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   Bli med på laget
Etter en lang sommer er et nytt skole- og studieår i gang. Alle 
aktivitetene for barn, ungdommer og voksne har nyskrevne terminlister. 
Hvilken rolle spiller du i dette mylderet av liv? Er det bruk for deg? 
Som 16-åring dro jeg med laget mitt til Ekebergsletta i Oslo full av 
forventninger. Selv om vi nådde åttendedelsfi nalen ble Norway Cup en 
nedtur for min del. Jeg fi kk ikke spille et eneste minutt for laget i denne 
turneringen. Heldigvis har jeg fått overgang til et annet lag. 

Jeg har fått plass på Guds lag. Det skyldes verken gode karakterer fra videregående, 
arbeidserfaring eller fysiske tester. Jeg har fått plass på laget fordi Gud ønsket å ha meg med, 
fordi han er glad i meg og har bruk for meg. Jeg ble ikke prest for å sikre plassen på laget hans. 
For Gud inviterer alle til å bli med. Han vil ha med deg også!

Er du god nok? Fotballtreneren min vurderte meg som en dårligere fotballspiller enn 
lagkameratene mine. Derfor ble jeg satt på sidelinjen. Men på Guds lag er det ingen innbytterbenk! 
Alle får fast plass med en gang. For Gud opererer verken med aldersbestemte lag eller med 
et stjernespekket landslag av proffer. På Gud ene lag er det plass til alle – utålmodige barn, 
opprørske tenåringer, uføretrygdede voksne og forsiktige eldre. Gud ønsker å trene oss opp 
og oppmuntrer oss underveis: ”Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! 
For Herren din Gud er med deg i all din ferd.” (Jos 1:9) 

Bibelen forteller mange steder om hvordan Gud kaller ulike mennesker til å bli med på laget 
hans. Gud møter ofte motstand – ’Jeg er for ung’, ’Jeg er for gammel’ eller som Moses da Gud 
ba han om å overtale Farao til å frigi israelittene fra slaveriet i Egypt: ”Hør meg, Herre! Jeg har 
aldri vært noen ordets mann.... Jeg har vanskelig for å tale og uttrykke meg.” Moses fikk følgende 
svar fra Gud: ”Hvem er det som har gitt mennesket munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, 
seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, så skal jeg være med deg når du taler, og lære 
deg hva du skal si!” (2. Mos 4,10-12) Gud forventer ikke at vi skal mestre oppgaven fra første dag, 
men vil tålmodig trene og lære oss opp. 

Våre begrensninger er altså ingen hindring for Gud. Faktisk er det en fordel, fordi svakheten vår 
gjør oss avhengig av Gud. Det er helt avgjørende. Som kapteinen på laget, Jesus, sier: ”Uten meg 
kan dere intet gjøre!” (Joh 15,5). Moses ble til slutt med på laget. Israel ble satt fri, men ikke på 
grunn av Moses alene. Uten Gud hadde Moses vært sjanseløs. Uten at frigjøringen hadde vært 
en del av Guds plan, ville ikke Moses ha oppnådd dette resultatet. 
Den enkelte av oss kan godt komme med forslag til formasjon, taktikk og spillestil, men 
det er treneren vår, Gud, som tar avgjørelsene. Han terper hele tiden på to ting som laget 
skal konsentrere seg om: få med flere på laget og å spille med ekte og levende 
kjærlighet. 

Dette møter selvfølgelig motstand. Motstanderen vår er ikke Vålerenga 2, den sinte naboen 
eller den slitsomme arbeidskollegaen, men Djevelen, Satan. Ordet ’Satan’ betyr rett og 
slett ’motstander’. Han elsker å demotivere oss, skape motløshet, slukke håpet, nøre opp 
under misunnelse, skadefryd, baktalelse, stolthet og uvennskap. Han jobber verden over 
og døgnet rundt for å lamme vårt spill på Guds lag eller holde oss passivt på sidelinjen. 
Arenaen for denne kampen er ikke bare kunstgressbanen i Åmot, Rolighetsmoen eller 
kirkene i Modum. Guds arena omfatter hele verden og hele livet vårt. Det handler om 
hvordan vi lever med hverandre. Kampen spilles også på arbeidsplassen, som bilister 
i trafikken, når vi deler en arv i familien, på campingferie i Stavern! Gud heier på oss 
og sørger for hvile & påfyll av næring til å fortsette kampen.
Gud vil ha deg med på laget. Blir du med?
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Elisabeth Sørumshagen (24) fra Viker-
sund gjør seg i disse dager klar til å
reise til Madagaskar i tjeneste for Det
Norske Misjonsselskap.  Hun er utdan-
net sosionom med bachelorgrad i kri-
minalogi og har dermed en meget bra 
miljøterapeutisk utdannelse. Elisabeth 
skal være ettåring og miljøarbeider for 
de norske misjonærbarna som går på 
den norske skolen i Antsirabe. Tidligere 
var det internat i Antsirabe og alle de 
norske barna bodde der så lenge de 
gikk på skole. I dag er internatet nedlagt 
og ordningen er en annen. Barna bor 
i dag for det meste hjemme hos sine 
foreldre.

Aktivitør for norske barn
Det kan bli noe reising også, innrømmer 
hun og viser til at hun også får et visst 
ansvar for barna som bor andre steder 
på øya. Selv om Madagaskar kan se liten 
ut på kartet, så er den atskillig større enn 
Norge, og avstandene kan være store, 
blant annet fordi kommunikasjonene er 
mye dårligere enn det vi er vant til her 
hjemme. 
– Jeg blir en slags aktivitør og får ansvar 
for barnas fritid, sier hun og nekter for 
at hun får noen misjonærstatus.
– Jeg skal jobbe for misjonærene slik 
at de får en lettere hverdag, sier hun 
og legger til at det er mange måter å 
jobbe på selv om man ikke akkurat er 
misjonær.

Skal lede norsk-gassisk 
ungdomskor
Hun er imidlertid også meget mu-
sikkinteressert, synger og spiller en del
selv og har bakgrunn i Heggen Gospel 
som akkurat har kommet hjem fra 
turne i Tyskland, noe Elisabeth var 
med på. Selv forbereder hun seg nå på 
å lede et norsk-gassisk ungdomskor i 
Antsirabe. Elisabeth ser fram til å reise 
og gleder seg til å ta fatt.
– Jeg har tenkt lenge på dette. Jeg 

hadde lyst til å utfordre meg selv til å 
få andre opplevelser. Vi sitter litt for 
trygt her oppe i nord. Jeg hadde lyst 
til å reise til et land som er vesentlig 
annerledes enn det jeg kommer fra. 
Det Norske Misjonsselskap hadde 
behov for ett-åringer i fl ere land, men 
Madagaskar var mitt førstevalg fordi 
stillingsbeskrivelsen passet veldig godt 
til mine ønsker, forteller hun.

Stort misjonsengasjement i 
Modum
Menigheten i Modum har hatt et 
sterkt engasjement for Madagaskar. 
For 6 år siden hadde man et prosjekt 
for døvearbeidet på øya. I dag er 

menigheten opptatt av et diakonalt 
ungdomssenter i Antsirabe. Begge pro-
sjektene er i regi av Det Norske 
Misjonsselskap. Misjonsbevisstheten 
står med andre ord sterkt i Elisabeths 
hjemmemenigheten. Hun nekter imid-
lertid for at det har hatt noen avgjørende 
betydning for hennes valg.
– Men når menigheten først er engasjert 
i et prosjekt på Antsirabe i regi av Det 
Norske Misjonsselskap, synes jeg det 
er naturlig å oppdatere meg å dette, 
smiler hun.

