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Skjærtorsdag kl. 17 FOTVASKING 
Vi gjennomfører et opplegg som
brukes når “Tro og Lys” har felles
samlinger rundt om i verden. 
Dvs. at vi sitter i grupper, og vas-
ker hverandres føtter. 

Hvis noen av en eller annen
grunn ikke ønsker å vaske føttene,
kan hendene bli vasket.

Langfredag kl 17
JESUS BLIR KORSFESTET
Påsken 2001 var vi syv fra Modum
på Pilegrimsreise til Lourdes i
Syd-Frankrike. 

Vi var 16000 “Tro og Lys”-delta-
kere fra hele verden. Langfredag
fikk hvert lands deltakere tildelt et
område i en kjempestor park. Vi
skulle sammen fremføre langfre-

dagsteksten. Dette vil vi også
prøve inne i Åmot kirke. 

1. påskedag kl. 9.30 Påskefrokost. 
Kr. 60. Maks kr. 120 for familier.
Påmelding til Kirkekontoret.
Gudstjeneste kl. 11.

Det er “Tro og Lys”-gruppen
som inviterer til disse påskesam-
lingene.

Det blir ikke stor-arrangement,
men vår stille feiring for å samle
oss om påskens store budskap. 
Alle er velkomne!! 

Vi regner med å tilby skyss til
dere som trenger det. Rullestol
ingen hindring. 

Ring Kirkekontoret for avtale:
3278 3230

I forrige Menighetsblad stod det
flere artikler om MENNESKEVERD.

Vi har en flott gruppe her i
Modum hvor våre mål for verdset-
ting av hverandre stadig må korri-
geres.

Vi er ca. 30 faste deltakere bestå-
ende av utviklingshemmede, noen
av deres familier og venner. Vi opp-
lever stadig å se nye verdier hos den
enkelte. Følgende fortelling beskri-
ver dette: 

Tro og Lys effekten

Jeg er sykepleier.

I yrket mitt forholder du deg til
mennesker som er syke, som er i
nød, som trenger å stelles med, de
døende og de som har mistet en av
sine kjære.

Listen med gjøremål er lang.
Ingen bøker kan lære deg hvordan

du gir mennesker trøst. Dette kan
du simpelthen ikke lære, hverken på
universitet eller høyskole. I Tro og
Lys lærer jeg dette skritt for skritt.
Dette kaller jeg “Tro og Lys effek-
ten”. 

Når jeg ville trøste noen tidligere,
visste jeg ikke hvilke ord jeg kunne
bruke. Nå vet jeg hvordan jeg kan ta
noen i hånden, hvordan jeg kan
legge hånden min på skulderen eller
ganske enkelt gi et smil. Jeg vet noe
om hvordan jeg kan holde et men-
neske i armene mine et øyeblikk.
Det blir enklere og enklere å bryte
igjennom mine barrierer og min
klossethet, ikke med ord, men med
kroppsspråket. I Tro og Lys lærer jeg
mye av mine venner med psykisk
utviklingshemning. Tusen takk skal
dere ha.

Hilsen Britt Dahl

Påsken 2003 i Åmot kirke



Side 3

Vigslet landets andre 
kvinnelige biskop
H.M. Kong Harald V var til stede da
Laila Riksaasen Dahl ble vigslet til
biskop i Tunsberg bispedømme søn-
dag 9. februar.

Tønsberg domkirke var fylt med
320 inviterte gjester, deriblant
Rosemarie Køhn som ble Nordens
første kvinnelige biskop i 1993. Til
stede var flere kvinnelige biskoper,
deriblant Sofie Petersen fra Dan-
mark/Grønland. Til stede var bisko-
per fra søsterkirkene i de andre nor-
diske land, flere norske biskoper og
ledere i de sentralkirkelige råd for
Den norske kirke

10-årsjubileum
- I dag skrives det historie i Tøns-
berg domkirke. Vår kirke får sin
andre kvinnelige biskop, sa Finn
Wagle, biskopenes preses. 

Vigslingen skjedde i det år det er
tiårsjubileum for landets første
kvinnelige biskop. Det ble det litt
symbolsk markert ved at vigslingen
skjedde på vingårdssøndagen da kir-
kens arbeid og arbeidere står i fokus.

- Rang og posisjon spiller for Gud
ingen rolle. Det viktigste er ikke at
enkelte i lederposisjoner hedres,
men at vi hedrer hverandre. Skal vi
først rangere, er altså de minste de
største. Særlig verdt å merke seg for
biskoper, sa Laila Riksaasen Dahl i
sin vigselspreken.

Kirkelig festdag
H.M. Kong Harald og adjutant
Anders Rangul ble ønsket velkom-
men av fylkesmann Mona Røkke,
ordfører Harald Haug Andersen og
politimester Hans Sverre Sjøvold da
de ankom Tønsberg domkirke.

I sin tale under lunsjen for 320
innbudte gjester var Kong Harald
opptatt av bispevalget.

- Bispevalget er ingen enkel sak i
vår tid. Også jeg har fulgt med i
nominasjons- og avstemmingspro-
sessen i fjor sommer. Det var spen-
ning til siste slutt. I dag er det tyde-
lig at mange gleder seg over at net-
topp du ble valgt. Mange vil være
opptatt av at du er kvinne. Kvinne-

lig lederskap på det nivå du nå
representerer, er fremdeles et solid
tradisjonsbrudd både i kirke og
samfunn. Du er den femte biskop i
Tunsberg etter at bispedømmet i
1948 ble utskilt fra Oslo. At den
femte biskopen ble en kvinne, må
sees på som en naturlig følge av den
utvikling som har foregått i kirken,
sa H.M. Kong Harald. Han uttrykte
at det alltid er en kjær plikt å få ta
del i den høytidelige seremoni når
en ny biskop vigsles i vår kirke.

Kongelig råd
Kong Harald ga Laila Riksaasen
Dahl det råd å bringe med seg den
solide erfaring hun har inn i embe-
tet. Laila Riksaasen Dahl har allsidig
bakgrunn som lærer i grunnskole og
videregående skole. Hun har vært
kateket og lærer ved Menighets-
fakultetet og medlem av Kirkerådet
og flere kirkelige utvalg. Ved årsskif-
tet fratrådte hun som sogneprest i
Nittedal. Barn- og ungdom og dåps-
opplæring er noe hun særlig setter
fokus på.

- Bispevigslingen er en stor fest-
dag både for kirke og folk. Alle gjes-
tene synliggjør at vi tilhører et stort
kirkefellesskap, uttalte David Gjerp,
fungerende biskop i Tunsberg bispe-
dømme. 

Laila Riksaasen Dahl ble i statsråd
den 20. september utnevnt til ny bis-
kop i Tunsberg og etterfølger Sigurd
Osberg som gikk av med pensjon 1.
desember. 10. mars er hun på plass
på bispekontoret i Tønsberg.

Kong Harald uttrykte at han var fornøyd 
med dagen da han sto på domkirketrappen
sammen med Laila Riksaasen Dahl.

Det ble skrevet historie i Tønsberg domkirke 
da den femte biskop i rekken ble vigslet. 

Biskop Sigurs Osberg overga roret til Laila 
Riksaasen Dahl som blir andre kvinne etter
Rosemarie Køhn. 

H.M. Kong Harald og adjutant Anders 
Rangul fulgte begivenheten i Tønsberg
domkirke.

To kvinner. Laila Riksaasen Dahl (f.v)
hadde mye å prate med Rosemarie Køhn om
før gudstjenesten. 



I år skal det for første gang holdes
felles årsmøte/menighetsmøte for
Modum menighet. Årsmøtet vil bli
holdt  søndag 27. april i Rud kirke
umiddelbart etter gudstjenesten
som begynner kl.17.00. For at
menigheten skal bli kjent med års-
melding og saker til menighetsmøtet
vil vi denne gangen presentere dette
gjennom Modum menighetsblad.

Innkalling til
årsmøte/menighetsmøte i
Modum menighet
Saksliste: 
1. Ny gravferdsliturgi. 
2. Gudstjenesteordningen  
3. Årsberetning

Det blir kirkekaffe og Lars Sørums-
hagen tar en «helsesjekk» på Mo-
dum menighet!

Orientering om saker til menig-
hetsmøtet:

Ny gravferdsliturgi
Kirkemøtet har vedtatt ny gravferds-
liturgi. Det nye ritualet gir større

rom for personlig utforming av kir-
kens tjeneste for de døde og for de
sørgende. Den nye ordningen er
vedtatt som et supplement til den
nåværende ordning for gravferd.
Noe av bakgrunnen for den nye
liturgien er ønsket om at gravferden
som gudstjenestlig handling blir
styrket. Det åpnes for et langt større
utvalg av bibeltekster og bønner enn
det som har vært tilfelle tidligere,
noe som gjør det lettere å tilpasse
liturgien til den enkelte gravferd.
Minnedelen og den forkynnende
delen i gravferden er også søkt satt i
en tydeligere sammenheng og over-
givelsen av den døde er blitt tydeli-
gere tematisert. Den nye liturgien er
vedtatt med gyldighet fra 1. mars
2003.

