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«Ælva», 
fra hjørnestein og trygghet til vemod og sorg. 
– Hvis det bare fikk ryke videre fra pipene på 
fabrikken som betyr så mye for så mange!
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   Mission Mission ImImpossible?possible?
Fredag 5. mai var det duket for premiere på filmen Mission Impossible III i Modum, 
Colombia, Kypros og Sør-Afrika. Tom Cruise har nok en gang fått et umulig opp-
drag. Jeg har ikke sett filmen, men hvis denne eksplosive og fartsfylte oppfølgeren 
fortsetter i samme spor som de to foregående filmene klarer nok Tom Cruise oppdraget 
gjennom ulike halsbrekkende stunts og nervepirrende scener. 

I disse dager er det også duket for kjærkomne fridager som Kristi Himmelfartsdag og 
Pinse. Disse høytidsdagene er knyttet til oppdraget disiplene fikk av Jesus for nesten 2000 
år siden. ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, 
Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem og holde alt jeg har befalt dere.” 

Like etter at Jesus gav dem oppdraget forlot han disiplene sine. Der sto de alene tilbake - 11 
jøder - overfor en hel verden. De skulle fortelle andre mennesker om en mann som nylig ble 
henrettet til spott og spe for allmennheten. Han sto riktignok opp fra de døde, men viste seg 
aldri for Pontius Pilatus eller andre med stor innflytelse i samfunnet. Hvordan skulle de – helt 
ordinære mennesker - klare dette oppdraget? Mission Impossible? Et umulig oppdrag?

I Apostlenes gjerninger leser vi om hvordan det gikk videre. Disiplene oppnådde ingen stor 
popularitet. De ble i stedet forfulgt og fengslet. 10 av de 11 sentrale disiplene måtte bøte med 
livet. Likevel kom tusenvis av mennesker til tro på Jesus som verdens frelser. I dag kan vi se 
tilbake på over 1000 år hvor evangeliet har preget landet vårt, i politikk og rettsvesen, skole 
og kulturliv. Alt ville vært annerledes dersom disiplene hadde gitt opp. Da hadde ikke det vakre 
flagget vårt hatt et blått kors i midten. Men hemmeligheten med at disiplene lyktes handler om 
to ting. For det første, at de var fylt av Den Hellige Ånd. For det andre – de gikk ut.

Hvert år feirer vi pinse til minne om at Gud sendte sin Hellige Ånd over alle mennesker som 
tok i mot budskapet om Jesus. Den Hellige Ånd flytter fortsatt inn i alle som tror på Jesus. 
Guds Ånd er en hjelper som veileder, oppmuntrer, trøster og som virker gjennom mennesker. 
Det betyr at ordene våre kan gi en dypere trøst og en sterkere oppmuntring til andre. Det 
innebærer at handlingene våre kan få en mer avgjørende betydning i menneskers liv.

Vi har ikke fått Den Hellige Ånd for å danne en intern koseklubb som bare er glad i salmer 
og kirkekaffe, men ikke tar del i oppdraget fra Jesus. Vi har fått Den Hellige Ånd for å spre 
nyheten om at Jesus lever. Det skal vi ikke gjøre på Cruise-vis med grovkalibra våpen, slag og 
spark. ”Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren” (Sak 4:6) 

Hvordan kan flere mennesker i Modum få et levende forhold til Gud? Hvor og hvordan kan 
vi fortelle om Jesus i dag? Uten Den Hellige Ånd er vi sjanseløse. Hvis kirkebygningen er 
den eneste arenaen for formidling av evangeliet, så blir det ikke rare veksten. Vi trenger å 
bli fylt av Den Hellige Ånd for å gå ut og dele troen vår med andre. Det er ikke antallet 
av vitner som er avgjørende for Jesus. Han kan utrette mye gjennom et villig menneske 
som er tent for oppdraget hans.  

Jesus inviterer DEG til å være med på MISSION POSSIBLE i 2006. Er du med?

God pinse!
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Soknepresten har ordet
Runar Liodden:

Dere har lært meg mye i år. 
Vi har det tilfelles;  vi er sårbare, vi 
er verdifulle, vi er elsket av Gud. Jeg 
spurte dere en gang hva dere mente 
om setningen;

“Trofasthet er bedre enn kjærlighet”.

Husker dere svaret jeg fikk; 

“Det er sant, for kjærlighet kan såre, det 
gjør ikke trofasthet” 

Vi mennesker er redd for det som sårer, 
gjør vondt. Men er vi mest redd for det 
gode?  Sikkert et dumt spørsmål, men 
ved nærmere ettertanke;  er det det? 
Er det det gode vi ofte er mest redd 
for? 

Vi går glatt rundt med dårlig sam-
vittighet, gjøre det gode; - be om til-
givelse - det tør vi ikke. Vi baktaler, 
sårer, etc,. men gjøre det gode, rose, 
etc..
Er vi redd det?
 
Kjære konfirmanter.
Dere er gode.
Jeg er stolt av dere.
Ikke la noen få ødelegge dere.
Være ikke redd for det gode.

For trofasthet er bedre enn kjærlig-
het, og når trofasthet og kjærlighet går 
hånd i hånd, ja da begynner det virkelig 
å ligne på et godt liv.
Som Jesus viser oss når han møter 
Peter etter oppstandelsen.
Peter fornektet Jesus, bannet på at han 
ikke kjente han. Men Jesus er ikke redd 
for det gode og han er både trofast og 
kjærlighet.
Han møter Peter, han tilgir Peter, han 
gir Peter en livsoppgave - å fortelle 
andre om Guds trofaste kjærlighet, 
som ikke er redd for det gode. 

Du har et liv som er verdt å leve.

Lykke til med livet.
 
Hilsen  Arild Løvik

Takk konfi rmanter

SNARUM-konfirmantene    
Snarum kirke  –
søndag 21.mai kl. 12.15
Charlotte Thue Andersen
Kenneth Løvstad Bråthen
Joakim Vangen Grønvold
Maren Myrengen Hallerdalen
Jørn Larsen Indresæter
Dasja Kocherjuk
Andrea Lobben
Truls Eivind Skretteberg
Anne Tanberg Versland

GEITHUS-konfirmantene 
Heggen kirke –
søndag 21. mai kl. 10.30
Linda Tollan Berntsen
Sunniva Finnerud
Tina Marie Forsbakk
Susanne Gjelsnes
Tommy Grøtåsen
Kim Olav Haraldsen
Ruben Henriksen
Jeanett Espesett Haug
Erik Hanssen Hofton
Charlotte Austad Jahr
Caroline Fuhre Krogstad

Kristian Løvstad
Alexandra Morg
Silje Myhren
Astrid Camilla Nilsen
Steffen Pedersen
Venke Havnerås Riiber
Sindre Solli Ringen
Sigurd Sætre Sandvold
Tommy Steinsvik
Martin Johansen Sønsterud
Elise Warberg  

VIKERSUND-konfirmantene 
Heggen kirke 
lørdag 27. mai kl.13.00
Elisabeth Allard
Kristin Askheim
Trine Enger
Bendik Johan Stålsett Follesø
Leif Anders Gulsvik
Marte Sortland Halås
Ingeborg Fjelde Heimstad
Lars Ruud Jonassen
Eirik Klevstad
Silje Maria Kopland
Helge Rødsås
Anne-Mette Silseth
Robert Sundby

Kaja Cecilie Liostad Trana
Liv Reidun Vervik (Geithus)

Vikersund-konfirmantene   
Heggen kirke – 
søndag  28. mai  kl.11.00
Fredrik Berg
Jan Fuhre
Lars Kristian Haraldsrud
Katrine Hellum
Eirik Stærkeby Jelstad
Jane Kathrud
Siril Solli Kopland
Robert Lien
Kristin Lunde
Frida Nossen
Lena Marita Sandholm
Eirik Frogner Øverby

