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«Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, 
men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. 

Slik er det med hver den som er født av Ånden». Johannes 3,8
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Soknepresten har ordet, 
Geir E. Holberg:

Du er elsket!
På barnerommet over senga mi hang et Jesusbilde. Gammeldags, og med Jesus som 
en hyrde som satt midt inn i en saueflokk. På fanget har han et lite lam. Det var en 
smal gullramme på bildet. Bildet gav meg en opplevelse av trygghet og at jeg var 
regnet med.
Jeg håper og tror at dette menighetsbladet som du nå leser vil kunne gi deg en 
opplevelse av noe av det samme. At du hører til. Det å oppleve seg inkludert, 
akseptert og sett er helt grunnleggende menneskelig. Innerst inne så har vi fortsatt i 
oss det barnlige behovet for aksept. «Pappa, se på meg nå, pappa, bli med å lek, pappa 
se hvor flink jeg er.» Det å kunne oppleve seg sett og akseptert av Gud er virkelig 
en stor gave. Men gjelder det meg?, tenker du kanskje. Ja, kjære leser. Det gjelder deg 
og det gjelder meg. 
I Bibelen finnes mange fortellinger om nettopp dette, ja hele bibelen er jo den 
store fortelling om Gud som ser oss, og som ønsker å være der for deg, og som 
gir hver enkelt en av oss frimodighet til å være noe for hverandre. Dette er noe av 
fundamentene i hele fortellingen. Gud ser oss. Han elsker oss. Han har omsorg for 
hver eneste en, og gir oss den flotte oppgave å være noe for hverandre.

Bildet av Jesus som hyrde, med «meg» på fanget viser oss Guds kjærlighet for den 
enkelte. Kanskje husker du fortellingen om den fortapte (bortkomne) sønn. Han ba 
om å få sin del av arven. Reiste fra farens gård og satte penger og livet sitt over styr. 
Han angret. Han ville tilbake, men hvordan ville han bli tatt imot? Han bestemmer 
seg. Han vil hjem.  … Og mens han enda var langt borte så faren ham. Faren løp ham 
i møte, omfavnet ham og gledet seg over å ha fått sønnen tilbake. Da ble det fest!

Gud har en åpen favn. Han har et stort fang. Han ser etter deg og han ser etter 
meg. Vi er alltid velkomne tilbake, om vi har vært ute på «tur». Han vil se oss, og 
han vil være der for oss. Og så er det utrolige dette. Gud bruker deg og meg til å 
videreformidle sin kjærlighet og omsorg. Det er dine hender som kan hjelpe, dine 
ord som kan trøste, dine øyne som kan se. Jesus sier: «Det du gjør mot en av disse 
mine minste, det gjør du mot meg.»

Ønsker deg en god vår i Guds omsorg og i glede over at nettopp du kan glede en 
annen ved å være Guds føtter og hender der du er.

Geir, prest
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40 dager etter Jesu oppstan-
delse for han til himmels 
og tok del i Guds makt. 
Imidlertid er helligdagens 
budskap gjemt et sted mel-
lom naturvitenskapen og en 
vanlig fridag.

Mens jul og påske er bygget på folke-
lige tradisjoner med lys, juletre, påske-
egg og familiebesøk, så er Kristi him-
melfartsdag tradisjonsløs i så måte og
for de fleste betyr det bare enda en 
fridag som tilbringes i hagen eller en
svipptur på hytta. Innafor kirken finner
vi den inneklemt mellom kristendom-
mens største høytid påsken og pinsens 
budskap om Den Hellige Ånd. Vi glem-
mer himmelfarten som symbol på at
vi alle farer til himmelen når vårt jor-
diske liv opphører. 

Denne dagen minnes vi at Jesus tok 
avskjed med disiplene, ble løftet opp
og en sky tok ham bort foran disiple-
nes øyne. Han etterlot seg budskapet 
om at de skulle vente på Den Helli-
ge Ånd, som ville veilede alle troende. 
Billedlig sett tar Jesus med himmel-
farten plass ved Gud Faders høyre 
hånd og får del i Guds egen makt.

Men det er ikke kun vårfornemmelser 
og mangel på en fast kirkelig tradisjon
som gjør  Kristi himmelfart til en over-
sett helligdag. Også naturvitenskapen 
påvirker vår oppfattning av dagen. Er 
det mulig at Jesus kunne fare opp til 
himmelen på en sky, tenker vi? Men vi 
må ikke glemme at dette også er en 
fortelling om, at når alt er slutt, og livet 
ender, så hører vi til hvor Gud er.  Vi 
hører Jesus til hvor enn han er. At det 
skjer mye annet og mer enn det fysiske 
er både oppstandelsen og himmelfarten 
et vitne på.
 

Inge

Kristi himmelfartsdag

Garofalo; Kristi Himmelfart.

Himmelfartskapellet ligger 
på Oljeberget ved Jerusalem. 

Kirken er bygget over den 
klippen, som Jesus ifølge 

beretningen  steg til 
himmels fra. Det hevdes, 

at her i klippen kan vi se Jesu 
fotavtrykk. ?
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Nina  er aktuell som ny kirkever-
ge på Modum.

Fra å være opptatt av fysisk helbred på
Frydenberg i Vikersund, var veien kort
til Åmot og kirkevergens kontor. Å for-
valte  kirkens oppgaver, så vel åndelig 
som materielt, er en stor utfordring 
som Nina er godt kvalifisert til. Meto-
dene innen administrasjon og ledelse 
er de samme uansett virksomhet. Og  
helbred er man jo også opptatt av i 
kirken selv om noen vil hevde at det er 
av mer metafysisk karakter.

Fortsatt er byen Bergen og laget Brann
(sorry Modum FK), men slik er det med
innflyttere som har røtter i en viss 
by i vest. Og med ballast som kaptein  
på Snøggs pikelag, etter noen år på 
Notodden, ble kirkevergen godt kjent 
med fotballens viderverdigheter. Ekte-
mannen Odd og hans lefling med ka-
narifuglene i gult går ikke upåaktet hen
når Brann og Lillestrøm møtes til dyst.
For engasjement synes hun er viktig 
generelt, og spesielt brenner hun for å 
skape et godt oppvekstmiljø for barn 
og unge. 

