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Soknepresten har ordet, 
Geir E. Holberg:

Det er makt i de foldede hender!
Det nytter å be folkens! Så stå på! Jeg blir mer og mer overbevist om at Gud 
virkelig hører våre bønner. Mange vil kunne bortforklare, men jeg tror virkelig på 
bønnens gave. Tenker ikke da at det alltid blir slik jeg ser det best, men at Gud er 
med.
Hverdagsepisoder og en kort bønn. Ja, så hender det ting legger seg til rette, eller 
jeg finner nøklene, eller bilen starter.  Kanskje hadde jeg funnet nøklene likevel og 
bilen hadde startet, men jeg tror nå at bønn hjelper, jeg da.

I den spennende tjeneste det er, å få lov til å være prest, så er ofte overgangen 
fra den største glede til den dypeste sorg ganske kort, både i tid og avstand. En 
dåpssamtale hvor gleden er i sentrum for så å forrette en begravelse hvor sorgen 
preger oss alle. Kort vei mellom glede og sorg. Kort vei mellom liv og død.

Og det er i denne utfordrende tjeneste jeg sterkeste merker at det finnes 
mennesker som ber. Ber for meg. Før en begravelse kan jeg innvendig være 
svært urolig. Blir det en verdig seremoni? Klarer jeg å formidle et håp midt i det 
meningsløse? Hvem er jeg til å sette ord på et liv? Så får vi folde hender i sakristiet 
før handlingen begynner, og jeg vet at mennesker i bygda er med og ber for 
tjenesten og for meg, og da skjer det underlige. Noen ganger får jeg en god ro før 
jeg går inn i kirken. Jeg opplever at jeg ikke er alene, men at Gud er med. Nå er det 
ikke alltid det føles og oppleves slik, men når det skjer så blir jeg så takknemlig for 
at jeg blir båret av dem som ber og av Herren. Forklare det? Nei, det kan jeg ikke, 
men fysisk så merker jeg det. Derfor vil jeg få takke dere som ber. Ikke bare dere 
som ber for meg, men for alle dere som ber, og hilse dere med et av versene fra 
salmen ”Det er makt i de foldede hender.”

Det er makt i de foldede hender.  
I seg selv er de svake og små. 
 Men mot allmaktens Gud du dem vender, 
han har lovet at svar skal du få.  
Det svar underveis, engler kommer med bud.  
Om det drøyer, det fram dog skal nå.  
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: 
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Geir, prest
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Ordet menighet er et vanskelig ord. 
Ordet har skiftet betydning. Nå brukes 
ordet ofte om engasjerte tilhengere 
av en eller annen sak. De store 
fotballklubbene har sin ’menighet’ som 
følger laget og heier på laget og kler seg 
med lagets supporterdrakter. Det gis ut 
blader som er beregna på ’menigheten’. 
De er uinteressante og uforståelige 
for utenforstående. En kunne kutte ut 
den første ’m’ i ordet og kalle dette for 
’enighet’. Men det blir feil å bruke denne 
nye betydningen om menigheten.

Kirken trenger å gjøre seg bevisst 
hva ordet ’menighet’ egentlig betyr. 
Grunnordet er det ordet mange 
kjenner fra det militære, ’menig’. I 
det militære er den menige soldat 
grunnstammen. Så er det noen som 
er offiserer og befal. Vi snakker om 
’menigmann’. Det er alminnelige folk 
som ikke har fått særlige oppgaver eller 
ansvar. Og så har vi da menigheten, i 
kirkens bruk og betydning. Det er 

samlingen av alminnelige mennesker 
som har det til felles at de tar del i 
gudsdyrkelsen. De kan gjøre det oftere 
eller sjeldnere. Men er de først ført inn 
i menigheten ved dåp, så hører de til 
der. Av disse får noen særlige oppga-
ver som prest, klokker osv, og noen får 
særlig ansvar som tillitsvalgt og tar en 
periode i menighetsrådet. Menigheten 
er alle disse.

Av dette skjønner vi at menighet er 
noe helt annet enn enighet. Innen en 
menighet vil det være ulike meninger 
om hvordan kirken skal se ut og hvordan 
gudstjenesten skal ordnes og hvem 
som bør være prest og biskop. Det vil 
være ulike meninger om klokkerens og 
organistens måte å utøve sin tjeneste. 
Slik skal det være. Hvis enigheten 
blir for stor, er det fare på ferde. Blir 
enigheten for stor, så er det grunn til 
å tro at noen har trukket seg tilbake 
og ikke lenger lar sin stemme bli hørt i 
fellesskapet.

Og det har jo skjedd i alt for stor grad. 
Idealet om engasjert og entusiastisk 
enighet har støtt mange bort i kirkens 
utkant. Tilbake sitter en utarmet og 
sliten gruppe av kjernetropper som 
strever med å holde virksomheten i 
gang.

Jeg skulle ønske at vi kunne gjøre 
mangfoldet i menigheten mer synlig. 
Menighet er uenighet fordi menighet 
er mangfold.  Alle trenger ikke å like de 
samme tingene. Alle trenger ikke ten-
ke de samme tankene. Viktigere er det 
at de ulike røster får lyde i tilbedelse og 
lovsang. Når vi sier Modum menighet, 
så rommer uttrykket et program. Vi 
ønsker ikke enighet.  Vi ønsker mang-
fold. Vi ønsker at den menige mann og 
kvinne i Modum skal delta i tilbedelse 
og lovsang med sin egen stemme.

Jon Mamen

M(enighet)
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Det er egentlig et litt rart ord: sjele-
sorg. Men i kirken har vi lang tradisjon 
for å drive med sjelesorg. Ordet er 
oversatt fra det tyske ”Seelensorge” 
som betyr omsorg for sjelen. Gi 
sjelen sin omsorg. Da handler det 
om hvordan det er å være menneske, 
og i sjelesorgens rom blir vi møtt av 
spørsmålet om hvordan vi har det – 
egentlig.

Vi er heldige når vi har en god venn 
eller familie som vi kan snakke fortrolig 
med. Det er mye omsorg for sjelen i en 
god samtale! Men noen ganger kan det 
være godt å snakke med noen som ikke 

kjenner oss så godt som våre nærmeste. 
Hos en sjelesørger er jeg alene om å 
ha oppmerksomheten, jeg kan betro 
meg til ham eller henne og vite at ved-
kommende har taushetsplikt. 

Det handler om livet på godt og vondt. 
Om det jeg er opptatt av og som 
bekymrer meg og gjør vondt. Kanskje 
relasjonen til et annet menneske, kan-
skje sorgen over noe som ikke ble slik 
som jeg ønsket. Relasjonen til Gud er 
ikke alltid tema i samtalene, men kan-
skje spør sjelesørgeren etter troen 
min. Men ofte blir ikke Gud nevnt med 
ord. Det spesielle med sjelesorgen er 

at sjelesørgeren likevel tror at Gud er 
til stede i samtalen uavhengig av om jeg 
tror eller ei. Kanskje spør sjelesørge-
ren om jeg ønsker å bli bedt for, enten 
der og da eller etterpå. Da er jeg fri til 
å svare ja eller nei til det. Sjelesørgeren 
har uansett mulighet til å overgi situa-
sjonen i Guds hender. 

Hjelper det å snakke om det? Situa-
sjonen er vel like vanskelig, men jeg har 
fått satt noen ord på det og sortert 
noen følelser, fått et annet menneskes 
forståelse og bekreftelse, og det har 
vært et pusterom. Kanskje har jeg fått 
noen nye tanker om ting å ta tak i, og 
jeg kan føle meg litt bedre etter å ha 
blitt sett. I beste fall har jeg fått fornyet 
mot og håp til å leve videre med det 
som fortsatt kan være krevende. 
Kanskje opplevdes forbønnen som en 
god berøring av noe som vil meg vel. 

Jeg tror mange er beskjedne og kvier 
seg for å ta kontakt og be om samtale, 
og vi som kirke har en utfordring i å 
gjøre tilbudet om sjelesorg tydelig og 
tilgjengelig i større grad. Du som leser 
dette og som kjenner at det kunne vært 
godt å ha noen å snakke med, skal vite 
at du er velkommen til å kontakt! Både 
prestene og diakonen har det som en 
del av sin tjeneste å være sjelesørgere.

Eli Landro

Modum Sokn overtok Vaaraan på
Geithus 1. januar. Stedet har tidli-
gere blant annet huset Kfum-spei-
derne, samt Vaaraan kristelige ung-
domsforening. I dag benyttes det til 
konfirmasjonsundervisning, eldres hyg-
gestund og Team Explore. Utover dette, 
er vi åpne for nye ideer til aktivitet. Så 
herved er oppfordringen gitt til dere i 
Geithus og omegn.

Lokalet har fullt utstyrt kjøkken, og 
er utmerket til konfirmasjonsselskap,

minnesamvær og bursdager. I andre etg. 
er det et fint rom med tekjøkken. Det 
passer bra til blant annet samtalerom, 
bibelgrupper og husfellesskap.  
Interesserte kan ta kontakt med 
Bjørg Reiersøl, 32780230, eller ringe 
kirkekontoret på 32783230 for nærme-
re informasjon.

Vi vil også få takke Vaaraan kristelige 
ungdomsforening for gaven på 100.000 
kr. til drift av stedet. 
 