Prestene ønsker at dette ritualet
skal være gjeldende ordning i
Modum sokn. 

Kirkelovens § 11 slår fast at
menighetsmøtet avgjør hvilken ord-
ning som skal brukes i den enkelte
menighet; den gamle eller den nye
ordningen. 

Modum menighetsråd har forbe-
redt saken for menighetsmøtet og

har gjort følgende ved-
tak: 
Modum menighetsråd
anbefaler at menighets-
møtet vedtar å bruke den
nye gravferdsliturgien i
Modum sokn. Saken tas
opp på menighetens års-
møte i mars.

De som ønsker å se den
nye gravferdsliturgien
kan henvende seg til
Modum kirkekontor,
tlf. 32 78 32 30 eller
finne den på internett:
www.kirken.no

Gudstjenesteordningen
Under bispevisitas i 1996 ble
Modum prestegjeld utfordret til å se
på gudstjenesteordningen. Prosten i
Eiker tok opp igjen biskopens syns-
punkter under sin visitas i 2002.
Staben i Modum menighet deler
prostens synspunkter og ønsker å
samle ressursene mer. Menighets-
rådet har gjort vedtak i saken, og
menighetsmøtet skal, etter kirke-
lovens § 11, uttale seg. 

Vedtak i Modum menighetsråd: 
Høymessene konsentreres om de
fire største kirkene kl. 11 med mer
åpne «søndagssamlinger» kl. 17 på
de andre kirkestedene, dvs.Vestre
Spone, Rud og Gulsrud. Vikersund
menighetssenter og Vaaraan fases ut
som gudstjenestesteder. Når det
gjelder begravelser er det naturlig å
opprettholde den ordning vi har pr.
i dag.

Gudstjenesteordningen tas opp i
2004 i tilknytning til evalueringen av
ett sokn.

Årsmelding for kirke-
sektoren 2002
1. Styringsorgan
Dette var første året med  ett menig-
hetsråd for Modum. Menighetsrådet
har derfor også fellesrådsfunksjoner
fra og med 2002.

Modum menighetsråd /kirkelige
fellesråd  hadde åtte møter i 2002. 52
saker ble behandlet, hvorav 43 MR-
saker og ni FR-saker.

I tillegg  arrangerte  menighetsrå-
det  vårfest for alle i Åmot kirke i
samarbeid med  Nykirke menighets-
utvalg. Menighetsrådet arrangerte
også   kirkekaffe i forbindelse med
prostevisitias og kirkekaffe  ved inn-
settelse av prest i Snarum. Det var
også kirkekaffe ved innsettelse av ny
diakon i Modum. Dette skjedde i
samarbeid med de lokale menig-
hetsutvalg i  henholdsvis Snarum og
Heggen.  Menighetsrådet arrangerte
dessuten avskjedsfest for diakon
Britt Dahl.

• Det er seks menighetsutvalg  i
Modum sokn: Heggen, Nykirke,
Gulsrud, Rud, Vestre Spone og
Snarum.
Det er fire fagutvalg innenfor:
undervisning, diakoni, kirkemu-
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sikk og økumenikk. Fagutvalg
for misjon er  ikke bemannet p.t.

• Menighetsrådet
Leder  Ellen Kristine Hæhre
nestleder Hilde Trondsen
Kommunestyrets representant
Wermund Skyllingstad (vara-
ordfr), vara Odd Flattum (ordfø-
rer) 
Antall medlemmer    11.

• Kirkelig administrasjonsutvalg
Leder Wermund Skyllingstad,
Ansattes repr. Knut Johnsen
Antall medlemmer   3.
Utvalget  hadde ett møte hvor
intervju og innstilling av ny
diakon sto på dagsorden.
Forhandlingsutvalget gjennom-
førte lokale forhandlinger.

• Bygningsutvalgets medlemmer
Per Olavsbye, og Dagrunn
Buxrud, Gunnar Stenbro, 
Helge Kleiv (Teknisk etat) og 
Harald Kvaase.

• Kirkeverge/daglig leder
Harald Kvaase
Antall ansatte: statlige 3, 
kirkelig fellesråd 20
Antall årsverk: 
kirkelig fellesråd:  7,63

2. Arbeidsområder
Etter kirkelovens § 5 tilligger det
menighetsrådet i kommuner med
bare ett sokn, funksjoner  både
etter kirkeloven §§ 9 og 14.
I Modum  er ansvaret for drift av kir-
kegårder overdratt til kommunen.

Menighetsrådet skal ha sin opp-
merksomhet henvendt på alt som
kan gjøres for å vekke og nære det
kristelige liv, særlig at Guds ord blir
rikelig forkynt, syke og døende
betjent med det, døpte gis dåpsopp-
læring, barn og unge samlet om
gode formål og legemlig og åndelig
hjelp avhjulpet. Menighetsrådet har
ansvar for at kirkelig undervisning,
diakoni og kirkemusikk innarbeides
og utvikles i soknet. (§9)
• Fellesrådets arbeidsoppgaver er:
• Bygging, drift og vedlikehold av

kirker
• Forvaltning av arbeidsgiveran-

svaret for stillinger under Mo-
dum kirkelige fellesråd

• Koordinering av budsjettarbeidet
• Ivareta menighetenes interesser i

forhold til kommunen.

3. Målsetting
Sektorplanen for  for kir-
ken i Modum  trekker
opp målene for virksom-
heten. Sektorplanen tar i
hovedsak for seg oppga-
ver innenfor feltene
organisasjon, gudstje-
nester og kirkelige hand-
linger, kirkemusikk,
undervisning, diakoni,
misjon og vedlikehold
av kirker.
Sektorplanen blir årlig
evaluert  og rullert  av
menighetsutvalg, fagut-
valg og menighetsråd/fellesråd.
Vår sektorplan tar  hensyn til mål for
kirken trukket opp av Stortinget,
Kirkemøtet og Tunsberg bispedøm-
meråd.

4.    Aktiviteter i 2002
4.1. Fagutvalg for undervisning

Utvalget består av Leif Gunnar
Engedal (leder), Nina Brokhaug,
Lars Ole Gjermundbo, Tore
Hummelvoll, Kirsten Sønsteby
og Arild Løvik (sekretær).
Utvalget er gode  støttespillere
for kateketen og frivillige med-
arbeidere i arbeidet med under-
visning for barn og unge. I hen-
hold  til Plan for kirken i Mo-
dum har utvalget satt opp et
budsjettforslag for  2003 , slik at
de forskjellige  lag og foreninger
vet hva de får i støtte innevæ-
rende år. Dette vedtas av menig-
hetsrådet og lagene blir tilskre-
vet av kateketen. Utvalget er
også med i nytenkning om hele
dåpsopplæringen. Utvalget gle-
der seg over godt samarbeid
mellom kirken og barnehager/-
skoler. De støtter opp om ny-
skapninger som Soulchildren,
Rud barnegospel og Amazonas
og det eksisterende konfirmant-
arbeid med weekender og faste-
aksjon.

4.2. Fagutvalg for diakoni
Utvalget består av: Gunn
Rønvik, Helge Gutuen, Jon
Mamen,  Rita Bjørnstad, Inger
N.Tørto og Britt Dahl (fram til 1.
okt.). 1.okt. begynte Eli Landro i
stillingen etter Britt.
Den årlige festen for frivillige
diakoniarbeidere som fagutval-

get for diakoni arrangerer har
blitt en tradisjon. Den er en
anledning for oss ansatte å
hedre all den frivillige innsatsen
som har blitt gjort i året som lig-
ger bak i dette feltet i vår menig-
het. Vi fikk synliggjort mange av
de frivillige som er med på å
holde følgende tiltak i gang:
”Tro og lys”-vennene,  gruppe-
samvær og sangstund på Mo-
dumheimen; sosiale arrange-
ment på tre andre institusjoner;
eldretreff på Vikersund menig-
hetssenter, Vaaraan og i Åmot
kirke; kirketorget i Åmot kirke
og lørdagskafeen i Vikersund;
småbarnstreff; Holy-Robic; alle-
helgensarrangementet; sorg-
grupper, bønnegruppe og hjem-
mebesøk. For den nye diakonen
ga kvelden et godt overblikk
over alt det flotte arbeidet som
har blitt utført. Den pensjonerte
diakonen har latt etter seg et
godt arbeid og en god virksom-
hetsplan! At menigheten  også
har en halv stilling til en pro-
sjektdiakon innen  sorgarbeid er
en stor styrke. Det gjør at vi har
et bredt tilbud av selvhjelps-
grupper i menigheten. Gjennom
året har to grupper hatt jevnlige
møter; en for den som har mistet
sin livsledsager, og en for den
som har mistet et voksent barn. 