- Jeg synes det er et godt aktivitetstil-
bud til barn og unge i bygda, og at Kir-
ka gir et godt bidrag i så måte er jeg 
glad for. I tillegg til at bygda har flott 
natur, et aktivt menighetsliv og passe 
åpen for impulser utenfra, så var dette 
motivasjonen vi trengte for å bosette 
oss på Modum. 
 
Hun har selv sju års erfaring som leder 
i barnegospel, og startet som leder i 
KRIK med to fremmøtte. I dag er de 
over 40 stykker i aktivitet. Besøkshjem 
har hun drevet med i 13 år.

- Det er viktig å se enkeltmennesket. 
Verdien av å gi stabilitet og trygghet til 
barn i oppveksten kan ikke oppskattes 
nok. Barna er vår fremtid. Gode opp-
vekstvilkår for våre barn idag legger 
føringer for hvordan vi ønsker sam-
funnet skal formes i fremtiden.

Enten er du moing eller så er du inn-
flytter – opplever du moingene som 
vanskelig å komme inn på?

- Ikke så stor forskjell på moinger og 
telemarkinger. De har sine egne nett-
verk og syklubber, så du må selv ta ini-
tiativ og engasjere deg. 

Beskriv deg selv med tre ord?
Levende, sta og engasjert

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Salme 139, vers 13-18

Hva frykter du mest?
At det skal skje noe med barna mine 
og mannen min. Ellers er jeg ganske så 
fryktløs.

Hva gjør deg sint?
Å bli lurt, at noen misbruker tillit.

Hva gjør deg glad?
Ute i naturen på hytta med familien 
min.

Hvilke synder kan forlates?
Alle synder kan forlates hvis du ber om 
tilgivelse med et ærlig hjerte.

Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Alle de flotte folka jeg jobber sammen 

med. Å kontere regninger rangerer ikke 
høyest på skalaen.

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Dønn ærlig, men kan være litt utålmo-
dig i blandt.

Din yndlingsartist?
Bjørn Eidsvåg

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var din?
Avmaktsfølelsen var stor da Fryden-
berg ikke fikk avtale med Helse-Sør.

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
Knitringen av et bål…..

Som leder har du mange plikter. Hvilke 
kunne du gjerne være foruten?
Med plikter følger ansvar og jeg liker 
utfordringene dette gir. Lederansvar 
gir ikke rom for utelatelse av plikter, 
uansett hvor ønskelig det kunne være. 

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Hm, er nok mer vant til samtaler enn 
diskusjoner. Men, jeg synes det er 
spennende med faglige diskusjoner – 
der jeg kan lære noe av andre!

Stat uten kirke?
Jeg støtter menighetsrådets uttalelse
(de var for videreføring av statskirke-
modellen).

Din livsfilosofi?
Polyannafilosofien; det å kunne snu ut-
fordringene livet gir til å se det posi-
tive.

For eller i mot kristen formålsparagraf i  
skole og barnehage?
For

12 lette:
Leser daglig:  Vårt land (Bygdeposten)
Favorittduppeditt: Mobilen
Redd for: Døde mus
Kjører:  Toyota Hiace (4wd!)
Favorittbok: Filofaxen
Ser på: Svensk krim
Hører på: Lydbøker
Tror på: Gud
God til: Å være mamma
Dårlig til: Å være tålmodig
Skulle bli som tiåring: Spesialpedagog 
eller siviløkonom
Kan ikke fordra: Ting som er plassert 
midlertidig.

Inge

Menighetsprofi len:

Nina Brokhaug Røvang
Fødselsdag: 07.10.1970

Fødested: Bergen  

Bosted:  Åmot 

Utdanning: Siviløkonom
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Hvem er jeg?

DRYPP FRA DØPEFONTEN
INNSPILL  TIL  OPPFØLGING ETTER DÅPEN

Bruk gjerne et minutt nå til å tenke 
igjennom hvem du er… Svaret på
dette spørsmålet handler om 
identiteten din. 
Det er et stort ord. Et grunnleg-
gende ord. Identiteten består 
blant annet av navnet vårt, språk,
bosted, familietilhørighet, nasjo-
nalitet og ulike roller vi har. 

Hvem er barna dine? Identiteten er en
gave, noe vi i stor grad får av andre 
personer. Mange av dere som leser 
dette har allerede gitt navn til et barn
og lagt føringer på hvor det vokser 
opp hen. Det store flertallet av foreld-
re i Norge velger også å døpe barnet
sitt med en kristen dåp. I dåpshandlin-
gen tegner presten eller kateketen 
korset tegn over den som skal døpes 
for å synliggjøre at personen nå vil 
høre Jesus til. Dåpen gir oss en ny 
identitet. Vi er blitt Guds barn og til-
hører Guds verdensvide familie. Dåpen 
handler derfor om mye mer enn en 
enkeltstående feiring som begynner 
med en søndagsgudstjeneste kl. 11 
og avsluttes noen timer seinere etter 
endt middag, gaveoverrekkelse og ka-
kebord. Dåpen er starten på et kors-
merket liv med en ny og slitesterk 
identitet. 

Hva handler denne 
grunnleggende identiteten om?

Elsket av Gud 
Kjernen i identiteten som dåpen gir 
oss er at vi er Guds barn, elsket av 
vår Himmelske Far. Alle mennesker er 
verdifulle for Gud, men dåpen åpner for 
å ha en fortrolig nærhet til Gud.  
Denne relasjonen er fra Guds side 
preget av en betingelsesløs kjærlighet. 
Uansett hvor bra vi lever og oppfører 
oss vil vi aldri kunne få Gud til å elske 
oss mer. Uansett hvor ondskapsfulle og 
utspekulerte vi lever vil vi aldri kunne 

få Gud til å elske oss mindre. Å være 
Guds barn hviler i Hans trofaste vilje til 
å elske, tilgi og lytte til oss. Bare slik kan 
Gud skape i oss en tillit til ham som får 
oss til å ta imot hans omsorg og elske 
ham.