Menighetsrådet

Sjelesorg

Overtakelse av Vaaraan

Helge Gutuen mottar nøkkelen til 
Vaaraan fra ildsjelen Aslaug Jahren.



Modum Menighetsblad Nr. 1/2008
5

Dåpsgaver

DRYPP FRA DØPEFONTEN
INNSPILL  TIL  OPPFØLGING ETTER DÅPEN

Når et barn blir døpt, vanker det dåps-
gaver. En tur innom gullsmedforretnin-
gen fortalte meg at her er det stor 
kreativitet. Her var det stort utvalg i 
sparebøsser, bilderammer og små fat 
for inngravering, smykker, barneskjeer 
og gafler, og til og med små skrin til å 
oppbevare melketenner og hårlokker i!

I bokhandelen finner vi ulike album og 
bøker – en barnebibel kan være en god 
dåpsgave. 

Vi vil gjerne at det vi gir dåpsbarnet 
skal være noe varig. Noe hun eller han 
kan beholde hele livet. Når et barn er 
døpt, legger presten hånden på barnets 
hode og sier: ”Den allmektige Gud har 
nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg til 
sitt barn og tatt deg inn i sin troende 
menighet. Han styrke deg med sin nåde 
til det evige liv”.

Gud gir oss Den Hellige Ånd i dåpen! 
Kanskje tenker vi ikke så mye over det 
i selskapet etterpå, når alle dåpsgavene 
pakkes opp, men Den Hellige Ånd er 
den aller største og aller viktigste 
dåpsgaven vi kan få! 

Men hva – eller hvem er Den Hellige 
Ånd? Jo, han er Gud selv! For Gud er 
tilstede hos oss gjennom Den Hellige 
Ånd og gjennom sitt ord.  Vi kan ikke se 
ham, men vi kan få tro at han er her!

Det er Den hellige Ånd som skaper tro, 
både hos barn og voksne.  Vi som er 
foreldre, faddere og andre voksne har 
ansvar for at barna får bli kjent med 
Gud og Jesus og får hjelp til å tro. Når 
vi forteller barna om Gud og Jesus, 

hjelper Den Hellige Ånd barnet til 
å tro det som blir fortalt.  Og når vi 
tror, skapes det nytt liv;  Det evige liv 
er Guds gave til oss. Så her kan en 
virkelig snakke om en dåpsgave som 
varer evig!

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
/: kommer vi til deg som gav oss livet. :/

Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
/: til et åpent liv i tro og tillit. :/

Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftes-ord ved døpefonten,
/: dåpens lys forblir når livet slukner. :/

Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
/: Herre, la vår tro bli fylt av glede! :/ 

Lise W. Kleven

Duen er symbolet på Den Hellige Ånd.

Dåp i Heggen:  Mathilda Møller, døpt i Heggen 27.01.2008.

Menighetsbladet tar gjerne imot bilder fra dåpshandlingen i kirken.  Send på e-post til: kirkekontor@modumkirke.no. 

Dåp i Nykirke: Mari Linnea Killingdalen Høgfoss17.02.2008.
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«Det handler ikke om vel-
dedighet, men rettferdighet»

Jeg er på besøk i et av mange slum-
områder i storbyen Manila. Vandringen 
går gjennom smale, trange passasjer 
hvor jeg vakler over sandsekker og 
tømmerstokker. Møte med menneskene 
her blir likevel viktigere enn lukter, lyder 
og synsinntrykk. 
Søppelskurene, bygd av papp og 
bølgeblikk, ligger her tett i tett og i flere 
etasjer. Noen av husene står fremdeles 
i vann etter siste flom. Kun tynne plater 
skiller familiene fra hverandre og gir lite 
rom for privatliv. 

-  Velkommen inn, sier en vennlig kvin-
ne og presenterer seg som Loida 

Barcel. Hun geleider meg opp trange, 
vaklevorne stiger til 3. etasje. Rommet 
er ca 8 kvm og her bor hun sammen 
med mann, svigerbror og tre barn. Et 
av barna er fadderbarn i Misjonsallian-
sen. Loida virker stolt over huset sitt. 
Store plaketer skjuler veggen og det er 
rent og rydding her. I midten av stuen 
troner TV’en, noe jeg vet er vanlig selv 
blant de fattigste. 

- Det er viktig for oss å ha TV, for da 
holder barna seg hjemme isteden for å 
være i gatene. Jeg blir så redd for dem. 
Det er mye narkotika og gjengmiljøer 
her, forteller hun.  

Området myldrer av barn og voksne. 
Klesvask og matlaging skjer i alle kri-
ker og kroker. Ansiktene som møter 
meg virker både nysgjerrige, åpne og 
vennlige. Barna følger spent med og 
poserer mer enn villig foran kameraet. 
Filippinere generelt elsker mennesker, 
liv og røre. De er åpne og pratsomme 
og når jeg stopper opp møter jeg 
mennesker som forteller historier 
om sin egen vanskelige livssituasjon. 
Noen formidler håp og vilje, andre det 
motsatte. 
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Vi vil være der

Misjonsalliansen har sitt arbeid i 
ca 250 ulike områder i og rundt 
storbyen Manila. Stedene vi jobber i er 
imidlertid svært forskjellige. Det kan 
være små lokalsamfunn på landsbygda, 
eller slumområder i storbyen. Mis-
jonsalliansens  fadderbarn bor ved søp-
pelplassen, ved elvebredder, risåke-
ren, på små og store øyer eller i 
asfaltjungelen. Tilsammen får ca 9500 
fadderbarn støtte til skolegang og 
utdanning, helse/tannhelse-tjeneste og 
tilbud om ulike aktiviteter gjennom 
de lokale kirkene. For mange er denne 
støtten avgjørende for at de skal få seg 
en utdannelse og mulighet for arbeid. 
Vi ønsker å være der hvor mennesker 

trenger det mest. Derfor holder vi nå på 
med undersøkelser og kartlegging i nye 
områder for å finne ut hvor behovene 
er størst. 

Øke rettferdighet

”Det handler ikke om veldedighet, 
men om rettferdighet” heter det i et 
av slagordene for Misjonsalliansen. Når 
jeg gir penger og yter bistand så gir 
dette uttrykket meg en grunnleggende 
holdning i møte med menneskene. Det 
betyr at jeg ikke er spesielt snill når jeg 
deler av den overflod jeg har, men jeg er 
med å gjøre verden litt mer rettferdig 
ved at andre får del i noen av de samme 
godene.  Likedan bør ikke mennesker 
være passive mottakere, men selv være 

med å ta ansvar for eget liv, framtid 
og samfunn. Kanskje har de ikke mye 
øknomiske ressurser, men de har evner, 
kunnskaper og ferdigheter. Det har jeg 
iallefall lært i møte med Manilas fattige. 

Liv Anna Furnes

•  Filippinene består av ca 7000 øyer og har  
 90 mill innbyggere.  
 Hovedstaden Manila har 14 mill.
•  Befolkningsveksten er på 2,6 %.
•  15 % av befolkningen lever under 1 $   
 dagen.
•  45 % lever under 2 $ dagen.
•  Misjonsalliansen har 9500 fadderbarn, 
 50 nasjonalt ansatte og 700 frivillge. 
•  Vi samarbeider med ca 90 kirker.
•  Fadderpengene er eneste økonomigrunnlag  
 for Misjonsalliansens arbeid  på Filippinene.

Barn på Pulo.
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At Jesus ble født i en stall i Betlehem er 
noe vi alle veit, troende så vel som ikke 
troende. Hvor og hvordan de forskjelli-
ge begivenhetene fant sted i påsken 
er nok allikevel uklart for mange. Men 
fortvil ikke, her får du en kortversjon.

Palmesøndag

er søndagen før påske. Da rir Jesus inn 
i Jerusalem på et esel. Folket jubler og 
vifter med palmeblad. Han mottas og 
hylles som en konge. På denne dagen 
blir han også salvet av kvinnen fra 
Betania.
Les beretningen i Matteusevangeliet 
21,1-9, Markusevangeliet 14, 3-9 eller 
Johannesevangeliet 12, 1-16.

Skjærtorsdag

spiser Jesus det siste måltidet sam-
men med disiplene og han innstifter 
nattverden. Dette er beskrevet i Mat-
teusevangeliet 26 og Paulus 1. brev til 
Korinterne 11:
I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok 
han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette 
er min kropp, som er for dere. Gjør dette 
til minne om meg!» Likeså tok han begeret 
etter måltidet og sa: «Dette begeret er den 
nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drik-
ker av det, gjør det til minne om meg!»

Under samme måltid blir Jesus forrådt 
av Judas for 30 sølvpenger.

Senere går Jesus til Getsemanehagen 
for å be om å slippe det som venter 
ham langfredag. Men han blir arrestert 
og ført bort. Apostelen Peter følger 
etter, men innen hanen galer to ganger, 
har Paulus hele tre ganger nektet for 
at han kjenner Jesus.  Akkurat slik Jesus 
forutsa.

Ordet ”skjær” betyr ren. Jesus vasket 
også disiplenes føtter denne kvelden.
Les selv i Matteusevangeliet 26, 17-30 
eller Johannesevangeliet 13, 1-15

Langfredag

forhøres Jesus av den romerske stat-
holder Pontius Pilatus.  Han overlater til
folket å bestemme straffen. De døm-

Vet du hva som skjer i påsken?