ENGER-konfirmantene   
Åmot kirke – 
søndag 28. mai  kl11.00
Stig Aspelien 
Anne Line Fredriksen
Nina-Marie Hvidsten
Christian Håkonsen
Trine Johannessen
Maria Kopland
Daniel Løvås
Truls Midtskogen Moen
Jørgen Skalstad
Mari Nilsen Skinnes
Ragnhild Øverby Terum
John Andrè Tollan
Lena J.W. Torgersen

VESTRE SPONE-konfirmantene 
Vestre Spone kirke 
søndag 11. juni kl 10.30
Espen Skaalien Gabrielli
Tony Andrè Lund
Sondre Nygård
Bjørn Olav Roness
Henning Skinstad

RUD-konfirmantene      
Rud kirke  
søndag 11. juni kl. 12.00
Sara Jubskås Bjerring
Ole Jørgen Wie Froestad
Marius Gramford
Linn Marlèn Midtskogen
Silje Sprakehaug
Petter Thon
Linn Elisabeth Thorsby
Pål-Andrè Ødegård

Konfirmanter  i  Modum     
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Det er mange år siden jeg hadde små 
barn. Jeg husker at de begge to ofte 
stilte mange spørsmål. Noen ganger 
opplevde jeg at det var morsomt 
og koselig, noen ganger slitsomt og 
krevende og noen ganger til og med 
irriterende. Noen ganger hadde jeg 
svar på rede hånd, andre ganger 
visste jeg ikke hva jeg skulle si, og 
det kunne være så ymse hvordan jeg 
taklet det... Når rekken av «hvorfor 
det?» aldri tok slutt, da kunne det 
hende at min tålmodighet tok slutt. 
Sånn var det, jeg har ikke vært den 
perfekte mor, men jeg tror jeg har 
vært bra nok..

Noen av de beste minnene fra 
barna var små er de stundene der 
jeg husker at vi kunne undre oss 
sammen. Enten det var noe ute i 
naturen der vi kunne stå og studere 
en maurtue og svarene til slutt bare 
ble noe sånt som at «ja, er det ikke 
rart!» Eller det var noe vi hadde lest 
sammen fra Bibelen som ingen av oss 
helt kunne forklare. Da var vi virkelig 

nær hverandre og kunne undre oss 
sammen og oppleve noe sammen. 

Tiden vi er i nå gir oss mange muligheter 
til å undre oss sammen: Naturen våk-
ner til liv. Høytidsdagene i kirkeåret 
kommer på rekke og rad og minner 
oss om de mange troens mysterium. 
Vi kan stå og undre oss over de små 
spirene som kommer opp av jorda. Og 

vi kan fortelle barna om 
hva som skjedde med 
Jesus i påsken. Det som 
er grunnlaget for hele vår 
kristne tro: at han døde 

og sto opp igjen og at han lever i dag! Og 
så kommer Kristi Himmelfartsdag, og 
deretter pinse. Da prøver vi å forklare 
for barna at Jesus forlot vennene sine 
den gangen i Jerusalem for å kunne 
være hos alle mennesker til alle tider 
på alle steder gjennom Den Hellig Ånd. 
Det er noe å undre seg over og ta imot 
som en gave i tro! 

Barn spør, og vi prøver å svare så 
godt vi kan. Og barna spør nok 
for å få svar, men ikke alltid. Barna 
spør kanskje først og fremst for å få 
kontakt?! Og vi får en mulighet til å 
undre oss sammen over alt vi ikke 
kan forstå, men som vi kan ta inn 
med sansene våre og i tro. 

Vi skal gi barna svar, det er jo sånn 
barn lærer. Og samtidig er det ikke 
så farlig om vi ikke alltid kan svare. 
Kanskje er det noe vi kan finne ut 
sammen, eller kanskje er det noe vi 
bare må undre oss over sammen? 

Eli Landro

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Hvorfor det?

BUSKERUD-konfirmantene 
Nykirke –
søndag 11. juni  kl.11.00
Daniel Dehli Andersen
Eirik Bakken
Guro Bergan
Randi Bråthen Dannemark
Ida Halvorsen
Caroline Haare Hauge
Mari Hoffart

Mats Thon Knutsen
Hans Johan Kopland
Marita Mogen Solbakken
Erlend Magnus Koi Solheim
Sara Skretteberg Syvertsen
Linn-Kristin Tenmann
Marius Sandberg Valvatne
Guro Vollan
Håkon André Vollan

Konfirmanter  i  Modum     

Våre veikirker  sommeren 2006:

Åmot og Heggen 

Opplysninger om veikirker i Norge kan 
hentes via internett under Kirken.no.
  
I Modum er  Åmot kirke og Heggen 
kirke veikirker i sommer. Den ene 
kirken sentralt plassert i Åmot. En 
vakker og funksjonell arbeidskirke som 
nylig har fylt 10 år. Åmot kirke er åpen  
kl. 1100 til kl. 1700 i sommersesongen. I 
helgene (lørdager og søndager) fra 2. juli 
til 13. august  er kirken åpen med guide 
tilstede  fra kl. 1300 - kl. 1800. Daglig 
leder i Åmot kirke,  Mette Grøsland, 
kan gi nærmere opplysninger.

Den andre kirken, Heggen, er en mid-
delalderkirke mer enn 800 år gammel, 
beliggende høyt og fritt med vid utsikt  
over  landskapet. Heggen kirke er et 
kulturminne med en usedvanlig fin kirke-

gård i naturskjønne omgivelser Et naturlig
mål for turister på besøk i Modum. Me-
nighetsrådet har fått laget nye prospekt-
kort av kirken, boka om Heggen kirke 
som ble utarbeidet ved 800 årsjubileet  
er til salgs, og det er utarbeidet 
informasjon om kirken på tysk, engelsk 
og italiensk. Forøvrig foreligger en  
brosjyre over alle Modums kirker.

Menighetsrådet ønsker at kirkene skal 
være et sted å søke til også utenom 
gudstjenesten. 

Fra 2. juli til 6. august er Heggen kirke 
åpen  alle 7 dager i uka fra kl. 1200 til 
kl. 1800 med guide til stede. 
  
Dersom det skulle være grupper  som 
ønsker å se kirken utenom åpningstiden, 

vil  vi også  se på muligheten for dette. 
Når  kirken er i bruk  ved vielser, begra-
velser  og  gudstjenester, vil kirken 
være  forbeholdt  disse formål. Modum 
kirkekontor er åpent kl. 1000 til 1200 
i fellesferien, og kan gi opplysninger 
om kirkelige handlinger  som foregår 
i Modum. Også  de øvrige kirkene i 
Modum kan  åpnes etter avtale med 
kirkekontoret.

Modum menighetsråd  håper at  alle 
lesere av menighetsbladet vil  bidra til å  
gjøre veikirkeordningen i Modum kjent  
og ønsker god sommer!

Velkommen til  Åmot og Heggen  
veikirker!

Kirkevergen
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Malawi
er et Lite land sør for Tanzania. 
Modum Bad ansatte gir måndlige av-
drag til et ”vann for livet” prosjekt,
og bygger i samarbeid med Kirkens 
Nødhjelp, vannpumper i flere lands-
byer i Mpando distriktet. Vi støtter 
også KN’s arbeid med foreldreløse 
barn i dette området. 
Av en prosjektgruppe på 5 fikk 3 av oss 
dra til Malawi i april i fjor, for å oppleve 
behovene på nært hold, og for å se til 
at bidragene våre går til å bygge sikre 
vannkilder.

