker imidlertid sterkt i det våp- 
nene bringes inn i krigssoner. Her 
skifter de raskt hender som føl- 
ge av tyverier, korrupsjon og forfalsk- 
ning av dokumenter. Og endestas- 
jonen kan gjerne være en geriljagruppe 

som herjer flyktningleire i 
Darfur.

Håndvåpen er null verdt 
uten kuler, og Norge er 
storeksportør av ammu- 
nisjon. Det meste selges til 
Nato uten krav til doku- 
mentasjon av hva som skjer 
videre med ammunisjonen.

Dette er ikke bra nok! 
Vi må vite hvor kula 
havner! Innen Nato har allerede USA, 
Tyskland og Italia innført et system 
med sluttbrukererklæringer. Kirkens 
Nødhjelp mener at Norge bør gjøre 
det samme. Våre allierte må fortelle 
hvor våpnene havner til slutt, og få 
dette godkjent av norske myndigheter. 

Skal Norge være en fredsnasjon, må vi 
få orden på dette!  Ønsker du å støtte 
kampanjen? 

Gå inn på:  www.kirkensnodhjelp.no

Ole Auen Wiger

Kirkens Nødhjelps 
kontakt i Modum.

• Fakta er hentet fra rapporten 
”Who takes the bullet” av Norsk 
Institutt for fredsforskning 

PRIO) 2005.

Who takes the bullet? 

Hvor havner kula?

Fra våpen til hammer og sag.

Hjelper sine egne
Somalieren Abdul- 
lahi Alason Moha- 
med forteller i en 
ny bok om hvordan 
han i 1987 kom til 
Norge som flykt- 
ning. Pengene han 
tjener på salget av boka skal hjelpe 
unge som lever i krigsområder. 
 
I boken «Flykt min sønn – flykt!» 
formidler Abdullahi Alason Mohamed 
hva det kan innebære å måtte flykte fra 
sitt land, familie og venner, og rykke 
opp røtter som er godt plantet i jorda. 
Gjennom Liv Mørlands penn, forteller 
han hvordan han som 17-åring, som 
ung muslimsk mann, opplevde å komme 
alene til Norge for å skape seg et nytt liv.  

«22. desember 1987 forlot Abdullahi 
Somalia. I sigarettpakken lå 100 dol- 
lar som en onkel hadde gitt ham. 
Håndbagasjen besto av en bukse og to 
skjorter som var en gave fra familien 
og en venn og en tannbørste, en slik de 
brukte i Somalia som var laget av tre, 
og som ble myk når man tygget på den. 
Han hadde kledd seg med bukse, skjorte 
og genser som noen slektninger hadde 
gitt ham, men han hadde ingen jakke.» 
 
Abdullahi Mohamed Alason lever i 
dag i Kristiansand, med kone og barn 
og jobb i kommunen. En liv fjernt fra 
det han rømte fra for 19 år siden, som 
ung gutt i Somalia, et land på randen 
av borgerkrig. På den tiden da hæren 
i Somalia ble stadig mer aggresiv i 
rekrutteringen av unge soldater, og 
Abdullahis mor ikke så noen annen 
utvei en å hjelpe sønnen på flukt.  

Han er det mange vil kalle en «suksess-
flyktning», for lengst intergert og med 
norsk kultur godt under huden. Likevel 
har ikke Abdullahi glemt hvordan det 
var å leve som ung i skyggen av en krig. 
Nå vil han hjelpe barn og unge i samme 
situasjon til å få håp og tro på en bedre 
fremtid. Derfor gir han overskuddet fra 
salget av boken sin til Kirkens Nødhjelp 
og årets fasteaksjon.

 http://www.kirkensnodhjelp.no 
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Ja, det er din dag i dag  Stian. Du bare 
vet det ikke selv. Mamma og  pappa har 
tatt avgjørelsen for deg. I dag bæres 
du til dåpen.

Alt var gjort klart på forhånd. 
Faddere var spurt. Dåpen innmeldt 
og presten kom hjem til samtale. 
Han redegjorde for dåpen og dåps-
liturgien. Du syntes nok at det ble 
litt mye prat og lite lek, men vi 
foreldrene, spurte og fikk svar på det 
vi måtte ønske om gudstjenesten, 
dåpesritualet og dåpens kristelige 
betydning.

Hva legger vi så  i dåpen? Er ikke 
dette bare et tradisjonsbetinget ritu-
ale vi gjør kun fordi bestemor ber 
oss innstendig? Som medlemmer av 
den norske kirke har vi en plikt til 
å bære barnet frem til dåp. Vi gjør 
det fordi vi setter pris på den kristne 
tro og fordi den innebærer kvaliteter 
vi ønsker å overbringe til deg, Stian. 

Dåpen er inngangen din til et liv hvor 
vi, mamma, pappa og fadderne tar 
ansvaret for at du skal oppdras til en 
kristen tro. 
Når vi døper deg er det fordi vi er 
bevisst på at det er et riktig valg. Vi 
tar valget for deg. I bibelen står det 
at ingen er uten synd – heller ikke de 
aller minste. Presten sa ”De er født 
med menneskeslektens synd og skyld...” 

Også barna trenger syndenes tilgivelse. 
Derfor bæres du til dåp. 

Så var vi kommet til den store finalen. 
Dåpsdrakten kledde du fint. Mamma 
skulle bære dåpsbarnet inn i kirken 
den-ne gangen. Hildur sto der, presten 
Runar var klar. Brage og foreldrene
hans var klare. Det var to dåpsbarn 
i dag. Så gikk vi i prosesjon inn i kir-
kerommet. Man blir beveget av den 
atmosfæren som omgir kirkerommet. 
Musikken og menneskene. Høytide-
ligheten og alvoret henger i lufta. Nå 

sier presten noen ord før seremonien 
ved døpefonten starter. Det virker 
nesten som du er grepet av stemningen 
selv. Rolig observerer du det som 
skjer omkring deg. Så blir vi kalt frem 
sammen med fadderne, og dåpsritualet 
starter. 

Litt muntert blir det når broren din 
William nærmest roper – er det varmt 

eller kaldt vann? Ja, ytre sett er det 
kun snakk om vann og noen ord. 
Men Gud gir deg et løfte nå. Det er 
ikke kun tale om vann, men ”et bad 
til gjenfødelse”. Bibelen sier at dåpen 
innebærer en ny fødsel. Derfor er 
du  vitne til et under her i dag. Du er  
blitt et Guds barn!

Og det lille Gudsbarnets tålmodighet 
har også en ende: Nå får presten 
bare preke så mye han ønsker. 
Jeg viser til fulle at jeg kan spille 
på stemmeregisteret mitt, og jeg 
behøver slett ikke  mikrofon for å 
bli hørt. Heldigvis har Runar sagt at 
mamma kan ta meg med ut en tur. 
Det blir han helt sikkert glad for at 
mamma gjør, men for meg betyr det 
ingenting. 