Påsken – dag for dag

Via Dolorosa.Nattverden.
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Å gi slipp på
Mitt livs Herre og Mester! 
Ta dovenskapens og forsagthetens ånd fra meg. 
Ta også begjæret etter makt og det tomme snakk fra meg. 
Gi meg i stedet renhetens, ydmykhetens og 
kjærlighetens Ånd. 
Gi meg, min Herre og Konge, slik at jeg kan se mine egne feil, 
så jeg ikke dømmer min bror og søster. 
Du er velsignet i evighet. Amen.
 
- Efraim Syeren

mer Jesus skyldig og Barrabas; en mas-
semorder blir frigitt. Pilatus vasker sine 
hender i full offentlighet, innen Jesus 
– pisket og tornekronet – selv bærer 
korset opp Via Dolorosa til Golgata, 
hvor han blir korsfestet.

I den niende timen roper Jesus: Eli! Eli! 
Lema sabaktani? Som betyr: Min Gud, 
min Gud, hvorfor har du forlatt meg? 
Han utånder og langfredagsmørket 
senker seg over jorden.

Allikevel er håpets lys tent. Vi hører 
det i påskesalmen ”Hill deg, frelser og 
forsoner”, som avslutter med ordene; 
”Rekk meg hånd, når øyet brister, Si: 
Vi går til paradis.”
Les selv i Matteusevangeliet 27, 31-56,
Markusevangeliet 15, 20-39, Lukasevan-
geliet 23, 26-49 eller Johannesevangeliet 
19, 17-37

Påskedag
er dagen da kvinnene ser at steinen er 
veltet fra graven og Jesus er borte. En 
engel møter dem og forteller at Jesus 
ikke er her lenger. Han er oppstanden 
og har gått til Galilea, stedet hvor Jesus 
startet sin misjonsvirksomhet.
Kvinnene skynder seg bort med 
skrekkblandet fryd, og tør ikke si til 
noen hva som har skjedd.
Dette er kirkens største festdag, og 
gule påskeliljer stråler om kapp med 
nypussete lysestaker i landets kirker.
Les mer i Markusevangeliet 16, 1-8 eller 
Matteusevangeliet 26, 1-8

2. påskedag
har ingen signifikant bibelsk betydning 
utover det at påskegleden gjerne må 
feires en dag til. Og overalt i landets 
kirker blir påskens glade budskap atter 
engang forkynt.
Les dagens tekster i Lukasevangeliet 24, 
13-35 eller Johannesevangeliet 20, 1-18

Inge
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– Jeg er  heldig …

Smøring av ski:  Arne Skretteberg, Ole 
Kristian Moen, Live Båsen og Per Holth.

ser på:  John Arne Grøtterud, Nils Thors-
rud og Sverre BJølgerud.

Løypene lages.
i forgrunnen 
Sverre Bjølgerud, 
den som gikk 
raskest av oss.

Jeg reiste til Italia og gikk Marcialonga – 
et skirenn på 70 km, som gikk gjennom 
flere landsbyer. Jeg reiste sammen 
med mange fra Modum og jeg må 
innrømme at det var en opplevelse å 
være sammen med dem. De lærte meg 
mye om skiteknikk, om det å smørre 
ski, om latter og glede rundt et skirenn, 
osv.  Samhold og inspirasjon,  det er 
opplevelsen jeg sitter igjen med. Om 
selve rennet trenger jeg ikke si så mye 
annet enn at alle fullførte, noen utrolig 
fort og andre, dvs. meg, langsommere, 
men fort nok.  
 Takk til dere som var med å gjøre denne 
turen til en slik flott opplevelse for 
meg. Og til Jens Kristian Kopland og 
PWT-reiser,  som var dyktige turope-
ratører.

Arild

Smøring av ski:   
Jan Indsetviken, 
Karl Jelstad og 

Sverre Bjølgerud.

Målgang.
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Helt grønn:

Vår tids største solidaritets-sak

Du bada kanskje ikke så mye i Tyrifjor-
den i sommer? Ble ikke så brun av å 
ligge på de lokale strendene? Tenkte 
meg det. De var jo ikke der, for det var 
så store oversvømmelser. Hvor mange 
somre hjemme i Modum har du opplevd 
så mye regn og oversvømmelser som i 
fjor? Ikke så mange, nei? Kan telles på 
en hånd? Ikke overraskende.

Gjennomsnittstemperaturen på jorda 
stiger takket være menneskeskapte 
klimaendringer. Det er ikke lenger rom 
for å benekte det.  Jeg har sagt det før,  
Al Gore har proklamert det, FNs klima-
panel har bevist det, og miljøbevegelsen 
har demonstrert mot det. Dette er 

svært urovekkende. Vi kan selvfølgelig 
klage over at vi mister den hvite jula, 
ekte skiføre og brennheite somre; men 
hva med de menneskene som mister 
hjemmene sine? De hører vi lite fra. 
Mange av de store problemene på 
jorda henger sammen. Om den globale 
oppvarminga fortsetter, vil havet stige 
med en halv meter innen 2100. Da 
vil 200 millioner mennesker i Asia og 
Afrika trues på livet.

I følge FN var 24 millioner mennesker 
på flukt i 2006 på grunn av klima. 
Dette er langt flere enn de som er 
på flukt på grunn av krig, for eksem-
pel: De direkte årsakene til at men-
nesker bli klimaflyktninger er ulike,

men det har en fellesnevner. Klima-
endringene. Når vannstanden i havet 
stiger oversvømmer det utallige hjem 
rundt om i verden. 
Tørre landområder blir stadig tørrere, 
og jorda er ikke lenger dyrkbar. Da 
trenger man et nytt sted å bo så man 
kan få produsert mat til å leve. De 
aller fleste attraktive landområder er 
allerede bebodd, så man må prøve å 
tilpasse seg. I mange av disse områdene 
blir det krig og indre konflikter. Altså 
blir det hungersnød når Afrika rammes 
av tørke. Når Karibia rammes av 
stormer, mister folk hjemmene sine og 
vi får stadig flere klimaflyktninger.

Dette er vår skyld. Vi rike land i ves-ten 
kan felle tårene når vi ser den stakkars 
isbjørnen i Arktis som kjemper for 
livet. Isen i kantene smelter, og den 
må svømme langt for å overleve. Jada, 
det er synd på isbjørnen. Men er 
den virkelig viktigere enn et tjuetalls 
millioner mennesker? Jeg tror ikke folk 
ligger våkne om natta og bekymrer 
seg for isbjørnen, men dette er miljø. 
Klimaendringer er noe man burde ligge 
våken og tenke på. Noen timer i ny 
og ne. Vi trenger engasjementet. Vårt 
enorme forbruk av olje, kull og gass 
får dramatiske konsekvenser, og det er 
ikke vi som blir hardest rammet. Det er 
de fattige landene i verden.
Hans Blix, leder for FNs våpenin-
spektører har sagt at han er mer redd 
for global oppvarming enn for noen 
stor militær konflikt. Hadde alle vært 
like redd som han, ville kanskje flere 
ha brydd seg om at regjeringa vil bore 
etter olje i Barentshavet…

Ingunn Lægreid  Thomassen
Modum NU
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Det var denne hilsen fra Aagot Røge-
berg til Gulsrud kvinneforenings 50 
årsjubileum i 1937 i Gulsrud kapell 
som jeg tenkte på da jeg oppsøkte tre 
av medlemmene i Gulsrud kirkeutvalg 
8. januar i kirken. Det var ut på kvel-
den, mørkt var det og snøen drev over 
Tyrifjorden. Jeg traff Sidsel Haug, leder 
av kirkeutvalget, Lise Rykkje og Trine 
Lise Berg, alle godt vinterkledd, inne i 
en kald kirke hvor strømsparing tyde-
lig var med i internkontrollen. De had-

de akkurat høstet juletreet i kirke-
rommet, og også utejuletreet hadde 
fått julelysene fjernet. De tre er et ledd 
i en lang tradisjon hvor østmoinger har 
vært med på å ta vare på ”Herrens hus 
ved Tyrifjord” for å bruke et annet av Aa. 
Røgebergs uttrykk.

Kirkeutvalget på Gulsrud sørger selv 
for juletrær for å pynte opp sin lokale 
kirke og dette er en av de praktiske 
oppgaver utvalget står for. 

”Vi hadde en flott julekveldsgudstjenes-
te her med godt kirkebesøk hvor Jon 
Mamen forrettet og Eli og Terje Landro 
bidro med musikk og sang, ”forteller
 Sidsel Haug. Dessuten var det advents-
samling med Åmot Horn i kirken 
sammen med Knut Johnsen og Arild 
Løvik. Bevertning i form av fersk jule-
kake, kaffe og gløgg hørte også med. 

Gulsrud har en lang tradisjon på stor 
gjestfrihet i kirken! Bygdekvinnelaget 
slutter også opp om Gulsrud kirke når 
de blir forespurt om hjelp. 

”Nå blir det vel pinse før det blir 
gudstjeneste i Gulsrud kirke, ” sier Sidsel.” 
Med godvær da er det en opplevelse 
å ha kaffen på kirkebakken og å nyte 
utsikten over Tyrifjorden.” 