Utfordringer
Vannmangel, sykdom og dårlig livskva-
litet, 80 % av sykdommene er relatert 
til dårlig vann, kvinnene og jentene 
bruker tiden på å gå i mange timer for 
å hente rent vann, og får dermed ikke 
tid til skole og utdanning.

Fattigdom
Malawi er et av verdens fattigste land, 

(rangert som nr 163 av 173 land). 
Langvarig tørke og feilslått maishøst 
gjør at mange lider. Denne vinteren 
har det vært ekstra kritisk. De siste 
meldingene fra KN er at bortimot 5 
millioner mennesker står i fare for å 
dø av sult.

Hiv/aids
er et av de største problemene. Man 
har medisintilgang, men det hjelper 
ikke på tom mage. Mange foreldreløse 
barn. Av 120.000 regnes 25.000 for-
eldreløse. 

Noe som gjorde sterkt inntrykk: 
– kontrastene
• stor nød og fattigdom/rik elite, 
• tørke i lavlandet/frodighet i høyden, 
• mange foreldreløse barn, store søs-
ken/tenåringer med småsøsken på 
ryggen, har overtatt foreldrerollen. 
• mottagelsen vi fikk i landsbyene der 
vi har bygd vannpumper var sterkt å 
oppleve. 

Sang og dans rundt bilene,  takknem-
lige blikk og håndtrykk. Gudstjenesten 
der vi var æresgjester og som varte 
i tre timer, med masse vakker sang 
som bare afrikanere kan. Å få synge 
og danse med disse menneskene 
gav uforglemmelige opplevelser. Alt 
arbeid som de frivillige organisasjo-
nene driver, og spesielt Kirkens Nød-
hjelp, som vi fikk oppleve fra innsiden, 
gjorde sterkt inntrykk.

Kirkens Nødhjelps rolle
Godt organisert KN med hardt arbe-
idende folk. Vi fikk besøke flere av 
KN`s prosjekter, og fikk se at arbeidet 
bar frukt og at mennesker fikk hjelp. 

Lever håpet?
Vi så en blanding av resignasjon og 
håp. Folk lever for dagen i dag, og 
planlegger ikke så mye for morgen-
dagen.
Likevel så vi håp i øynene og opplevde 
stor takknemlighet for vårt lille bidrag 
– som var, og er, lite i den store sam-
menhengen, men som vi opplevde får 
så store ringvirkninger likevel. 

Hva kan vi gjøre?
Hvert lite bidrag har stor betydning, og 
Kirkens Nødhjelp er etter min mening 
en trygg organisasjon som forvalter 
pengene godt.

Gudveig Aadland Gunnerød

Malawi Årsmøte

Gudveig Gunnerød fortalte om sin reise i  Malawi. Der opplevde hun nød og elendighet 
de fleste av oss kun observerer gjennom tv-ruta.

Modum menighet
Etter en tankevekkende  gudstjeneste 
i regi av Jon Mamen, ønsket Helge Gu-
tuen, leder i Modum Menighet vel-
kommen til  årsmøte. 

Bente Holm lot oss nyte en presen-
tasjon i lyd og bilde av aktivitetene i 
Modum menighet gjennom det siste 
året. Menighetsrådets nye medlemmer 
ble også presentert.

Therese Baardseth intervjuet så Gun-
hild Fretland om hennes forhold til 
bygda som innflytter, og hvordan kir-
kelig aktivitet, som blant annet Krik 
(kristen idretts kontakt) gir mening i 
hverdagen. Gunhild avsluttet med å si 
– er det noe du brenner for, har du lyst 
til å delta i frivillig arbeid, gå til kirken. 
Det er alltid bruk for nettopp deg.

Silje Engedahl satte pris på det gode 
fellesskapet i kristne aktiviteter. An-
dakten er en del av dette og oppleves 
som berikende fordi hun opplever å få 
gode råd med på veien. I tillegg er det 
mange koslige mennesker, masse gøy 
og leirene er et pluss.

Gro Grøsland kåserte over livet i 
kirken og møtene med mennesker i 
menigheten. En humoristisk omgang 
med tro, tvil og Holyrobics, hvor hun 
selv er leder. Med sine humorstunt,
fikk Gro de fremmøtte til å slippe 
latteren løs. Hun organiserer også 
CafeLive, hvor alle inviteres til en musi-
kalsk ”jamsession” i Åmot kirke. 

Gro understreket det viktige av å 
oppmuntre til deltakelse blant de som 
ønsker å delta i kirken, men ikke tør, 
fordi de ikke føler seg ”kristne” nok.

Runar Liodden informerte om ny 
praksis i prostiet, hvor samtlige pres-
ter må påregne tjeneste i andre kir-
kesokn innen prostiet.  For Modum-
prestene innebærer dette en til tre 
gudstjenester i tillegg til Modum i to 
av de tre nordlige kirkesoknene, Sigdal 
og Krødsherad.  Han ga også nytt i 
ansettelsesprosessen av ny sogneprest. 

Han talte også om målet vi ikke må 
glemme, det å bli praksisstudenter 
av Jesus. Den som tror han er ferdig 
utlært, er ikke utlært , men ferdig! Det 
er rom for samtlige på banen. I Guds 
rike er det ingen innbyttebenk!
  
Kirkeverge Harald Kvåse orienterte 
fra årsmeldingen. Gledelig var det
å høre at antallet deltakere i guds-
tjenester var steget fra 17200 i 2004 til 
18300 deltakere i 2005.

Regnskapet for Modum Sogn føres av 
kommunekassa. Reviderte tall viser et 
overskudd på 61000. Dette skyldes 
ikke minst tiltak iverksatt av kirketjener 
Stenbro. En radikal nedgang i utgifter 
til bl.a strøm. Kvaase nevnte også at 
Menighetsbladet nærmer seg balanse 
etter en noe turbulent økonomi de 
siste årene. 

Årsmeldingen kan hentes på Modum 
kirkekontor.

Gunhild Fretland forteller om det å være innflytter i bygda.
Fra venstre Bente Holm, Silje Engedahl, Gunhild Fretland og Therese Baardseth.

Silje Engedahl svarer 
på spørsmål fra Bente 
Holm.

Gro Grøsland kåserer 
over livet med kirken 
og menneskene hun 
møter der.

I Guds rike er det 
ingen innbyttebenk, 
sier Liodden.

Harald Kvaase 
presenterer tall fra 
årsmeldinga.

Takk, takk …
Loppemarked på Vikersund Me-
nighetssenter lørdag 6 mai ble 
en suksess og ny rekord med 
tilsammen 

 kr 58 000 
Styret vil si en hjertelig takk til 
alle givere, kjøpere og ikke minst 
hjelpere for en fantastisk innsats.  
Sekretæren i styret sa det treffende: 
“slitet er glemt og takknemligheten er 
stor.”