”Du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og 
elsket av meg.” – Gud

Oppdrag
Tilhørigheten til Guds familie gir barna
og ungdommene et meningsfylt opp-
drag. Livet handler ikke om å skape en
populær image, tjene masse penger 
eller eie en høystandard hytte på fjel-
let. Salmestrofen ”Å leva det er å els-
ka” oppsummerer oppdraget. Mer 
konkret handler det om å dele, lytte 
til hverandre, tilgi, trøste, sette grenser 
for, beskytte, strekke seg langt for, væ-
re tålmodig, involvere andre og ikke 
skulle alt på egenhånd. 

”Som jeg har elsket dere, skal dere elske 
hverandre.” – Jesus 

Hvem skal minne de døpte på 
denne identiteten?

Tidligere hadde skolen ansvar for styrke 
og ivareta den kristne identiteten hos 

barna gjennom kristendomsfaget, men 
allerede i 1969 frasa skolen seg dette 
oppdraget. Selv om det tok tid å omstille 
skolen til de nye spillereglene er det 
ingen tvil lenger. Det er vi foreldre 
sammen med fadderne og kirken som 
har ansvaret med å minne ungene våre 
på hvem de er og oppdraget de har fått. 
Selv om skolen gir dem undervisning i 
kristendom, så kan ikke læreren si noe 
om hvor barna selv hører hjemme på 
tros- og livssynstorget. Det må vi som 
foreldre og kirke gjøre. Identitet stikker 
dypere enn informasjon. Kunnskapen 
om Jesus og den kristne tro blir derfor 
mye mer relevant hvis ungene våre er 
klar over at de er Guds barn og hører 
Jesus til. 

Hjemmet er arenaen hvor barnas 
identitet formes i størst grad. Er vi 
foreldre villige til å prioritere å lese 
kristne barnebøker for ungene våre og
lære dem noen gode søndagsskole-
sanger? Når ungene blir større er kan-
skje tida moden for å bytte ut ”Kjære 
Gud, jeg har det godt”, med ”Fader vår”
før de legger seg.  Sammen med kir-
kens fellesskap gjennom familieguds-
tjenester og søndagsskole, barnegospel 
eller Heggen gospel vil ungene våre
kunne vokse opp med en meningsfull 
identitet som tåler tidens tann!
 
Konkret tips
Når sønnen eller dattera di legger seg 
for kvelden kan du tegne korsets tegn 
over dem og si: Hør - er (fra panne 
til navle) Je - sus til (fra skulder til 
skulder!) 

Runar

Den Hellige Ånd symbolisert ved duen.

Menighetsbladet tar gjerne imot bilder fra dåpshandlingen i kirken.  Send på e-post til: kirkekontor@modumkirke.no. 
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En annerledes kirke
Filippinene etter noen uker med
kurs og ferie i Norge og Taiwan. 
Det har vært avkjølende. Nå ten-
ker jeg at Manila kan by på varme 
nok for alle! Solen steker, asfalten 
dirrer av hete og dessuten  er her 
mye hjertevarme. Dessverre er 
det  ikke alle som får del i akkurat 
hjertevarmen. 

Sommeren har inntatt Manila. I skri-
vende stund er det ca. 35 fuktige varme-
grader og jeg er midt opp i forberedel-
ser til familieleir, korlederutdanning, 
etiske retningslinjer og artikkelskriving. 
Det er spennende og krevende ting på
samme tid. Her er det andre forhånds-
regler, andre fokus, regler og måter å 
gjøre ting på. Jeg trener fortsatt på å 
være kultursensitiv, spørrende og sånn 
passe forsiktig. 

Mye av arbeidet mitt er relatert til
kirkeprogrammet som Misjonsallian-
sen har. Vi har tilsammen 88 samar-
beidskirker i og rundt Manila. De fleste 
av dem er små og fattige og holder til 
i noen av de utallige slum områdene. 
Fattige på engasjement, vilje og tro er 
de derimot ikke. 

Sove eller spise?
Misjonsalliansen er opptatt av diakoni 
og vi spør oss: Hvordan kan den kristne 
kirke være et kraftsenter i samfunnet. 
En kirke med dører som går utover 
istedenfor innover? Hvordan kan men-
nesker merke at vi er nære? Kan de 
merke at vi bryr oss slik at ordene våre 
får innhold gjennom villige hender og 
føtter? 

Dette er diakoniens kjerne. Den gjør 
ikke noe med en skjult agenda eller 
fordi den skal oppnå noe spesielt, 
men rett og slett fordi menneskene er 
verdt det! Det er utfordrende tanker 
i kirker hvor Ordet ikke bare har blitt 
det viktigste, men kanskje den eneste 
måten å formidle Guds kjærlighet på. 
Selv midt i slumstrøkene, der nøden er 
så tydelig er dette en utfordring. Tren-
ger menneskene først og fremst Ordet, 
eller trenger det mat? Det er vel det 
samme som å spørre deg om du trenger 
å sove eller å spise…?

Familie og diakoni
Har familieleir noe med dette å gjøre, 
spør du kanskje? Selvsagt, svarer jeg. 
Familien er svært viktig i det filippinske 

samfunn, det meste av nettverk er som 
regel knyttet til denne.  Når vi styrker 
foreldres evne til å være gode foreldre 
skaper vi jo bedre oppvekstvilkår for 
barna. Hvis kirkene blir attraktive kirker 
med fokus på familie, barn, nettverk 
og miljø kan dette gi bærekraftige 
ringvirkninger i samfunnet.  

Hvordan står det til?
Midt i blant restaurantbesøk, kontor-
dager, områdebesøk, massasje, lesing, 
venner og kirkeliv (for å nevne noe) så 
utfordres jeg av diakonien. Ikke minst 
vet jeg at utfordringen blir stor når jeg 
kommer hjem til Norge. Jeg vil være 
med å skape en annerledes kirke, men 
må begynne med meg selv. Hvordan står 
det forresten til med dere i Modum...? 
Jeg ønsker dere en riktig god vår, med 
alle slags typer varme.

Hilsen 

Liv Anna Furnes

- meg og noen filippinere på sportsfest.