Utvalget er imidlertid innforstått med 
at det har vært realistisk å kutte ned 
på gudstjenesteantallet i Gulsrud slik 
utviklingen har vært. Det som er viktig 
er at de som ønsker å få døpt barna 
sine her kan få gjort det og også at 
begravelser kan foregå i kirken. En 
dåpsgudstjeneste kl. 1700 passer bra. 
Det er bare å ta middagen før dåpen 
og kirkekaffen etter dåpen. 

Ved denne kveldspraten kan med-
lemmene av kirkeutvalget mimre over 
tidligere fullpakkede juletrefester og
basarer som de har deltatt på i Guls-
rud kapell. Fortsatt er Gulsrud kirke
et viktig landemerke for Østmo-

«Fra Østmodums 
lunde strande
der samlet seg kvinner få.
De holdt av det gode sanne 
og ville til arbeid gå.”

Kirkeutvalget på Gulsrud sørger selv for juletrær og for å pynte opp sin lokale kirke.
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F.v.: Lise Rykkje, Trine Lise Berg og Sidsel Haug.

dums befolkning selv om oppslutnin-
gen ikke er like stor som den en gang 
var. Enda så ”ung” kirken er, har Riks-
antikvaren fredet den pga. den spe-
sielle stil og byggemåte som kirken 
representerer.

Kirkeutvalget kan for øvrig se tilbake 
på et fint 75 årsjubileum for kirken i 
2006 og flere musikkaftener og ”stille 
timer” i kirkerommet i de senere år.

Hvilke tiltak og planer utvalget har fram-
over?
De er skjønt enige om at samarbeid 
med andre lag og foreninger i byg-
desamfunnet er et sterkt ønske når 
det gjelder arrangementer. De er gode 
på å markere jubileer på Østmodum!

Kirkeutvalget ønsker også å få til ting 
som trekker folk fra hele soknet. De 
vil se dette i sammenheng med Plan 
for kirken i Modum. Der ligger også 

muligheter for å finne aktiviteter hvor 
Østmodums befolkning kan delta som 
for eksempel Heggen Gospel og Åmot 
barnegospel, Modum Soul Children 
og også gudstjenester i andre kirker i 
Modum.

Samtalen med de tre trofaste hjelpere 
i Gulsrud kirkeutvalg går mot slutten. 
Fram med lommelykta for å sikte inn 
hvor den nedsnødde trappa til kirke-
porten går! Det hadde unektelig gjort 
seg med et veilys og et rekkverk på 
trappa for sikrere adkomst til Gulsrud 
kirke. Dette har kirkeutvalget på 
Gulsrud brent for lenge; ikke minst 
på vegne av alle dem som besøker 
kirkegården der året rundt. 

Neste morgen tar jeg en telefon til 
Tone Hiorth, leder av kirkegårdskon-
toret, og spør om utvalgets bønn kan bli 
hørt i 2008. Tone Hiorth tror heldigvis 
at dette må kunne ordnes i år.

Modum kommune fikk boret brønn på 
Gulsrud kirkegård i 2007, så viljen til å 
satse på lys og rekkverk er nå absolutt 
til stede!

Medlemmer i Gulsrud kirkeutvalg er:
Sidsel Haug, Lise Rykkje, Trine Lise Berg, 
Gro Rundbråten og Jon Mamen.

Harald Kvaase
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Her ser vi 16 år gamle Abdullah Ab-
dulkadir Mouseh. Hans drøm er å bli 
politiker slik at han en gang kan samle 
inn alle våpnene som er spredt omkring 
i Somalia. Det skulle en ikke tro når 
en ser hvordan han livnærer seg i dag. 
Abdullah er med i en væpnet guttegjeng 
som setter opp veisperringer for å true 
til seg penger og det narkotiske stoffet 
khat fra alle som vil passere.

- Jeg skammer meg over det jeg gjør, 
men ser ingen alternativer. Vi trenger 
penger til det daglige brød.

Hjemme venter tre små søstere som 
skal forsørges, og med dem viser 
Abdullah en ganske annen side. Den 
tøffe gutten med maskingeværet er 
erstattet av en kjærlig og omsorgsfull 
bror. Begge foreldrene er døde. Derfor 
er det Abdullah og hans to eldre brødre 
som holder liv i familien.

I årets fasteaksjon fokuserer Kirkens 

Nødhjelp på mennesker som lever i 
skyggen av krig og terror. Abdullah er 
en av dem. Hjemlandet hans, Somalia, 
har vært preget av militærdiktatur eller 
krig i nesten 40 år. Somalias nåværende 
regjering er svært svak, men blir 
støttet av etiopiske invasjonsstyrker 
i kampen mot landets islamistiske 
bevegelse. Samtidig er en lang rekke 
klanmilitser involvert i kampen om 
makten i Somalia. På gateplan råder 
vold og lovløshet. Politi eller rettsvesen 
finnes ikke, og derfor er det ingen som 
stopper virksomheten til Abdullah og 
kameratene hans. Mange års borger-
krig har dessuten gjort det lett for dem 
å skaffe våpen.

– Bare du har penger kan du kjøpe 
det du vil. Våpen og ammunisjon finnes 
på alle lokale markeder i Somalia, sier 
Abdullah.

Selv skulle han ønske at både han og 
søstrene kunne ta høyere utdanning. 

Men i deres hjemby finnes det ikke noe 
skolegang utover 8. klasse.

– Drømmen er å bli leder i samfunnet. 
Ikke en krigsherre, men en valgt leder. 
Da ville jeg bygge skoler og samle inn 
alle våpnene som er spredt overalt her. 
Våpen og ammunisjon er det eneste 
som skaper utrygghet i dette samfun-
net. Jeg ønsker at det skal bli fred.

Også vi i Norge har drømmer. For-
skjellen er at vi har alle muligheter for
å realisere dem. Gjennom å støtte Kir-
kens Nødhjelps fasteaksjon kan du 
hjelpe Abdullah og andre mennesker 
i samme situasjon med å oppfylle sine 
drømmer.  Er du med?

Ole Auen Wiger

Kirkens Nødhjelps
kontakt i Modum 
menighet

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 

– Fra drøm til
virkelighet

Abdullah med en av sine små søstre.
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Fasteaksjonen tirsdag 11. mars: 

Hvordan du kan 
bidra?
•  Være med som bøssebærer. Start 

kl. 17 fra følgende steder i Modum:  
Åmot kirke, Vaaraan, Vikersund me-
nighetssenter, Sysle skole og Ruud 
kirke.

•  Være sjåfør. Konfirmanter og andre 
ungdommer trenger skyss i store 
deler av kommunen. Oppmøte som 
for bøssebærere.

•  Være med å sende ut bøssebærere. 
Her trengs lokale folk som kan 
forklare roder ut fra et kart, samt 
noen til å servere bøssebærerne når 
de kommer inn.

Er du med på noe av dette? Kontakt 
Kirkens Nødhjelps kontakt Ole Auen 
Wiger tlf 32787170, send en SMS 
til 91113289, eller bare møt opp på 
aksjonsdagen.

Ellers går det an å:

•  Ha kontanter klare og ta imot 
bøssebærerne med et smil når de 
kommer. 

•  Bruke fasteaksjonens givertelefon 
820 44 088 (kr 175,-) 

• Sende SMS med KN DRØM til 1980 
(kr 100,-)

•  Delta i Kirkens Nødhjelps ammuni-
sjonskampanje

Konkrete eksempler på Kirkens 
Nødhjelps fredsbyggende
arbeid:

•  I  Somalia:  Bygger opp møteplasser 
der stridende klaner kan slutte fred, 
samt bistår lokalsamfunn i å sette inn 
tiltak mot flommen av håndvåpen og 
ammunisjon.

•  I Etiopia, Eritrea og Kenya: 
Arrangerer jevnlige møtepunkter 
mellom religiøse ledere slik at både 
kristne og muslimske trossamfunn 
kan forenes i arbeidet for fred.

•  I Det Hellige Land: Støtter Parents 
Circle, en organisasjon som består av 
nære pårørende til både palestinere 
og israelere som har mistet livet 
i konflikten mellom de to folkene. 
Medlemmene i Parents Circle har
vendt sorgen til konstruktivt freds-
arbeid, og bruker sine krefter på 
å utfordre andre til tilgivelse og 
forsoning med fienden.

•  I Irak: Driver tre aktivitetssentre 
for barn og ungdom i hovedstaden 
Bagdad. Disse er åpne for både gut-
ter og jenter, uavhengig om de er 
kristne, sunni- eller shiamuslimer. 
Hensikten er å tilby et sikkert fristed 
fra redsel og lidelse der barn og unge 
kan leke eller få opplæring i praktiske 
ferdigheter. Siden de fleste skolene i 
Bagdad er stengt, har sentrene også 
overtatt mye vanlig undervisning.