Inge Rese
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Helt siden Human-Etisk Forbund 
(HEF) ble etablert i Norge i 1956,
har dets tilhengere sett det som sin
hovedoppgave å forsake kristen-
dommen og alt dens vesen. Uten 
denne fienden hadde HEF ikke ek-
sistert. Human-etikerne lever i skyg-
gen av kirketårnet, skrev biskop 
Monrad Norderval i sin tid. Og der 
befinner organisasjonen seg fortsatt. 
Nå får HEF statsstøtte som tros-
samfunn. Men human-etikernes tro er 
blitt lite analysert. Det kan vare nyttig 
å sette søkelys på humanetikkens
verdensbilde, for eksempel med ut-
gangspunkt i Waldemar Brøggers bok 
«Alene i universet. En humanetikers 
verdensbilde». Nå skriver ikke Brøg-
ger på forbundets vegne. Men Brøg-
ger har vart en fremtredende repre-
sentant for HEF Og boka har i årevis 
vart annonsert og formidlet via for-
bundet.
Brøgger presenterer det humanetiske 
verdensbilde som «et strengt ateis-
tisk, moderne verdensbilde». Brøg-
ger vil være blant dem «som ikke 
tror før vi har bevis». Men han møter
problemer: Teorien om at all mate-
rie i universet kom fra en eneståen-
de «eksplosjon», har han vansker
med å godta. Han kaller denne 
«singulariteten» for en «skjønnhets-
feil». Universet kan ikke ha blitt til 
plutselig, for det minner for mye om en 
guddommelig skapelse.
Brøgger forkaster derfor «Big Bang-
teorien», i motsetning til de fleste 
naturforskere i dag. Hans begrunnelse 
for dette er ikke vitenskapelig: «Enhver 
singularitet i den reale virkeligheten kjennes 
som en uting og burde unngås. - Jeg tror at 
jeg kan anbefale en skapelses-historie med 
et minimum av ‘uting’.»
Brøgger sier at han ikke vil tro før 
han har bevis. Men selv fremfører han 
en rekke dogmatiske påstander, uten 
snev av bevisførsel. Han skriver for
eksempel: «Gud, Jesus, englene og
andre overnaturlige vesener eksis-
terer bare i den sosiale virkeligheten, 

altså i menneskenes fantasi. For tusen
år siden trodde man de fantes i 
verdensrommet. Nå finnes de ingen 
steder man selv i fantasien kan plassere 
dem.» 
Hvordan kan Brøgger dokumentere 
sin anti-tro?» Vi har sikre historiske 
kilder om Jesu liv, som satte skille 
i vår tidsregning. Og en moderne 
virkelighetsforståelse som sprenger vår 
tredimensjonale sanse-verden, burde da 
gi rikelig plass for Guds eksistens.
Brøgger beskriver galakser og kvasa-
rer i verdensrommet, og utbryter: «Det 
må ærlig talt være håpløst vanskelig for de 
troende å tenke seg Gud som opphav til 
slike gigantiske begivenheter.» 
–Mot dette kan hevdes at de utrolig 
finstemte naturkonstantene og de gode 
vilkårene for liv på jorda, vitner mer om 
en Skaper enn om tilfeldighet.
«La oss da gjøre det helt klart at intet i 
universet skjer i en bestemt hensikt.» 
Det vi tror er en hensikt, er et syns-
bedrag, skriver Brøgger. Men han 
anfører ingen bevis. Brøgger står 
undrende overfor DNA-molekylet 
og den oppskriften på celledeling 
som finnes der. «Det er så intelligent 
funnet på at man uvilkårlig blir til-
bøyelig til å tro at en høyere makt har 

vart på ferde,» skriver han, og fortsetter: 
«Men det er selvsagt ikke tilfelle. I 
virkeligheten må koden ha oppstått ved 
prøving og feiling i opptil en milliard år.» 
Brøgger innrømmer at vegringen imot 
å tenke at livet har en hensikt, henger 
sammen med «min humanetiske frykt 
for å ty til mer eller mindre overnaturlige 
krefter».
Hvordan vil så Brøgger forklare de 
biokjemiske mekanismene bak det 
ordnede livet? Han skriver: «Men hvilke 
’krefter’ er det da som driver hele 
utviklingen? Vi kan forestille oss at denne 
ordenen som i sin vanligste form tilføres 
Jorden i form av stråling fra solen, øver 
et slags trykk på de organiske stoffene. 
Det er dette «molekylære trykket» som 
er drivkraften til alt liv og all utvikling og 
all levende virksomhet.»
Dette er vrøvl! 
Vi vet at straks noe levende dør, 
starter en oppløsningsprosess der 
kompliserte organiske molekyler blir 
til gasser, vann og enklere molekyler. 
Varme påskynder denne prosessen. 
Ingen kan dokumentere eller be-
grunne hvordan livets molekyler kan 
oppstå av uorganiske stoffer bare ved 
tilfeldighet og naturlover. Men nettopp 
dette er det Brøgger påstår: «Alle levende 

På galleriet

I skyggen av kirken

vesener, fra bakterier til mennesker, er 
resultat av en uavlatelig prøving og feiling.»
Dette er et ateistisk trosdogme, et
motstykke til den kristne tro som
bekjenner at Gud har skapt alt, uni-
verset, alt levende og alle mennesker. 
Men der den kristne tro gir tilværelsen 
mening, etterlater humanetikken oss
i meningsløshet. Og det gjør human-
etikken uten å ha støtte verken fra 
vitenskapen eller fornuften.
Hvor henter så human-etikken sin 
etiske autoritet fra? Brøgger skriver: 
«De etiske normene som alle folkeslag 
eier, er i virkeligheten utviklet ved prøving 
og feiling gjennom førti tusen år.» Han 
underbygger ikke dette. Og det gjør 
han klokt i. For det er ikke enkelt å 
begrunne nestekjærlighet som resultat 

av tilfeldighet i en verden der «kampen 
for tilværelsen» avgjør hvilke individer 
som skal overleve. 

«Darwinismen kan ikke begrunne 
«det gode». Ingen etikk kan ba-
seres på naturvitenskap, fordi det 
ikke finnes noen vei fra «det som 
er» til «det som bør være».»

«Min oppgave i dette skriftet har 
vært å prøve å gi en innføring i det 
verdensbildet som danner seg når man 
nekter å tro på overnaturlige makter 
og holder seg strengt til den reale 
virkelighet,» skriver Brøgger. Men det 
han har gjort, er å demonstrere hvor 
dogmatisk man kan bli når man sten-
ger seg inne i en trang virkelighets-

forståelse. Der mennesket bare blir
betraktet som et produkt av natur-
krefter og tilfeldighet, er det fratatt 
mening og ansvar.
Human-etikerne slutter seg til men-
neskerettighetene. Og det er bra. Men 
menneskerettighetene er ikke utledet 
av et ateistisk verdensbilde. De er 
historiske frukter av kristen tro. 
Humanetikerne drar fordel av å leve 
i skyggen av kirketårnet, mens de ar-
beider aktivt for å rive ned Kirken.» De 
forstår ikke at dersom Kirken blir borte, 
vil de selv sprekke i sollyset.

Jon Kvalbein 

jkvalbei@online.no

FALSKT: Human-Etisk Forbund drar fordel av Kirken, mens de arbeider aktivt for å 
rive den ned til fordel for et ubegrunnet livssyn, mener artikkelforfatteren.

Modum menighetsblad 
kom ut med sitt første 
nummer datert januar 
1931. I bladet skriver 
redaktøren, sogneprest 
Bjerkeseth, sine tanker 
om det nye bladet.

Til Modum menigheter:
Dette blad blir sendt til alle som har 
egen husholdning i Modum. Det vil 
komme hver måned, unntagen en av 
sommermånedene. Prisen er kr 1,50 
pr. år. Men i Modum vil det bli sendt til 
alle hjem, enten det blir betalt eller ei. 
Man ønsker at det må bli mottatt. Ingen 
vil bli krevet for kontingent. Hvis det er 
noen som ikke vil se det i sitt hus, bør 
de sende det tilbake, ellers ikke.
Finansene er altså basert på frivillighet. 
Alt arbeidet med stoffet og ledelsen er 
gratis. Bladet har ingen andre utgifter 
enn trykking, ekspedisjon og porto. 
Undertegnede har tidligere i 12 år 
utgitt et sådant blad, og i en mengde 
menigheter både i by og på landet er 
der menighetsblad, som utgis på denne 
måte......