Steinar Sund

Fra Vikersund  
til Madagaskar

Misjonsprosjekt Madagaskar
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Jeg kjenner
ham ikke… 

Slik lød det  fra en kjent person i en 
presset situasjon. Han  sto i overhen-
gende fare  for  å bli identifisert med 
Jesus og hans etterfølgere.
– ”Jeg tror ikke jeg vil ta belastningen  ved 
å bli identifisert med Israel ved å selge 
lodd for Den Norske Israelsmisjon”.
Ja, så enkelt kan man altså unngå å skaffe 
seg et frynsete navn og rykte . Tenk om 
mitt engasjement for å dele evangeliet 

om den levende Jesus Messias  med 
jøder verden over (og nordmenn  
her hjemme), skulle bli misforstått dit 
hen at jeg blindt støtter den israelske  
regjerings disposisjoner.
Jesus  ble født som jøde, var sendt til de 
fortapte får av Israels hus, og gjennom 
hans folk (Abrahams ætlinger) skal alle 
jordens folk bli velsignet. Kjenner du 
ham?

Den beste måten å velsigne jødene på  
er å gi dem de gode nyhetene  om Jesus, 
– også om det skulle koste meg litt. Han 
gav alt, – til og med sitt gode navn og 
rykte.

Morten Kravik 

Misjonssekretær
Den Norske Israelsmisjon

Sekularistene ønsker å fjerne folke-
kirken. Noen vil til og med fjerne 
religiøsiteten i samfunnet. Et argument 
man i første omgang bruker, er det 
flerkulturelle samfunn, vi må gi plass 
til andres religion også. Spesielt argu-
menteres det med at muslimene er 
en religiøs minoritet som ikke må 
forskjellsbehandles. Jeg tror derimot 
at muslimene frykter gudløsheten mer 
enn kristendommen.

Det er derimot folks manglende for-
ståelse for kristendommens rolle i 
kulturen som gjør meg bekymret. 
Man kan ikke uten videre skuffe unna 
kristendommen. Den behøves i det 
offentlige rom. Kristendommen står 
idag som en fruktbar verdileverandør 
til vår kultur og vårt samfunn.

Forbindelsen stat–kirke kan også for-
svares av rent historiske grunner.  
Statskirken er ikke til kun for kirkens 
skyld, men også for statens egen 
skyld. Den moderne velferdstaten er 
et produkt av stat og kirke og utgjør 
en enhet i Norge. Dette er et aspekt 

ved den lutherske reformasjon vi ofte 
glemmer. Vi Nordmenn følger derfor 
uanstrengt det gamle bibelordet som 
sier at vi skal gi keiseren det som er 
keiserens, og Gud det som  Guds er. For 
i Norge har Gud og keiseren samme 
adresse, nemlig Stortinget. 

Dette ser vi ved at  staten sørger for 
at vi følger kirkeåret, at den Norske 
stats nestekjærlighet bidrar med gratis 
helsestell og gratis skolegang, og hvor 
det også undervises i kristendom.

Det er ikke bare innefor økonomiske 
bånd vi bekymrer oss for et skille, men 
også for de mer uangripelige åndelige 
bånd som blant annnet har gitt oss 
helligdagslovgivningen. En  opphevelse 
av lukkevedtektene og avskaffelse 
av helligdager vil gi oss en konstant 
kulturell jet-lag som konsekvens.

En annen bivirkning vil være kristne som 
kun respekterer de såkalte nykristne, 
eller kjernemenighetene, og vil raskt 
glemme de kultur-kristne, julaftens-
kristne og de folkereligiøse. Vi får en 

isolasjon og løsrivelse som gir en kirke 
for de få. 

Kirkens mulighet for å forkynne evan-
geliet i Norge er i høyeste grad avhen-
gig av goodwill og troverdighet. Vi skal 
heller ikke glemme, at ved siden av 
koblingen mellom det hellige og det 
alminnelige, har vi også et kongehus, 
som typisk norsk er en viktig del av 
folkekirken.

Men det er jo som sagt også for statens 
skyld at vi bør holde på den nåværende 
formen. Staten kan ikke unnvære et 
verdigrunnlag. Demokratiet er bare 
en rammeordning som i grunnen kan 
inneholde hva som helst. Det folkelige 
former kirken, og kirken har samtidig 
støpt det folkelige i sine former. Dette 
er en viktig del av vår kulturarv. Derfor 
bør staten ha kristendommen som sin 
verdileverandør.

Staten trenger noen å holde i hånden, 
og da er kirken den perfekte partner.

Inge Rese

Staten trenger noen å holde i hånden
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”Jeg tror 
det ikke før 
jeg får se 
det” lyder 
refrenget i 
en barne-

sang. Dåpen er noe vi både 
kan se og føle gjennom 
dåpshandlingen i kirken. Er 
dåpen allikevel for enkel til 
at vi kan tro den? 

De fleste samfunn har sine egne måter 
for å markere at et barn er kommet 
til verden. I hinduismen, for eksempel, 
begynner ritualene allerede før barnet 
er født, for å sikre både morens og 
barnets sikkerhet. 
Etter hvert som barna vokser til er 
andre ritualer med på å markere 
overgangen mellom barn og voksen, 
gift og ugift og til slutt det at et liv er 
over. 
I noen kulturer er overgangsritene 
kompliserte, de kan gå over flere dager 
og er i enkelte tilfeller smertefulle eller 
medfører isolasjon fra samfunnet for 
en periode.

Den kristne dåpen er mer enn et 
livsrituale. Den er inngangen til et 
nytt liv i troen på Gud og det kristne 
fellesskapet. 
I dåpen får vi Den hellige Ånd, blir 
Guds barn og blir medlemmer av 
menigheten. Det tar ikke lang tid; i 
løpet av få minutter er dåpshandlingen 
over, og barnet ( eller den som døpes 
) er døpt.
Er dette for enkelt til å tro? Ville vi 
kommet til dåpen med barna våre 
dersom det hadde medført lange og 
mystiske seremonier? 

Bibelen forteller oss om hærføreren 
Naaman ( 2. Kongebok kap.5 ) som 
hadde en hudsykdom. Han ble anbefalt 
å dra til profeten Elisja for å få hjelp 
mot sykdommen. Da han vel kom frem, 
sendte Elisja bud ut til ham og ba ham 

helt enkelt om å gå og vaske 
seg sju ganger i Jordan, så 
skulle han bli frisk.
Naaman ble rasende og 
sa: «Jeg trodde da at han 
ville komme ut til meg, stå 
fram og påkalle Herren sin 
Gud og føre hånden fram 
og tilbake over det syke 
sted, så jeg ble befridd for 
sykdommen.»  Skulle han 
bade, kunne han like godt 
gjort det hjemme i sitt 
eget land.

Naaman syntes at det å bade i 
Jordan var alt for enkelt. Han hadde 
hatt forventninger om at noe mer 
komplisert måtte til for å bli kvitt 
sykdommen.
Heldigvis hadde han tjenere med seg, 
og de syntes nok at han fikk prøve når 
de først hadde reist den lange veien. 
De sa: «Kjære husbond, hadde profeten 
pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da 
ha gjort det? Hvor mye mer nå når han 
bare sier til deg at du skal vaske deg og 
bli ren!»  Så dukket han seg sju ganger 
i elven, slik Elisja hadde sagt. Da ble 
kroppen hans frisk igjen som kroppen 
til en liten gutt, fortelles det.