Livlig tamburin dans i Jesus Hope for the Nations Church.
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I § 9 i kirkeloven heter det:I § 9 i kirkeloven heter det:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet 
henvendt på alt som kan gjøres for å henvendt på alt som kan gjøres for å 
vekke og nære det kristelige liv i soknet, vekke og nære det kristelige liv i soknet, 
særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, 
syke og døende betjent med det, døpte syke og døende betjent med det, døpte 
gis dåpsopplæring, barn og unge samlet gis dåpsopplæring, barn og unge samlet 
om gode formål og legemlig og åndelig om gode formål og legemlig og åndelig 
nød avhjulpet.Menighetsrådet har an-nød avhjulpet.Menighetsrådet har an-
svar for at kirkelig undervisning, kirke-svar for at kirkelig undervisning, kirke-
musikk og diakoni innarbeides og utvikles musikk og diakoni innarbeides og utvikles 
i soknet. i soknet. 

Heggen Gospel innledet med stor mu-Heggen Gospel innledet med stor mu-
sikalitet og sangglede. Dette ga etter-sikalitet og sangglede. Dette ga etter-
tanke og ro i sjelen og  Terje E. Gul-tanke og ro i sjelen og  Terje E. Gul-
brandsen, nestleder i menighetsrådet brandsen, nestleder i menighetsrådet 
takket for en flott inngang til årsmøte.takket for en flott inngang til årsmøte.

Tone Hiorth komunegartner fra kom-Tone Hiorth komunegartner fra kom-
munen redegjorde for den nye beva-munen redegjorde for den nye beva-
ringsplanen for kirkegårdene på Mo-ringsplanen for kirkegårdene på Mo-
dum. I Modum er det kommunestyret dum. I Modum er det kommunestyret 
som gjør slike vedtak, fordi kommunen som gjør slike vedtak, fordi kommunen 
har forvaltningsansvaret  for kirkegår-har forvaltningsansvaret  for kirkegår-
dene, og ikke kirkelig fellesråd.dene, og ikke kirkelig fellesråd.

Hun ga oss en ide om kompleksiteten Hun ga oss en ide om kompleksiteten 
rundt driften av kirkegårdene på Mod-rundt driften av kirkegårdene på Mod-
um; private og offentlige gravsteder, um; private og offentlige gravsteder, 
kirkegårdsvedtekter, gravfeste, beva-kirkegårdsvedtekter, gravfeste, beva-
ringsverdige gravsteder, gjenbruk og ringsverdige gravsteder, gjenbruk og 
økonomi i tilknytning dette.økonomi i tilknytning dette.

Prosjektansvarlig Tone Hiorth har Prosjektansvarlig Tone Hiorth har 
sammen med kunststudent Line Mørk sammen med kunststudent Line Mørk 
Helganger og Hilde Kjøll lagt ned et Helganger og Hilde Kjøll lagt ned et 
betydelig arbeid med registrering og betydelig arbeid med registrering og 
katalogisering av samtlige graver på katalogisering av samtlige graver på 
Modum. Modum. 

Kirkegårdene i Modum kommune har Kirkegårdene i Modum kommune har 
et rikt utvalg av kulturhistorisk inter-et rikt utvalg av kulturhistorisk inter-
essante gravminner. Ved å gjennomfø-essante gravminner. Ved å gjennomfø-
re bevaringsplanen, er kommunen sik-re bevaringsplanen, er kommunen sik-
ret et variert kirkegårdslandskap og – ret et variert kirkegårdslandskap og – 

miljø for fremtiden, noe miljø for fremtiden, noe 
som har stor lokalhisto-som har stor lokalhisto-
risk verdi. Hvis beva-risk verdi. Hvis beva-
ringsplanen for kirkegår-ringsplanen for kirkegår-
dene i Modum kommu-dene i Modum kommu-
ne blir vedtatt, får ne blir vedtatt, får 
dette konsekvenser for dette konsekvenser for 
kommunen, gravminne-kommunen, gravminne-
eierne og kirkegårdene. eierne og kirkegårdene. 
Disse konsekvensene vil Disse konsekvensene vil 
komme til uttrykk i form komme til uttrykk i form 
av nye vedtekter for av nye vedtekter for 
gravminner på enkelte gravminner på enkelte 
områder, og i form av områder, og i form av 
konkrete tiltak som må konkrete tiltak som må 
utføres. Mer om dette utføres. Mer om dette 
kan du lese på www.modum.kommune.kan du lese på www.modum.kommune.
no.no.

Helge Gutuen, formann i menighets-Helge Gutuen, formann i menighets-
rådet kunne med god samvittighet rådet kunne med god samvittighet 
skryte av høyt aktivitetsnivå i menighet skryte av høyt aktivitetsnivå i menighet 
og stab. og stab. 

-  Vi har godt kvalifiserte folk på alle -  Vi har godt kvalifiserte folk på alle 
plasser.  Og med et fravær lik 0,  er det plasser.  Og med et fravær lik 0,  er det 

en fornøyelse å være arbeidsgiver.  en fornøyelse å være arbeidsgiver.  
Prestene er riktignok ansatt av bis-Prestene er riktignok ansatt av bis-
perådet, men vi liker dem også, pre-perådet, men vi liker dem også, pre-
siserte Gutuen med glimt i øye.siserte Gutuen med glimt i øye.
 
Årsmeldinga blir lagt ut på Årsmeldinga blir lagt ut på 
www.modumkirke.no og kan også hen-www.modumkirke.no og kan også hen-
tes på kirkekontoret.tes på kirkekontoret.

Inge

Årsmøte til  Modum Menighet 
ble tradisjonen tro av holdt i Heggen kirke, 6. april etter 
gudstjenesten

Tone Hiorth presenterer bevaringsplanen for kirkegårdene i Modum.

Mr-leder, Helge Gutuen, og nestleder Terje Enger 
Gulbrandsen orienterer om menighetsvirksomheten.
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Den som sprer velsignelse – er tilfreds.
Slik står det i Bibelen.

Det motsatte er; den som sprer øde-
leggelse, mobbing, etc. – er misfornøyd.