 

Norske kuler må 
merkes!
Vi vet alle hva atomvåpen, kjemiske 
og biologiske våpen kan utrette. Men 
håndholdte våpen er det eneste mas-
seødeleggelsesvåpen som er i daglig 
bruk – mot fattige mennesker verden 
over. Tilgang på håndvåpen, og spesielt 
forsyning av ammunisjon, er en for-
utsetning for å holde blodige kriger og 
konflikter i gang. Nesten uten unntak 
blir all ammunisjon produsert i lovlige 
fabrikker under offentlig kontroll. 
Likevel vet vi at enorme mengder etter 
hvert sklir ut i det illegale markedet 
og til slutt blir brukt mot fattige men-
nesker. 

Norge med staten som viktig deleier 
er store produsenter av ammunisjon. 
Ammunisjonen selges i første omgang 
til våre allierte, men hvor havner kulene 
deretter? Kirkens Nødhjelp krever at 
kontrollen med norsk ammunisjon må 
bli bedre: 

1. Håndvåpenammunisjon må merkes 
slik at det er mulig å finne ut hvem 
som har laget den og hvem som har 
kjøpt den første gang

2.  Salg av norsk ammunisjon må foregå 
etter norske regler uansett hvilket 
land fabrikken er lagt til.

 Fabrikkene må være åpne om sin 
produksjon og eksport slik at det blir 
lettere å finne ut hvor ammunisjonen 
blir av.

Du kan støtte kampanjen på 
www.kirkensnodhjelp.no eller ved å 
sette ditt fingeravtrykk på pappkula 
som vil ligge fremme i Modums kirker 
i fastetida.
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Det har vært et omfattende år for de 
forskjellige grenene av diakonalt arbeid 
i Antsirabe.

120 vanskeligstilte barn mellom 6 og 18 
år får undervisning. 90 voksne er samlet 
i en voksenklasse. Denne voksenklas-
sen består av en ”representant” for 
hver familie. Disse familiene omfatter 
146 voksne og 298 barn. Mange av 
disse er enslige mødre. En del kan ikke 
lese og skrive. Videre får fortsatt 130 
mennesker to måltider mat i uken. 19 
jenter får opplæring på systuen. I tillegg 
er der kurs av tidsbegrenset varighet 
som gir unge voksne mulighet til å få 
arbeid i byen etterpå.

Kursene er praktisk rettet, 
og rundt halvparten av del-
takerne klarer vanligvis å 
skaffe seg arbeid når et kurs 
er slutt. Disse tallene viser 
at dette prosjektet hjelper 
flere hundre mennesker, både 
voksne og barn.

Misjonær Laila Tjøstheim Ra-
zakandriana har de siste årene 
arbeidet i dette prosjektet, 
særlig med undervisning. Hun 
forteller i et brev:

Nå er vi snart ferdige med undervisningen 
om de ti bud. Det at flere har lært at en 
ikke skal stjele, har hjulpet dem til å få det 
bedre i nabolaget. Nå hjelper de hverandre 
både til ikke å ta av andre, og til å passe 
på hverandres eiendeler. Når de bor i skur 
uten skikkelig lås, gir det store fordeler å 
kunne stole på hverandre.

Lederen av prosjektet, Holy Nirina 
Andrianarisoa, skriver i sin årsrapport: 
Vi kan konstatere at deltakerne er svært 
interesserte i undervisningen, og vi ser en 
oppløftende endring i deres levekår.

En annen positiv ting er at antall frivillige 
som er med i prosjektet er økende. 
Dette prosjektet er 100 % innenfor 
den gassisk-lutherske kirken, og det er 
veldig gledelig at medlemmer av kirken 
er med som frivillige medarbeidere.

Torill Korsvik

Diakonalt arbeid i Antsirabe: 

– Et omfattende år

Ungdomssenteret.

Ledersamling.

Ungdom.

Kvinner som vasker.

Misjonsprosjekt Madagaskar
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Jeg vet en deilig hage,
Hvor roser står i flor,
Den skapte Gud til gave
For alle barn på jord.
 
Mor sang denne sangen for meg da 
jeg var liten gutt, og jeg minnes at jeg 
drømte om denne vakre hagen. Frøet 
til min Gudstro ble således sådd tidlig i 
mitt åpne hjerte og sinn.

Men årene gikk og hjemmet vårt ble 
oppløst etter at splittelsen mellom våre 
foreldre hadde vokst seg så stor at de 
ikke lenger ble på talefot. En hushjelp 
overtok hjemmets daglige stell, men 
ikke av lang varighet. Vi tre sønner 
fullførte etter hvert vår skolegang. 
Selv var jeg sykelig i barne- og delvis 
i ungdomsårene. Astmatisk bronkitt 

av kronisk karakter var diagnosen. 
Det ble sykehusopphold og også et 
års opphold på et N.K.S-hjem for 
tuberkulose-truede barn.

I 1941 hadde jeg gjennomført datidens 
middelskole, og sto straks overfor 
spørsmålet, hva nå?

Den tyske okkupasjonsmakt var synlig 
overalt i gatene. Alt syntes helsvart, 
ikke minst fordi hjemme ikke ga noen 
støtte. Mor prøvde å være til hjelp, men 
som serveringsdame hadde hun sitt å 
stri med i sin daglige dont. Selv hadde 
jeg nok blitt innesluttet og gikk mine 
egne veier i pubertetstiden.

Etter hvert fikk jeg tanker om å gjøre 
slutt på det hele. Jeg leste meget, og av 
bøker jeg lånte på biblioteket var bl.a. 

romanen ”Jenny” av Sigrid Undset. Den 
handlet om et kunstnermiljø i Roma 
og unge mennesker i det. Ved lesning 
av denne boka fikk jeg ideen om en
rask død. Beslutningen ble tatt, av-
skjedsbrev skrevet, og med dette samt 
et egnet middel dro jeg til fjells. Jeg 
visste nemlig om et lite vann der op-
pe fra fjellturer. Jeg var da 16 år, men
livet var vanskelig for en ensom ung-
dom. Vel fremme ga jeg meg litt tid for
å samle meg om det som skulle skje.
 
Da så øyeblikket kom og jeg skulle 
fullføre planen, kikket jeg tilfeldig-
vis opp og ble vár en høy velvokst 
mann. Han smilte bredt, hastende 
mot meg, forsto jeg. Mannen hadde 
oppfattet min hensikt. Senere har jeg 
innsett at han ble brukt av Gud for å 
redde meg fra en fortvilet handling. 
Før hans ankomst brøt jeg opp og 
dro nedover, ikke gående følte jeg, 
nærmest svevende. Ingen fikk noen-
sinne vite om mitt forehavende der 
oppe. Og etter hvert åpnet arbeids-
livets muligheter også for meg, og jeg 
fikk avstand til hendelsen.
 
Til deg ungdom som er i personlige 
vanskeligheter av en eller annen grunn, 
og som kanskje gjør deg lignende 
tanker som beskrevet, vil jeg så sterkt 
jeg kan be deg om ikke å gjøre noe 
overilt. Søk kontakt med personer eller 
organisasjoner som kan og ønsker å 
hjelpe deg gjennom dine problemer. 
La ikke ditt liv bli en tragedie for deg 
selv og dine nærmeste. Min hjelp kom 
fra oven, og denne hjelp kan du også 
erfare, hvis du selv stiller deg åpen, og
lar Gud få slippe til og legge andre, 
positive planer for ditt liv. Av egen 
erfaring kan jeg trygt anbefale nevnte 
hjelp. 
 
Min venn, stå på, å gi aldri opp, for livet 
har store muligheter for akkurat deg. 
Det kan jeg love deg.
 
Leserinnlegg 
fra en eldre innflytter

Glimt fra 
et ungdomsår

La ikke ditt liv bli en tragedie for deg selv og dine nærmeste.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Våren på 
menighetssenteret
Vi er allerede et godt  stykke ut i 
det nye året, og virksomheten på 
Menighetssenteret er i gang igjen. 
Vikersund Normisjon fortsetter 
med sine temakvelder, og her følger 
en oversikt over kveldene fra nå av. 
Temakveldene starter kl. 19.00

•  Onsdag 20. februar kommer Eivind 
Luthen med tema ”Pilegrimsvandring 
som helbredelse”. 

 Vi skrev om dette i forrige nummer 
av Menighetsbladet. Eivind Luthen 
er med i pilegrimsfellesskapet St. 
Jacob og leder pilegrimskontoret i 
Oslo. Luthen er en stor kapasitet på 
dette området.

•  Onsdag 5.  mars kommer Kerstin Sla-
aen med meditasjon i fastetid. ”Du 
dekker for meg et bord”. Kerstin er 
svensk. Til vanlig er hun leder på 
Tomasgården retreatsenter på 
Kornsjø, men i år er hun stipendiat 
på Institutt for sjelesorg. Eli og Terje 
Landro deltar også. NB! Dette står 
i programfolderen oppført den 12. 
mars. Men programmene for 5. og 
12. mars er senere byttet om. 

•  Onsdag 12. mars  ”Mini-alpha” Natt-
verden v. Jørgen Korsvik. Vi har av og 
til noen kvelder som vi kaller ”mini-
alpha”. Kvelden legges opp som på et 
alpha-kurs, men det er en avsluttet 
enhet der og da.

•  Onsdag 2. april får vi høre Per Frick 
Høydal. Hans tema er ”Livets høst”. 
Hvordan forholder vi oss til aldring, 
til livet og sluttfasen? Det blir 
interessant å høre hvordan Per Frick 
tar for seg dette.