Rema 1000-kjedens motto er: Det 
enkleste er ofte det beste.
Det gjelder også i dåpen: Gud pålegger 
oss ikke vanskelige ritualer for at vi 
skal kunne komme til ham. Han ber oss 
ikke hente vann fra en hellig kilde langt 
unna til døpefonten, heller. Dåpsvannet 
tapper vi fra springen. 
Gud har gjort det enkelt for oss. Derfor 
kan vi med takk og tro bære barna 
våre til dåpen. Så er det opp til oss selv 
hvor mye vi vil gjøre ut av resten av 
dåpsdagen. 

Lise W. Kleven

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Det enkleste er ofte det beste
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Skuterudåsen
Søndag, den  18. juni startet en  histo-
risk vandretur fra Butjern i Skute-
rudåsen til Heggen kirke. Turen gikk
ned Storsteinveien over Jar til Jel-
stad, der stoppet vi ved den gamle 
kapellangården Komperud. 

Planteskolen
Ingar Hellerud fortalte om  sokneprest 
ChristianTeilmann. På Komperud  star-
tet Teilmann  landets første plante-
skole i sitt slag. Dette var  i siste halvdel 
av 1700-tallet. Restene av arbeidet hans 
ser vi fortsatt spor av rundt gården. 
Epletrærne på eldre gårder i Modum, 
har sine aner herfra.
Teilmann hadde stor betydning for 
hagebruk, ikke bare på Modum, men 
kanskje hele landet for øvrig. Han var 
ved siden av sin embedsutdannelse 
overordentlig interessert i hagebruk. 
Således var han en kapasitet på området, 
og tilførte nye ideer om hvordan jorda 
best skulle dyrkes. Turgåerne var enige i 
at man burde satt opp et minnesmerke 
over dette prosjektet. Kanskje et 
monument ved andedammen hadde 
vært på sin plass?

Den siste ferjemann
Veien ned til Komperudstøa var bratt 
og sikkert en utfordring vinterstid. 
Elva bød også på problemer for 
kirkegjengerne, spesielt ved stor 
vannføring og ved tømmerfløting. 

Hellerud kunnne fortelle at siste 
ferjemann som bodde her, døde i 1885. 
Da tok kona over. Dette var onkel 
og tante til Skomaker Ola Moen fra 
Geithus. Da bruene kom på tampen av 
1800 tallet, ble ferjemannen overfødig. 
Ferjemannen i dag, var for anledningen 
gjenoppstått i Erik Gudbrandsens skik-
kelse. Han rodde oss over elva til 
Kalagersia.

Vassbønn
Einar Strand og Morten Andersen 
hadde god kunnskap om gårder og 
lokal historie  fra Kalager  og opp til 
Heggen. Visste du at birkebeinerne 
og kong Håkon Håkonsson rastet på 
Bentsborg, at kong Håkon den 7 var 
her, at Hans Nilsen Hauge holdt møte 
her, og at det var brennvinsutsalg på 
Bentsborg lenge før polet var påtenkt 
i Vikersund?
Videre gikk vi opp til Nestegården 
og ut til Heggen Kirke. På denne 
strekningen er det god utsikt utover 
bygda, og vi kunne følge  etappen vi 
hadde tilbakelagt.
Denne veien var vanlig for folk som 
bodde på østsida av Skuterudåsen å 
benytte, for de tilhørte Heggen sokn. 
Det er verdt å merke seg at de som 
gikk til Heggen den gangen, også gikk 
tilbake samme veien. Med seks dagers 
arbeidsuke og søndag som eneste 
fridag, kan vi ikke annet enn å være 
imponert. 

Men de gikk kanskje ikke i kirken hver 
søndag, de heller? 

Inge Rese

På gjengrodde stier

Her ser vi 
ferjemannen Erik 
Gudbrandsen, som 
ved hjelp av Audun 
Eriksen bukserer 
båten med Clary 
Jørgensen, Ingar 
Hellerud (med 
ryggen til) og Svend 
Jørgensen.

– Primus motor Ingar Hellerud (i midten), 
Audun Eriksen (foran til høyre) i  tidsriktige 
gevanter.

– Frida Kristoffersen var eldst blant de 
godt voksne med god lokalkunnskap. Hun 
fylte nylig 85 år, gratulerer!

– Huset ved Butjern rommet i sin tid to 
familier.

I fergekø: Erling Hartviksen, Svend og 
Clary Jørgensen, Frida Kristoffersen.
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Velkommen til 
jubileumsfeiring

Gulsrud kirke feirer 
75 års jubileum i år, 
og Gulsrud Menig-
hetsutvalg ønsker 
velkommen til jubi-
leumsfeiring.

Det første Gulsrud kapell 
brant i 1930,  men allerede året 
etter, nærmere bestemt den 
25.  november 1931,  ble dagens 
kirke innviet. Dette mener 
Gulsrud Menighetsutvalg bør 
markeres, og inviterer herved 
alle østmoinger til feiringen.

Jubileumskonsert
søndag 24. september 
kl 17.00:
•  Arctic Guitar Trio 
 og Davidsen Duo spiller
• Lena Grøtterud synger 

med akkompagnement på orgel 
 av Jan Fredrik Heier
•  Jon Mamen forteller historien 
 om Gulsrud kirke
Det blir allsang, etterfulgt av kirkekaffe 
etter konserten.

Jubileumsgudstjeneste
søndag 26. november kl 11.00.
Gudstjeneste ved Jon Mamen Sysle 
Blandede Kor. Det blir kaffe med jubi-
leumskake etter gudstjenesten.

Det vil bli lagt ut lapper i postkassene 
som en påminnelse
i forkant av det enkelte arrangement.

Vårt ønske for feiringen er en fullsatt 
kirke ved begge arrangementene,
og vi håper derfor at bygda støtter opp 
om sin kirke!

Med vennlig hilsen
Gulsrud Menighetsutvalg

Dikt av Aagot Røgeberg.
Et velkommen og lykke på reisen
for nybygget i 1931.

Orgelbruset
Kirkehuset
fyller med sin sterke sang
Unge gamle
hit seg samle
lytte til den dype klang
Hjertet banker glade slag
Gud skje lov for denne dag!

Rike skatter
møter atter
Reist på ny er kirketak
Her skal være
hjemmet kjær
under striden dag for dag
Signet sted for oss på jord
Herrens hus ved Tyrifjord.

Villsomt vanker
trette tanker
som en fugl foruten ly
salmen, ordet
nattverdsbordet
sjenker kraft til strid på ny
Signe Gud hver stille stund
senker fred i hjertebunn!

Tid skal svinne
Alltid skinne
himmellys i huset her
lede mange
hjerter bange
hjem til evig morgenskjær
signe Gud de store små
at vi alle dit kan nå!

Hentet fra boken 
Øst-Modum
Naturen – folket – grendelaget
Forfatter: Thure Lund
Utgiver: Øst-Modum Grendelag
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En morgen dro en middelaldrende mann 
ved navn Chris som vanlig hjemmefra. 
Men dette var likevel ingen vanlig dag. I 
stedet for å dra på jobben i sin britiske 
småby, dro han av gårde til London. 
Der ble han stående på perrongen med 
en visshet om at han ikke lenger likte 
hvem han selv hadde blitt. Familie, jobb, 
tilværelsen selv, ingen ting ga lenger noe 
mening. Men nå så han også noe annet, 
et tog et stykke unna, kjørende med god 
fart i retning mot ham i sporet på den 
andre siden av perrongen. Et par raske 
skritt ut i sporet var alt som skulle til for 
å kunne få slutt på marerittet. Men Chris 
ble stående. Han ble stående og se på 
toget idet det saktnet farten, stanset og 
gjorde seg klart til å ta imot passasjerer. 
Det var toget til Paris. Chris kom aldri 
på jobben den dagen. Han gikk i stedet 
om bord på toget til Paris.