4.3. Fagutvalg for kirkemusikk
Utvalget  består av: Edel Weum, Leif
Skøien, Knut Johnsen, Stian Tveit,
Ann Helen Eilertsen og Siri
Askerud.
Utvalget har stort sett arbeidet med
å arrangere salmekvelder, henholds-
vis i Rud, Gulsrud, Vestre Spone og
Snarum kirker. Søndag kl.1700 har
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vært fast tid og dag. I året som gikk
har vi arrangert fire salmekvelder.
På disse kveldene synger vi både
kjente og ukjente salmer + at vi har
”ønskekonsert”. Kaffe og kaker
hører også med på disse kveldene. I
tillegg prøver vi å få med lokale
amatørmusikere, som f.eks. elever
fra musikkskolen.

4.4. Fagutvalg for økumenikk
(Delta)
24. oktober 2002 hadde det nye
fagutvalget for økumenikk sitt
første møte. Utvalget består av
Runar J. Liodden og Karstein
Aunevik (Den norske kirke),
Halvor Gjøystdal og Reidun
Nærland (Pinsevennene) og
Grete og Åge Holmen (Frelses-
armeen). Utvalget har til hensikt
å arbeide for bredere og dypere
samarbeid mellom kirkesam-
funnene i Modum. Enheten
blant kristne er avgjørende for
vår troverdighet som kirke.
Konkrete tiltak for 2003 er å
arrangere et fellesmøte, utarbei-
de en informasjonsbrosjyre om
de kristne tilbudene for barn og
ungdom i Modum, gjensidig
utveksling av informasjon og
bevisstgjøre behovet for å be for
hverandre. 

4.5. Personalmessige endringer
• Britt Dahl  sluttet som diakon i

Modum pga oppnådd alder.
• Eli Landro ble tilsatt som diakon

i hel stilling.
• Audhild Askerud  overtok som

kirketjener i Gulsrud etter
Reidun Røysli.

• Line Helganger ble fast tilsatt
som klokker i Heggen kirke.

• Tore Hummelvoll ble tilsatt som
prest i Modum med bosted
Snarum.

4.6 Organisasjonsmessige
endringer/omlegging av drift

• Arbeidet med å etablere  vår nye
struktur  med ett sokn og seks
menighetsutvalg har vært en
betydelig omlegging. Menig-
hetsrådet  har  vist  en vilje  til
effektiv og god behandling av
sakene. Dette har bidratt til å
lette arbeidet  med innføringen
av ett sokn.

• Menighetsutvalgene  har  gene-

relt kommet godt i gang, men
det er lokale variasjoner.

• Omlegging av kontormessige
forhold som kirkebokføring  og
en felles økonomiforvaltning
har vært arbeidskrevende, men
positiv for ansatte/menighets-
utvalgene.

• Arbeidet med felles gudstjenes-
teplanlegging ble påbegynt.

4.7 Oppfølging av mål og vedtak
• Menighetsutvalgene ble opp-

nevnt. Utvalgenes mandat  og
praktiske sider rundt deres
arbeid ble evaluert  på et menig-
hetsrådsmøte hvor  en represen-
tant for hvert utvalg var tilstede.

• Delegasjonsreglement  og øko-
nomireglement for Modum
sokn ble vedtatt tilpasset ord-
ningen med menighetsutvalg.

• Prosten visiterte Modum sokn i
april. Han møtte stab og menig-
hetsråd. Det var felles visitas-
gudstjeneste i Heggen. Prosten
utfordret oss på  å vurdere gjel-
dende gudstjenesteordningen.

• Menighetsrådet  var også invol-
vert i utnevnelsen av ny biskop i
Tunsberg. Dette var en spesiell
utfordring  da  Per Arne Dahl,
menighetsprest i Åmot kirke,
var  en svært aktuell kandidat.

• Etter initiativ  fra  kapellanen
Runar Liodden startet ungdoms-
arbeidet Amazonas i Modum.
Menighetsrådet ga betydelig
økonomisk støtte  for å kunne
sikre oppstarten. 

• Derved er et ungdomsarbeid i
Modum  menighet med base i
søndre del av Modum kommet i
gang.

• Menighetsrådet uttalte seg også
i spørsmålet – Samme kirke-ny
ordning. I hovedsak gikk me-
nighetsrådet inn  for å viderefø-
re dagens ordning.

• Menighetsrådet oppnevnte en
arbeidsgruppe til å se  mulige
innsparinger i budsjettet. Dette
var etter oppfordring fra politi-
kere i Modum  og på bakgrunn
av kommunens pressede økono-
mi. Menighetsrådet hadde alle-
rede i utgangspunktet fått
kr.200.000.- mindre i  overføring
fra kommunen enn  det som var
dokumentert av behov fra
menighetsrådet. Gruppa  kon-

kluderte med at  ytterligere inn-
sparinger ikke lot seg gjøre uten
at det berørte driften og  det til-
budet   kirken kunne gi.

• Bygningsutvalget hadde sin
årlige befaring til kirkene  i juni.
At befaringen kom så sent, var
en konsekvens av at  det ikke
var midler til  større   vedlike-
holdsarbeider ved kirkene i år
2002.Vedlikeholdet  dette året
besto i mindre  arbeider bl.a.
utskifting av varmeovner i
Gulsrud og noe maling av gulv
og mindre oppussing av enkelte
benker i Nykirke.

• Til Heggen kirke  ble det inn-
kjøpt 23 stoler levert av Hed-
produkt, Vallset. Midler ble tatt
fra kirkefond. 

• Kirkekonsulent Arne E. Sæther
var på befaring i fem av våre kir-
kehus etter anmodning fra kir-
kevergen. En egen rapport som
han utarbeidet viser anbefalin-
ger han kom med.

• Menighetsrådet gikk inn for sto-
ler  som erstatning for de  første
benkene  i  Rud kirke. Disse er
kommet på plass. Likeså gikk
rådet inn for  noe ominnredning
av benker i Nykirke. Dette ble
utført høst 2002

4.8 Utsatte/ikke utførte vedlike-
holdsoppgaver
Kirkene er ikke vedlikeholdt i
tråd med den plan som  Modum
menighetsråd har vedtatt. Dette
skyldes manglende bevilgning-
er. Dersom ikke nødvendig ved-
likehold av utvendig vegger, tak
og tårn blir utført, kan dette
medføre kostbart  restaurerings-
arbeid på litt lengre sikt.
Det er heller ikke midler til inn-
vendig vedlikehold som f.eks.
maling av gulv i Nykirke.
En annen sak som  kirkevergen
er urolig over er  mangelen på
håndverkere for å få utført ved-
likeholdet.   

4.9. Spesielle forhold
Som nevnt tidligere er dette det
første året for det nye menighets-
rådet i  vår ett soknsmodell.
Menighetsrådet har, slik det fram-
går av årsrapporten, hatt flere
større saker å forholde seg til.
Året  viste en kraftig innstram-



Side 7

ming i den kirkelige økonomi hos
oss også i likhet med det andre
fellesråd/menighetsråd erfarte.

Modum menighetsråd

Fra kirkebøkene 2002 i Modum
sokn. Klipp fra sokneprestens 
årsmelding.
Tallene fra 2001 i parentes.
Innmeldte i kirken 
(utenom dåp) 1 ( 3)
Utmeldte av kirken       4 (  10)
Døpte                         116 (115)
Konfirmerte               129 (118)
Ekteskapsinngåelser    49 (  42)
Gravferder                  138 (148)

Fra dagsregistrene
Hovedgudstjenester 
på søn – og helligdager    135 ( 159)
Deltakere ved 
gudstjenestene 11839 (14506)
Andre gudstjenester 63 (   42)
-deltakere 4723 (3091)
Deltakere ved 
alle gudstjenester 16562 (17597)
Hovedgudstjenester 
med nattverd 52 (    56)
-deltakere           3010 (2475)
Andre gudstjenester 
med nattverd 15 (   15) 
-deltakere 640 ( 414)  

Ofringer
Ofringer til egen virksomhet inn-
brakte kr. 101.800 til egen virksom-
het og  kr. 232.000 til andre, til sam-
men kr. 333.800. (I 2001 var  summen
kr. 392.300 totalt)

Tallene for Olavskirken kommer i
tillegg til  soknets  tall. I Olavskirken
ble det holdt 46 hovedgudstjenester

med til sammen 3492 deltakere og   
82 andre gudstjenester med 2748
deltakere. Det var nattverd ved 42
av hovedgudstjenestene med 2159
deltakere og  ved 43  andre gudstje-
nester med 723 deltakere.

Modum menighet er i den heldige 
situasjon at vi har svært mange fri-
villige medarbeidere knyttet til
ulik virksomhet i menigheten:
Søndagsskole, barnegospel, topp-
klubb, speider, foreldre – og barn-
treff, eldretreff, menighetsskole,
KRIK, gospel, kirketorget i Åmot
og enda mye mer. 