•  Onsdag 9. april skal vi få høre hva 
Arne Tord Sveinall har å si om 
hvordan vi skal forholde oss til de 
alternative behandlingsformene som 
tilbys i dag. Arne Tord har skrevet 
en bok som handler om dette. ”Det 

virker jo” heter den. Det samme har 
vi kalt temaet.

•  Onsdag 16. april blir temaet ”Når 
Gud (ikke) sender engler”. Engler i 
Bibelen og erfaringer fra vår tid v/
Wenche Yamamoto. Wenche bor i 
Drammen. Noen så henne kanskje 
på TV i desember. Da deltok hun i 
en serie som ble kalt ”Engler i ad-
vent”. Hun har vært på radio og TV 
flere ganger, og hun har skrevet flere 
bøker.

•  Onsdag 23. april er det Helge 
Skaaheim som har temaet ”Ny 
himmel og ny jord”.  Helge bor i 
Vikersund med familien sin. Han 
er prest og jobber i Norkirken 
(Normisjon) i Drammen. Vi gleder 
oss til å bli bedre kjent med ham.

•  Onsdag 7. mai er siste temakveld i 
vår. Runar Liodden har valgt temaet 
”Så mitt hus kan bli fullt”. Hvordan 
lykkes vi med å invitere og inkludere 
mennesker i menigheten vår? Sitter 
vi og venter på at folk skal komme, 
og hvordan møter vi dem når de 
først kommer? Hvordan kan vi skape 
arenaer for å dele troen?

 Men det er ikke helt slutt etter 
denne kvelden.

•  Onsdag 21. mai synger vi sammen. 
 
•  Onsdag 5. juni har vi grillfest hos 

Petra Moen  kl. 17.00

Se her hva som ellers er på Menig-
hetssenteret:

•  Formiddagstreff en gang i måneden.
•  Gudstjenester. Se gudstjenelista.
•  Møte i Misjonssambandet en gang i 

måneden.
•  Modum Soul Children for barn i 5. -7. 

klasse. Henv.  Anne Kjersti Holberg.
• Søndagsskole av og til under 

gudstjenesten.
•  Heggen Gospel for alle fra 8. klasse 

og oppover.
    Øver hver fredag kl 19.00 – 22.00

•  Ledertrening for ungdom. Henv. 
Arild Løvik.

•  Modum kammerkor øver hver 
tirsdag kl. 19.00 – 21.30

•  Kor O2 øver hver torsdag kl. 19.00 
– 21.30

•  Lørdagskaffe fra kl. 11.00
•  Ansvarlig for utleie Hroar Fossen 
 32 78 75 70

Loppemarked
Vikersund menighetssenter
Lørdag 26. april kl. 09.30

Vi trenger det du ikke trenger.
Lopper kan leveres menighets-
senteret fra torsdag 24. og fredag 
25. fra kl. 10.00.

Velkommen
 til en hyggelig handel 26/4.

Velkommen til 

søndagsskolen 
i Modum menighet

Åmot kirke kl. 11.00
   9. mars
30. mars
20. april
  4. mai
15. juni
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Kvinnenes 
internasjonale 
bønnedag
Også i år vil vi i Modum være med og 
markere fellesskap og solidaritet med 
kvinner over hele verden på kvinnenes 
internasjonale bønnedag.

Det startet i USA i 1887, og i Nor-
ge står vi i en tradisjon som oppsto 
på slutten av 1920-årene! Kollekten 
som samles inn går til Bibelselska-
pets bibelmisjonsarbeid i det landet vi 
er samlet om.

Dette året er det kvinner i Guyana, et av 
de minste landene i Sør-Amerika, som 
har gitt oss bibeltekster og bønner og 
bestemt dagens tema som er:  Visdom 
fra Gud gir ny innsikt!

Vi samles kl. 11 til bibeltekster og sang
og andakt, og fortsetter med måltids-
fellesskap og salg av lunsj. I år er Vi-
kersund menighetssenter stedet, og 
datoen er fredag 7. mars.

Alle kvinner er velkommen!

Modum menighet inviterer til:

Et helt overkommelig 
kveldskurs i 
kristen tro
Aktuell undervisning om Bibelen og 
den kristne tro. Kurset er gratis, og 
det er ingen påmelding i forkant, så 
bare kom! I Åmot kirke siste mandag 
i måneden kl. 20.00 – 21.00. Du deltar 
på de kveldene som passer for deg.
 
Hovedtema for 2008: ”Litteraturen 
åpner troens dører ”
•  Mandag 25. februar: Dostojevskij’s 

Forbrytelse og straff. Torfinn Skarp-
aas

•  Mandag 31. mars: C. S. Lewis’ Løven, 
heksa og klesskapet (Narnia) Runar J. 
Liodden

• Mandag 28. april: Jacob B. Bull’s 
Vesleblakken – en frelseshistorie Lise 
W. Kleven

•  Mandag 25. august: Rosemarie Köhn’s 
Håpstreet. Torunn Aschim

•  Mandag 29. september: Sigrid 
Undset’s Kristin Lavransdatter.  Anne 
Grethe Listrøm

•  Mandag 27. oktober: Henrik Ibsen’s 
Peer Gynt.  Anne Dahl

•  Mandag 24. november: Om livet og 
lidelsen i Gabriel Scott’s diktning. Per 
Arne Dahl

Kursledere: Trine Gjermundbo, Dag-
runn N. Buxrud og Anne Dahl.
Arrangør: Åmot kirke og Fagutvalget for 
undervisning i Modum menighet.

Vårens godbiter:
•  Onsdag 23. april: I begynnelsen

var Ordet. En forestilling med 
tekster fra Johannesevangeliet som 
formidles med ord, toner og enkle, 
symbolske handlinger. Ved Ulla Kell 
og Birgitte Bjørnstad Sæbø.

• Søndag 8. juni: Cafe live
 Lokale artister trår til med sang og 

musikk av høy kvalitet, cafe-gjengen 
varter opp med deilige småretter, 
kaffelatte og trendy kaker.

Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
Selvhjelpsgruppene som frivillighets-
sentralen og menigheten samarbeider 
om, fortsetter også i 2008. Noen av 
gruppene er klare 
for å starte på nytt, 
mens andre er i 
gang.  Alle gruppene  
har plass til nye 
medlemmer. Vi har 
også mulighet for 
å tilby individuelle 
samtaler.

Vårt samlede gruppetilbud er for 
personer som har opplevd:

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

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

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

Kveldsgudstjenester i Åmot kirke
Har du ikke vært på kveldsgudstjeneste i Åmot kirke, sier du?
Da må du ta deg en tur! Kveldsgudstjenesten er en annerledes gudstjeneste; 
den begynner sent nok til at du kan dra på tur søndagen og enda ha god tid 
før gudstjenesten på kvelden. På kirketorget serveres kaffe og te en time før 
gudstjenesten begynner, slik at vi kan få en hyggelig prat før vi går inn i kirken. 
Lyset er dempet og kirken er vakkert opplyst. Sangene og musikken som 
brukes i kveldsgudstjenesten er en god blanding av velkjente salmer og nyere 
sanger. Gode forsangere leder oss i sangen, og står også for vakre soloinnslag. 
Prekenen er basert på ulike tema. Denne våren har vi fokus på Den hellige Ånd. 
Det er også rom for å bevege seg; under bønnevandringen kan du gå rundt til 
ulike stasjoner og tenne lys, skrive bønnelapper eller sitte stille ned. Det er 
også mulighet for personlig forbønn. 
Det er kveldsgudstjenester i Åmot kirke den 24. februar kl. 20.00 og 6. april 
kl. 19.00, dessuten har kveldsgudstjenesten på skjærtorsdag kl. 19.00 mye 
av samme preget.

Velkommen til kveldsgudstjeneste!
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Ole Auen Wiger er aktuell som 
vinner av frivillighetsprisen 2007 i 
Modum menighet.

Prisen blir utdelt for å gi frivilligheten 
et ansikt, for å markere og synliggjøre 
frivillige, frivillig innsats og for å fremme 
frivillig engasjement. Prisen gis til en 
initiativrik person eller gruppe, som 
med sine ideer og pågangsmot bedrer 
trivsel og livskvalitet for andre. Ole 
Auen Wiger er en slik person.

Han er svært engasjert lokalt i me-
nigheten, og også i prostiet. Gjennom 
sitt engasjement i Kirkens nødhjelp og 
den årlige fasteaksjonen er han meget 
aktiv i forhold til konfirmantgrupper og 
staber i hele prostiet som han besøker 
og informerer. Nå går det på femte 
året. I tillegg sitter han som formann i 
Heggen kirkeutvalg, og er styremedlem 
i menighetssenteret på Vikersund.

Litt beskjedent mener han at han bare 
er en av mange som fortjener en slik 
pris. Men synes det er greit at det 
settes fokus på forskjellige områder i 
menigheten.

Når han ikke er jobber i menighe-
ten, er det skau, planter og korn som 
er hovedgeskjeften. Som nybakt far 
innser han imidlertid at timeplanen må 
omprioriteres. 

Men øvelsen i Modumkammerkor går 
han nødig glipp av. En positiv aktivitet 
som kobler ut bekymringer og tanker 
om problemer i hverdagen. Sang er 
balsam for sjelen, mener Ole.