For husk, 
nå er jeg 
et Guds barn! 

 
Inge Rese

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Et Guds barn i dag!
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Med Albert Einsteins relativitets- 
teori ble verdensbildet nytt. Ble 
Gud en annen også?

 
I fjor var det hundre år siden «alt ble 
relativt». I 1905 publiserte Albert 
Einstein sin spesielle relativitetsteori. 
Men ble alt relativt med Einsteins 
teori? En ting er hvordan vi erkjen- 
ner verden og universet. En annen ting 
er Gud og etikken. Har Einsteins teori 
relativisert disse også?
 
For 100 år siden var det få som trodde 
at Einsteins teori skulle føre til et nytt 
verdensbilde. Albert Einstein var helt 
ukjent, jobbet på et patentkontor 
og drev med fysikk på fritiden. Ti 
år senere hadde han den generelle 
relativitetsteorien klar. Da den ble 
bekreftet gjennom observasjoner av 
to britiske ekspedisjoner i 1919, ble 
Einstein med ett verdenskjendis.

– For mange av de unge var et 
nytt verdensbilde noe fengende. 1. 
verdenskrig var over, de gamle idealene 

hadde spilt fallitt og man trengte noen 
nye verdier å bygge verden på, sier 
universitetslektor Nils Voje Johansen 
ved Matematisk institutt, Universitetet 
i Oslo.

– Teologene er på Einsteins tid allerede 
godt vante med at verdensbilder er 
relative, sier professor Torleiv Austad 
ved Menighetsfakultetet.

Sanser? 

Voje Johansen har skrevet boken 
«Einstein i Norge», hvor han har 
sett på hvordan Norge ble det første 
landet i verden utenfor Tyskland hvor 
fysikkens superkjendis holdt foredrag.

– Hvordan ble Einsteins tanker om 
et nytt verdensbilde mottatt utenfor 
naturvitenskapen, for eksempel i kirken? 

– Jeg har ikke funnet noen offisielle 
kirkelige uttalelser om det nye ver- 
densbildet. Men det er en artikkel 
i Kirke & Kultur som prøver å se 
relativitetsteorien i teologisk lys, sier 

Voje Johansen. Artikkelen er skrevet av 
fysikeren Olav Devik, som tar for seg 
fysikken i teorien, og Torolf Holmbo, 
som ser på teologien.

– I artikkelen skriver de om de 
erkjennelsesmessige sidene ved 
relativitetsteorien. Siden man ikke kan 
stole på sine sanser, kan man heller 
ikke få noen objektiv viten om verden 
gjennom sansene, sier Voje Johansen. 
De teologiske drøftingene i artikkelen 
går på at man anser at verden likevel 
har en innbyrdes konsistens.

– Denne konsistensen, at verden 
faktisk fremstår forståelig og hen- 
ger sammen, mener teologen må være 
plantet i mennesket av en «altom- 
fattende bevissthet». Hva beror det på 
at verden henger sammen? Svaret er 
Gud, sier Voje Johansen.

Krumme tidsrom

Men på hvilken måte er det relativitets- 
teorien reiser erkjennelsesmessige utford- 
ringer? 

Sentralt for Einstein er det at erkjen- 
nelsen av verden skjer av en obser- 
vatør innenfor et system. For en annen 
som befinner seg i et annet system, kan 
erkjennelsen av den samme hendelsen 
være en annen, men like sann. 
Fysikkprofessor Øyvind Grøn ved 
Høgskolen i Oslo mener at Einstein 
ikke er umiddelbart lett å forstå.

– Det tar et halvt år å utvikle den 
 intuisjonen som trengs. De forestil- 
lingene vi har om dette, om tid og 
 rom, er basert på dagliglivets erfa- 
ringer. Når man skal gå fra Newtons 
teorier til Einsteins, så må man sam- 
tidig gå ut over det man har med seg 
av dagligdagse erfaringer, sier Grøn. 
Med Newton var man vant til å ten- 
ke om tid og rom som absolutte 
størrelser. Med Einstein begyn- 
ner man å snakke om at «masse 
krummer tidsrommet».
 
– Hva betyr det?

Ble alt relativt?

«En spasertur gjennom historien».
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Per Arne tar farvel med Åmot kirke

– Einstein snakker om fire dimensjoner. 
Tiden kommer i tillegg til de tre vi 
er vant til. Det er ikke så vanskelig å 
forstå. Hvis man skal avtale å treffe 
sin kone, avtaler man hvor og når. 
Til sammen gir det fire dimensjoner. 

– Men hvor og når jeg skal treffe min kone 
hjelper meg ikke til å forstå et krummet 
tidsrom?
 
– Nei, med krummingen begynner 
det å bli vanskeligere. Newton tenkte 
seg at gravitasjonen er en kraft. 
Månen går i bane rundt jorden på 
grunn av gravitasjonskraften. Men i 
relativitetsteorien er ikke gravitasjonen 
en kraft. Her tenker man seg at 
månen går i en rettest mulig bane i 
det krumme rommet. Einsteins teori 
forutsier eksistensen av svarte hull, 
med så sterkt gravitasjonsfelt at ikke 
engang lys kan komme ut fra dem. 
Også tiden påvirkes av det sterke 
gravitasjonsfeltet. På overflaten av et 
svart hull står tiden stille, sier Grøn. 
 
Irrasjonelt

Det skjedde altså i liten grad at Einsteins 
nye, bejublede verdensbilde fikk 
teologene til å stryke sine læresetninger 
og forfatte nye. Artikkelen i Kirke & 
Kultur er et av få eksempler. Et annet 
er avhandlingen til Kristian Schjelderup 
i 1921: «Religionens sannhet i lys av 
den relativitetsteoretiske virkelighets-
oppfatning». Schjelderup ble senere 
biskop. Nils Voje Johansen forteller 
at Kristian Schjelderup hadde innsikt 
i relativitetsteorien gjennom sin bror 

Harald Schjelderup. Han var en av dem 
som fikk Einstein til Norge, og ble 
senere kjent som psykolog og filosof.
 
– Kristian Schjelderup ville koble sam- 
men religionens irrasjonalitet med 
naturvitenskapens rasjonalitet. Han 
mente at relativitetsteorien kunne 
være en ny og rasjonell måte å nærme 
seg religionens irrasjonalitet på.
 
– Så relativitetsteorien blir sett på som en 
mulighet, en ressurs?
 
– Ja. Blant annet mener Schjelderup at 
man med tanken om tidens relativitet 
vil måtte forstå profetiene i Det gamle 
testamente på en ny måte, sier Voje 
Johansen.

Verre med Darwin

Både Grøn og Voje Johansen synes 
den tausheten som kirken og 
teologene i Norge stort sett møter 
relativitetsteorien med, er merkelig.
 