Livet er for kort til å spre misnøye 
omkring seg – eller til å gå rundt og 
være sur og grinete.

Og livet har lært meg; 
Det å leve handler ikke bare om å ha 
det morsomt – men like naturlig er det 
å måtte slite, kjempe for å nå de mål 
man setter seg.

En gammel historie fra våre gamle vi-
kinger er slik:

«Når et menneske blir født får det et
livslys, men i begynnelsen kan ikke de
små menneskene ta vare på lyset selv.
Det gjør de voksne rundt barnet.  Men
det kommer en tid da det unge men-
nesket sier;  «Nå vil jeg ta ansvaret for 

mitt eget liv.  Gi meg livslyset, slik at jeg 
kan ta vare på det selv». Da kommer 
nornene med tre gaver til det unge 
mennesket; 
• troen på det gode liv
• håp for fremtiden
• visjoner

Men det unge mennesket skjønner 
ganske snart at det må mer til for 
å få leve et virkelig liv.  Når den 
erkjennelsen kommer, overrekker 
nornene tre nye gaver:
• nederlag
• motgang
• skuffelser

Lyset brenner ned, uavhengig av 
hvordan mennesket lever sitt liv.  
Men når livet er nesten nedbrent 
og mennesket er gammelt, kommer  
nornene med de tre siste gavene:
• visdom
• erkjennelse
• evnen til å fortelle historier»

Kjære konfirmant;   det er ikke dumt å 
lytte til eldres historie og livserfaring.     
De vet mye om livet.

Det er ikke dumt å lytte til den gamle 
boken, til Bibelen, den vet mye om livet,  
om gleder og motgang, om et realistisk 
liv.

Den som sprer velsignelse – er tilfreds.

Arild

Kjære 
konfirmanter

Buskerudkonfirmantene  
8. juni – kl.11.00  i Nykirke

Elisabeth Borge                                    
Gøran Engen                                        
Rebecca Wöllner Gudem                     
Linda Heia                                           
Anne Martine Kopland                        
Andreas Kvale                                     
Vegard Rønvik Møien                         
Britt Helen Martinsen                          
Anders Nes                                           
Andre Pedersveen                                
Anne Skyliholdt                                   
Ann-Kristin Bakkene Susegg 
             
Engerkonfirmantene  
1. juni – kl.10.30 i Åmot kirke

Kristoffer Braathen                           
Kenneth Øvereng Hansen                 

Jone Engemoen Hansen                    
Martin Holth                                     
Christoffer Solheim Mikkelsen         
Jørgen Krosvik Pettersen                  
Aleksander Sire                                 
Inger Margrethe Skogheim  
Silje Therese Strandabø                     
Aina Stryken Torgersen
                   
Engerkonfirmantene  
1. juni - kl.12.15 i  Åmot kirke

Atle Aspelien                                     
Hans Olav Brenne                              
Joachim Alexander Imingen              
Tonje Haveråen Johannessen      
Robin Stabækk  Næsset                     
Martin Ruud                                      
Stine Nilsen Skinnes                          
Ingrid Valvatne Sveen                       
Birgit Øverby Terum                         

Geithuskonfirmantene
lørdag 24. mai – kl.12.00 i Heggen

Tonje Andersen                                
Karina Bjølgerud Bråthen               
Siv Edle Melve Caspersen               
Jenny-Marie Hansen                        
Solveig Ramvik Maagaard              
Mari Skalstad Syvertsen                  
Jon Andreas L Tollefsen                  
Ole Kristian Wolfram                      

Geithuskonfirmantene
søndag 25. mai – kl.10.30 i Heggen

Martin Bjertnes                                 
Sander Eugen Braathen                    
Kristine Langeland Foss                   
Kristian Reistad Fredriksen              

2008 konfirmanter i Modum Menighet
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Frida Freysdottir Gravbråten            
Thomas Olav Johansen Grimestad   
Silje Åstrøm Grimnes                       
Karianne Austigard Gulbrandsen     
Nikolas Heimstad Hansen                
Sondre Arnesen Hilsen                     
Håvard Brathovde Olsen                   
Johan Tobias Paulsen                       
Mari Skalstad Syvertsen                   
Hanna Lukris Meen Wærsted           
Emilie Winge Ørjansen                     

Rudkonfirmantene 
8. juni – kl.12.15 i Rud kirke

Lene Gramford                                    
Vilde Johanne Grønvold                     
Trine  Kristiansen                                
Anne Lægreid Thomassen                   

Snarumkonfirmantene
25. mai – kl. 12.15 i Snarum kirke
 
Caroline Thue Andersen                       
Robert Gabrielli                                     
Preben Wesetrud Huse                           

Henrik Mårtensson                                 
Kjetil Berg Skjelbred                              
Espen Skage Schou                                 
David Ellingsen Værås                           

Vestre Sponekonfirmanten
8. juni – kl.10.30 i Vestre Spone kirke

Camilla Desiree Larsen        

Vikersundkonfirmantene
lørdag  31. mai – kl.12.00 i Heggen
 
Hans-Kristian Thorsby Andersen            
Henrik Andreas Andersen                       
Caroline Ask                                            
Mikael Delphin Borge                             
Jørgen Madsen Dahl                                
Anne Linn Severinsen Dahlen                
Sandra Helena Finsrud                            
Håkon Brandt Fjeld                                 
Ole Jørgen Grøterud                                
Heidi Marie Gunnerød                             
Janne Hansen                                           
Martin Hjelmeseth                                   
Ida Marie Ruud Jonassen                         

Amalie Kjøllesdal                                    
Maria Michelsen                                      
Siri Linn Raaen                                        
Bjørn-Harald Silseth                                
Synnøve Skaaheim                                  
Silje Marie Brendskag Sponås                 
Veronica Steinsett                                    