Litt politikk blir det også tid til.
- Du veit vi forbruker større ressur-
ser enn hva vi egentlig er tildelt.  Vi må 
bli flinkere til å se at det hele henger 
sammen.
Globalisering er et uttrykk vi alle 
kjenner. Som en følge av globali-
seringen, er det desto viktigere å sette 
fokus på Global rettferdighet.

Endrer ikke vi vår handlemåte overfor 
den fattige verden, så vil de forbli fat-
tige. Det dreier seg mye om å konkur-
rere på like vilkår.  Vi skal yte bistand, 
men bør være klar på hvordan vi 
organiserer handelen med disse lan-
dene.
Dette er en viktig bevisstgjøring. Vi 
burde alle være opptatt av mer human 
økonomi og mer sosial globalisering, 
sier den samfunnsengasjerte bonden på 
Wiger.

Beskriv deg selv med tre ord?
Nøyaktig, pliktoppfyllende og litt 
distré.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Johannes kap.1. (Ordet ble menneske).

Hva frykter du mest?
Foruten at noe skjer med familien, 
frykter jeg klimaendringene mest.

Hva gjør deg sint?
Likegyldighet, slurv.

Hva gjør deg glad?
Jeg er blitt pappa! Det å se barnet mitt.

Hvilke synder kan forlates?
Jeg tror Gud forlater alle typer synder 
du bekjenner. Du kan ikke forvente at 
mennesker forlater alle typer synder.

Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Å kunne selge produktene mine til 
fornøyde kunder. Når noe ryker, du 
står fast og i tillegg har det travelt.

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Gjøre en ordentlig jobb når jeg får 
begynt. Den største lasten må vel være 
at jeg ikke får begynt....

Din yndlingsartist?
Vamp.

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var din?
I positiv forstand, når jeg giftet meg, 
og da jeg fikk barn. Skjellsettende 
opplevelser i livet.  

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Har ingen tanker om det.

Som leder har du mange plikter. Hvilke 
kunne du gjerne være foruten?
Å mase på folk er greit å være foruten.

Hva slags tema liker du å diskutere med 
andre?
Politikk, samfunnsspørsmål og tro.

Stat uten kirke?
Prinsipielt sett mener jeg kirken bør 
være adskilt fra staten.

Din livsfilosofi?
Jesus.

For eller i mot kristen formålsparagraf i 
skole og barnehage?
De bør være livssynsnøytrale institu-
sjoner.

10 lette:
Leser daglig:  Vårt land
Favorittduppeditt:  Mobilen
Kjører:  VW
Favorittbok:  Halvbroren
Ser på: Har ikke tv (jada, det er fullt mulig)
Hører på:  P1
Tror på:  Gud
God til: Være avslappet
Dårlig til: Å ha mange baller i lufta
Skulle bli som tiåring: Ingeniør

Inge

Menighetsprofi len:

Ole Auen Wiger

Fødselsdag: 01.02.75

Fødested: Modum  

Bosted:  Vikersund 

Utdanning: Sivilagronom
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I to magiske timer hørte vi den svenske 
”munken” Peter Halldorf snakke om 
middagsdemonens herjinger med 
nordiske kvinner og menn. Omgitt av 
Geilos snøkledde vinterlandskap tok 
Halldorf oss med til Egyptens ørken 
på 300-tallet. Han lot oss møte den 
hellige Evagrios av Pontos som fikk sitt 
livs møte med middagsdemonen. Et 
utadrettet liv med flittige studier, høy 
aktivitet og mangeslags anerkjennelse 
hadde fanget Evagrios i et liv som midt 
i livet ikke lenger var noe liv. Han hadde 
alt, men det var også alt han hadde. 
Et liv godt beskrevet av  Augustins 
sorgmuntre bønn noen tiår senere i 
det samme område: ”Herre, lær meg 
forsakelsens kunst, men ikke riktig 
enda”. 

Dette budskapet møtte hundre 
kirkelige medarbeidere på PULS, et 
fjellkurs i regi av Kristen Idrettskontakt. 
Og det var ikke et depressivt seminar 
som oppfordret til selvopptatt sutring, 
men en undervisning som inspirerte 
til konstruktiv askese, ja, en askese for 
livet. Vi ble minnet om at vi mennesker 
faktisk ikke alltid vet eller vil vårt beste, 
og Halldorf fortalte oss hva som gjorde 
at Evagrios sitt sammenbrudd for ham 
ble et så kraftfullt gjennombrudd til 
et fortsatt liv. Fra å kretse om seg og 
sitt, møtte Evagrios i Egyptens kloster 
på trehundretallet en livsforståelse 
forankret i Gud. Bare Han som har 
skapt alt og alle vet og vil vårt beste. 
Og Gud ønsker å få oss i tale fordi han 

bryr seg om oss  som haster gjennom 
livet på jakt etter lykken, men ofte 
går på noen skikkelige smeller i form 
av midtlivskrise, utbrenthet eller en 
eksistensiell tomhet.  Vi ble minnet på 
at vi ofte må taes til side eller tre til side 
på en eller annen måte for at vi skal få 
Guds overlys over våre liv og oppdage 
vår tristhet og vårt mismot a la: ”Var 
dette det hele? Var det dette livet ble 
til? Hvorfor har vi det ikke bedre når 
vi har det så godt?” Ja, det er faktisk 
Evagrios og hans klostervenner som 
har gitt oss uttrykket ”middagsdemon” 
som en beskrivelse av denne melankoli, 
undring og tomhet som ofte rammer 
oss midt i livet. Og Evagrios avslører oss 
ikke for at vi skal sutre og henge med 
leppa, men for at vi skal  innrømme vår 
situasjon, reise oss og gjøre det som 
askese for livet egentlig betyr: å trene 
og å øve seg på å la Gud bli vårt livs 
sentrum, den eneste som er i stand til å 
sette oss fri fra middagsdemonen og gi 
oss en ny soloppgang.

Jeg tenker altså er jeg, sier vi og fanges 
av vår egen manglende evne til å vite 

og ville vårt eget og andres beste. 
”Jeg vet hvilke tanker jeg har med 
dere”, sier Gud,” fredstanker og ikke 
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og 
håp”. Halldorf avsluttet med følgende 
utsendelsesord: ”Middagsdemonen er et
 kall fra Gud til å reise seg med tro på 
at Gud vil oss godt resten av livet!” 
Dette hadde jeg i tankene da jeg spen-
te på meg skiene og satte i vei mot 
Prestholt ved foten av Hallingskarvet. 
Det var bratt fra Hafsdalen, men nysnø 
og silkeføre gav en oppdrift i bakken 
hvor jeg enda en gang sa til meg selv 
i motbakkene: ”Jeg er ikke i så verst 
form likevel. Det hjelper å aldri slutte 
å trene!” Idet jeg kom opp på viddene 
foran Prestholt, med Hallingskarvet 
ruvende bak i all sin velde, skjedde det. 
Ettermiddagssola brøt gjennom skylaget 
og kastet en glans over Skarven som 
jeg aldri har sett maken til. Jeg tok en 
god slurk av flaska i drikkebeltet og 
tenkte: ”Nå er det solnedgang for 
middagsdemonen!”  

Per Arne Dahl

prest og
statsstipendiat

Under åpen himmel:

Solnedgang over 
middagsdemonen

Middagsdemonen møter sin nemesis ved Heggen kirke.
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• Stort utvalg i gravmonumenter 
• Skrifttilføyelser og oppussing av gamle monumenter 

HØNEFOSS STENHUGGERI AS 
Kirkegt. 4 · 3510 Hønefoss 
Tlf. 32 12 16 50 www.honefoss-stenhuggeri.com 
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Navn F.år  Begr. dato Kirke

Margot Synnøve Moviken 1929 02.10.2007      Heggen kirke
Aagot Johanne Ødegaard 1917 03.10.2007      Åmot kirke    
Frode Angell Sundet, 1946 04.10.2007      Heggen kirke
Iren Sandø Lund 1952 05.10.2007      Heggen kirke
Kristi Blixt 1920 12.10.2007      Åmot kirke
Ingeborg Helene Hæhre 1918 23.10.2007    Heggen kirke
Borghild Bakken 1921 23.10.2007       Heggen kirke
Einar Larsen 1925 24.10.2007     Heggen kirke
Ella Hansen 1925 30.10.2007       Heggen kirke
Henny Grethe Haraldsen 1936 01.11.2007    Heggen kirke 
Åge Emanuel Løff 1941 02.11.2007 Åmot kirke 
Andreas Stensrud 1920 06.11.2007 Nykirke kirke
Reidun Helene Webjørnsen 1938 07.11.2007 Heggen kirke
Åshild Tellefsen 1968 09.11.2007 Heggen kirke 
Kari Moen 1937 16.11.2007 Heggen kirke 
Jahn Thorleif Bekken 1939 16.11.2007 Åmot kirke 
Arne Andersen 1925 23.11.2007 Nykirke kirke 