– Man skulle tro at teologer ville vært 
opptatt av å klargjøre om dette nye 
verdensbildet har religiøs betydning, 
sier professor Grøn.
 
– Relativitetsteorien burde føre til 
like stor strid som det kopernikanske 
verdensbildet i sin tid førte til, sier 
universitetslektor Voje Johansen.

Teologiprofessor Torleiv Austad me- 
ner at den naturvitenskapelige utvik- 
ling vil ha betydning for teologiens 
verdensbilde.

– Tanken om et tredelt univers med 
himmelen øverst, mennesket i annen 
etasje og en mørk underetasje, er 
et verdensbilde teologien for lengst 
har forlatt. Teologien har sett at 
verdensbilder er relative, og at man 
ikke kan binde seg til dem, sier Austad.
 
– Og det hadde man gjort da Einstein fikk 
gjennomslag for sin teori?
 
– Ja, hans teori var bare med på å 
bekrefte det teologien lenge hadde 
visst. Det var en revolusjon da man ble 
klar over at jorden ikke var flat, men 
en planet blant mange i universet. Men 
det skjer mange hundre år før Einstein. 
Da får Darwins utviklingslære en helt 
annen oppmerksomhet hos teologene. 
Austads kollega professor Svein 
Aage Christoffersen ved Teologisk 
fakultet på Universitetet i Oslo ser 
heller ikke den store påvirkningen av 
relativitetsteorien på teologien.
 
– Naturvitenskapen er blitt mer aktuell 
for teologien gjennom bioteknologien, 
sier Christoffersen.

– Men hva med etikken? Ble den relativisert 
av Einstein?

– Nei, relativitet innenfor etikk har 
en helt annen bakgrunn. Der skyldes 
relativiteten en kulturell innfallsvinkel, 
ikke en naturvitenskapelig, sier Chris- 
toffersen.

Erlend Skarsaune

Forts. side 15

– Han Per Ole 
sier at han har litt 

feber i dag, men 
så lenge han ikke 

sier kykeliky, så 
er’e i hvert fall ikke 

fugleinfluensa.

En fullsatt Åmot 
kirke venter spent.
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«... menn som ligger med menn eller lar 
seg bruk til dette, skal ikke arve Guds rike» 
(1 Kor 6,9-10). Dermed synes saken 
allerede å være avgjort. Imidlertid viser 
det seg at det også fins andre skriftord 
som ikke tas bokstavelig. 

«Til dem som er gift, har jeg dette påbudet, 
ikke fra meg selv, men fra Herren: En 
kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. 
Men hvis  hun skiller seg, skal hun leve 
ugift, eller forlike seg med mannen. Og en 
mann skal ikke skille seg fra sin kone.» (1 
Kor 7,10-11). Likevel aksepteres det at 
fraskilte prester gifter seg om igjen.

«En kvinne skal ta imot læren i taushet; 
hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke 
en kvinne å opptre som lærer, heller ikke 
å være herre over mannen; hun skal 
være stille.» (1 Tim 2,11-12). Likevel 
aksepteres det at kvinner er lærere, 
prester og ledere for menn.

De fleste skriftord i Det nye testa- 
mentet innretter vi oss etter. Men om 
det finnes skriftsteder som bare tillater 
én løsning i en bestemt sak, er ikke 
saken dermed automatisk avgjort.

For enda tydeligere å ta avstand fra 
homofilt samliv, er det noen som 
legger avgjørende vekt på skapelsens 
orden. Mennesket er skapt som mann 
og kvinne (1 Mos 1,27, bekreftet av 
Jesus i Matt 19,4). I og med at vi har 
mannlige homofile og lesbiske kvinner, 

er den delen av skapelsens orden ikke 
noe problem for de homofile. 

I 1 Mos 1,28 gis det et påbud: «Vær 
fruktbare og bli mange ...» Dette brukes 
som argument for at all seksuell 
utfoldelse skal ha med forpantningen å 
gjøre, og at homoseksuelle handlinger 
dermed er forbudt. Av flere grunner 
kan man ikke trekke en slik slutning, 
blant annet fordi Det nye testamente 
ikke gjentar dette påbudet om 
forplantning. 
«Derfor skal mannen forlate sin far og sin 
mor og holde seg til sin hustru, og de to 
skal være ett.» (1 Mos 2,24, bekreftet 
av Jesus i Matt 19,5). Det blir påstått at 
dette skriftordet gjelder for alle. Men 
Jesus gjør unntak for evnukker (Matt 
19,10-12). Ekte homofile er uskikket 
til ekteskap mellom mann og kvinne. 
Jesus definerer ikke hvordan personer, 
uskikket til ekteskap, skal leve. Det 
er ikke sant at den del av skapelses 
orden som angår 1 Mos 2,24, også 
gjelder for homofile. Henvisning til den 
grunnleggende orden i skaperverket 
kan ikke brukes som argument mot de 
homofile.

Bortsett fra at Det nye testamente 
er mer forpliktende enn Det gamle 
testamente, er det ikke lett å avgjøre 
hvilke ord som er særlig forpliktende. 
Paulus gir oss en rettesnor når han 
legger vekt på den radikale frihet: «Jeg 
har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg 

har lov til alt, men ikke alt bygger opp.» 
(1 Kor 10,23). For Paulus betyr det at 
han ikke følte seg forpliktet til å godta 
alt som stod i det som for ham var 
Skriften, nemlig Det gamle testamente: 
«For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør 
levende.» (2 Kor 3,6). Paulus legger 
særlig vekt på konsekvensene, dvs hva 
er det som gagner, hva er det som 
bygger opp. Paulus er mer forpliktet på 
å ta hensyn til konsekvensene enn å ta 
hensyn til budene. (Likevel er det sant 
at Paulus bekrefter mange av budene i 
Det gamle testamente.)

Jesus legger også mer vekt på konse- 
kvensene for menneskene enn å legge 
vekt på budet: «Sabbaten  ble til for mennes- 
kets skyld, ikke mennesket for sabbatens 
skyld.» (Mark 2,27). Mennesket er 
viktigere enn budet. 

Likesom ekteskap er et gode for de 
heterofile, kan det være et gode for 
homofile å leve i 
parforhold. Når 
vi legger vekt på 
konsekvensene, 
kan vi ikke si at 
parforhold er 
synd.
 

Stein Magnus Aanderaa 

pensjonert prest

På galleriet

Vekt på konsekvensene

Kristendommen er den eneste verdensreli- 
gionen som er basert på fornuft og samtidig 
er utviklingsorientert. Derfor ble vesten fri, 
mens resten av verden halter etter. Dette er 
den kontroversielle tesen den amerikanske 
professor Rodney Stark bygger på i  boken «The 
victory of reason». Det er nærmest en vedtatt 

sannhet blandt lek og lærd at kristendommen har 
vært og er et hinder for framskritt og vitenskap. 
Boken er et korrektiv til slike oppfatninger. Stikk 
i strid med den oppleste sannhet hevder han 
at en nødvendig forutsetning for den moderne 
vitenskap, er nettopp kristendommen.