Tusener av mennesker forsvinner hvert
år. Sporløst. Mange blir ofre for forbry-
telser. Andre igjen velger selv å forsvinne. 
På et eller annet punkt synes tilværelsen 
så fullstendig meningsløs at den eneste 
utveien synes å være komme bort. 
Langt bort. Fra alt. Tilbake står familie 
og venner, fortvilet med ingenting annet 
igjen enn uvissheten. Vi har alle sett de 
etterlattes sorg uttrykt i avisoppslag og 
plakater som etterlyser den savnede.
Mens hans kone og barn satt hjemme 
i Storbritannia, mer og mer fortvilet, 
vandret Chris rundt i Paris’ gater og for 
første gang på lang tid følte seg noe i 
nærhet av levende. Etter et par dager 
fant han likevel ut at Paris ikke var noe 
blivende sted. Så han gikk om bord på 
et nytt tog. Franske, ukjente stedsnavn 
ble ropt opp ett etter ett. Til slutt hørte 
han enda et navn, mens toget vandret 
gjennom et bølgende landskap full av 
vinranker. Dette er stedet, tenkte Chris, 
og gikk av toget.

Familie og venner engasjerte etterfors-
kere for å finne ut av hvor han var blitt av. 
Chris arbeidet på en fransk bondegård. 
Mens fortvilelsen bare vokste blant hans 
gamle venner og familie, bygget Chris 

møysommelig opp et helt nytt liv for 
seg selv.

Jeg hadde engang en lillebror
Da han var bare nitten år, forsvant han 
også. Men han valgte ikke å ta toget til 
Paris. Han valgte å hive seg foran. Som 
enhver som har vært i en lignende 
situasjon vet, er det umulig å sette 
fullstendig ord på hvordan jeg og resten 
av familien hadde det da.  Alt, absolutt 
alt, brister.

På grunn av min brors valg den gangen 
for seksten år siden, slapp vi uvissheten. 
Vi satt i stedet igjen med en absolutt og 
ubegripelig sikkerhet.
Forskning på mennesker som har forsøkt 
å ta livet sitt, viser at for mange av dem 
syntes en løsning på alle problemer å 
komme frem akkurat i det øyeblikket de 
er i ferd med å ta livet av seg. En studie av 
515 mennesker som i aller siste liten ble 
stoppet fra å hive seg fra Golden Gate-
broen i San Francisco, viste at bare seks 

prosent av disse tok livet av seg senere.  
Vi har selvfølgelig ingen forskning som 
kan si noe om hva de som klarer å ta 
livet av seg føler i dødsøyeblikket. At 
noen ved å overleve et selvmordsforsøk 
finner svaret, er selvfølgelig en trøst for 
dem det gjelder, men samtidig ikke en 
løsning man kan anbefale noen som helst. 
Så altfor, altfor mange som forsøker å 
ta livet av seg, ender jo ikke opp som 
statistiske selvmordsforsøk, men som 
selvmord. Ethvert forsøk har dessverre 
alltid den muligheten.
Mennesker som velger å forsvinne 
sporløst, gjør det ikke fordi det bare har 
en artig innskytelse. De gjør det fordi 
de ser dette som en siste utvei fra en 
absolutt håpløs tilværelse. Sånn sett er 
det stor likhet mellom mennesker som 
forsvinner og mennesker som prøver å 
ta livet av seg. Forskjellen er at om man 
forsvinner, gir man seg selv både en helt 
ny mulighet, samtidig som man heller 
ikke utelukker muligheten til å komme 
tilbake. 

På galleriet

Toget til Paris

Tusener av mennesker forsvinner hvert år. Sporløst. Mange blir ofre for forbrytelser. 
Andre igjen velger selv å forsvinne. På et eller annet punkt synes tilværelsen så fullstendig 
meningsløs at den eneste utveien synes å være komme bort. Langt bort.
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Selvmord derimot, er endelig
Jeg vet ikke om det ville føltes noe bedre 
for oss, for meg og resten av familien, 
om min bror hadde valgt å forsvinne på 
en annen måte. Om han hadde valgt å 
gå om bord toget til Paris, i stedet for 
å hive seg foran. Vi ville kanskje aldri få 
vite at han valgte et helt nytt liv uten oss. 
Vi ville kanskje tro at han var blitt utsatt 
for en forbrytelse, eller at han valgte å ta 
livet av seg på en måte slik at han aldri 
ville bli funnet. Det eneste vi ville hatt 
var uvissheten.
Chris ble til slutt lokalisert. For ham 
var det en fullstendig overraskelse 
at han i det hele tatt var savnet. I den 
sinnsstemningen han hadde da han 
forsvant, hadde han aldri tenkt annet 
enn at alle bare ville være likeglade, om 
ikke direkte lettet. Etter flere dagers 
telefonsamtaler med sin kone, bestemte 
han seg for å vende tilbake. Med nye 

innsikter, nye prioriteringer og evnen til 
å skape et nytt liv.
Åtti prosent av dem som blir funnet, 
velger likevel ikke å vende tilbake. Førti 
prosent ønsker ikke noe som helst 
kontakt med dem de har forlatt. De har 
funnet nye liv.
At mange som forsvinner ikke ønsker 
å bli funnet, er et dilemma. På den ene 
siden må man respektere retten de som 
forsvinner har til å få lov å kutte alle bånd. 
På den andre siden finner man uvissheten 
og lidelsen hos dem som er forlatt. Den 
britiske organisasjonen National Missing 
Person Helpline som i hovedsak hjelper 
mennesker å finne hverandre igjen, har 
også en tjeneste der mennesker som 
forsvinner frivillig kan ta kontakt og få 
organisasjonen til å gi beskjed videre til 
dem man har forlatt, slik at disse i det 
minste vet at alt er greit.
Hvorfor min bror gjorde det valget han 

gjorde, vil jeg aldri få noe fullstendig svar 
på. Men jeg vet at han ikke gjorde det 
han gjorde for å såre noen av oss. Han 
tok den eneste utveien han så. Jeg vet 
ikke om han i det hele tatt tenkte på 
den andre muligheten: At han kunne gå 
om bord i toget til Paris i stedet for å 
hive seg foran. På tross av all uvisshet, 
på tross av at smerten sikkert ikke ville 
vært mindre for oss som ble igjen, på 
tross av jeg kanskje likevel aldri ville se 
ham igjen uansett, skulle jeg ønske han 
hadde tatt det andre valget. Jeg skulle 
ønske han hadde tatt det toget til Paris.

Dag Øystein Endsjø

©Aftenposten

Modum Menighetsblad 1931:
Til palestina med sogneprest Bjerke-
seth.