For å vise at vi setter stor pris på
alle de frivillige og for å synliggjø-
re hvor mange vi er, gjentar vi fjor-
årets suksess: Vårfest for alle frivil-
lige i Modum sokn og inviterer til

Vårglede
En inspirasjonskveld for frivillige

i Åmot kirke tirsdag 13. mai
kl.19.00

Det blir et lett og variert program
og enkel bevertning. 

Det vil bli sendt ut innbydelser i
løpet av uke 14, men hvis du gjør
en frivillig jobb i menigheten og av
en eller annen grunn ikke får inn-
bydelse er det fint hvis du tar kon-
takt med Modum kirkekontor og
sier ifra. 

Vi gleder oss!

Hilsen festkomiteen: 
Lise W. Kleven, Tanja T. Grøterud og

Therese Baardseth.

Det er noe jeg synes er underlig.
At jeg tror på Jesus.
Ja, ikke bare jeg, men så utrolig
mange mennesker gjør det.

Det er jo absurd.

Jesus ble født, Guds sønn inn i vår
verden, i Betlehem. Levde der, ca.
30 gammel red han inn i Jerusalem,
innstiftet nattverden, ble tatt til
fange,
Dømt til døden på korset, 
fordi han sa han var Guds sønn.

Døde, ble lagt i en grav.
Og der skulle det jo være slutt.

Så fortelles det at han stod opp fra
de døde.
Åpnet gravene.  Skapte håp om
oppstandelse for oss alle.
Redde, forvirrede disipler begynte
å fortelle om Jesus;  
Han er ikke død, han lever.
Og i dag;  2000 år etterpå, 
så tror jeg på det samme.

Underlig:   Er det ikke underlig det
du og jeg tror på.
Underlig, men sant;   
Jesus er ikke død, 
han lever og vil oss det beste.

Arild Løvik

– Underlig, men sant
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Jon Mamen:

Påske på altertavlene våre
Altertavlene er malte bilder med et
eller annet bibelsk motiv. De er stilt
opp i bakkant av alterbordet. De er
omgitt av en ramme som kan være
mer eller mindre dekorert. De fleste
altertavlene i Modums kirker gjen-
gir bilder med scener fra
påskens historier. 

Det er motiver fra Skjær-
torsdag, Langfredag og
Påskedag. 

Skjærtorsdagsfortellin-
gene har gitt opphav til
motivene innstiftelsen av
nattverden og bønnekam-
pen i Getsemane. Alter-
tavlen i Snarum kirke er
kanskje det største kunst-
verket blant Modums alter-
tavler. Bildet er malt av Eilif
Petersen i 1898 og gitt til
Snarum kirke. Bildet fram-
stiller Jesus i bønn i
Getsemane hage like før
han blir arrestert. Her er
Jesus framstilt mens han ber
i menneskelig usikkerhet og
angst. Under bildet står tek-
sten: ”Skje ikke min vilje, men
din!” Luk. 22,42.

Nykirkes altertavle gjengir innstif-
telsen av nattverden. Bildet er fra
1728, og er en gjengivelse av en bok-
illustrasjon fra 1712. Bildet viser et
rom med mørke draperier. Dette er
”salen ovenpå med benker og puter”,
som vi leser om i Mark 14.15. Rundt
et dekket bord sitter Jesus og de tolv
disiplene. Ned fra taket henger ei
lampe som opplyser scenen. På bor-
det er påskelammet tilberedt. En kalk
står på bordet med vin og det er tal-
lerkener foran hver sitteplass.

Bildet fungerer slik at bildets rom
og kirkens rom smelter sammen.
Bordet på bildet fortsetter i bordet
på alteret. Også der er kalk og disk
satt fram til nattverdmåltidet. Også
der er rommet opplyst ovenfra av en
taklampe. Kretsen omkring bordet
på bildet er åpen, og de som kneler
på alteringen kan se bort på Jesus og
disiplene. De og vi utgjør hver sin
halve ring. Og i ”skjøten” mellom
halvringene kan vi tenke oss de

mange som hadde sin plass rundt
alterbordet før, men som nå er hjem-
me i himmelen.

Over det store nattverdbildet er
det et mindre bilde av korsfestelsen,
og øverst står den oppstandne

Kristus med seiersfanen. Disse tre
motivene finner vi også på altertav-
la i Heggen kirke. I Heggen kirke ser
vi på det nederste feltet samme
motiv som i Nykirke, men i en helt
annen utgave. Nattverdbildet i
Heggen kirke skal være den første
norske kopi av den kjente Leonardo-
framstillingen av nattverden. I
Heggen kirke er den ”øvre salen”
stor og luftig, med store vindusåp-
ninger. I Heggen kan en, som i
Nykirke, se hvordan bildets natt-
verdbord og kirkens alterbord går i
ett. Også bildets rom og kirkens rom
smelter sammen, med utsikten
utover gjennom både bildets og kir-
kens vinduer. Under står teksten
”Dette gjører til min ihukommelse”,
Luk 22,19.

Over Skjærtorsdagsscenen kom-
mer så Langfredagens scene. Jesus
henger på korset, omgitt av to perso-
ner. Engler svever i luften omkring.
Teksten under lyder: ”Det er full-
brakt”, Joh 19,30.

Over det hele står den oppstand-
ne Kristus med strålekransen om
hodet. I sin venstre hånd holder han
jordkloden. Sin høyre hånd løfter
han til velsignelse av menigheten.
Omkring altertavlen står de fire

evangelister, de som for-
talte historien om Jesus.

Altertavlen i Vestre
Spone kirke er et bilde
av Jesus på korset. Ved
korsets fot ligger en kne-
lende mann. Jesus synes
å se ned på ham med
kjærlighet i blikket.
Bildet er malt av Anders
Kongsrud i 1934.

I Rud kirke henger et
bilde med motiv fra
Påskedag. Bildet er opp-
rinnelig malt av August
Klægstad fra Bingen.
Han utvandret til
Amerika og har malt
mange altertavler, både i
Norge og Amerika.
Bildet ble ødelagt ved
brannen i 1968, men i
1984 ble det malt en kopi

av bildet, det som nå står i kirken.
Bildet knytter seg til fortellingen i
Joh. 20,11-18, Jesus viser seg for
Maria Magdalena. Maria står uten-
for den tomme graven og gråter.
Jesus kommer til henne bakfra og
spør som det står under bildet:
”Hvem leter du efter?” Joh 20,15. Først
trodde hun at det var gartnereren
som snakket til henne, men så kjente
hun ham igjen.

Åmot kirke har ikke egentlig
altertavle. I kapellet sto en kopi av
Tidemanns altertavle i Bragernes
kirke. Dette var et bilde av oppstan-
delsen. Det ble ødelagt ved brannen
i 1994. Den nye Åmot kirke har alter-
bilde som en mosaikk-montasje på
veggen foran alteret. Der er Jesus
framstilt på korset, med armene
utstrakt. Han synes å favne de styk-
ker av verden som omgir ham, og
likeså  alt og alle i kirken.

Altertavle fra Nykirke.
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Hvert år evalueres og rulleres Plan
for kirken i Modum.

I disse dager foreligger resulta-
tet av årets prosess med ny plan
for kirken i Modum 2003-2006 . I
planen har vi målene for kirken
vår og handlingsplaner for disse
områder:

1. Organisasjon, 2. Gudstjenester og
kirkelige handlinger, 3. Kirkemusikk, 
4. Undervisning, 5. Diakoni, 
6. Misjon, 7. Økumenikk og 
8. Vedlikehold av kirkene.

Planen er blitt til gjennom et sam-
arbeid mellom menighetsrådet,
våre seks menighetsutvalg, våre
fem fagutvalg og kirkestaben.

I planen har vi konkrete tiltak
som planlegges gjennomført inne-
værende år rundt om i soknet.

Tiltak koster ofte penger. Det er
penger som kommer inn gjennom
ofringer til menighetens arbeid
som bidrar til å få realisert flest
mulig av tiltakene i planen fra
punkt 2. til og med punkt 7.

Punkt 8. i planen gjelder vedli-
keholdsoppgaver ved kirkene i
Modum som burde vært utført.

Det skulle etter hvert være godt
kjent at det ikke er økonomi i kom-
munen til å få løst alle oppgavene
som menighetsrådet har påpekt.

De som er interessert i planen ,
kan finne den på vår hjemmeside:
www.modumkirke.no.

Menighetsrådet, menighetsut-
valgene, fagutvalgene og kirkesta-
ben har dessuten planen.

For oss som arbeider i kirken i
Modum og samarbeider med fri-
villige, er det viktig å ha en kortfat-
tet og konkret bruksplan. Vi ser
ingen vits i å lage en plan som skal
støve ned i bokhylla !

Takk til fagutvalgene, menig-
hetsutvalgene, menighetsrådet og
kirkestaben for konstruktive inn-
spill i årets prosess!