Boktipset
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Hyggetreff på 
Holemoen 

Tirsdag 25 april 
kl. 11.30 – 13.30: 
Håvard Svensrud 
har med seg trekk- 
spillet og besøker 
hjembygda si. 

Vikersund Normisjon
Inviterer til følgende arrangementer på 
Menighetssenteret:

• Onsdag 19 april kl 19 00 –
Frelsesarmeen fra Drammen kommer.
Det blir ”gammeldags” Frelsesarme-
møte med strengemusikk sammen 
med kapteinene Jorunn og Tom Håkon 
Smith m/flere.

•  Onsdag 10 mai kl 19 00 –
Temakveld: ”Tro og personlighet”
Prest Jørgen Korsvik tar for seg dette 
aktuelle emnet. Han har alltid mye å gi 
og er flittig brukt på Menighetssenteret. 
Det blir sang av Åmot Mannskor. 

• Tirsdag  18 april og 16 mai kl 11 
blir det Formiddagstreff.

Du er alltid velkommen på 
Menighetssenteret! 

Loppemarked  
6 mai kl 09.30

Vikersund Menighetssenter har sitt
tradisjonelle loppemarked med kake-
lotteri og salg av vafler og kaffe 
lørdag 6 mai.  Vi trenger kanskje det 
du ikke trenger som kan leveres på 
Menighetssenteret f. eks. møbler, ser-
vice, sko, PC, TV, radio, klær service, 
kjøkkenartikler o.l. (ikke hvite varer). 
Har DU lopper – ring til 

32 78 8876 (Korsvik) – 
32 78 82 95 (Hellerud) – 
32 78 75 70 (Fossen) –

Lopper kan også leveres på Menig-
hetsenteret torsdag 4 mai og fredag 5 
mai fra kl 10.00 til kl 20.00 Vi henter 
også lopper fredag ettermiddag i 
Modum. VELKOMMEN til hyggelig 
handel lørdag 6 mai.

Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
Selvhjelpsgruppene  som frivillighets-
Menigheten samarbeider med frivillig-
hetssentralen om selvhjelpsgruppene i 
Modum. 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

Sorgen etter å ha mistet en av sine 
nærmeste i dødsfall er det som sam-
ler de fleste gruppene. Men det er 
også en sorg knyttet til det å oppleve 
at ens nærmeste blir rammet av alz-
heimer eller demens. Gruppa for på-
rørende som deler denne opplevelsen 
er godt i gang.  Likedan gruppa der 
medlemmene deler erfaringer knyttet 
til å ha overlevd incest.
 
Ikke alle gruppene 
er i drift til enhver 
tid, men tilbudet 
er der for den 
som måtte trenge 
det.  For tiden er 
4 av gruppene i 
gang, og det er plass til nye deltakere i 
alle unntatt i gruppa for pårørende 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.

Heggen kirke 
 
Rett over påske  starter arbeidet med 
å kalke veggene i korpartiet  i Heggen 
kirke. For 10 år siden begynte davæ-
rende menighetsråd  å rense  de kal-
kede veggene i korpartiet i forbindelse 
med kirkens 800 års jubileum. Det er 
lett synlig at arbeidet ikke ble sluttført. 
Heggen menighetsutvalg og Modum 
menighetsråd ønsker at  noe gjøres for 
å fullføre prosjektet før bispevisitasen 
i oktober i år. Kirkevergen mener det 
beste er å kalke hele korpartiet for å få 
en god helhetlig løsning. Etter kontakt 
med Riksantikvaren og Tunsberg bis-
kop er nå klarsignal gitt. Det er maler-
mester Bjørn Stenersen som vil utfø-
re arbeidet rett over påske. Målet er å 
få dette gjort før 17. mai.

Mens arbeidet pågår vil det være både 
stillaser og presenninger i korpartiet.
Dette til orientering .
 
Kirkevergen
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Åmot kapell
Åmot kirke er bygget på tomten 
etter Åmot kapell, som ble bygd 
som bedehus i 1892 og påbygd med 
klokketårn i 1906. Åmot kapell ble 
flere ganger pusset opp og forbed- 
ret, og hadde de siste årene en aktivi- 
tet på ca. 200 møter og arrangemen- 
ter i året. Natt til 17. mai 1994 ble 
Åmot kapell påtent og forsøkt ned- 
brent. Skadene var så betydelige at 
styret 8. juni vedtok å bygge nytt. Ved 
årsskiftet 1994/95 ble det fremlagt 
tegninger fra arkitektene Arne Åmland 
og Terje Høgenhaug som dannet 
grunnlag for det nye bygget. Kapellets 
styre vedtok i januar 1995 å forandre 
navnet fra Åmot kapell til Åmot kirke.

Åmot kirke
Åmot kirke eies av lokalbefolkningen 
og ledes av et styre bestående av en 
representant fra Misjonssambandet, 
en fra Menighetsrådet og en valgt på 
årsmøtet. 
17. mai 1995, et år etter brannforsø- 
ket, ble grunnstenen lagt ned av bis- 
kop Sigurd Osberg. Byggearbeidet ble 

påbegynt 20. juni 1995. I tillegg til den 
profesjonelle byggeledelsen var en 
rekke lokale komiteer i arbeid. Disse 
hadde ansvar for drift, utsmykning og 
inventar, orgel, lyd, lys og teknikk, 
Ungdomsstua, forsangertjeneste og 
kulturarrangementer. 
I 1998 ble bygget utvidet med flere 
kontorer og lagerrom. Total bygge- 
kostnad per 2001 var 24 millioner 
kroner. Av dette har Modum kom- 
mune betalt 6 millioner kroner. 
Modum kommune betalt 6 millioner 
kroner. Kirken ble vigslet av biskop 
Kirken ble vigslet av biskop Sigurd 
Osberg Kristi himmelfartsdag, 16. mai 
1996 – to år etter brannforsøket. 
Kirken er et godt eksempel på hvor- 
dan gammel bygge- og formtradisjon 
kan forenes med alle brukerbehovene 
som finnes i en moderne kirke. Åmot 
kirke har også klart å ta tilbake den 
plassen som kulturformidler som 
kirken har hatt gjennom tidligere tider. 
Dette har gitt kirken en anerkjennen- 
de plass blant de andre kulturstedene 
i bygda.  Kirken består av tre hoved- 
deler, kirkerommet; folkebiblioteket 
og kontoravdelingen som rommer 
kontorer for hele kirkeadministra- 
sjonen og prestene i prestegjeldet. 
Alt bindes sammen av Kirketorget. 
Modum kommune leier biblioteket, 
rom for kirkegårdsfunksjonene, kon- 
torer for alle kirkelige ansatte i pres- 
tegjeldet, samt generell leie for guds- 
tjenester, begravelser, vielser og 
konfirmant-undervisning.
I 2005 arbeidet ca. 150 personer fri- 
villig; på kirketorget, med vaktmes- 
tertjenester, i styrer, komiteer, utvalg, 
gjennom sang, musikk og annet. Mye 
av dette arbeidet skaffer inntekter 
som har stor betydning for økono- 
mien. I tillegg til de offentlig ansatte har 
kirken daglig leder i full stilling og me- 
nighetsprest i halv stilling. Disse lønnes 