Vi stanset i en sving på et høidedrag en 
stund før vi kom til Nazaret, og føreren 
peker på det runde snaue, grønne 
fjellet i øst. Det er Tabor. Litt bortenfor 
ser vi Gilboa bjerg (hvor Saul falt), og 
bak disse skimter vi gjennem varmedis 
landet hinsides Jordan. Under os i syd 
har vi den store, fine Jisreel sletten, 
som vi nettopp passerte vestkanten 
av, et par mil innenfor kysten. Det er 
mange små landsbyer eller større 
husklynger bortover sletten. Dette er 
jødiske nybyggere. Husene er som små 
sommerhytter: de er av tre og ofte 
umalt.
Bak den milevide slette slette hæver sig 
den lange åsrygg Karmel.
Det er vanskelig å beskrive Galilea for 
nordmenn. Jødeland har aldrig ligget 
under is, har aldrig vært avslipet. Det er 
knudret, og kulden generer ikke. Solen 
står meget høiere og luften er mættet 
av varme, og her farer man forbi 

frodige kornakrer, vinfelter, appelsin 
eller oliven-plantning og hyrder ved 
en flok sauer eller av og til ved en flok 
kameler.
Nazareth ligger lunt i et slags skål øverst 
i sydhelningen på dette høidedraget 
ved Jisreelslettens nordside. Vi besøker 
bebudelseskirken og ”Josefs verksted”, 
drikker av Maria kilden, ser på barna 
som naturligvis er barbent og må være 
støvet og skitten i disse gater. Jesus 
måtte nok også  ofte være støvet 
eller tilsølet; men sjelen var ren. Det 
er hovedsagen. Moderne mennesker 
synes ofte å ta det omvendt. 

P. Bjerkeseth

Gilboa, jisreelsletten..
Taborfjellet i bakgrunnen.

Tilbakeblikk:
1930, Folketallet på Modum er 11389 
innbyggere.  
1. februar 1931: Offer til  Santal-
misjonen i Nykirke kr. 12,50.
 21. juni 1931, ll  5.  taler 
sognepresten om Palæstina.
25. november, 1931: - Gulsrud kapell 
innvies av biskop Lunde
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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

Gruppetilbudet er i gang igjen etter 
ferien. Noen av deltakerne sluttet før 
sommeren, og andre fortsetter nå i 
høst. I alle gruppene (unntatt gruppa 
for pårørende til demente som er full) 
er det plass til flere som vil ha rom 
og tid til sorgen og savnet, og som vil 
dele erfaringer med andre i samme 
situasjon.  

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

Høsten på 
Menighetssenteret
Det skjer mye på Menighetssenteret 
denne høsten. Alt det faste kommer 
i gang igjen. (Heggen gospen, Soul-
children, Småbarnstreff med mer.) Vi 
gleder oss også over at det blir faste 
gudstjenester. Vikersund Normisjon 
fortsetter sin virksomhet. Det blir 
temakvelder, formiddagstreff m.m 
Vi starter høsten med forbønns-
gudstjeneste ved Jørgen Korsvik den 6 
september. 

• 13. september får vi besøk av Tore 
Seierstad, tidligere misjonær, nå rektor 
på Danvik   folkehøyskole. Hans tema 
blir ”Normisjon i Kaukasus”.
• 20. september kommer Gunnar 
Prestegård. Hans emne er ”hvorfor 
akkurat Jesus?”. Det blir sang av fel-
leskoret fra Øvre Eiker.
• 4. oktober får vi besøk av Dag 
Arneson som er kjent fra TV-pro-
grammet ”grønn glede”. Han er ansatt 
på Gjennestad gartnerskole. Der har 
han også ansvaret for en bibelhage. Og 
det er vekster omtalt i bibelen det skal 
dreie seg om. Tema:”Med herren i hans 
hage.”
• 11. oktober blir det lyrikkveld vi har 
kalt ”åbborvann i himmelen”. Ragnar 
Otto Eriksen har skrevet en diktbok 
med den tittelen. Han og Helge Gutuen 
vil lese fra sine diktbøker. Det blir også 
musikalske innslag. 

De fire første onsdagskveldene i no-
vember skal vi ha kurs: ”Når livet 
blir tungt i november.” Det blir 
sjelesørgeriske tanker i mørketida. 
Programmet blir slik:
• 1. november: ”Jeg vet ikke hva jeg 
skal si” ved Eli Landro, diakon.
• 8. november: ”Jeg mener ikke å 
klage altså” ved Jorunn Barland, psyk.
sykepleier, Modum Bad.
• 15. november: ”Tro og følelser” ved 
Arne Tord Sveinall, leder ved institutt 
for sjelesorg.

Takk til Arne 
Oddvar og Lise!

Klokker Arne Odd-
var Fidjestøl  har 
sagt opp sin stilling 
i Nykirke fra 1. 
november. Da har 
han hatt tjenesten 
fra 1994.

Gjennom  Modum menighetsblad vil  
menighetsrådet  takke  Arne Oddvar 
for  trofast  og  god tjeneste som 
klokker i Nykirke, ikke minst for god 
tekstlesing og sang i kirken.

Kirketjener Lise Wold Kleven  har hatt   
stilingen i Nykirke de 5 siste årene. 
Også hun takkes av menighetsrådet for 
pliktoppfyllende  tjeneste og for  all god 
tilrettelegging  ved kirkelige handlinger 
i Nykirke.

Lise har også vært 
menighetssekretær  ved 
Modum kirkekontor  
siden 1999. Gjennom 
disse årene har hun 
vært en svært allsidig  
menighetssekretær og 
hjulpet til  med god service overfor  
alle som har  kontaktet kirkekontoret. 
I tillegg har hun  snart sluttført sin 
utdannelse i teologien og lagt ned et 
stort frivillig arbeid i Åmot kirke.

22. november: ”Er det noe håp?” ved 
Oddveig Hellebust. Terapeut på Modum 
Bad.
6. desember synger vi julen inn. Det 
blir også juletrefest.
Misjonssambandet har møte en 
gang i måneden. Vi håper også at 
lørdagskafeen kan fortsette. Vi viser 
ellers til programfolder og annonser.

Gro Grøsland med Vamp og medhjelperne 
som gjorde den fantastiske konserten i 
Åmot kirke mulig.

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

Hei, du som er 
4 år
Denne høsten vil du, sammen med 
noen som kan følge deg, bli invitert til 
en gudstjeneste i kirken der du bor. 
Kanskje har du alt fått invitasjonen når 
dette bladet kommer ut. Er du 4 år og 
ikke har fått invitasjon, er du hjertelig 
velkommen allikevel. Du kan enten ta 
kontakt med kirkekontoret eller bare 
møte opp i kirken.

Menigheten vil 
gjerne gi deg en 
bok som du kan 
ta med hjem. I 
boken finner du 
fortellinger og 
sanger. Hvis du 
ikke kan komme til 

den gudstjenesten du er invitert til, er 
det fint om noen ringer og sier ifra. Da 
kan du enten komme på en av de andre 
gudstjenestene og få boken der eller 
du kan hente den på kirkekontoret.

Åmot: 17.9   kl.11.00
Snarum: 24.9   kl.11.00
Vikersund menighetssenter 
15.10   kl.11.00
Vestre Spone: 15.10   kl.17.00
Nykirke 29.10   kl.11.00
Rud: 29.10   kl.17.00
Heggen: 19.11   kl.11.00.

Hva skjer i Åmot kirke?

Høstprogram
•  Lørdag 16. september - O2 konsert 
•  Mandag 25. september 
 Kveldskurs i kristen tro.   
 Romerbrevet v/Harald Hegstad 

•  Onsdag 11. oktober  
 Verdensdagen   
 for psykisk helse.  
 Fra kl. 18.00 m.
 bl.a. Eli Rygg 
•  Mandag 30. okt.
 Kveldskurs  
 i  kristen tro.  
 Korinterbrevet
 v/Jan Otto Myrseth 
• Lørdag 4. november kl. 18.00   
 Allhelgenskveld 
•  Mandag 27. november 
 Kveldskurs i kristen tro. 
 Johannes åpenbaring  
 v/Per Arne Dahl
 Husk også  Holy Robic,  et sprekt  
 kirke tilbud, hver mandag og 
 torsdag kl.19.30.