Vikersundkonfirmantene
søndag 1. juni – kl. 11.00 i Heggen

Sigurd Backe                                            
Ole Martin Bakken                                   
Marius Fagerland                                      
Håkon Åsheim Grønberg                          
Ingrid Finsrud Lien                                   
Marthe-Marie Midtskogen                       
Cathrine Hofton Nitter                             
Elisabeth Nordmarken                              
Sondre Fuhre Orsteen                                
Ole Solheim Reneflot                               
Christer Stillingen Synstelien                   
Ingvild Olsen Søtvik                                 
Even Thingstad                                         
Diana Cristina Witzke                              

Vi satt i ring og sendte rundt en stein 
og delte ord vi forbandt med hva som 
gjør det godt å være sammen med 
hverandre. Vennlighet, ekthet, omsorg, 
samhold, trivsel, stillhet, raushet og 
smil var noen av ordene som beskrev 
hva vi opplever som viktig for at et 
fellesskap skal være godt. Disse ordene 
skrev vi ned på små steiner. Så hadde 
vi en ny runde der vi skulle sette ord 
på hva som kan ødelegge og stenge 
for fellesskapet. Vi skrev ned på ark 
ord som løgn, sladder, upålitelighet, 
misunnelse og baksnakkelse. Og når vi 
pakket steinene inn i de arkene, ble det 
tydelig hvordan disse tingene tar bort 
det som er godt med fellesskapet. 

I gudstjenesten etterpå snakket vi videre 
om hva som skal til for at det gode kan 
få komme fram igjen. For det gode var 
jo ikke borte, det var bare pakket inn. 
Så da vi pakket opp steinene og ble klar 
over hva som sto på papiret, ble både 
det gode og det som stengte tydelig. Slik 
er det med tilgivelse også. Tilgivelse er 
ikke nødvendigvis å glemme det andre 
har gjort mot en, men det er å ikke la 
det stenge for at vi også kan ha det 
godt sammen. Når vi ber om tilgivelse 
og innrømmer det som stenger, tar vi 
av papiret rundt steinen og finner ordet 
for det som stenger samtidig som vi 
finner igjen det gode vi har sammen. 

Da vi ba, fikk vi komme til Jesus både 
med det som er fint og med det som 
stenger; både stei-
nene og papiret. Når 
vi kommer til Jesus 
får vi alltid tilgivelse, 
og vi kan be ham 
om å bli mer slik 
han er, slik at vi kan 
bli mer og mer klar 
over når vi prøver å 
pakke inn det gode 
både for oss selv og 
for hverandre.  

Tilgivelse er kanskje et av de vanskeligste 
ordene som finnes, men i fellesskap fant 
vi ut litt mer av hva det handler om og 
vi fikk noen nye tanker å ta med oss 
videre. 

Neste gang vi skal ha Tro og lys, skal 
vi i fellesskap prøve å finne ut mer 
om hva bønn er. I annonsen står det 
kveldsgudstjeneste ved Tro og lys. Det 
betyr at det er vi som er medlemmer 
som planlegger og er sammen en stund 
før gudstjenesten, men når klokkene 
ringer til gudstjeneste er også alle 
andre velkommen til å delta! 

Eli Landro

Fellesskap handler om tilgivelse. Tilgivelse handler om fellesskap
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Pinsen er en kristen høytid hvor vi 
feirer den Hellige Ånds komme til ver-
den,  pinse kommer av det greske or-
det pentecoste som betyr 50. Det er
alltid 50 dager, eller 7 uker fra Jesu
oppstandelse påskedagen. Pinse-dagen, 
som alltid er en  søndag og  andre 
pinsedag en mandag, er  begge hellig-
dager i Norge. 2. pinsedag ble forsøkt 
fjernet som fridag av Brundtland 
regjeringen i -93, men fikk ikke flertall 
i Stortinget. 

Disiplene skulle ut i verden og fortelle 
om den gjenoppståtte frelser. Men et-
ter Kristi Himmelfartsdag var de mot-
løse og uten tro på oppgaven som var 
gitt dem. Ånden kom over oss, sier vi
ofte – og på Pinsedagen kom den Hel-
lige Ånd til disiplene. Tungene deres 
ble som ild og de kunne plutselig vit-
ne engasjert om Jesu liv, virke og gjen-
oppstandelse.  Vi kan sammenligne det
med sevja i et tre. Det er sevja, som 
siver opp igjennom stammen og grei-
nene som sørger for at treet vokser og 

gror. På samme måte er det med Den 
Hellige Ånd. Uten Den  Hellige Ånd er 
det ingen tro og levende kristendom.
Vi kaller også Pinsen kirkens fødsels-
dag, fordi det da ble mulig å bringe 
Jesu lære ut til alle folkeslag.
Den Hellige Ånd er den tredje person 
vi nevner når vi i trosbekjennelsen snak-
ker om Faderen, Sønnen og Den Hel-
lige Ånd. Den Hellige Ånd er en del av
treenigheten, men er en ikke-fysisk 
størrelse. 

Duen er for eksempel ofte brukt
som eksempel på den Hellige Ånd. 
Det samme er forklaringen om at Den 
Hellige Ånd ikke kan sees, men den 
kan merkes- og det i høyeste grad.
Den Hellige Ånd kalles også for tals-
mannen.

Inge 

Pinse

«Men talsmannen, Den 
Hellige Ånd, som Faderen 
skal sende i mitt navn, Han 
skal lære dere alt og minne 
dere om alt det Jeg har sagt 
dere.    Joh.14:26»

  Uten Den Hellige Ånd 

- er Gud langt borte, 
- stanser Kristus i fortiden, 
- er evangeliet bare død bokstav, 
- er kirken bare en organisasjon, 
- er autoriteten bare dominans, 
- er liturgien bare besvergelse,
- er misjonen bare propaganda, 
- er kristen gjerning bare slavemoral.

            Ingnatius av Latakeia

La oss merke din Ånd
Gud, takk for dagen i dag.
Takk for at du lot oss våkne til en ny dag.
Vi ber deg, om at du også i dag må la oss merke, at din Ånd er nær.
La oss merke din ånd, i vinden, som blåser, i regnet, som faller 
og i de mennesker vi skal dele dagen med. 