gjennom givertjeneste og inntekter fra 
utleie.
Som en sjømannskirke ved Dram- 
menselva betjenes Kirketorget alle 
dager. En stab på 30-40 frivillige med- 
arbeidere tar vakter, og er vertskap 
og omvisere. Her serveres det vafler 
og kaffe hele dagen. Kirken har blitt 
et praktisk sted å leie for alle slags 
lag, foreninger og arrangementer. 
Åmot kirke har hvert år omlag 1.000 
arrangementer og samlinger. I 2005 var 
ca. 33.000 personer innom på et eller 
annet. 

Jubileum
I år feirer Åmot kirke 10 års jubi- 
leum, og vi håper at du besøker oss. 
Hele uken blir det forskjellige arran- 
gementer for barn, unge, voksne og 
 eldre – noe for enhver smak. Har du 
spørsmål til de enkelte arrangemen-
tene, kontakt gjerne daglig leder Mette 
Grøsland på 32 78 32 39. Åmot kirke 
ønsker alle hjertelig velkommen.

Jubileumsprogram
Søndag 7. mai ”SOM SKREVET 
STÅR” kl. 19.00 inngangspenger 
kr. 100,-. En forestilling hvor Svein 
Tindberg leser og leker med bibel- 
tekster. Modum Kammerkor og Per 
Arne Dahl rammer inn forestillingen 
med sang. 

Mandag 8. mai
Kl. 10.30 Hyggestund for hele bygda. 
Åresalg. Tormod Moviken tar et 
historisk tilbakeblikk og holder andakt.
Sang ved Arne Oddvar og Oskar 
Fidjestøl. Underholdning av 
1. klasse ved Enger skole.
GRATISKONSERT med Sysle 
Blandakor og Åmot Mannskor 
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Jubileums-Holy-Robic. Åmot kirkes 
trimtilbud for alle. Kl. 19.00. Gratis. 
Enkel servering etter trimmen.

Tirsdag 9. mai kl. 19.00
FOLKEFEST. Utgangspenger kr. 50,-. 
Festtale ved ordfører Odd Flattum. 
Olav Sørensen kåserer om bygda 
og kirkelivet. Åmot Horn spiller. 
Humorinnslag. Bevertning: Kanapéer 
og Mozell. 

Onsdag 10. mai
SMÅBARNSTREFF kl. 11.00 for barn 
i alderen 0-3 år. Jubileumslunsj på 
kirketorget kr. 50,-. Kom og bli med 
oss!
Kl.18.00. Gratis.
Festkveld med Tro og Lys og SMK 
Viking. Trubadur Tore Thomassen 
synger for oss og sammen med oss. 
Pause med pølsebod.

Torsdag 11. mai.
SYNG MED OSS kl. 11.00. Gratis.
Allsangkonsert med Rolf Ødegård.
Bygdas institusjoner er spesielt 
invitert.
BARNAS FESTDAG 
Kl. 17.30 Oppstart av aktivitetstorg.
Kl. 19.00 Konsert. Gratis.
Svampkasting, dans, papirbretting, 
hår, singstar, luftgeværskyting, fotball/
fartsmåling, fiskedam og siluett/
grisehale. Bålsalg av pinnebrød, pølser 
og brus, kr. 10,- per enhet.
Konsert med Seven, Åmot 
barnegospel og Modum Soul Children 
kl. 19.00.
 
Fredag 12. mai
UNGDOMMENS KVELD
Kl. 19.00 - 23.00. Gratis. Konsert med 
Heggen Gospel, Amazonas-deltakelse.
Kafé med salg av varm-mat, brus 
og godterier. Kort gudstjeneste 
ved Arild, Runar og Stian. Ulike 
utfordringer og aktiviteter.

Lørdag 13. mai
CAFE LIVE
Kl.18.00 Inngangspenger kr. 50.-.
Utekonsert med et godt utvalg av 
dyktige lokale artister, men det 
er også mulig for gjestene å bidra 
med musikalske innslag under veis. 
Servering av deilige små retter, trendy 
kaker, kaffe-latte og mineralvann. 
Siden konserten foregår i amfiet 
anbefaler vi å ta med pledd. 
Ved dårlig vær, blir konserten inne.

Søndag 14. mai
JUBILEUMSFEST-GUDSTJENESTE
Kl. 11.00 Runar J. Liodden og Stian 
Tveit. Biskop Laila Riksaasen Dahl 
holder dagens preken.
Åmot kirkes jubileumskor synger.
Søndagsskole. Hilsener og kirkekaffe.
FOTBALLKAMP ÅMOT STADION
Kl. 16.00 Inngangsbillett til Åmot IF
2. divisjons fotballkamp, 
Åmot IF – Årdal FK.

Program 
våren 2006
Torsdag 13. april – Skjærtorsdag 

19.00 Kirkekafé.
20.00 Kveldsgudstjeneste. Johan 

Østerhus og Knut Johnsen.
Søndag 16. april – 1. påskedag
 11.00 Gudstjeneste. Lise Kleven og 

Stian Tveit.
Søndag 23. april.
 11.00 Gudstjeneste. Lise Kleven.
Mandag 24. april: 10.30 Hyggestund.
 20.00-21.00 Kveldskurs i kristen 

tro.  Johannesevangeliet v/Anne 
Dahl.

Søndag 30. april
 18.30 Årsmøte for Åmot kirke.
 19.00 Kirkekafé
 20.00 Kveldsgudstjeneste. 
 Lise Kleven og Stian Tveit. 

Åmot kirke 10 år. 
JUBILEUMSUKE.
Søndag 7. mai til søndag 14. mai

Tirsdag 17. mai - Nasjonaldagen
 11.30 Gudstjeneste. Lise Kleven og 

Stian Tveit. 
 Åmot speidertropp deltar.
Søndag 21. mai
 11.00 Friluftsgudstjeneste ved 

Koboltgruvene. Runar J. Liodden og 
Håvard Svendsrud. 

Søndag 28. mai. 
 11.00 Konfirmasjons-gudstjeneste. 

Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Mandag 29. mai.
 20.00-21.00 Kveldskurs i kristen 

tro. Apostlenes gjerninger v/Runar 
J. Liodden.

Faste 
arrangementer
 
Mandager
 Hyggestund: En mandag i måneden 

kl. 10.30-12.30. 
 Sysle blandakor:  Øvelse hver 

mandag kl. 19.00. 
 Holy-Robic: Hver mandag kl. 19.00: 

Step/styrkemix.
Tirsdager
 Lungetrim: Hver tirsdag kl. 11.00-

12.00, i regi av LHL. 
 Ungdomsklubben Amazonas: 

Annenhver tirsdag kl. 18.30-
21.00. For ungdom fra 8. klasse og 
oppover i hele Modum.

Onsdager
 Småbarnstreff: Annenhver onsdag; 

for barn i alderen 0-3 år.  
 Kl. 11-12: Lunsj på Kirketorget. 
 Kl. 12-12.45: sang. 
 Speidergruppe: Møter annenhver 

onsdag.
 SMK Viking: Øvelse hver onsdag 
 kl. 17.30-20.30. 
Torsdager
 Åmot barnegospel: Hver torsdag 
 kl.  17.30-19.00. .
 Holy Robic: Hver torsdag kl. 19.00: 

Kondisjon/styrkemix. 
Fredager
 Bønnesamling  for alle interesserte  

kl. 10.00-11.00
Søndager
 Søndagsskolen: Tilbud for barn 0-

6 år under gudstjenestene i Åmot      
kirke. 

 Kjellergjengen: Søndagsskoletilbud 
for barn fra 1. klasse og oppover 
under gudstjenestene i Åmot kirke.

 Tro og Lys-gruppa: Kl. 17.00-20.00 
en søndag i måneden. 

Mandag-fredag
 Lunsj med staben: 
 Hver dag kl. 11.30. Åpen for alle.
 
Prest Runar J. Liodden og diakon Eli 
Landro er tilgjengelige  for samtale.

Utleie
Til møter, jubileer, minnesamvær, 
konfirmasjoner, dåpsselskap og 
lignende. Ta kontakt med Mette 
Grøsland, tlf. 32 78 32 39.
Kapellveien 1, 3340 Åmot
E-post adresser: 
mette.grosland@modumkirke.no
Hjemmeside for Åmot kirke: 
www.aamotkirke.no

Kirken er åpen:

Mandag – torsdag: 11.00 - 20.00
Fredag: 11.00 - 17.00
 
med forbehold om endringer
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er aktuell som leder av Modum Me- 
nighetsråd og med ny bokutgivelse.  
Han  er svært aktiv i organisasjons- og  
menighetsarbeid, og har god erfaring 
med sjelesorg. Han er lyriker, og  
bokaktuell over påske med boka 
«Tåkelys». Har også utgitt bok tidligere. 
Helge kom til Modum som kateket i 
1977, deretter virket  han som lærer 
og siden rektor på Enger skole. Nå er 
han pensjonist. Grunnen til at han og 
kona valgte å bosette seg på Modum,  
skyldes ganske enkelt at de ville bo 
midt mellom begges hjemsteder.

Beskriv deg selv med tre ord?
Allsidig, kreativ, optimistisk

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Fil. 4,6

Hva frykter du mest?
Å miste ektefellen og bli alene.

Hva gjør deg sint?
Urettferdighet og arrogante mennes- 
ker.

Hvem mener du har det klokeste hode på 
kloden, og hvorfor?
Det er heldigvis mange kloke hoder, 
det er vanskelig å velge.

Hva er det beste rådet du har fått?
Ikke prøv å være noen annen enn den 
du er. By på deg selv.

Hva gjør deg glad?
Oppmuntring.
Hvilke synder kan forlates?
Absolutt alle.

Hvilken bok leser du nå/eller har akkurat 
lest?
«Mors og fars historie» av Edvard 
Hoem.

Du er en av de første settlerne på en ny 
planet, hva har du i ryggsekken?
Bibelen, skrivepapir og penn, og så 
kaffe. Jeg bare må ha kaffe.

Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Det å gjøre noe nyttig for menigheten 
sammen med flotte mennesker.
Minst: Tidspress på møtene.

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Jeg er omgjengelig og kommuniserer 
lett. Jeg ser nok for mye tv.
Din yndlingsplate?
«Som i et speil». Meditativ musikk med 
gitar, fagott og blokkfløyte.

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var 
din?
Den dagen jeg som 22 åring fikk diag- 
nosen kronisk leddgikt var ikke særlig 
hyggelig.

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Flott orgelmusikk.

Som leder har du mange plikter. Hvilke 
kunne du gjerne være foruten?
Synes det er greit med plikter. Som 
menighetsrådsleder synes jeg det er 
bra at kirkevergen tar seg av kontor- 
arbeidet.

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Jeg sa jeg er allsidig. Det gjenspeiler 
seg også i hva jeg liker å diskutere med 
andre. Men jeg synes det er fint med 
samtaler som handler om å leve.

Stat uten kirke?
Menighetsrådet skal vel etter hvert
ha en mening om dette. Personlig så 
jobber jeg med saken.

Blasfemi-paragraf?
Paragrafen har vært sovende. Men hvis 
den kuttes helt ut kan det vel oppfattes 
som at det nå er fritt fram.
Din livsfilosofi?
Konsentrer deg om mulighetene i stedet 
for problemene og begrensningene.

Din livsfilosofi?
Konsentrer deg om mulighetene i ste- 
det for problemene og begrensnin- 
gene.

Fødselsdag: 21. november 1942
Fødested: Vestre Gausdal
Bosted: Vikersund
Utdanning:Adjunkt, Spesialpedagog
Sivilstand: Gift

Menighetsprofilen:

Helge Gutuen

Dikt av Kim André Evensen:

Den evige venn
Du hadde en venn som 
hjalp deg, 
brydde seg om deg, 
støttet deg, men forlot deg.
 
Du har en venn som 
hjelper deg, 
bryr seg om deg, støtter deg, 
og vil aldri forlate deg. 
Jesus – din evige venn.
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Det er riktig som en god kompis sa: 
«Du er egentlig et gudsord fra landet 
som trives liddelig godt i byen». Derfor 
begynner jeg i løpet av sensommeren 
som sentrumsprest i Trefoldighetskirken 
for å invitere til kveldsgudstjeneste for 
voksne annenhver søndag. Og i dag tar 
jeg avskjed med menigheten i Åmot 
kirke etter drøyt seks år. 

Det er rart å ta avskjed. Rart, fordi jeg 
er blitt så glad i mennesker der, og rart 
fordi jeg har lært så mye i møte med 
menneskers gleder og sorger i denne 
flotte bygda, Modum. Denne uken har 
jeg tatt meg tid til å glane ut av vinduet 
og tenke på hvem jeg skal dra innom på 
en takke runde. 