Så om selve saken
Folk tenker straks: Har vi enda ikke 
nok av blade; hva skal vi med et 

menighetsblad?
Jo, nettopp fordi der er så mange andre 
blade, bør menigheten ha sitt eget. Det 
flømmer av trykksaker av alle slags, for 
alle formål, og så skulle ikke kirken få 
komme til orde; den skulle ikke ha råd 
til å trykke en lapp en gang i mellem, og 
anbefale det største, det beste av alt, 
det som man virkelig skal leve for og 
leve på både i tid og evighet?
Dette blir nok heller ikke helt oversett 
i de andre blade; men der drukner 
det religiøse stof i den herskende 
materialisme. En klippet nylig ut en 
søndagsbetraktning, men på baksiden 
sto der en umoralsk annonse. Dessuten 
er der en mengde hjem som ikke har 
noe blad. Det er i alle fall de færreste 
hjem som har et religiøst blad, og i 
slike hjem blir man lett fremmed for 
kristendom. I vår tid er jo folk avvant 
med å gå, også med å gå til kirke; de er 
også avvant med å høre. Men de er i 
høi grad opøvet i å lese og i det hele ta 
imot synsinntrykk.
Kristendommen må nyttiggjøre seg 
dette og gjennem pressen søke å nå 
de enkelte hjem, så de fremdeles med 
rette kalles  kristne hjem.
Bladet vil ha en kristelig betraktning, 
gode fortellinger, som også delvis 
er beregnet på barn, predikantliste, 
så gudstjenestene kan bli godt be-
kjendtgjort, notiser om møter og andre 
foretagender av kristelig art eller for 
velgjørenhet. Leilighetsvis kan der også 
bli plass for andre gode formål som 
søkes fremmet i bygden…

Dette foretagende drives utelukkende 
av den beveggrunn: ”Jeg må gjøre 
hans vilje som har sendt meg så lenge 

det er dag; natten kommer, da ingen 
kan arbeide”. Alle tre Modumprester 
hjelpes ad med bladet.
Det er altså utelukkende som en 
gjerning for Gud og for menigheten. 
Må så Gud signe og bære Modum 
Menighetsblad og må menighetene 
oppbygges og styrkes ved det og 
også ved dette føle noe av de helliges 
samfunn i ”en Gud og alles Fader”.

Ærbødigst
P. Bjerkeseth

I det samme første nummer av 
menighetsbladet står det om den 
nye hjelpepresten. Som hjelpeprest i 
Modum ansatte biskopen cand. theol 
Eigil Lehmann. (Der var 22 ansøkere)  

Han er født 29.  januar 1907 i  Ber-
gen. Eigil Lehmann tok teologisk em-
betseksamen 1929, kun 22 år gammel 
og samme år også praktisk eksamen, 
begge med laud. Han ble ordinert 21. 
des og overtok hjelpeprest-stillingen 
28. des. Samme dag ble han ved 
sognepresten innsatt i Snarum. Gud gi 
ham held og glede i arbeidet her.

Eigil Lehmann var hjelpeprest i 
Modum til 1937. Så ble han prest 
på Vestlandet. Han lever ennå. Han 
abonnerer på Modum  menighetsblad. 
Menighetsbladet sender ham sin 
hilsen!

Jon Mamen

1931 – 2006

Modum menighetsblad
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Lovsangskveld
Forumet for samarbeid mellom 
kirkesamfunnene i Modum, DELTA, 
inviterer til lovsangskveld 2. pinsedag. 
Mandag 5. juni kl.18.00 er hele familien 
velkommen i Betlehems lokaler på 
Geithus. Det blir enkel servering 
og et enkelt program med mye sang 
der hensikten er fellesskapet med 
hverandre og med Gud. Kanskje blir 
det en ny tradisjon å samles til en felles 
samling på 2. pinsedag? Alle er hjertelig 
velkommen! 

Viktig temakveld i 
Åmot kirke

Tirsdag 6. juni 
inviterer fagutvalget 
for diakoni til 
temakveld. Temaet 
er krenkelser, og 
vi håper det vil 
bli et ærlig møte 
mellom mennesker 
som er opptatt 

av krenkelser. Det vil handle om en 
virkelighet som er tabu-belagt og 
som mange vil vegre seg mot å skulle 
forholde seg til, men som dessverre 
er virkelighet for mange mennesker. 
Incest er det unevnelige som også 
den som har vært utsatt for det ikke 
kan tro, fordi det er for vondt. Mange 
opplever i tillegg å møte en omverden 
som lukker øynene og på den måten 
lar være å bekrefte at et overgrep har 
skjedd. Da blir det vanskelig å stole på 
sin egen vurderingsevne og man kan 
miste seg selv. 

Vi får møte tre ressurspersoner som 
på hver sin måte er berørt av temaet 
og som vil dele av sin kunnskap og 
erfaring. De tre er Rita Berntsen, 
Benedicte Ericson og Jan A. Haug. Rita 
hadde fotoutstillingen ”Født til liv” i 
Olavskirken i 2005. Hun vil vise noen 
av bildene derfra og knytte sin fortelling 
og sine dikt til. Benedikte er prest og 
knyttet til Kirkens ressurssenter mot 

Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
Kirken samarbeider med frivillighets-
sentralen om selvhjelpsgruppene i 
Modum. Vi har grupper for ulik type 
sorg. Det 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

Ikke alle gruppene er i drift til enhver 
tid, men tilbudet er der for den som 
måtte trenge det. Skulle du ha behov 
som faller utenfor disse gruppene vil 
vi prøve å etterkomme ditt ønske. I 
vinter har 4 av gruppene vært i gang.
 
Nå når det går mot lyse vår-kvelder og 
sommer, blir det en pause i møtene. 
Du er likevel velkommen til å ta kon-
takt, så er det enklere å komme i gang 
til høsten! 

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

vold og seksuelle overgrep. Hun vil si 
noe om hvordan møte unge som har 
opplevd seksuelle overgrep og dele 
med oss utdrag av sin ”Messe for et 
skjendet barn”. Jan har skrevet boka 
”Renselsen” og vil si noe om reaksjoner 
han har fått på boka si. Boka handler 
om hans egen farmor og hennes vei fra 
fornedrelse til forsoning. 

Vi ønsker med denne kvelden å være 
med på å bryte tabuet. Det første 
skritt for å få bukt med overgrep er 
å snakke om dem. Vi må forholde oss 
både til den ondskapen som mennesker 
begår og til den smerte og skam som 
mennesker bærer på. Vi gjør det med 
et håp om at ved å få mer kunnskap 
om temaet, vil vi som enkeltpersoner 
og fellesskap kunne bli flinkere til å 
forebygge overgrep og til å forstå 
signaler. 
Det vil bli rom for spørsmål, kom-
mentarer og samtale. 

Velkommen til en viktig kveld i Åmot 
kirke tirsdag 6. juni kl.18.30.

Eli Landro

Tro og Lys 
i Haglebu fjellkirke
Søndag 11. juni er Tro og Lys i Modum 
på tur til Haglebu, og kl. 12.00 er 
alle velkommen til å komme og være 
med oss når vi skal ha gudstjeneste i 
fjellkirken der. 

Historisk vandring
Søndag 18. juni
Vestre Spone kirke kl. 10.00.
Kl. 11.30 starter historisk vandretur fra 
Butjern over Jar til Jelstad, så passerer 
vi gamle kapellangård Komperud og 
ned til Komperudstøa.
Her vil en båt frakte folk over elva til 
Kalagersia, slik det ble gjort i gamle 
dager. 
Herfra går vi til Kalager, Vassbotn og 
opp til Heggen kirke.