Kirkevergen 

Plan for Kirken 
i Modum

Marry Bjørndalen fra Vikersund
glemmer aldri de små barna hun
møtte i fengselet på Madagaskar.
Oktober 2000 var hun med da en
gruppe fra menigheten i Modum
reiste til Madagaskar for å være med
på 50-årsjubileet til misjonens døve-
arbeid. Et mål med turen for Marry
var å besøke fengselet i hovedstaden
Tananarive. Besøket ble nærmest et
sjokk. Innenfor muren må små barn
oppholde seg sammen med sin inn-
satte mor og 2000 kriminelle. De må
vokse opp i fengsel og se at flere
fanger dør av sult på grunn av elen-

dige forhold. Det går verst ut over
de som ikke har slektninger til å
komme med mat til seg.

Som representant for den ver-
densomspennende kristne fengsels-
organisasjonen PF og er leder for PF
i Buskerud holder Marry Bjørndalen
fortsatt kontakt med fengselet. 

- Mal opp barnas leikerom. Sett
opp hyller. Kjøp leiker, var beskje-
den Marry ga da hun sendte 4000
kroner til formålet. Både i 2001 og
2002 har hun husket på de små
lidende barna med julegaver.

Hjelper
barn i 
fengsel på
Madagaskar

«Fangebarn1». Dette bildet ble tatt under besøket i det gassiske fengsel i år 2000. 
Barna må være i fengsel med mor som stjal for å overleve.

Marry Bjørndalen laget gassisk mat da det
var Madagaskar-kveld i Åmot kirke i fjor. 
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- Så kom toalettene …

9. juni 1976 åpnet Olavskirken
dørene. 27 år etter åpnet toalet-
tene. Det er lenge å holde seg.

• Tekst og foto: Eivinn Ueland

Derfor er det ikke så rart at den offi-
sielle åpningen 9. mars i år, av man-
ge ble betegnet som en gledens dag.
Også fordi resultatet ble noe langt
mer enn et etterlengtet toalett. I til-
legg har Olavskirken nå fått et prak-
tisk tilbygg for både kirkekaffe, søn-
dagsskole og mange andre aktivite-
ter. 

Over 200 mennesker møtte frem
til festgudstjeneste, og kunne bevit-
ne at en av kirkens mest trofaste bru-
kere, Aud Hegre, klippet over sno-
ren. Den tidligere hjelpepleieren ved
Modum Bad kunne fortelle flere
muntre historier om både furuer og
vedstabler som hadde blitt benyttet
som siste utvei opp igjennom årene. 

1,5 millioner kroner har tilbygget
kostet. Målet har hele tiden vært at
mest mulig skal dekkes med inn-
samlede midler. Hovedprest ved
Modum Bad, John Kristian Rolfsnes
tror èn million kroner er et realistisk
mål. Så langt har det kommet inn
drøye 750 000. Som alle andre byg-

ninger av nyere dato på Modum
Bad, er også tilbygget til Olavs-
kirken satt opp av institusjonens
dyktige håndverkere.

Ønsker du å støtte innsamlingen
for utvidelsen av Olavskirken, kan
du gi din gave via bankgiro til kon-
tonummer 2270 05 72262.

Tilbygget har blitt en naturlig del av Olavskirkens særegne
arkitektur.

Aud Hegre, en av Olavskirkens trofaste brukere, klippet over snoren.
Hovedprest ved Modum Bad, John Kristian Rolfsnes (til venstre) gleder seg
sammen med resten av menigheten over den lenge etterlengtede utvidelsen.



Sanger Sondre Bratland hevder at
Kirken står sterkt i det norske folks
bevissthet. Selv om salmetonene han
framfører er fra flere generasjoner
tilbake, mener han Kirken fortsatt
har stor betydning fordi den repre-
senterer alt fra glede til sorg for folk
flest.

«På kyrkjeveg» var tittel på reper-
toaret Annbjørg Lien og Sondre
Bratland turnerer med og framførte i
Åmot kirke. De skildrer hvordan
gudstjenestelivet var før og krydret
konserten med fortsatt levende
beretninger.

Det var ikke rart befolkningen
reagerte da den nye presten i bygda
på Fillefjell krevde at den gamle
stavkirken måtte rives. Han ville
rydde bort alt det som han oppfattet
som stygt. Stavkirken representerte
for befolket mer enn et bygg i sen-
trum av bygda. Der hadde de møtt
hverandre i glede og sorg. Slik
begynte sagnet om da kirkekklokke-
net ble fraktet fra den revne stavkir-
ken til den nybygde. Men på veien
dit sank den ene klokken i myra. 

«På kyrkjeveg»
Det var ingen stavkirke baryton
Sondre Bratland og hardingfelemu-
siker Annbjørg Lien kom til denne
gang. Køen var lang utenfor den
hypermoderne arbeidskirken Åmot
kirke i Buskerud før konserten.
Gjennom salmesang akkompagnert
med nydelige feletoner skildrer de
helgefreden i gamledager da folk la
ned alt arbeid lørdag. Søndag pyntet
de seg og dro til kirken. Man kunne
se det for seg: Noen kom med hest
og vogn, noen ridende, gående eller
på vestlandet kom de inn fjorden
med båt. Herrene steg inn i kirken.
De var iført svarte bukser, hvit skjor-
te, vest og lenken til sølvuret hang i
vestlomma. Damene kom inn i sine
side mørke kjoler og med stilig hatt
på hodet. 

Fortidens salmesang
I den halvmørke tømmerkirken
hadde menn og kvinner plass på

hver sin side. Kun levende lys var
tent. Salmesangen var nok ikke slik
som i dag.

- Nå må det bli slutt på de hedens-
ke hylene, sa en prest fortvilet over
salmesangen. Klokkere og kirkelige
ansatte ble sendt på sangkurs. En sto
foran menigheten og trampet takten. 

- Sangen i kirken den gang var
ikke homogen slik som i dag. Den
lignet mer på det vi hører fra
misjonsmarken. Men egentlig er vår
tempererte skala litt sur, hevder
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- Kirken står sterkt i folks
bevissthet

Annbjørg Lien og Sondre Bratland framførte toner fra en forgangen tid i moderne Åmot kirke. 

Under en fredsdue på veggen sang Sondre 
Bratland om engler.
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Sondre Bratland. Det tok lang tid før
det kom instrumenter i kirken. Sist
på 1800-tallet kom orgelet, og det
vakte reaksjoner. 

- Enkelte holdt seg borte fra kir-
ken fordi de nektet å høre på det
sure orgelet som ikke holdt tonen.
De ville heller synge slik de hadde
lært av bestemor og bestefar. Folk
hadde en sterk følelse til tonen.
Koralene kom fra Tyskland til
Danmark og videre til Norge. Her
fikk de sin egen utforming og ble det
norske folks «eget hjertespråk»,
uttrykker Sondre Bratland.

I moderne kontekst
Han sang om engler «mellom jord
og himmel blå», Sondre Bratland i
Åmot kirke. 

- Annbjørg og jeg er i mange kir-
kebygg, men aldri maken til denne.
Tenk å synge «Kirken den er et gam-
melt hus» her, begynte Bratland og
siterte Bjørnson som har sagt at «kir-
ken står høyt i folks bevissthet».
Kanskje gjør kirken det fortsatt. I

hvert fall gjorde den det da salmeto-
nene tok form. Sondre Bratland og
Annbjørg Lien henter fram toner fra
den eldste salmeskatt, noe er gjemt
og nesten glemt. Sangene og histori-
ene deres er knyttet til kristentro og
kirkeliv. Det ble litt spesielt at
Annbjørg åpnet konserten med sal-
metoner på det svenske nasjonalin-
strumentet nøkkelharpe.

Magnushymnen
- Det som er så fascinerende med

de tidlige melodiene, er sagnene, sa
Sondre Bratland og sang
«Magnushymnen», en av de eldste
vi har innen kirkestoff. Thorleif
Bolstad fra Valdres laget hardingfe-
leslåtten om St. Thomasklokkene på
Fillefjell. 

- Jeg vet hvilken smerte det var for
dere på Åmot å miste kirken deres,
sa Bratland. Gamle Åmot kapell ble
satt fyr på. En ny arbeidskirke reiste
seg på stedet. 

- Kirken er for de fleste viktig og
betyr mye, fordi vi assosierer kirken

både med glede og sorg. Før sto
messe og gudstjeneste sterkt i folks
bevissthet. I kirken møtte de mange
samfunnslag, sier Bratland.

Fra Canada til Norge
På kirketorget etter konserten møt-
tes canadiske Rodney Neufeld og
Annbjørg Lien. Han har hørt henne
før, med 15.000 publikummere til
stede i Halifax, Nova Scotia i
Canada.

- Jeg måtte bare komme til Åmot
kirke og høre henne igjen.
Hardingfele er noe av det vakreste,
og Annbjørg er spesiell, sier Rodney
Neufeld. Canadieren er gift med
Bente Molenaar fra Vikersund. Paret
bor i England, men han måtte til
Norge på besøk og få med seg kon-
serten

Felles kjente 
Annbjørg Lien spilte på ungdomsfe-
la etter Christiane Lund, en av få
kjente kvinnelige hardingspillere
som er gått bort for flere år siden. 