Da jeg begynte som prest i Åmot kirke, 
hadde jeg et ønske om at det kunne 
komme noen på innsettelsesgudstje-
nesten som ikke hadde for vane å gå i 
kirken. Jeg satte opp en liste over 25 
mennesker i bygda som jeg setter pris på, 
men som ikke er typiske kirkegjengere. 
Det var karer jeg har vært fotballtrener 
sammen med, det var foreldre av våre 
barns venner, det var bilmekanikeren 
min, naboer og ikke minst han jeg har 
kjøpt motorsag av som heter Haktor 
Walvatne. Navnet høres jo nesten ut 
som en motorsag. Av 25 inviterte kom 
22. To var opptatt med familien sin, og 
den siste sendte sin gamle mor isteden.

Det var en spennende innsettelsesguds-
tjeneste med en munter og tanke- 
vekkende kirkekaffe hvor ordføreren 
ønsket at jeg hver eneste søndag valgte 
salmen: «Gjør døren høy og porten 
vid», og hvor en frivillig reiste seg og 
takket Åmot kirke for at det var så godt 

for henne å være ærlig i denne kirken. 
Så godt at hun som en gang måtte vende 
ryggen til kirken for å kunne rette 
ryggen, nå kunne vende tilbake og gjøre 
seg overraskende erfaringer av Guds 
nåde. Jeg sto ved utgangen og takket, og 
der dukket Haktor opp med familien sin 
og sa følgende: «Dette var overraskende 
morosamt. Ja, jeg holdt nesten på å ta 
ordet på detta minnesamværet, men 
jeg våga ikke.» «Hva ville du sagt hvis 
du hadde våget», spurte jeg, og Haktor 
svarte: «Da ville jeg takka deg for at du 
kommer innom butikken selv om du 
ikke skal kjøpe noe, og dernest ville
jeg sagt at dere som arbeider i kirka må 
huske på at vi moinger trenger et alibi 
for å gå i kjærka. Det derre med nåden 
er ikke lett å forstå seg på, skal jeg si 
deg!»

Jeg forstår Haktor godt, for det meste i 
livet handler jo om å gjøre seg fortjent 
til belønning. Derfor er jeg glad for at 
jeg hver gudstjeneste, også i dag kan 
begynne med å si: «Nåde være med 
dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren 
Jesus Kristus». Ja, hele gudstjenesten 
skal i dag handle om nådens kraft. Det 
er ikke bare Haktor som synes nå
den er ubegripelig. Derfor er det ikke 
bare ord om nåden, men et nattverdbord 
som tilbyr nåden både i fast og flytende 
form så vi kan erfare den. Når jeg i dag 
inviterer til nattverd, sier jeg ikke: «Kom, 
alle som er verdige! » Men kom, for alt 
er ferdig. Jeg sier ikke: «Kom, og ta dere 
sammen! » Men kom og ta imot.

Som dere skjønner har jeg igjen invitert 
noen moinger fra listen i dag. Jeg vet at 
noen av dem kommer. Og mitt største 
ønske er at en og annen kan oppdage 
det som er tema i alle landets kirker 
denne tredje søndagen i faste: Jesus er 
ikke kommet for å ødelegge vårt liv. Han 
er kommet for å ødelegge det som kan 
ødelegge vårt liv.

En rar dag for 
et gudsord

Per Arne Dahl

prest og
statsstipendiat

Lut(h)er
øre

Navn: Knut 
Johnsen  
Alder: 59
Yrke: Organist

Aktuell:  20 års jubileum som orga- 
nist I Modum menighet. Dirigent i 
Åmot Horn de siste 6 årene.

Spiller: Alt fra Sven Ingvars til Rolling 
Stones. Statutt om ikke å lytte til  
sputnik og polsk frijazz.

Når jeg kjører til hytta, da må jeg ha 
noe å lytte til. Nei, det er ikke akkurat  
en cd lengdes kjøring. På Hamarøy 
ligger hytta. Det blir en del radio, og 
gjerne Hardrock over Dovre.

– Ja, på Hamarøy burde vel  nord- 
landsnetter være obligatorisk på 
spilleren?
Heller det enn å lese norlands trom- 
pet!  

Hva liker du aller best?
Ingen som utmerker seg, blir ofte litt 
tilfeldig, hører gjerne på radio.

Har du noen favoritter?
Ganske altetende, klassisk storband- 
jazz, hørte Count Basies gamle band  
på konserthuset … glajazz… Pappa 
bue fra Danmark.

Hvor hører du mest musikk, det blir 
vel lite på jobben? 
Lytter ikke mye til musikk på jobben, 
ifølge diakonen er det nok trøbbel med 
organist og kateket på hver  sin side.

Du savner ikke en mp3 spiller?
Gjør ikke det, men har grammofon, 
samt en gammel spolebåndspiller med 
70 talls musikk.  

Knut, du har engasjert deg i bygdas 
kulturliv?
Jeg har dirigert kor, bl.a Nykirke 

Forts. neste side

Trefoldighetskirken.
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kantori. Så ble det Drolsum musikkorps 
i 10 år, nå Åmot Horn.

Noen klager på for høyt stemme- 
leie?
Noen mener vi spiller fort, andre sakte, 
noen synes det blir for høyt eller lavt. 
Vi prøver så godt vi kan.

I jobben?
Det  kan bli kjedelig med samme salme 
spilt 7 ganger i uken, tusenvis av ganger 
iløpet av 30 år som organist, men det 
gir god rutine! Under en ryddesjau  
kom jeg over et hefte med salmer som 
ble spilt i bestemors begravelse fra 
1943. Akkurat de samme salmene da 

som nå. For øvrig trives jeg godt i yrket  
sammen med gode kolleger… de får si 
ifra  når jeg sitter å spiller med kun en 
finger, da får de bære meg ut og fjerne 
orgelkrakken.