Prestevikar og menighetssekretær 
Lise W Kleven har permisjon pga 
stiftspraksis fra den 25.9 og 5 
uker fremover. Hun har imidlertid 
kveldsgudstjeneste den 8. oktober.

Det står stor respekt av hennes 
engasjement og arbeidsinnsats. Stor 
takk til Lise fra  menighetsrådet! Det 
er gledelig  at hun fortsetter  i Modum  
som prestevikar i Åmot kirke fram til 
hun blir ordinert. Deretter fortsetter 
hun som menighetsprest samme sted.  

Harald Kvaase
Kirkeverge

Ny kirkeverge 
i Modum fra 
01.03.07
Nåværende kirkeverge, Harald Kvaase, 
blir  AFP-pensjonist  fra 1. mars 2007. 
Han informerte  Modum menighetsråd 
om dette i rådets møte 7. juni. Harald 
Kvaase har da vært kirkeverge i 
Modum i 10 år.

Modum kirkelige 
fellesråds administ-
rasjonsutvalg har 
utarbeidet forslag 
til utlysingstekst 
for ny kirkeverge i 
Modum. Forslaget 
fremmes i kirkelig 

fellesråds møte 23. august. Stillingen 
blir så utlyst med søknadsfrist 1. 
oktober. 15. november håper  Modum 
kirkelig fellesråd at ny  kirkeverge blir 
tilsatt. 

Modum Menighetsråd

Pakkefest
Åmot Sjømannsmisjon avholder sin 
årlige ”Pakkefest” i Åmot kirke onsdag 
den 18. Oktober kl. 1800. Tidligere 
sjømannsprest Geir Holberg(nå ny 
sogneprest) forteller fra Brussel. Vi får 
sang av Åmot Mannskor. Bevertning. 
Åresalg. Det er anledning å levere en 
gave til sjømannen og husk kortet inni.

Åmot Kirke
Onsdag 11. oktober 

Verdensdagen for psykisk helse. 
Fra kl. 18.00 med blant andre 
Eli Rygg og hennes foredrag 

”Hel ved”- 
et arrangement for både 

voksne og barn.
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aktuell som ny sogneprest i Modum 
menighet.

– Og hvorfor Modum, Geir? 

For det første er det En som leder 
veien, for det andre er det vakkert på 
Modum og for det tredje er vi inspirert 
av det gode kristne arbeidet og ikke 
minst barne-og ungdomsarbeidet, samt 
det aktive menighetslivet og en dyktig 
stab.

– Hvilke tanker og ideer bringer du med 
deg til Modum?

Det å fokusere på kirkens nærhet til folk 
er viktig. Vi skal se de vi møter. Folk skal 
føle at de blir sett, føle seg verdifulle 
og inkludert i fellesskapet i kirken. Og 
det å få være med på å videreføre og 
utvikle det flotte arbeidet menigheten 
bedriver på Modum, gleder jeg meg 
virkelig til.

– Under presentasjonen i Glasshytta, 
snakket din kone om at det var mye vær 
på Modum i disse dager. Det har riktignok 
regnet en del, men sommeren bød på mer 
dramatikk enn noen sølle regnbyger på 
Modum?

Ja, vi var alle hjemme hos svigerfar i Lom, 
da vi hører et brak oppe i lia. Den lille 
koselige bekken, knappe halvmeteren 
bred, som rant over eiendommen, ble 
plutselig forvandlet til en monsterflod 
på over 25 meters bredde. Dette var 
resultatet av 200 mm nedbør på tre 
timer. Vi rakk ikke en gang å ta på sko. I 
bare sokkelesten måtte vi løpe av sted 
for ikke å havne midt oppe i lavinen av 
trær, røtter, stein, vann og jord som kom 

seilende nedover fjellsida. Du kan si at 
dette var en sjokkerende opplevelse 
for både liten og stor.  Allikevel, huset 
var like helt, og ingen av oss kom til 
skade.

– Som innflytter i ei ny bygd har
du vel gjort deg noen tanker?

Å bli kjent med folk, det er viktig å oppnå 
kontakt. Jeg kan godt tenke meg å møte 
folk hjemme privat til en kopp kaffe 
og en uformell prat. Jeg tar gjerne en 
runde på institusjonene og bedriftene 
for å lære mer om deres virksomhet og 
hva de betyr for bygda.

– Hvordan var familiens møte med 
Modum?

Barna ble godt mottatt på skolen i 
Vikersund. Selvfølgelig savner de ka-
meratene, og er derfor spent på det-
te med nye venner på et nytt sted.
De er nok som meg og Anne Kjersti 
positivt innstilt på å trives, og ivrige 
etter å oppleve den nye bygda vår.

Beskriv deg selv med tre ord?

Glad, sosial, idrettsinteressert.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?

Fil 4, 4-7- Gled dere i Herren alltid! Igjen 
vil jeg si: Gled dere! La alle mennekser 
få merke at dere er vennlige. Herren er 
nær! Vær ikke bekymret for noe! Men 
la alt som ligger dere på hjertet, komme 
fram for Gud i bønn og påkallelse med 
takk! Og Guds fred, som overgår all 
forstand, skal bevare deres hjerter og 
tanker i Kristus Jesus.

Hva frykter du mest?

Ingen ting spesielt, men siden du spør: 
At noe trist og alvorlig skulle hende 
med mine nærmeste.

Hva gjør deg sint?

Urettferdighet og usaklighet.

Hvem mener du har det klokeste
hode på kloden, og hvorfor?

Desmond Tutu. Tenk å klare å få et helt 
folk til å gå forsoningens vei fremfor 
krigens og voldens vei. Det krever god 
ballast, kløkt og et godt hode.

Hva er det beste rådet du har fått?

Vær deg selv!

Hva gjør deg glad?

Vissheten om at jeg er elsket, at men-
nesker deltar i kirkens arbeid og at 
Start av og til vinner en fotballkamp!

Hvilke synder kan forlates?

I Johannes’ første brev, hans kjærlig-
hetsbrev står det: Men dersom vi 
bekjenner våre synder, er han trofast 
og rettferdig, og tilgir oss syndene og 
renser oss fra all urett.
1.Joh 1.9

Hvilken bok leser du nå/eller har akkurat 
lest?

Det er nok ei stund siden jeg har lest 
en hel bok gitt .-)

Du er en av de første settlerne på en ny 
planet, hva har du i ryggsekken?

Oi, sann. Den var vrien. Skrivesaker, 
mat, fyrstikker, sveitserkniv, bibelen, 
solcelleoppladbar MP3-spiller og Hakke-
spettboken.

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?

Andre sier om meg at jeg er trivelig 
og omgjengelig. Om jeg i tillegg til det 
også oppleves som en som ønsker det 
beste for mine medmennesker, så vil 
det i hvert fall være slik jeg ønsker at 
jeg oppfattes. En liten svart boks med 
General porsjon må vel kunne regnes 
som en last.

Din yndlingsplate?
Det må vel være en av de store 80- 
tallshelter. Sting – ”Soul cages”. 

Fødselsdag: 5. juli 1965
Fødested: Arendal  
Bosted: Brussel 
Utdanning: Befalsskole, teolog MF
Sivilstand: Gift med Anne Kjersti, 3 barn

Menighetsprofi len:

Geir Holberg 
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RADIO MODUM
Daglige Tankestreif i Lunsjtimen 

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

programmet Kilden 
torsdag 20.00 – søndag 11.00 

og mandag 13.00.