- Jeg har aldri møtt henne, men
fikk fela etter henne i stipend, sier
Annbjørg Lien.

- Men jeg har møtt Christiane
Lund. Var på konsert med henne,
kan Aase Myhrvang fortelle Lien
etter konserten. Myhrvang måtte
felle tårer da Sondre Bratland og
Annbjørg Lien avsluttet med en
kveldssalme, for ingen salmer har
fått så vakre melodier som kvelds-
salmene. 

Annbjørg Lien 
spiller både 
hardingfele 

og 
nøkkelharpe. 

- Flott å høre deg igjen. 
Første gang var i Nova Scotia
Canada, 
sier Rodney Neufeld 
til Annbjørg Lien. 
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I kirken er alle 
bra nok

- Noe av det som ligger meg på hjer-
tet, er å åpne kirken så vanlige folk 
opplever at de er bra nok til å
komme. Det heter ikke «bli som
oss», men «kom som du er».

Det er Trine-Lise Ruud, avtroppende
daglig leder i Åmot kirke, som sier
dette.

En av hennes arbeidsoppgaver i
kirken, som blir betegnet som «sjø-
mannskirken ved Drammenselva»
eller «kulturhuset på Åmot», er
utleie. Hun er inne på sin hjertesak:
Å ha en åpen kirke der det er plass
til alt fra naturvernere til birøktere.
Det må gå på tvers med kristendom-
men om hun sier nei. Derfor er
mange lag og foreninger knyttet til
kirken.

Nestenulykker
- Jeg får ofte hjelp av «Ham der
oppe», fortsetter hun. 

Helkrasj i utleie av kirken er ett av
hennes største mareritt. Kurs, kon-
serter, lagsmøter og minnesamvær
skal i boks. 

- Det har blitt nestenulykker, men
det har gått bra. Han der opp
minner meg på, smiler Trine-Lise.

En omfattende arbeidsoppgave er
å administrere kirketorget og staben
med frivillige ildsjeler. 

- Det er åpent hver dag, og i dag
kokte det er, sier Trine-Lise. Hun sik-
ter ikke til ulykke med vaffeljernet,
men at 32 mødre med småtroll kom
samtidig for å delta på småbarn-
streff. 

Jungeltelegrafen er grei og billig,
men ikke pålitelig. Solid markedsfø-
ring, samt kalender tre ganger i året,
er den tredje hovedoppgaven til
daglig leder.

Personlig kristen?

Uttrykket «person-
lig kristen» liker
ikke Trine-Lise. 

- Jeg tror mange
er i tvile- og søkefa-
sen. Liker ikke
menneskebud «gjør
ikke det og det».
Gamle fordommer
ønsker jeg å snu på.
Det å være kristen
er et forhold
mellom meg og
Jesus. Jeg tror at
noe av det som hol-
der folk borte fra
kirka, er at de tror
de ikke er bra nok.

Om Trine-Lise
ikke vil bruke et så
sterkt ord som kall, ser hun at hun
passer godt til tjenesten.

- Det er tilfredsstillende å bli brukt
til mange av de ting jeg kan. Jeg er
ofte sliten, men med en god følelse,
sier hun.

Husker tall
Det var personen mer enn stillingen
vi ville sette fokus på.

- Jeg husker konto- og telefon-
numre så min mann Kjetil ringer
meg i stedet for å ringe opplysnin-
gen, røper Trine-Lise Ruud. Av ven-
ner blir hun betegnet som ei blid og
positiv jente. 

Fritidsinteresser?
- Ingen 9–4-jobb dette. En fordel at
det er mye i perioder. Når det er stil-
lere, kan jeg ta fri. Det vil si frihet
under ansvar, sier Trine-Lise. Den
1.mars har hun vært daglig leder for
Åmot kirke i syv år. I begynnelsen
måtte hun være til stede på alle
arrangementene. Men nå tar kirkens
kulturkomite noe av det ansvaret.

- Fritidsinteresser blir det lite tid
til. Det å være med på ting fast en
gang i uka er vanskelig. Jeg er glad i
å synge. Var med i en dobbeltkvar-
tett som ble lagt ned. Og så liker jeg
håndarbeid. Hekler, strikker og har
begynt å brodere bunad, røper
Trine-Lise som elsker å lage mat.

Trine-Lise er Hokksund-jente,
gikk barneskolen i Vestfossen, real-
skole i Hokksund og deretter han-
delsgymnasium i Drammen. Regn-
skap jobbet hun med i mange år før
det ble Åmot kirke. Nå er hun spent
på hvordan livsveien blir videre.

Fra høsten er Trine-Lise og man-
nen Kjetil i arbeid i sjømannskirken i
New Orleans. Trine-Lise skal være
husmor og vertinne og Kjetil assis-
tent.  

Dette er en drøm de har hatt i
mange år. De har mange erfaringer
fra Åmot kirke som de håper vil
komme til nytte. De ser på den nye
jobben med glede og spenning.

Åpen kirke. Allerede som ung valgte Trine-Lise Ruud å være 
kristen. Hun ønsker at kirken skal være åpen for alle. 
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35 konfirmanter fra Nordre Modum
Ungdomsskole var i mars på leir på
Gulsrud leirsted på Øst-Modum.

- I dag har vi akt og spilt rugby,
forteller Line Larsen. Hun stortriv-
des på konfirmantleir. Der var det
ingen som kjedet seg. Samtlige fikk
ansvar og måtte gjøre en innsats til
fellesskapets beste.

Kjøkkengruppa
- Vi har mange grupper og rullerer
om ansvaret, sier Kenneth Hellum
og Simen Rogstad mens de rydder
bort maten fra spisesalen. Etter en
lang dag ute i det flotte solskinnet
lørdag, ble det sen middag. Menyen
hadde ungdommene selv bestemt,
og derfor ble det taco. Alt fra matla-
ging til oppvask var leirdeltagernes
ansvar. 

Lang tradisjon
I tillegg til konfirmantene sto ei
gruppe med syv ungdommer i spis-
sen som ledere, sammen med kapel-
lan Tore Hummelvoll og kateket
Arild Løvik.

- Dette er første konfirmantkullet
på leir på lenge. Tror jeg minst har

600 overnattingsdøgn her på
Gulsrud. Jeg var her på leir
med en og en klasse i flere år.
Men jeg begynte å bli «en
gammel mann» og fikk det
helt i halsen, sier Løvik som
nå har tatt tradisjonen med
konfirmantleirer opp igjen.
Både han og deltagerne var
spente på hva ei gruppe
hadde funnet på av sketsjer
og annen underholdning på
lørdagskvelden. Søndag satte
Modums konfir-
manter sitt preg på
gudstjenesten i
Gulsrud kirke med
sang og tekstles-
ning. Etter påske er
det konfirmantene
fra Søndre Modum
Ungdomsskole sin
tur til å dra på leir.

Gøy på konfirmantleir

Kamerater.  Kenneth Hellum (fra v.) og Simen 
Rogstad syntes det var fint å være hele helgen sam-
men med venner på leir. 

Kjøkkengjengen.
Line Larsen og Simen

Rogstad hadde ansvar på
kjøkkenet etter middag.

Det tradisjonelle Loppemarkedet på
Vikersund Menighetssenter blir i
vår: 

lørdag 10. mai fra kl. 09.30

Dersom du har noe du ikke bruker
lenger, f eks møbler, kjøkkenartikler,
elektriske artikler (ikke hvitevarer)
bøker, klær, sko osv. Ring oss på 
telefon 32 78 75 70 (Fossen) eller
32 78 77 59 (Engmark)

Pusset opp for loppemarkedpenger
- I fjor fikk vi inn 68.000 kroner på to
loppemarked på Menighetssenteret.
Det er noe av det meste vi har fått
inn, sier styreleder Jan Marcussen.

Han kan opplyse at man for peng-
ene har pusset opp lillesalen. Rom-
met kan dermed bli arena for alt fra
formiddagstreff til kursvirksomhet
og som grupperom. 

- Rommet er pusset opp på dug-
nad. Vi har malt vegger og tak og
lagt fliser på gulvet. Det har vært
mulig takket være penger fra loppe-
markedet, sier Marcussen. Han opp-
lyser også at alterpartiet på Menig-
hetssenteret i blant har vært et prak-
tisk problem ved tilrettelegging av
ikke-gudstjenestlige arrangementer.
Det er nå løst ved at man har hengt
opp en sort persienne som kan trek-
kes ned og brukes ved overhead.

Skoselger. 
Sist loppemarked var Jan Marcussen og
Ingerid Ravnsborg skoselgere. 10. mai er
neste loppemarked. 

Loppemarked



Sorggruppen viktig.Tap og sorg opp-
levde også Sissel Øvereng etter sin
skilsmisse for 12 år siden. Det er en
av grunnene til at hun ønsker å være
med i ei gruppe.