I sommer blir det 150 
år siden sogneprest 
Mathias Amlund ble 
født. Han ble født 
2. juli 1856 i Vardal. 
Mora døde da han 
var liten og han voks-

te opp hos slektninger i Nes på Hed-
mark. Faren var verksmester ved 
Mustad fabrikker.
Sønnen kom dit som læregutt etter 
folkeskole og konfirmasjon. Men han 
hadde lyst til å lese og 20 år gammel 
dro han til Kristiania for å gå på skole. 
Han tok eksamen artium i 1880 og 
begynte å studere teologi. I 1889 var 
han ferdig cand. theol og ble ordinert til 
tjeneste, 33 år gammel. Han vikarierte 
flere steder i Telemark og Vestfold. 
Han kom til Modum som 40-åring, 
og her ble han. Fra 1/1 1897 var han 
konstituert sogneprest i Modum. En 
vurderte å dele prestegjeldet i to. Seks 
år ble brukt til denne vurderingen. 
I 1903 var konklusjonen at Modum 
likevel skulle bestå som ett prestegjeld. 
Da ble Amlund fast tilsatt. Han hadde 
embetet til han døde i 1929. I 1895 
giftet han seg med sin kusine, Hanna 
Gustava. De fikk fire barn, som alle ble 
født på Heggen prestegård. Døtrene 
Oddveig og Gudrun, gift Olavsbye, 
levde lenge i Modum og gjorde tjeneste 
her som organister.
Amlund var en prest som folk ble 
opptatt av. Han sa det han mente. Det 
går mange risper etter Amlund. Han 
dreiv prestegården sjøl, med hjelp av 
tjenestefolk, men uten å forpakte bort 
gården. Hans kirkesyn var preget av en 
haugiansk vekkelsesbakgrunn. Han ville
gjerne at menigheten skulle ta ansvar.
Det skulle ikke bare være prestens sak 
å drive menighetsarbeid. Han var med å 
reise kapeller i Vikersund, Åmot, Gulsrud 
og Rud. Han starta ungdomsforeninger 
som Skjold og Vaaraan. Han var 
med og starte menighetspleien, 

det som siden ble diakoni og fra 
1975 den kommunale hjemmesyke-
pleien. Han var en drivkraft til å reise 
Vaaraans hus på Geithus i 1924. Han 
begynte å feire gudstjenester på 17. mai 
og Olsok. 
Han hadde forståelse for den frem-
voksende arbeiderbevegelsen, iallfall 
inntil denne ble radikalisert fram 
mot 1920-tallet. Han gikk inn i byg-
das liv som noe av en høvding. Han 
kom etter hvert i motsetning til ind-
remisjonsbevegelsen, særlig etter de 
skarpe stridighetene om den liberale 
teologi omkring 1920.
I 1926 fylte Amlund 70 år og skulle 
egentlig gå av. Men han hadde lyst til å 
oppleve det store kirkejubileet i Olsok
1930 som sogneprest.
Det ble samlet inn 3000 underskrifter 
på ønsket om at han måtte få fortsette 
ut over aldersgrensen, og han fikk lov 
til det.
Men 20. februar 1929 døde han hjemme 
på prestegården av et hjerteanfall. I 1930 
ble det reist en bauta på prestegårdens 
grunn nedenfor Heggen kirke. På den 
sees Amlunds portrett, navn og dato 
for fødsel og død, samt denne teksten:

Modums 
menigheter 
reiste denne
sten med takk 
for 32 års 
trofast og 
åndfylt virke.

Jon Mamen

Mathias 
Amlund f. 2. juli 1856

Denne veien var 
vanlig for folk som 
bodde på østsiden 
av Skuterudåsen, for 
de tilhørte Heggen 
sokn. De som gikk 
til Heggen gikk også 
tur-retur. Vi nøyer 
oss med en vei. 

Her går vi på gjengrodde stier. Det er 
hundre år siden noen gikk denne veien. 
Ta med drikke og noe å bite i. Vi raster 
underveis.

Ingar Hellerud 

Sankthans-
gudstjeneste på 
Vike Kirkeruiner!
Tid: fredag 23 juni kl. 18.00
Gudstjeneste med Jon Mamen og 
Åmot Horn. Sang ved Sysle Blanda 
Kor. Annen underholdning og leker 
for barna. 
Servering.
 
Arr: 
Heggen 
menighetsutvalg

Stilling ledig   

som guide i Heggen veikirke perioden 
2. juli til 6. aug. Arbeidstid hver dag 
fra kl. 1200 – kl.1800. I Åmot kirke  er 
stilling  ledig   som guide  i perioden 
2. juli til 13. aug. Arbeidstid hver 
lør. og søn. fra kl. 1300 til kl. 1800. 
Nærmere opplysn.  tlf. 32 78 32 30. 
Søknad sendes  Modum kirkekontor, 
Kapellvn. 1  3340 Åmot.  Frist 31. 
mai. Mrk. søknad  Heggen kirke eller 
Åmot kirke .
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er aktuell som fagforeningsleder på 
Nordic Paper Geithus AS. Fra forslaget 
om nedleggelse lå på bordet den 9. 
mars, har han sammen med ansatte 
og ledelse ved Geithusbedriften lett 
med lys og lykt for å finne løsninger til 
videre drift. 
Det hjalp ikke å være den flinkeste gut-
ten i klassen, konsernet hadde bestemt 
seg, Paulsen og folkene hans måtte gå. 
Effektivisering, kvalitetsforbedring og 
avansert prosessutvikling på Geithus 
ble ofret på investorenes alter. 130 års 
papirproduksjon og en unik bedrifts-
kultur i mange henseender går dermed 
inn i historien.

Beskriv deg selv med tre ord?
Åpen, ærlig og virksom.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
”Nærmere deg min gud” er en salme 
med et innhold som gjør inntrykk på 
meg.
 
Hva frykter du mest?
Å miste arbeidsplassen, med de kon-
sekvenser som følger.

Hva gjør deg sint?
Urettferdighet.

Hvem mener du har det klokeste hode på 
kloden, og hvorfor?
Nelson Mandela, på grunn av hans kamp 
for rettferdighet og bedre levekår for 
de svarte i sør-afrika.

Hva er det beste rådet du har fått?
Lytte til andre.

Hva gjør deg glad?
Å konstatere at andre har det bra.

Hvilke synder kan forlates?
Du får jo syndenes forlatelse når du 
ber om det, så det må bli alle.

Hvilken bok leser du nå/eller har akkurat 
lest?
Det går mest i faglitteratur, gjerne med 
mellommenneskelige forhold i fokus.

Du er en av de første settlerne på en ny 
planet, hva har du i ryggsekken?
Da har jeg vel lagt igjen alle dårlige 
holdninger og starter på ny frisk med 
nødproviant for kropp og sjel, samt en 
god porsjon optimisme.

Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Mest morsomt å arbeide med men-
nesker, samt å oppnå gode resultater 
takket være solid team-arbeid. 
Minst morsomt er konflikter.

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Det må være å skape dialog. Den 
største lasten ligger på bordet der, 
men jeg jobber seriøst med å stumpe 
røyken.

Din yndlingsplate?
Det er engler i snøen av Jonas Fjeld. 
Det er mye bra norsk musikk. 

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var 
din?
Det var 3. mai, 2006. En svært trist 
dag. Vi var optimistiske, men ble slått 
på målstreken. 

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Jonas Fjeld sin musikk.

Som leder har du mange plikter. Hvilke 
kunne du gjerne være foruten?
Trives med de fleste plikter. Det er 
slik at en må kunne takle negative, så 
vel som positive oppgaver. Viktig ikke 
å styre unna kjedelige plikter, de er en 
del av jobben og må løses.

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Jeg diskuterer gjerne de fleste tema og 
har meninger om det meste.   