R-35
Få med deg radioandaktene på 

Radio R-35

hver onsdag og fredag 

kl. 08.15 og 16.15

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var 
din?
Etter å ha vært på strendene i Nor-
mandie, så tror jeg jeg må si at mitt liv 
har vært så enkelt og behagelig at noen 
D-dag har jeg ikke opplevd, kanskje 
med unntak av raset i Lom.

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

Rytmisk funkrock vil nok passe bra. D-
sound for eksempel.

Hva slags tema liker du å diskutere med 
andre?

Avhengig av sammenhengen. Seriøse 
temaer hvor jeg gjerne er med i 
samtalen vil kunne være barn og unges 
oppvekstvilkår, samfunnets retning, 
sikkerhetspolitikk, menneskets verdi
og kirkens plass i det moderne seku-
lære samfunn.

Stat med eller uten kirke?

Uansett må det være en kirke for 
folket. De store politiske og teologiske 
spørsmålene får vi overlate til andre. 
Vi må fokusere på menighetsarbeidet 
uavhengig av hva slags tilknytning vi 
måtte ha til staten.

Din livsfilosofi?

En glad gutt som vet jeg er døpt, og 
gjennom det er et guds barn. Det gir 
meg trygghet i hverdagen og er en god 
rettesnor for hvordan jeg lever livet 
mitt.

Inge Rese

Åmot Horn med 
dirigent Knut Johnsen 

rocka menigheten.

Familien Holberg presenteres.

Modum Kammerkor  
med Aage N. Eilertsen 

viste kor-ferdigheter 
på høyt nivå.

Runar og Lise
 ledet gudstjenesten 

denne dagen. 

Fra gudstjenesten i glasshytta på
Blaafarveværket 27. august
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Navn F.år  Begr. dato  Kirke

Ruth Løvstad 1927 09.05.2006 Modumheimen kap. 
Gudrun Klingenberg Haugen 1914 12.05.2006 Rud krk.  
Willy Johannes Larsson 1921 16.05.2006  Vestre Spone krk. 
Harald Nilsen 1913 16.05.2006 Åmot krk.  
Finn Ekholdt 1929 18.05.2006 Heggen krk.  
Ove Åmot 1915 19.05.2006 Rud krk.  
Nils Åge Jahr 1913 23.05.2006 Heggen krk.  
Rolf Henning Skretteberg 1944 23.05.2006 Heggen krk.  
Frank Pedersen 1928 26.05.2006 Åmot krk.  
Solveig Andrea Teigen 1932 26.05.2006 Åmot krk.  
Kjell Bromark 1922 31.05.2006 Heggen krk.  
Mathias Bonsak Krogh Borgen 1915 30.05.2006 Heggen krk.  
Thure Georg Lund 1916 08.06.2006 Heggen krk.  
Birger Olander 1921 09.06.2006 Snarum krk.  
Rutt Thorsby 1920 15.06.2006 Rud krk.  
Harald Hilsen 1915 20.06.2006 Snarum krk.  
Georg Laupet 1924 21.06.2006 Rud krk.  
Ester Rønning 1915 23.06.2006 Heggen krk.  
Gustav Bakken 1922 23.06.2006 Heggen krk.  
Bjørg Bjølgerud 1936 04.07.2006 Heggen krk.  
Kjersti Mikkelsen 1911 11.07.2006 Heggen krk.  

Navn F.år  Begr. dato  Kirke

Gunvor Evelyn Engen 1936 21.07.2006 Heggen krk.  
Randi Korsbøen 1917 21.07.2006 Snarum krk.  
Reidar Martinsen 1916 25.07.2006 Heggen krk.  
Borghild Martinsen 1922 25.07.2006 Heggen krk.  
Torbjørn Røed 1922 26.07.2006 Nykirke krk.  
Birgit Sønsteby 1916 26.07.2006 Heggen krk.  
Ivar Bottegård 1922 27.07.2006 Åmot krk.  
Karin Fjeld 1923 28.07.2006 Modumheimen kap. 
Iver Øvereng 1929 01.08.2006 Åmot krk.  
Astrid Flaget 1933 02.08.2006 Nykirke krk.  
Håvard Johansen 1927 04.08.2006 Heggen krk.  
Sigurd Indresæter 1941 11.08.2006 Vestre Spone krk. 
Einar Kollerud 1918 17.08.2006 Åmot krk.  
Leif Rønning 1932 17.08.2006 Åmot krk.  
Aage Andersen 1923 18.08.2006 Nykirke krk.  
Petter Andersen 1922 23.08.2006 Heggen krk.  
Toril Ruud 1959 18.08.2006 Heggen krk.  
Gunn Johanne Kristensen 1953 24.08.2006 Heggen krk.  
Astrid Gulbrandsen 1933 29.08.2006 Heggen krk.  
Ruth Fossum 1915 30.08.2006 Heggen krk.

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Jan Fuhre 26.04.2006 Heggen kirke
Jan Olav Jahr Djupvik 07.05.2006 Snarum kirke 
Hedda Sofie Heimsæter 07.05.2006 Nykirke kirke 
Simen Solberg Ødegård 07.05.2006 Bingen kap. 
Robert Sundby 16.05.2006 Heggen kirke 
Aurora Tangerud 03.06.2006 Heggen kirke
Bertine Øvereng Håkonsen 04.06.2006 Heggen kirke 
Oliver Wendelborg Løvik 04.06.2006 Heggen kirke 
Oda Strand 04.06.2006 Heggen kirke 
Kristin Knutrud Sørum 04.06.2006 Heggen kirke 
Birte Faugstad 11.06.2006 Rud kirke 
Oskar Hope 11.06.2006 Rud kirke
Haakon Aamodt Finsrud 18.06.2006 Vestre Spone krk
Jonathan Johannessen 18.06.2006 Vestre Spone krk
Maren Manvik 18.06.2006 Heggen kirke 
Hans-Petter Stabæk - Jahr 18.06.2006 Vestre Spone krk
Jennie Borgersen 25.06.2006 Heggen kirke 
Nathalie Kolloen Hansen 25.06.2006 Heggen kirke 
Sandra-Kristin Løfsgaard 25.06.2006 Åmot kirke
Kristoffer Solbakken 25.06.2006 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Elias Standnes Hagen 02.07.2006 Nykirke kirke
Jørgen Tandberg Raaen 02.07.2006 Nykirke kirke 
Simen Holth Sætra 02.07.2006 Nykirke kirke 
Erland Jelstad Myrmel 09.07.2006 Åmot kirke 
Herman Skinstad-Myrmel 09.07.2006 Åmot kirke
Åsa Myrvold 16.07.2006 Heggen kirke
Nora Christiansen Wang 16.07.2006 Heggen kirke 
Stella Berg Vålerhaugen 23.07.2006 Åmot kirke
Linus Alexander Hobbelstad Anderson 29.07.2006 Snarum kirke 
Anette Bjertnæs Bråthen 29.07.2006 Snarum kirke 
Petter Lobben 29.07.2006 Snarum kirke 
Vilde Nyhus Brenna 13.08.2006 Nykirke kirke 
Sean Julian Lernons Henriksen 13.08.2006 Heggen kirke 
Ida Johansen 13.08.2006 Heggen kirke 
Lauritz Brekke Kristiansen 13.08.2006 Heggen kirke 
Madeleine Letmolie 13.08.2006 Nykirke kirke 
Robin Olaussen 13.08.2006 Nykirke kirke 
Bjørn- André Synstelien 13.08.2006 Heggen  kirke 
Otilia Velle 13.08.2006 Nykirke kirke