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Ruth Bjerke 1922 27.11.2007 Åmot kirke  
Torger Muggerud 1925 06.12.2007 Heggen kirke 
Marie Buxrud 1915 07.12.2007 Åmot kirke  
Sigmund Rustand 1924 07.12.2007 Åmot kirke  
Ragnfrid Fjellvik 1923 11.12.2007 Nykirke kirke 
Ragnhild Gerd Boger Gusgaard 1916 12.12.2007 Heggen kirke 
Rolf Bergan 1939 13.12.2007 Nykirke kirke
Mari Gudrun Kopland 1930 14.12.2007 Snarum kirke
Arne Oddvar Fidjestøl 1934 14.12.2007 Åmot kirke 
Elsa Irene Høgmoen 1920 28.12.2007 Vestre Spone
Thomas Stærkebye 1918 28.12.2007 Heggen kirke 
Kåre Kolsrud 1919 11.01.2008 Åmot kirke  
Per Grinna 1923 17.01.2008 Nykirke kirke
Ragnhild Andersen 1924 22.01.2008 Heggen kirke
Jon Fredrik Klepzig 1942 23.01.2008 Gulsrud kirke
Håkon Pettersen 1923 24.01.2008 Heggen kirke 
Elsa Marie Høgmoen 1915 25.01.2008 Åmot kirke

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Oline Brennhaugen Lie 28.10.2007 Nykirke kirke 
Eivind Olafsen 28.10.2007 Heggen kirke
Malin Aleksandra Strand Slatter 28.10.2007 Heggen kirke
Mathilde Thon 04.11.2007 Heggen kirke
Sebastian Glømme Brenna 11.11.2007 Åmot kirke
Sondre Stene-Larsen 11.11.2007 Åmot kirke
Kine Skretteberg Østenengen 11.11.2007 Heggen kirke
Emilie Linnea Torgersen Folkvord  25.11.2007 Nykirke kirke
Melina Ranheim Martinsen 25.11.2007 Heggen kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Mika André Myhren 09.12.2007 Heggen kirke
Elvira Karoline Synstelien 09.12.2007 Gulsrud kirke
Mai Iren Lund Walquist 09.12.2007 Åmot kirke
Maren Stærkebye Båserud 25.12.2007 Heggen kirke
Ida Marie Larsen 25.12.2007 Heggen kirke
Filip Bakken 13.01.2008 Heggen kirke
Ida Skarstad 13.01.2008 Heggen kirke
Noah Klausen Ødegård 13.01.2008 Nykirke kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Gry Holm da Cruz og Marcel da Cruz 19.01.2008 Snarum kirke

Fra Menighetsbladet mars 1932:

Vær edrue, våk!
Nu er vi i fastetiden, og skulde særlig 
minnes vår Herres og frelsers lidelse, 
og hvordan han ved ord og færd 
formaner alle til å våke og be. Det er 
helt i Mesterens ånd, når hans prøvede 
disippel Peter sier (5,8): ”Vær edrue, våk! 
Eders motstander Djevelen går omkring 
som en brølende løve og søker, hvem han 
kan opsluke.” 

Det er vel forbi med allslags faste ved 
mat her hos oss. Men skulde det ikke 

nu være grunne til å innføre faste i 
drikk, innføre avholdenhet fra rusdrikk. 
Er det på noe område man merker 
den brølende løve, som søker å sluke 
mennesker, så er det rusdrikken. Alle 
som vil kan lett se, hvor meget rusdrikk 
”sluker” av lykke og liv både blant ung-
dom og eldre. Men det værste ser man 
ikke. Hvad rusdrikk har ødelagt av 
evner til å gripe og eie det evige liv, det 
vil først evighetens morgen åpenbare.
Kan ikke nu flest mulig av oss bli enige 
om å pålegge oss virkelig faste overfor 
rusdrikk, for Jesu skyld og for våre 
brødres skyld ja, for det evige livs 
skyld? Kan vi ikke bli enige om å sløife 

drikkevarene i 
selskapslivet og 
ellers. Vil man 
absolutt ha øl til 
maten, så gjør 
landsøl samme tjeneste som annet øl. 
Og så sløifer man alt annet. Mange har 
lyst, men skikken holder igjen. La oss 
ikke være trellbunnet av skikk og bruk. 
Merkelig, hvordan nutidens ”frisind” 
kan være konservativt!

Vær edrue, våk! Undgå alt som sløver mot-
standsevnen overfor sjelelivets fiender.

P.Bj.
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Februar
Søn 24. feb - 3. søndag i faste - 2. Kor 12,7-10
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 20: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Kurt Myrvik.
 
Mars
Søn 2. mars - 4. søndag i faste - Joh 6,24-36
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Stian Tveit. Innsettelse av 

ny kirkeverge. Åmot Barnegospel deltar. 
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen. 
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
 Rune Stray og Helge Harila.
Rud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
 
Søn 9. mars - Maria budskapsdag - Luk 

1,46-55
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Geir Holberg og Stian Tveit. Modum Soul 
Children deltar.

Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
 Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
 
Søn 16. mars - Palmesøndag - Joh 12,12-24
Heggen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Knut Johnsen. 
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Åmot kirke kl. 19: Tro og Lys-gudstjeneste.
 
Skjærtorsdag - 20. mars - Joh 13,1-15
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 20: Gudstjeneste. 
 Einar Salvesen, Rune Stray og organistvikar.
 
Langfredag - 21. mars - Joh 18,1-19,30
Vestre Spone kirke kl. 11: 

Langfredagsgudstjeneste. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 19: Langfredag i 

lyd og bilder. Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Olavskirken kl. 19.30: Gudstjeneste. 
 Einar Salvesen og Rune Stray.
 
1. påskedag - 23. mars - Joh 20,1-10
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Rune Stray, 

Torfinn Skarpaas og organistvikar.
 
2. påskedag - 24. mars - Joh 20,11-18
Snarum kirke kl. 18: Påsken i ord og toner. 
 Runar J. Liodden og Knut Johnsen.

 Søn 30. mars - 1. søn e. påske - Joh 21,1-14
Vikersund menighetssenter kl. 11: Høymesse. 

Geir E. Holberg og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. Lise W. Kleven og 

Stian Tveit. Menighetskoret synger.
 
April
Søn 6. april - 2. søndag e. påske - Salme 23
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. Jon Mamen 

og Stian Tveit. Heggen Gospel synger. 
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Gulsrud kirke kl. 11: Høymesse. Arild Løvik og 
Knut Johnsen. Konfirmantene deltar.

Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. Berit 
Okkenhaug og Helge Harila.

Åmot kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Kurt Myrvik.
 
Søn 13. april - 3. søn. e. påske - Joh 14,1-11
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Runar J. Liodden og Anne Hæhre.
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. Lise Kleven og 

Knut Johnsen. Konfirmantene deltar.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
 Inger Ma Bjønnes og Aage N. Eilertsen.
Åmot kirke kl. 19: Tro og Lys-gudstjeneste.
 
Søn 20. april - 4. søndag e. påske - Joh 

15,10-17
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Geir E. Holberg og Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit. 
 Modum Soul Children deltar.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
 Einar Salvesen og Helge Harila.

Søn 27. april - 5. søndag e. påske - Matt 
6,6-13

Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Rud kirke kl. 11: Høymesse. Geir E. Holberg og 

Stian Tveit. Menighetskoret synger.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
 Tor Eika og Eli Landro.

Mai
Tors 1. mai - Kristi himmelfartsdag - Hebr 2,5-9
Nykirke kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Stian Tveit.

Søn 4. mai - 6. søndag e. påske - Joh 17,9-17
Snarum kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og organistvikar.
Åmot kirke kl. 11: Høymesse. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.
Vikersund menighetssenter kl. 19: 

Kveldsgudstjeneste. Runar J. Liodden og 
organistvikar.

Søn 11. mai - 1. pinsedag - Joh 14,15-21
Heggen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen. 
 Prest ved Modum Bad, Torfinn Skarpaas, deltar.
Åmot kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
 
Man 12. mai - 2. pinsedag - Joh 6,44-47
Gulsrud kirke kl. 17: Kveldsgudstjeneste. Arild 

Løvik og Knut Johnsen.
 
Lør 17. mai - Grunnlovsdag - Joh 12,35-36
Olavskirken kl. 10: Gudstjeneste. 
 Torfinn Skarpaas og Helge Harila.
Heggen kirke kl. 10.30: Gudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 10.30: Gudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Snarum kirke kl. 10.45: Gudstjeneste. Arild Løvik.
Åmot kirke kl. 11.30: Gudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.
 
Søn 18. mai - Treenighetssøn. - Matt 28,16-20
Heggen kirke kl. 11: Høymesse. 
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
 
Lør 24. mai - Luk 12,13-21
Heggen kirke kl. 12: Konfirmasjon, 

Geithuskonfirmanter 1. Geir E. Holberg, 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
 
Søn 25. mai - 2. søndag e. pinse - Luk 12,13-21
Heggen kirke kl. 10.30: Konfirmasjon, 

Geithuskonfirmanter 2. Geir E. Holberg, 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Snarum kirke kl. 12.15: Konfirmasjon. 
 Geir E. Holberg, Arild Løvik og Knut Johnsen.
Blaafarveværket, Gruvetråkka kl. 11.00: 

Skaperverkets dag. Runar J. Liodden m.fl.
 
Lør 31. mai - 1.Kor 1, 26-31
Heggen kirke kl. 12.00: Konfirmasjon, 

Vikersundkonfirmanter 1. Geir E. Holberg, 
Arild Løvik og Knut Johnsen.
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