Stat uten kirke?
Jeg holder en knapp på statskirke-
ordningen, men ser at enkelte forhold 
kan moderniseres.

Blasfemi-paragraf?
Det bør være grenser, spesielt når 
ondskap brukes til å krenke det som 
for mange er kjært.

Din livsfilosofi?
Det må være å skape trygge rammer 
for tilværelsen.

Hvor går veien videre nå?
I ledige stunder bruker jeg tiden til 
ettertanke. Ved gamle Majorud skole, 
var det en elev som med to setninger 
besvarte oppgaven i norsk stil, om 
følgene av å måtte flytte – ”Har aldri 
fløtt, bodd i Majorud støtt.”
Jeg står overfor et veivalg. Imidlertid 
har jeg fortsatt en jobb å gjøre for de 
ansatte her. Når porten stenges for 
godt, vil jeg velge en retning hvor jeg 
føler jeg kan bidra mest.

Inge Rese

Det ble drømmefinalen i Champions 
League. To av fotballens gentlemen og 
gledesspredere, Henry fra Arsenal og 
Ronaldinho fra Barcelona, skal lede sine 
tropper i det som kan bli vårens aller 
vakreste eventyr i Paris den 17. mai. Men 
det er ikke alltid moro å spille fotball. Det 
hender det baller på seg med skuffelser 
som kan være svært krevende å forholde 
seg til. Ta nå Arsenal, for eksempel. En 
av deres spillere som virkelig har preget 
dette London- laget er Sol Campbell. 

I en ligamatch mot West Ham i vinter 
gjorde midtstopperen til The Gunners 
og England en elendig første omgang 
hvor han ga motstanderne to billige 
mål. Sol Campbell forlot banen og 
stadionområdet i pausen, og forsvant 
i mange dager. Ifølge lagkameratene 
var Sol deprimert, og Arsenals svært 
sympatiske trener Arsene Wenger ga 
uttrykk for at han var svært bekymret 
for spilleren sin. En forsvarsspiller som 
åpenbart var forsvarsløs i en periode i 
forhold til sin egen sårbarhet. Gradvis 
kom han tilbake. I vår har han vært en 
skygge av seg selv, men sist onsdag så 
vi igjen glimt av hans tøffe eleganse i 
Arsenals forsvarsrekke.

Ball og bråtebrann
Det er prisverdig at britiske helse-
myndigheter er oppmerksomme på 
topp-idrettens belastninger og derfor 
denne våren har invitert fotball-
forbundet til samarbeid for å motivere 
fotballspillere til å søke hjelp i tide når 
det baller på seg på banen eller hjemme. 
Her har vi en jobb å gjøre i Norge også! 
Jeg glemmer ikke en kveld i begynnelsen 

av mai med sol og varme og lukten av 
bråtebrann mens vi trente smågutta. Det 
var en treningsglede uten like, og en stor 
gjeng med små bamser som så ut som 
om de hadde vært i hi hele vinteren. En 
av gutta var ikke med i den våryre leken 
som han pleide. Gutten som vanligvis 
var blant de beste, subbet rundt som 
en skygge av seg selv, og vi satte oss 
ned i gresskråningen på Nordre Åsen. 
«Hvordan er det med deg i dag?» spurte 
jeg ham. Gutten ble på grinern, og stotra 
frem: «Jeg orker ikke å gjørra noe, for 
mutter’n har fått kreft og skal opereres på 
Aker i morra. Håper at a ikke dør!» Og der 
tusla han kraftløs rundt på banen med 
sine hemmelige sorger som ingen av 
kameratene eller oss trenere visste om! 
En flott gutt som opplevde det mange 
opplever i mai. At det er grådig tungt å 
være trist når alle andre virker så glade 
og fornøyd. Det er tungt ikke å ha det 
godt når det spirer og gror overalt.

Vi må bry oss! 
Fotball kan oppleves som vårens aller 
vakreste eventyr, men det er ikke alltid
moro med fotball, slik livet slett ikke 
alltid bærer lykkens stempel. Og hvem 
har sagt at det alltid skal gå som smurt? 
Hvem har sagt at livets selvsagte mål 
er lykke og at det er en menneskerett 
å kjenne udelt glede i kroppen i mai? 
«Hvis lykken blir et mål i seg selv, 
opphører den å være lykke», sa Søren 
Kierkegaard, og peker dermed på lykke 
som en frukt av noe som er sådd i god 
jord eller lykke som en overraskende 
bonus i en mangfoldig og røff tilværelse. 
I de siste tyve årene har jeg stått på 
sidelinjen som trener i ganske mange 
timer. Jeg har vurdert prestasjoner og 
satt sammen det jeg mener er det beste 
laget. Og jeg har forsøkt å gi smågutta 
spilletid og muligheter. Men langt oftere 
skulle jeg ha spurt dem som ikke virket 
helt i farta: «Hvordan er det med deg?»  
La oss være litt oppmerksomme på 

hverandre i vårvarmen, hva enten det 
er på fotballbanen eller på andre av 
livets arenaer, og bry oss litt mer med 
hverandre enn vi ofte gjør. Vi har alle 
et ansvar for å se dem som opplever at 
det baller på seg i en fossende motstrøm 
av vårliv.

Fødselsdag: 21. mars 1960
Fødested: Drammen  
Bosted: Geithus 
Stilling: Fagforeningsleder, Nordic Paper as
Sivilstand: Gift

Per Arne Dahl

prest og
statsstipendiat

Menighetsprofi len:

Frank Paulsen
Under åpen himmel:

Når det baller på seg

Dikt av Kim André Evensen:

Takk
Takk...
Du smilte til meg.
Du sa ”hei” til meg.
Du tenkte på meg.
 
Takk...
Du hjalp meg.
Du forklarte meg.
Du brydde deg om meg.

Takk...
Du ble min venn.

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  Begr. dato  Kirke

Nilla Andersen 1929 29.03.2006 Nykirke   
Erik Thingelstad 1916 31.03.2006 Åmot kirke  
Morten Nymoen 1958 11.04.2006 Heggen kirke  
Hans Thon 1915 19.04.2006 Heggen kirke 
Morten Sørli 1968 20.04.2006 Åmot kirke 

Navn F.år  Begr. dato  Kirke

Anne Brit Jørgensen 1939 21.04.2006 Heggen kirke 
Reidun Høibakk 1930 25.04.2006 Nykirke  
Sigmund E. Wendelborg 1930 26.04.2006 Snarum kirke 
Marie Braathen 1912 27.04.2006 Heggen kirke 
Sigrid Åmotsbakken 1915 05.05.2006 Åmot kirke

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Stian Alexander Li Rese 26.03.2006 Åmot kirke
Brage Solbakken 26.03.2006 Åmot kirke
Mira Mariell Bjørnø 02.04.2006 Heggen kirke
Sunniva Thoresen Tretteteig Bolstad 02.04.2006 Rud kirke
Arn Magnus Lavik Askim 09.04.2006 Snarum kirke
Karoline Hulbak Ragnhildsrud 09.04.2006 Nykirke 
Elisabeth Anine Frydenberg 14.04.2006 Vatnås kirke
Sander Holck Helland 16.04.2006 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Hannah Holck Helland 16.04.2006 Heggen kirke
Hanna Jahren Brunes 23.04.2006 Heggen kirke
Kaisa Hildershavn Heier 23.04.2006 Heggen kirke
Sarah Elizabeth Kaldestad 23.04.2006 Heggen kirke
Ulrik Hereng Leversby 23.04.2006 Åmot kirke
Kaja Elise Næss Muller 23.04.2006 Åmot kirke
Ida Aamotsbakken 23.04.2006 Heggen kirke

Vigde
Navn Dato Kirke

Ragnhild Kaggestad og 
Håvard Tamburstuen 29.04.06 Heggen
Lill Beate Ødegård og Terje Wilthil 06.05.06 Heggen
Line Pedersen og Kristian Nitter 06.05.06 Heggen

Vår nye sogneprest
Geir Holberg (40) takker ja til jobben som ny sogneprest på Modum! For tiden bor han 
og familien i Brussel, hvor han er prest og daglig leder ved sjømannskirken. Han kommer 
opprinnelig fra Efteløt utenfor Kongsberg. Holberg er utdannet teolog og har også militær 
bakgrunn. Etter studiene ble han ordinert i Hol kirke i 1994. Etter 5 år på Geilo fulgte 
tjeneste ved sjømannskirkene i Singapore og Brussel. Nå kommer han, kona og tre barn 
til Modum og Heggen prestegård i September. Vi gleder oss, Geir!