Vigde
Navn Dato Kirke

Vibeke Hunstad og Edvard Aamodt 20.05.2006 Heggen kirke 
Ellen Johanne Sætra og Stein Haavik 03.06.2006 Nykirke 
Anne Katrin Nebell og Espen Tangerud 03.06.2006 Heggen kirke 
Marianne Aamodt og Håkon Økland 24.06.2006 Heggen kirke 
Astrid Kjellevold og 
Tommy Severin Svendsen 24.06.2006 Åmot kirke 
Tone Almendingen og Rune Røyneland 01.07.2006 Gulsrud kirke 
Toril Remøy og
Torbjørn Giskegaard Krøvel 08.07.2006 Olavskirken 
Synne Bjercke og Øystein Semmen 08.07.2006 Vestre Spone krk 
Marit Løvik og Per Bjørnar Gundersen 15.07.2006 Heggen kirke 
Cecilie Graf og Ronny Arnegård 29.07.2006 Heggen kirke 
Wenche Bergan Thorgersen 
og Rune Thorgersen 29.07.2006 Nykirke

Navn Dato Kirke

Gunhild Wærsted Axelsen og 
Harald Rune Takle 29.07.2006 Heggen kirke 
Cecile Hilsen og Ola Lobben 05.08.2006 Vestre Spone krk 
Linda Merethe Tollefsen og 
Truls Håvard S. Moberget 05.08.2006 Heggen kirke 
Charlotta Maria Browall og 
Steinar Andersen 12.08.2006 Nykirke 
Kristin Hansen og Ingar Teigen 12.08.2006 Heggen kirke 
Jane Nedberg og Bjørn-Erik Buøen 12.08.2006 Åmot kirke 
Trude Sletsjø og Vegard Rosenlund 19.08.2006 Åmot kirke 
Tone Skålien og Vegard Jelstad Olsen 19.08.2006 Snarum kirke 
Heidi Must og Per-Jonas Andersson 26.08.2005 Heggen kirke 
Anne Synnøve Sæther og 
Bjørmulf Sigurd Thygesen 26.08.2006 Åmot kirke 
Elisabeth Martinsen og Kristian Drolsum 02.09.2006 Rud kirke 
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Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER

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
Olavskirken kl. 11.00. Rune Stray og Ellen 
Jepsen
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. Lise W. Kleven, 
Stian Tveit og Modum Soul Children
Snarum kl. 11.00. Utdeling av Min 
kirkebok til 4-åringer. Arild Løvik og 
Knut Johnsen 
Olavskirken kl. 11.00. Berit Okkenhaug 
og Leif G. Engedal
Åmot kl. 20.00. Lise W. Kleven, Helle og 
Kurt Myrvik m.fl.

Søndag 1. oktober. 17.s.e.pinse
Job 19: 25 - 27
Heggen kl. 11.00. Innsettelse av 
sokneprest Geir Holberg.

Søndag 8.oktober. 18.s.e.pinse
Joh. 8: 31 - 36
Heggen kl. 11.00. Konfirmantjubileum. 
Jon Mamen og Knut Johnsen
Olavskirken kl. 13.00. Torfinn Skarpås og 
Tor Eika
Åmot kl. 20.00. Lise W. Kleven, 
Helle og Kurt Myrvik m.fl.

Søndag 15. oktober. 19.s.e.pinse
Mark. 10: 17 - 27
Åmot kl. 11.00. Geir Holberg og 
Stian Tveit
Vikersund kl. 11.00. Utdeling av 
Min kirkebok til 4-åringer. Arild Løvik og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00. Notto Thelle og 
Tor Eika
Vestre Spone kl. 17.00. Utdeling av 
Min kirkebok til 4-åringer. Arild Løvik og 
Knut Johnsen
Åmot kl. 17.00. Amazonas-gudstjeneste 
for alle. Runar J. Liodden, Stian Tveit & 
Heggen gospel

Torsdag 19.oktober. 
Åmot kl. 19.00. Tro og lys-gudstjeneste 
NB: Merk dagen!

Søndag 22. oktober. 20.s.e.pinse
Hebr. 11: 1 – 4. 7 - 10
Heggen kl.11.00. Bispevisitas. Biskop Laila 
R. Dahl og menighetens ansatte
Olavskirken kl.11.00. Berit Okkenhaug og 
Ellen Jepsen

Søndag 29. oktober. Bots og 
bededag
Luk. 13: 23 - 30
Heggen kl. 11.00. Arild Løvik og 
Knut Johnsen
Nykirke kl. 11.00. Utdeling av Min 
kirkebok til 4-åringer. Runar J. Liodden, 
Stian Tveit 
og Åmot barnegospel.
Olavskirken kl. 11.00. Gunnar Fagerli og 
Ellen Jepsen
Rud kl. 17.00. Utdeling av Min kirkebok til 
4-åringer. Arild Løvik og Knut Johnsen

Lørdag 4. november. 
Allehelgensaften
Åmot kl. 18.00.  Allehelgensarrangement. 
Eli Landro m.fl.

Søndag 5. november. Allehelgensdag
Hebr. 12: 1 - 3
Heggen kl. 11.00. Geir Holberg og 
Knut Johnsen
Nykirke kl. 11.00. Runar J. Liodden og 
Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00. Tor Eika og 
Ellen Jepsen
Snarum kl. 18.00. Jon Mamen og 
Knut Johnsen

Søndag 12. november. 23.s.e.pinse
Matt. 18: 15 - 20
Vikersund kl. 11.00. Geir Holberg og 
Anne Hæhre
Olavskirken kl. 11.00.  Torfinn Skarpås og 
Ellen Jepsen
Åmot kl. 20.00. Lise W. Kleven, 
Helle og Kurt Myrvik m.fl.

Søndag 19. november. 24.s.e.pinse
Mark. 12: 41 - 44
Åmot kl. 11.00. Lise W. Kleven og 
Stian Tveit 

Heggen kl.11.00. Utdeling av Min 
kirkebok til 4-åringer. Arild Løvik og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00. Gunnar Fagerli 
og Ellen Jepsen

Søndag 26. november. 
Siste søndag i kirkeåret
Matt. 25: 1 - 13
Snarum kl. 11.00. Geir Holberg, 
Stian Tveit og Modum Soul Children
Nykirke kl. 11.00. Runar J. Liodden 
og Anne Hæhre
Gulsrud kl. 11.00. Jon Mamen og 
Knut Johnsen
Olavskirken kl. 11.00. John Kr. Rolfsnes 
og Ellen Jepsen
Åmot kl. 19.00. Tro og lys-gudstjeneste

Med forbehold om endringer: Følg med i avisen.

Vil du bety noe for noen?

Kirkens SOS trenger Frivillige 
medarbeidere.

• Kirkens sos er en døgnåpen krise-
tjeneste betjent av frivillige med-
arbeidere.

• Kirkens SOS tilbyr en anonym 
samtale på telefon eller internett.

• Kirkens SOS gir støtte og trøst, 
livsmot og håp.

• Kirkens SOS møter den enkelte 
med åpenhet og respekt.

• Kirkens SOS arbeider forebyggen-
de og akutt for å avverge selv-
mord.

Hvem kan bli frivillig medarbeider?
Vi ser etter vanlige mennesker som 
har fylt 20 år, som har avstand til 
egne kriser og som kan identifisere 
seg med vårt kristne verdigrunnlag.

Vi tilbyr en avgrenset tjeneste, 
innføringskurs og faglig medarbeider-
samlinger. Underveis får du støtte og 
veiledning.
Innføringskurs starter 25. september.

Høres dette interessent ut? 
Ta kontakt med Elsbet Pilskog på

tlf. 32 89 60 07 eller 40 41 39 29
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