- Jeg ville selv ut av ekteskapet, men
likevel har det vært vanskelig å sette
ord på følelsene, sier hun. Først nå
våger hun å hente fram naturlige
sorgreaksjoner som aggresjon og
sinne. Tove Helene Bråthen fra
Åmot er relativt fersk deltager i
sorggruppa.

- Jeg har fått vært alene i 17 år og
ser at sorggruppen har betydd mye
for meg. Det er viktig å dele erfa-
ringer om det som er godt og ondt,
sier Bråthen.

Temakveld
Tirsdag kveld var Sissel Øvereng,
Tove Helene Bråthen og 20 andre
samlet på kirketorget i Åmot kirke.
Tema var «Sorgen det ikke sendes
blomster til» i regi av styringsgrup-
pa for sorgarbeid i Modum.
Foredragsholder var familieterapeut
Stein Hardeng som har jobbet med
samlivsproblematikk blant annet
ved Modum Bad og ved Kirkens
Familievernkontor. 235 personer har
fått hjelp med sin sorg etter oppløst
samliv ved å delta i sorggruppene
Hardeng var med å starte for 12 år i
Haslum menighet i Oslo. 

Menn tar det verst 
- De tre ordene «vi skal skilles» utlø-
ser både sjokk, bitterhet, sinne og
angst, men også håp og lettelse.
Enkelte tar det så tungt at de får
selvmordstanker. Den som sitter
igjen med følelsen av å bli forlatt,
har det tøffest. Enkelte lever så lenge
i håpet om å få sin kjære tilbake at
sorgen ikke går naturlig. Flere år
etter går de fortsatt med gifteringen
og har brudebildet på veggen.
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Ingen blomster. Tove Helene Bråthen (fra v.) 
og Sissel Øvereng har opplevd sorgen som 
ingen sender blomster til.

Sorg etter samlivsbrudd

Lang erfaring. Sosionom og familieterapeut
Stein Hardeng var i flere år ansatt ved
Modum Bad. Nå er han høgskolelektor ved
Diakonhjemmets Høgskolesenter.

Selvhjelpgrupper / sorggrupper i Modum sogn våren 2003
Frivillighetssentralen og Kirkekon-
toret fortsetter å samarbeide om å
invitere til selvhjelpgrupper/sorg-
grupper.

Gruppene er for personer som har
opplevd:

• å miste voksne barn
• å miste ektefelle/samboer 
• samlivsbrudd (“Sorgen det ikke

sendes blomster til”)

Vi har mulighet for å starte nye
grupper:

• tur- /frilufts-gruppe
• for ungdom som har opplevd å

miste en av sine nærmeste
• for voksne som har mistet gamle

foreldre (“den undervurdere sor-
gen”)

• for etterlatte etter selvmord

Flere opplysninger kan fåes ved å ta
kontakt med: 

Frivillighetssentralens leder – Tanja
Tyberg Grøtterud, tlf 32 78 58 40 

eller Modum kirkekontor – 
diakonene Eli Landro og 
Inger Nyen Tørto, tlf 32 78 32 30
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«Gospelmaraton» før 
Praha-konferanse
250 gospelungdommer fra hele
Buskerud var en hel natt samlet til
en gedigen korøvelse og nattcup i
Modumhallen. Målet med å synge
hele natta er opptreden under den
internasjonale gospelkonferansen i
Praha i august.

Gospelgrupper fra hele Buskerud
har dannet et stort kor. 

- Buss-sing! For vi kommer jo fra
Buskerud og skal kjøre mye buss,
vitser Turid Werrum. Hun er krets-
sekretær for KFUM/KFUK som var
arrangør for samlingen i Modum-
hallen. 

To øvelser
- Nattcup i volleyball er tradisjon

for gospelgrupper fra hele
Buskerud, men det er første gang
Heggen gospel er vertsskap. Og det
er første gang vi setter sammen et
kretskor og øver samtidig med tur-
neringen, sier hun. En gedigen
øvelse blir det en gang til før de set-
ter kurs for Praha.

- Vi skal ha et deltaløp og samle
inn penger til et skoleprosjekt for
slummen i Bangladesh og øver i den
forbindelse, sier Werrum.

Til Praha
- Hittil har 210 meldt seg på turen
som går til den internasjonale kor-
konferansen som går av stabelen i
Praha den 2. - 10. august. YMCA,
som er det internasjonale KFUM, er
arrangør. Jeg tror bortimot 10.000
gospelungdommer fra hele Europa
vil være samlet i Praha da, opplyser
Liv Anna Furnes, leder av Heggen
gospel. 

Gedigen korøvelse
Det ble en gedigen korøvelse i
Modumhallen da felleskoret for hele
Buskerud øvde. Kjersti Heian Loos,
dirigent i Lier Tensing, gikk på sce-
nen og løftet taktstokken først. Flere
dirigenter fikk prøve å lede kjempe-
koret. Janne Piros og Elisabeth
Lunde som deler på dirigentansva-

ret for Heggen gospel, styrte også
taktstokken. Gospelungdommen i
idrettshallen syntes det var topp å
spille volleyball og synge gospel i så
mange timer. 

- Vi gleder oss og skal være våkne
hele natten, sier 14-åringene Anne
Juvang og Line Larsen. De er begge
med i Heggen gospel og holdt seg
våkne med ballspill. 

- Heia Røyken! roper heiagjengen
med Therese Moen Larsen, Jeanette
Eriksen Holmquist og Charlina
Løvholm. De håpet at volleyballaget
fra Røyken Tensing vant turneringen. 

Danser i Praha
Ikke alle ønsket en natt uten søvn.
- Vi håper å sove litt om vi blir trøt-
te, sier Helle Haugerud og Karianne
Kristiansen. Jentene fra Heggen
gospel står i soveposene og synger i
kjempekoret. I en sal for seg selv
trente dansegruppa, også de med
Praha som mål. Turid Werrum skry-
ter av 10.klassingene Hanne Håberg
Mørk og Mai-Helene Pedersen fra
Lier Tensing som har tatt alt ansvar
for å trene dansegruppa.

Soveposegospel. Helle Haugerud (fra v.) og Karianne Kristiansen fra Heggen gospel sto i 
soveposene og sang i kjempekoret.
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Stort kor. Kjersti Heian Loos, dirigent i Lier Tensing, 
hevet taktstokken over kjempekoret fra Buskerud.

To-i-en. Karianne Kristiansen (fra v.) og Karoline 
Madsen Dahl fant tonen mens de sto i samme 
sovepose.

Dans. Hanne Håberg Mørk fra Lier Tensing trener 
dansegruppa som skal opptre i Praha. 

Hva legger vi i ordet fred?
Som oftest fred mellom nasjoner
og fred mellom mennesker.
I Midt-østen er det vanlig å møte
hverandre med en fredshilsen:
Fred være med dere: Sjalom alæ-
chem (hebraisk) og salam aleikum
(arabisk). Men har det blitt så mye
fred mellom jøder og arabere av
den grunn? Denne fredshilsenen
har ennå ikke blitt virkelighet. 

Da er det kanskje bedre med vår
måte å hilse på: Hei og morn’a.
Det er ikke så forpliktene.

La Jesus noe annet i sin fredshil-
sen?
Fred betyr på hebraisk hel: Jesu
fredshilsen betyr at han ønsker å
gjøre noe helt, nemlig disiplene.

Da Jesus gikk rundt sammen
med disiplene, sa han ofte til dem:
Frykt ikke. På tross av de urolig-
heter og den nød som det jødiske
folket opplevde, ønsket Jesus å gi
disiplene oppmuntring: Frykt
ikke. Men vi leser i teksten at de
hadde barrikadert seg inne i et
hus, av nettopp frykt. De hadde
mistet troen på det Jesus hadde
sagt eller i det minste glemt hans
oppmuntrende ord. Av frykt for at
jødene skulle oppdage dem og
kanskje straffe dem fordi de var
disipler av den korsfestede.

Men Jesus refset ikke disiplene
for deres mistrohet. Hans ord var:
Fred være med dere. I dette øye-
blikket skjedde en oppfyllelse av
det løftet han gav til disiplene den
siste kvelden han var sammen
med dem: “Fred etterlater jeg dere,
min fred gir jeg dere, ikke den fred
som verden gir.” Og disiplene ble
glade. Deres uro og bekymring
som hadde sådd tvil hos dem, var
borte. Jesus gjorde deres brutte
forhold, helt igjen. Derfor kunne
de tro med ny innsikt og nytt mot:
Vi har sett Herren.