Helge Gutuen er ute med diktsamlingen 
“Tåkelys”. Den har undertittelen “Sje-
lesorg i lysik  form”. Her øser forfatte-
ren fra sin erfaring som sjelesørger.
Noen av diktene i boken har sitt 
utspring i naturen, andre handler om 
mellommenneskelige forhold, atter 
andre tar utgangspunkt i livet med, og 
troen på Jesus.
Gutuen skriver både på bokmål og 
nynorsk, og vi finner dikt med og 
uten rim. Noen av diktene går over 
flere strofer, andre ganger blir det han 
ønsker å få fram uttrykt med noen få 
linjer.

Boktipset            Helge Gutuen med ny bok

Tåkelys

Når livets tette tåke legger seg over deg,
ser du ingen vei ut.
Men jeg har hørt om tåkelys.
Han sier om seg selv
at han er livets lys,
vil også være mitt tåkelys.
Og jeg finner veien ut.



Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER

Onsdag 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 Anne Hæhre
Åmot kl.11.30. Lise Kleven og Stian Tveit
Olavskirken kl.10.00. Bjørn Rasmussen

Søndag 21. mai. 5.s.e.påske
Matt. 6: 6 - 13
Heggen kl.10.30. Konfirmasjon. Arild Løvik, 
Jon Mamen og Knut Johnsen
Gruvetråkka kl.11.00. Runar J. Liodden og Håvard 
Svendsrud
Snarum kl.12.30. Konfirmasjon. Arild Løvik og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00. Berit Okkenhaug

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

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

Søndag 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

Torsdag 1. juni
Heggen kl.19.00. Gudstjeneste v/ Arild Løvik 
og Alfred Büchler

Søndag 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

Mandag 5. juni. 2. Pinsedag
Apg. 2: 42 - 47
Gulsrud kl. 17.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Betlehem kl. 18.00. Felles kirkelig lovsangkveld

Søndag 11. juni. Treenighetssøndag
Matt. 28: 16 - 20
Vestre Spone kl. 10.30. Konfirmasjon. 
Arild Løvik og Knut Johnsen
Nykirke kl. 11.00. Konfirmasjon. 
Runar J. Liodden og Stian Tveit
Rud kl.12.15. Konfirmasjon. Arild Løvik og 
Knut Johnsen

Rud kl.13.30. Dåpsgudstjeneste. Arild Løvik og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00. John Kristian Rolfsnes

Søndag 18. juni. 2.s.e.pinse
Fork. 12: 1 - 7
Åmot kl.11.00. Lise Wold Kleven og Stian Tveit
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Anne Hæhre
Vestre Spone kl. 10.00. Arild Løvik
Butjern kl. 11.30. Arild Løvik
Olavskirken kl. 11.00. John Kristian Rolfsnes

Fredag 23. juni. St. Hansaften
Vike kirkeruiner kl.18.00. Jon Mamen og Åmot 
horn

Søndag 25. juni. 3.s.e.pinse
Luk. 19: 1 - 10
Åmot kl. 11.00. Lise Wold Kleven og Stian Tveit
Heggen kl. 11.00. Johan Østerhus og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00. Inger Ma Bjønnes

Søndag 2. juli. 4.s.e.pinse
Luk. 15. 11 - 32
Nykirke kl. 11.00. Runar J. Liodden og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00. Eivind Hauglid

Søndag 9. juli. 5.s.e.pinse
Joh. 8: 2 - 11
Åmot kl. 11.00. Runar J. Liodden og 
Anne Hæhre

Søndag 16. juli. 6.s.e.pinse
1. Kor.12: 27 - 31
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Anne Hæhre

Søndag 23. juli. 7.s.e.pinse
Matt. 16: 24 - 27
Åmot kl. 11.00. Lise Wold Kleven og 
Anne Hæhre

Søndag 30. juli. 8.s.e.pinse
Matt. 10: 28 - 31
Heggen kl. 11.00. Johan Østerhus og 
Anne Hæhre
Snarum kl. 18.00. Runar J. Liodden og 
Anne Hæhre

Søndag 6. august. 9.s.e.pinse
Matt. 7: 21 - 29
Åmot kl. 11.00. Lise Kleven og Anne Hæhre
Vikersund kl. 17.00. Johan Østerhus og 
Anne Hæhre

Søndag 13. august. 10.s.e.pinse
Luk. 12: 42 - 48
Nykirke kl.11.00. Runar J. Liodden & Stian Tveit
Heggen kl.11.00. Johan Østerhus og Knut Johnsen
Ruud kl. 17.00. Johan Østerhus og Knut Johnsen

Søndag 20. august. 11.s.e.pinse
Joh. 6: 66 - 69
Olavskirken kl.11.00. Modum Bad-dagen
Rud kl.17.00. Knut Johnsen

Søndag 27. august. 12.s.e.pinse
Luk. 9: 57 - 62
Blaafarveværket kl.11.00. Felles gudstjeneste 
for hele Modum. 
Lise Kleven, Runar J. Liodden, Stian Tveit,
Modum kammerkor og Åmot horn

Søndag 3. september. 13.s.e.pinse
Matt. 12: 33 – 37
Nykirke kl. 11.00. Konfirmantpresentasjon 
og jubileum. Runar J. Liodden og Stian Tveit
Heggen kl. 11.00. Konfirmantpresentasjon. 
Arild Løvik og Anne Hæhre
Rud kl. 17.00. Konfirmantpresentasjon. 
Arild Løvik og Anne Hæhre

Søndag 10. september.14.s.e.pinse
Matt. 5: 43 – 48
Åmot kl. 11.00. Konfirmantpresentasjon. 
Runar J. Liodden og Stian Tveit
Snarum kl. 11.00. Konfirmantpresentasjon/ 
jubileum. Arild Løvik og Knut Johnsen
Vikersund kl. 19.00. Tro og lys-gudstjeneste

Søndag 17. september. 15.s.e.pinse
Joh. 5: 1 – 15
Åmot kl. 11.00. Utdeling av Min kirkebok til 
4-åringer. Runar J. Liodden, Stian Tveit og 
Åmot barnegospel.
Heggen kl. 11.00. Konfirmantpresentasjon. 
Arild Løvik og Knut Johnsen
Vestre Spone kl. 17.00. Konfirmantpresentasjon. 
Arild Løvik og Knut Johnsen

Søndag 24. september. 16.s.e.pinse
Luk. 10: 38 – 42
Vikersund kl. 11.00. Geir Holberg, Stian Tveit 
og Modum Soul children
Snarum kl. 17.00. Utdeling av Min kirkebok til 
4-åringer. Arild Løvik og Knut Johnsen 
Åmot kl. 20.00. Lise Kleven og Stian Tveit

1931 – 2006

Modum menighetsblad

Med forbehold om endringer: Følg med i avisen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