Amen

Bønn av Christina Helena Sørensen.
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Helt grønn: 

Skal Modum 
menighet 
bli grønn?
Skal Modum menighet bli grønn?
Den norske kirke har gjennom flere 
år fokusert på vern av skaperverket 
gjennom en rekke uttalelser fra sent-
ralt hold. For at visjoner og slagord skal 
bære frukt må det settes ut i livet på 
lokalt plan med bredt engasjement og 
ansvar. 

Grønn menighet er et konsept som 
er utarbeidet for å konkretisere vårt
ansvar. For å bli registrert som Grønn
 menighet må vi fylle ut et handlings-
skjema med 51 punkter hvor vi må 
innfri minst 25 av tiltakspunktene 
med minst to tiltak innenfor hvert 
satsningsområde – Gudstjenesteliv, 
Diakoni, undervisning og informasjon, 
Innkjøp, Energi, Transport og Avfall 
(reduksjon og håndtering). I Tunsberg 
bispedømme er det fem menigheter 
som foreløpig er godkjent som Grønn
menighet, og biskopen vår har opp-
fordret oss til å ta tak i denne utford-
ringen lokalt her på Modum.

En slik målsetting vil være med å sette
i gang en prosess med større bevisst-
het hos stadig flere i menigheten. Det 
er viktig at så mange som mulig deltar 
i dugnaden. 

Jeg har allerede utfordret enkeltperso-
ner med miljøvernengasjement til å
komme med innspill til hvilke tiltaks-
punkter som de mener er aktuelle og 
viktige satsninger framover. Her kan 
også dere lesere komme med forslag 
og innspill til hvilke tiltak som bør  
prioriteres.

Hvis du har synspunkter på dette, så 
send en mail til Runar J. Liodden – 
runar.liodden@modumkirke.no 

Vennlig hilsen
Runar Johannessen Liodden                                                    
Kapellan i Modum

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll 
og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og 
stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, 
der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke 
bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også 
hjertet ditt være.

Matteus 6, 19–21.
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Jeg vokste opp i Edens hage. 
Livets tre var et gammalt kirse-
bærtre med kløyvd stamme hvor 
greinene hang like ned til bakken 
på alle kanter. Jeg fikk lov å spise 
alt jeg ville av det treet.

Et ganske ungt tre med store, sure bær 
som jeg ikke fikk lov å ta noe av, var 
kunnskapens tre. Det var der Eva og 
Adam blei frista av en hoggorm.
Etter det gjømte de seg nede i brin-
gebærhekken. Da de blei jagd ut av
hagen, satte Gud en engel med et glø-
dende sverd mellom det nye transpa-
rentepletreet og stikkelsbærbuskene.
Men nede i hagen hadde vi et lite gri-
sehus og en gris. Der var det den for-
tapte sønnen spiste ”belgfrukter” av 
grisetroa. Det var vel tørre, treene 
erteskolmer, sikkert ikke noe bedre 
enn den «grisemåsan» som vi plukka 
i sekkevis under krigen og fora grisen 
vår med. 
Farsgården hans, som han hadde dratt 
ut fra, og omsider kom tilbake til, var 
den lille husmannsplassen, «Laupet», 
som den eldste broren min, Stein, og 
kona hans, Kari, hadde oppi skauen – 
med to kuer, et par sauer og et bur 
med kaniner.
Det var forresten den samme bonden 
som bad to andre sønner om å hjelpe 
seg med arbeidet på åkeren. Jeg bryd-
de meg ikke om hva «vingård» var for
noe. Kanskje han skulle ta opp pote-
ter? Kari tok en gang opp ett og et 
halvt mål aleine her. Hun brukte bare 
grev. Og de hadde sikkert ikke bedre 
redskap i den tida Jesus snakka om 
heller, kanskje dårligere. Så det kunne 
nok trenges at hele familien hjalp til. 
Den første sønnen bonden møtte ute 
på tunet, svarte stygt. Jeg trur han sa: 
«Nei det gidder jeg ikke!» Men så angra 
han og gikk likevel. Men den andre sa at 

han skulle gjøre det, men når det kom 
til stykket, gadd han ikke.
Og så spurte Jesus hvem som gjorde 
rett! Det var sjøsagt ingen av dem! Verst 
var det vel med han som hadde lovt at 
han skulle jobbe, og likevel ikke gjorde 
det grann. Men jeg så for meg hvor lei 
mor hadde blitt om jeg skulle ha svart 
sånn som den første. Å si: «jeg gidder 
ikke!» det var nesten som å banne. Jeg 
skjønte godt at han måtte angre.
Jeg hadde forresten banna en gang jeg 
og. Den kameraten min som jeg leika 
mest med, banna ofte – enda han var 
ett år yngre enn meg. Derfor syntes jeg 
at jeg også burde våge det, jeg som var 
større. En gang vi leika oppe på loftet i 
huset hans, og ingen voksne kunne høre 
oss, øvde jeg meg på å gjenta banneorda 
etter han. Jeg putta henda i lommene 

på forkledet mitt og sa til Jesus at nå 
var jeg blitt så stor at han ikke behøvde 
å passe meg lenger. Derfor kunne jeg 
banne.
Men så blei det tordenvær. Det var jo
nettopp det at Jesus passa på meg som
gjorde at jeg ikke behøvde å være redd
når det lynte eller tordna. Derfor måt-
te jeg skynde meg å be ham om å pas-
se på meg likevel.
Jeg veit ikke hvorfor Jesus møtte de ti
spedalske akkurat nede i korketrekke-
ren. Kanskje far hadde sagt at Jesus og 
disiplene var på reise? Da kunne de ha
kommet med toget og gått av på sta-
sjonen som var like ved her. Det var i
alle her de bøyde seg ned for han på 
gata, og fikk høre at de skulle gå til 
prestene og vise seg fram. 
Jeg tenkte at de gikk til kontoret til Dr. 