Tomas var ikke tilstede da Jesus
kom til disiplene. Han hadde ikke
fått sett det de andre så, derfor
ville han ikke tro på dem. Tomas
ble kalt Tvillingen. Det navnet kan
stå som et symbol på den dobbelt-
heten som kan bo i oss mennesker.
Noen ganger kan vi være overbe-
vist om noe, andre ganger kan vi
avvise det samme som tull eller
usant. Vi kan streve med mange 

spørsmål, vi kan streve med
mange stemmer i oss, som sier at
vi må gjøre slik eller slik. Vi kan
veksle mellom å være kjærlige og
ukjærlige, sanne og falske. Vi kan
streve med fallitterklæringer – at
vi ikke strekker til. Vi kan føle oss
svake, men noen ganger sterke. Vi
spiller ulike roller, og noen ganger
vet vi kanskje ikke hvem vi er.
Denne uro er vel igrunnen årsaken
til all ufred: Vi vet ikke helt hvem
vi er. Derfor vil vi føle oss truet når
noen er i ferd med å gjennomskue
oss – trenge seg inn på oss og si
oss sannheten om oss selv. Vi kan
ha behov for å barrikadere oss mot
omverdenen, slik disiplene gjorde
det for ikke å bli avslørt. 

Jesus kom disiplene imøte, men
han trengte seg ikke inn. Han
kunne gjort et poeng ut av at de
satt der i frykt, men i stedet ønsket
han dem fred. 

Dypest sett betyr Jesu fredshil-
sen at det forholdet til Gud som
engang var brutt, var blitt helt.
Den var den freden Jesus gav til
disiplene, og det er den freden han
gir til oss.   

Jesu fredshilsen handler om å
møte oss der vi er i vårt liv. Bare på
den måten kan vi tro. På en måte
er det derfor en sammenheng
mellom fred og tro. 

Det er to steder i gudstjenesten
hvor vi blir møtt med den fredshil-
sen som gjør oss hele: Nemlig i
dåpen hvor vi får den hellige ånd
og i nattverden hvor vi får syn-
denes tilgivelse.

Etter at vi er døpt, oppsumme-
res det som har skjedd:
Den allmektige Gud har nå gitt
deg sin Hellige Ånd, gjort deg til
sitt barn og tatt deg inn i sin tro-
ende menighet. Han styrke deg
med sin nåde til det evige liv.
FRED VÆRE MED DEG.

Når vi har fått utdelt brød og
vin under nattverden, lyder
ordene til oss:

Den korsfestede og oppstandne
Jesus Kristus har nå gitt dere sitt
hellige legeme og blod som han
gav til soning for alle deres syn-
der. Han styrke dere og holde dere
oppe i en sann tro til det evige liv.
FRED VÆRE MED DERE.

Tore Hummelvoll

Jesus sier: 

«Fred være med dere» Joh.20,19
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Vikersund menighetssenter - 

Utleieansvarlig Hroar Fossen 

tlf 32 78 75 70
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Slekters gang 
Kirkelige handlinger i Modum sokn

Døpte:
Navn Dato Sted
Arnfred Fidjestøl 23.02.2003 Åmot krk.
Celine Lærum 23.02.2003 Heggen 
Martin Ebbesberg Iversen 23.02.2003 Heggen 
Mats Søbakken Løvstad 23.02.2003 Heggen 
Andreas Syverud Fadum 23.02.2003 Heggen 
Daniel Garmo 16.02.2003 Hønefoss krk.

Vigde:
Aina Østengen og 01.02.2003 Heggen  
Audun Tandberg
Inger-Lise Granli og 01.02.2003 Nykirke 
Per Skøien
Alfhild Bertha Brenna og 15.02.2003 Heggen
Ingar Brenna

Døde
Navn Fødselsår Kirke Dato
Ragnfrid Kaggestad 1909 Heggen 23.01.2003
Oddvar Rekdal 1923 Heggen 24.01.2003
Asbjørn Nerdal 1918 Heggen 28.01.2003
Karl Martinsen 1917 Modumheimen 30.01.2003
Ragnar Wigdal 1923 Rud 04.02.2003
Kristian Borgen 1900 Modumheimen 04.02.2003
Sverre Bunæs 1921 Modumh.kap. 06.02.2003
Marie Therese Hagen 1917 Modumheimen 06.02.2003
Borghild Teige 1909 Heggen 07.02.2003
Hansine Hæhre 1909 Snarum 11.02.2003
Kristian Edgren 1920 Heggen 12.02.2003
Hjørdis Eriksen 1907 Heggen 13.02.2003
Jon Magne Brenna 1946 Heggen 13.02.2003
Marthe Kulsrud 1909 Heggen 14.02.2003
Birger Henriksen 1917 Rud 18.02.2003
Kåre Bentzen 1921 Heggen 19.02.2003
Lea Karoline Thingelstad1920 Nykirke 20.02.2003
Marit Hovde 1924 Snarum 21.02.2003
Nils Olai Karlsen 1931 Heggen 27.02.2003
Rolf Jørgen Strandbråten 1923 Heggen 28.02.2003
Helge Gudmundsen 1915 Snarum 04.03.2003
Randi Jelstad 1920 Heggen 12.03.2003
Adolf Kristian Olsen 1921 Nykirke 14.03.2003
Annie Voldbakken 1951 Åmot krk. 18.03.2003

Hvis du greier å fylle inn alle ordene i de vannrette lin-
jene, vil du få et navn i den loddrette rammen. Klipp ut
kryssordet eller tegn det av og send det til
Menighetsbladet, Modum kirkekontor, Kapellvn. 1 
3340 Åmot 

innen 25. april sammen med navn, alder og adresse, så er
du med i trekningen av tre CD-er med  påskemusical og
spill. Vinnerne kunngjøres i neste nummer av menighets-
bladet.

Jesus red inn i på et esel

ble kastet i løvehulen

ble solgt som slave

forrådte Jesus

fikk de ti bud

Barnas påskekonkurranse



Gudstjenester
Gudstjenesten begynner kl. 11 når ikke
annet tidspunkt er angitt. Ved guds-
tjenestene på Vikersund menighets-
senter, i Olavskirken og i Åmot kirke er
det søndagsskole. Se også annonser i
lokalavisene.

30. mars – 4.s i faste
Joh. 6: 1 - 15
Vikersund kl.10.00
Åmot kl.11.00
Åmot kl.17.00. Amazonas.
Gudstjeneste for ungdom.
Olavskirken kl.11.00
Snarum kl.12.00

6. april – 5.s i faste
Joh. 11: 45 - 53
Heggen kl.11.00 
Nykirke kl.11.00. 
Åmot kl.19.00. tro og lys
Olavskirken kl.11.00. 

13. april - palmesøndag
Joh. 12: 1 - 13
Rud kl.10.00
Åmot kl.11.00.
Snarum kl.12.00
Olavskirken Vi reiser til Åmot

17. april - skjærtorsdag
Matt. 26: 17 - 29
Heggen kl.11.00
Nykirke kl.19.00
Olavskirken kl.20.00

18. april - langfredag
Luk. 22: 39 – 23: 46
Vikersund kl.10.00
Vestre Spone kl.12.00
Olavskirken kl.20.00

20. april - påskedag
Matt. 28: 1 - 8
Heggen kl.11.00
Åmot kl.11.00
Olavskirken kl.07.00

21. april – 2. påskedag
Luk. 24: 13 - 35
Snarum kl.18.00. Påsken i ord og
toner. 

27. april – 1.s.e. påske
Joh. 20: 19 - 31
Rud kl.17.00. Menighetens 
årsmøte
Åmot kl.11.00
Olavskirken kl.11.00

1. mai
Luk. 6: 36 - 38
Heggen kl.12.00

4. mai – 2.s.e.påske
Joh. 10: 11 - 16
Vikersund kl.10.00
Nykirke kl.11.00
Vestre Spone kl.12.00
Olavskirken kl.11.00

11. mai – 3.s.e.påske
Joh. 16: 16 - 22
Heggen kl.11.00
Åmot kl.20.00
Olavskirken kl.11.00

17. mai
Luk. 1: 50 - 53
Heggen kl.10.30.
Bautabekransning og gudstjeneste
Nykirke kl.10.15
Åmot kl.11.30
Snarum kl.11.00
Olavskirken kl.10.00

18. mai – 4.s.e.påske
Joh. 16: 5 – 15
Vaaraan kl.11.00
Åmot kl.19.00. Tro og lys

25. mai – 5.s.e.påske
Jer. 29: 11 – 14a
Heggen kl.10.30. Konfirmasjon
Åmot kl.11.00
Snarum kl.12.15. Konfirmasjon
Olavskirken kl.11.00

Returadresse:
Modum menighetsblad
Kapellveien
3340 Åmot

Fulldistribusjon

Biskopens første arbeidsdag
Biskop Laila Riksaasen Dahl deltok på kirkevergemøte i Tunsberg bispe-
dømme på sin første arbeidsdag som biskop. Vi velger å si at det ikke var
tilfeldig at Modum ble valget
for hennes første offisielle ar-
beidsdag. Her fikk hun god be-
vertning og god opplæring
under møtet som ble holdt i
Åmot kirke. På bildet ses hun
bl.a. sammen med vår diakon
Eli. Modum har satt standar-
den for biskopens videre
virke! Vi ønsker vår nye biskop
lykke til i tjenesten!