Inge Rese

Forts. fra forrige side
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Navn F.år  Dato  Kirke

Sigrund Martinsen 1956 14.02.2006 Rud kirke 
Leif Vesetrud 1931 15.02.2006 Rud kirke 
Gjertrud Synnøve Fossen 1926 16.02.2006 Modumheimen kap. 
Jenny Othilie Weum 1919 23.02.2006 Vestre Spone kirke
Ingebjørg Kopland 1910 24.02.2006 Nykirke kirke
Magna Brox Floden 1914 28.02.2006 Åmot kirke
Erik Cato Sandnæs 1926 28.02.2006 Åmot kirke
Per Brenne 1921 01.03.2006 Nykirke kirke
Kjell Arne Strømstad 1959 01.03.2006 Heggen kirke 

Navn F.år  Dato  Kirke

Erling Gunnar Bergli 1928 03.02.2006 Nykirke kirke
Per Anker Nævra 1927 07.03.2006 Heggen kirke
Magne Kleppe 1957 08.03.2006 Heggen kirke 
Ole Arnfinn Gunbjørnsen 1930 09.03.2006 Nykirke kirke
Aase Fiane 1924 10.03.2006 Heggen kirke 
Grethe Tandberg 1924 14.03.2006 Åmot kirke
Nils Rønning 1917 16.03.2006 Heggen kirke 
Julie Dahl 1916 17.03.2006 Åmot kirke

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Sunniva Arnegård 05.02.2006 Heggen kirke
Pernille Ibsen 05.02.2006 Åmot kirke
Hedda Ludvigsen 05.02.2006 Heggen kirke
Mia Bentsen Mørch 05.02.2006 Heggen kirke
Erle Solheim 05.02.2006 Heggen kirke
Bror Magnus Runhovde Kjemperud 19.02.2006 Åmot kirke
Eivind Torgersen Skretteberg 19.02.2006 Snarum kirke
Emma Isabel Aasland 19.02.2006 Snarum kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Sebastian Kleppe Bråthen 26.02.2006 Heggen kirke
Emilie Hovde Stillerud 26.02.2006 Heggen kirke
Daniel Alexander Fagerheim 05.03.2006 Nykirke kirke
Håvard Johansen 05.03.2006 Nykirke kirke
Tuva Refsahl Kjemperud 05.03.2006 Nykirke kirke
Henry Thon 05.03.2006 Heggen kirke
Ulrik Hereng Leversby 19.03.2006 Åmot kirke
Theo Ranheim Martinsen 19.03.2006 Heggen kirke

Forts. fra side 7

Mette Grøsland, 
daglig leder, 

overrekker gave 
med oppfordring 

til deltakelse 
i neste års 

Birkebeinerrenn 
eller Vasaloppet, 

eller var det 
begge …

Lise holdt forbønn for menigheten, 
Harald for Drammensælva og naturen, 
Åse for barn og ungdom.

Elev og læremester.
 Runar Liodden var
Per Arne Dahl sin 
elev ved Menighets-
fakultetet. 
– Jesus kom ikke 
for å ødelegge livet, 
men for å ødelegge 
det som ødelegger 
livet, prekte Per 
Arne Dahl.

Kapellmester Stian Tveit (piano), Solbjørg 
Tveit (sang), Sverre Moe (sang), Hilde 
Kjøll (fiolin), Håkon Skagen (bratsj), Jan 
Ekornrud (bass) og Trym Gjermundbo 
(trommer) ga arrangementet et 
profesjonelt musikalsk preg.

Per Ole Buxrud, styreleder i Åmot 
kirke takket Per Arne Dahl for 6 
år med kunnskap og inspirasjon. 
Du evner å se alle rundt deg, sa 
Buxrud.
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GUDSTJENESTER

April
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. Kirkekafé fra kl. 19.00.
Olavskirken kl. 19.30. Bjørn 
Rasmussen og John Kristian Rolfsnes

14. april. Langfredag
Mark. 14: 26 – 15: 37
Vikersund kl. 11.00. Johan Østerhus 
og Knut Johnsen
Olavskirken kl. 19.30. 
Bjørn Rasmussen

16. april. Påskedag
Joh. 20: 1 - 10
Olavskirken kl.08.00. Ottesang v/ John 
Kristian Rolfsnes og Bjørn Rasmussen
Åmot kl. 11.00. Runar J. Liodden, 
Bjørn Rasmussen 
og Stian Tveit
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og 
Knut Johnsen

17. april. 2. påskedag
Joh. 20: 11 - 18
Snarum kl. 18.00. Påsken i ord og 
toner. 
Runar J. Liodden, Knut Johnsen m.fl.

23. april. 1.s.e.påske
Sal.116: 1 - 9
Heggen kl.11.00. Arild Løvik og 
Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Lise Kleven og 
Stian Tveit
Rud kl.17.00. Johan Østerhus og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00. Rune Stray

30. april. 2.s.e.påske
Joh. 21: 15 - 19
Heggen kl. 11.00. Runar J. Liodden,  
Stian Tveit og Modum Soulchildren
Vestre Spone kl. 17.00. Arild Løvik og 
Anne Hæhre
Åmot kl. 20.00. Lise Kleven og Stian 
Tveit. Kirkekafé kl. 19.00. 
Årsmøte for Åmot kirke kl. 18.30

Mai
1. mai
Luk. 6: 31 - 35
Nykirke kl. 12.00. Lise Kleven og 
Stian Tveit

7. mai. 3.s.e.påske
Joh. 14: 1 - 11
Snarum kl. 11.00. Jon Mamen og
 Anne Hæhre
Nykirke kl. 11.00. Johan Østerhus og 
Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00. 
Inger Ma Bjønnes

14. mai. 4.s.e.påske
Joh. 15: 10 - 17
Åmot kl. 11.00. Jubileumsgudstjeneste. 
Biskop Laila R. Dahl, Runar J. Liodden, 
Stian Tveit og kor.

17. mai
Joh. 12: 35 - 36
Heggen kl.10.30. Jon Mamen og 
Knut Johnsen
Nykirke kl.10.30. Johan Østerhus og 
Stian Tveit
Snarum kl.11.00. Arild Løvik og 
Åmot kl.11.30. Lise Kleven og 
Stian Tveit
Olavskirken kl.10.00. 
Bjørn Rasmussen

21. mai. 5.s.e.påske
Matt. 6: 6 - 13
Heggen kl. 10.30. Konfirmasjon. 
Arild Løvik og Jon Mamen
Gruvetråkka kl. 11.00. Runar J. 
Liodden og Håvard Svendsrud
Snarum kl. 12.00. Konfirmasjon. 
Arild Løvik og Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00. Berit 
Okkenhaug

25. mai. Kristi himmelfartsdag
Apg. 1: 1 - 11
Vikersund menighetssenter kl. 11.00. 
Johan Østerhus og Knut Johnsen

27. mai
Heggen kl. 13.00. Konfirmasjon. 
Arild Løvik, Jon Mamen og 
Knut Johnsen

28. mai. 6.s.e.påske
Joh. 17: 9 - 17
Åmot kl. 11.00. Konfirmasjon. 
Runar J. Liodden og Stian Tveit
Heggen kl. 11.00. Konfirmasjon. 
Arild Løvik, Jon Mamen og 
Knut Johnsen

Juni
4. juni. Pinsedag
Joh. 14: 15 - 21
Åmot kl. 11.00. Runar J. Liodden, 
John Kristian Rolfsnes og Stian Tveit
Heggen kl. 11.00. Jon Mamen og 
Knut Johnsen

5. juni. 2. pinsedag
Apg. 2: 42 - 47
Gulsrud kl. 17.00. Jon Mamen og 
Knut Johnsen
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