«Da jeg var barn – 
tenkte jeg som et barn»

Jeg vokste opp i Edens hage, den lille husmannsplassen «Laupet».
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Ruud. Det måtte jo være doktoren som 
skulle undersøke om de var blitt friske. 
Da kunne de bare gå over brua, så fant 
de ham like oppi bakken.
Far hadde skildra levende for oss på
søndagsskolen åssen den ene etter den 
andre oppdaga at såra og sjuk-dommen 
litt etter litt blei borte. Derfor så jeg for 
meg hvor glade de blei der på brua, og 
han som plutselig kom på at han måtte 
tilbake og takke med en gang.
Jesus og disiplene stod fortsatt i kor-
ketrekkeren da han traff dem og bøy-
de seg helt ned på bakken foran Jesus 
og takket. Jeg syntes det var litt rart at 
Jesus blei så skuffa over de andre. Det 
var jo de som gjorde som han hadde 
sagt: De var hos doktoren og viste seg 
fram for han, så han kunne se at de var 
blitt friske.
Det å takke var nok viktig. Det skjønte 

jeg også når jeg så åssen far hver gang 
han hadde spist, gikk bort til mors 
plass, slo armene omkring henne og gav 
henne en god klem fra oss alle.
«Vi har det godt her hos deg, vi, Hel-
ga!» sa han. Det var sikkert like viktig 
å takke Jesus, for når far bad, sa han 
alltid: «Og vi vil takke og prise deg, for 
du er god, og din miskunnhet varer 
evindelig!»
Bestemor bodde hos oss de siste åra 
hun levde. Jeg husker at hun lå inne på
rommet like ved ovnstrappa, der vi 
siden fikk badekar og en ovn med en 
stor varmtvannsbeholder oppå. Når vi 
skulle bade, kunne vi bare fyre godt, så 
fikk vi varmt vann. Det gikk an å bruke 
strøm på den også, men det gikk ikke 
så fort.
De siste dagene bestemor levde, fikk 
jeg reise på besøk til søstera mi i Oslo. 

Det var alltid stor stas, for Bodil var så
snill og fant på så mye. Hun var atten år 
eldre enn meg og var gift med Henry 
som var handelsreisende.
Mens jeg var der, fikk vi vite at beste-
mor var død. «Ja, nå er bestemor hos
Jesus,» sa Bodil. Jeg blei begeistra, hop-
pa rundt og klappa i hendene. For når 
bestemor var hos Jesus, hadde hun det 
jo bare godt. Og hun hadde hatt veldig 
mye vond gikt.
Men et par dager seinere begynte jeg 
å snakke om bestemor igjen. Jeg ville 
hjem og treffe henne. «Men jeg sa jo at 
bestemor er hos Jesus,» sa Bodil. «Ja, 
men kommer a`ikke snart ner igjen a?» 
spurte jeg.

Epistler av Liv Therkelsen

Bibelen er oversatt til norsk, både til 
bokmål og nynorsk, opptil flere ganger. 
Enda hører vi at man er i gang med en 
ny oversettelse! Hva kan det komme 
av?

Bibelen må stadig oversettes på ny 
fordi to forhold hele tiden endrer seg. 
Det ene er forståelsen av Bibelens 
tekst. Hva står det, egentlig, i de hebra-
iske og greske manuskriptene som 
bibelteksten vår bygger på? Vi skal hus-
ke på at dette er klassiske tekster. De 
er blitt til for 2-3 tusen år siden. Hva 
er egentlig tekstenes budskap til oss? 
Noen vil ha det til at kirken underslår 
den rette oversettelsen. Det tror jeg 
ikke er tilfelle. Men det er ikke alltid 
at den bokstavrette oversettelsen best 
formidler meningen. Når f eks Paulus 
skriver til ’brødrene’, kan det hende at 
det er rettest å gjengi det med ’brødre 
og søstre’ eller ’søsken’. Dette er en 
endring av bibelspråket som kommer. 
Et annet ord som blir diskutert, er 
’helvete’. Ordet brukes til å gjengi et 
hebraisk ord ’Gehenna’. Så går disku-

sjonen om ordet ’helvete’ bærer me-
ning i dag.  Kanskje vil vi komme fram 
til at ordet er umistelig.
Det andre som endrer seg, er det 
norske språket. Vi snakker ikke likt 
med dem som snakka norsk for noen 
generasjoner siden. Noen ord blir 
borte, andre kommer inn, atter andre 
skifter betydning. Bibelspråket skal ikke 
ligge i forkant av disse endringene. Men 
Bibelens språk skal heller ikke oppleves 
som et avlegs språk for de slekter som 
vokser opp. Når Bibelen kommer i ny 
språkdrakt, så vil det være en spore til 
fornyet lesing. Hva vil vi finne i den nye 
utgaven? Noen kjente formuleringer 
blir borte, mens nye uttrykk kommer 
til. Bibelspråket preges både av 
språkforskere og av forfattere

Så kunne vi spørre hvorfor vi skal 
holde på med denne gamle boka ennå? 
Tekstene er som nevnt 2-3 tusen år 
gamle. Hvorfor ønsker vi at folk skal 
lese i Bibelen fortsatt? 

For å svare på det spørsmålet, trenger 

vi å klargjøre hvilket syn vi har på
 Bibelen. Jeg tror det er to hovedmå-
ter å lese Bibelen. Det ene er å lese  
Bibelen som om den var en oppslags-
bok, en lærebok, en bok med alle de 
rette svarene. Dette er en dårlig måten 
å lese Bibelen. Bibelen er ikke boka 
med alle svarene.

En mye bedre måte er å lese Bibelen 
som en åpen bok, en bok uten fasitsvar. 
Bibelen er en bok med fortellinger, 
små fortellinger og større samlinger av 
fortellinger. Den helt store fortellingen 
i Bibelen handler om Gud og verden. 
Bibelen forteller om den verden Gud 
skapte og så frelste ved Jesus. Lest som 
en samling av fortellinger blir Bibelen 
spennende og interessant. Lest som en 
samling fortellinger er Bibelen en bok 
som en kunne ha med seg på ei øde 
øy. Andre bøker ville en snart bli lei av. 
Bibelen klarer vi ikke å tømme. Den 
inneholder stadig noe nytt. 

Jon Mamen

Ny bibeloversettelse
– nå igjen?
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Aktiviteter
i menigheten 

Modum Soulchildren gir konsert i Rud 
kirke.

Menighetskoret synger på gudstjeneste i 
Heggen.

Kveldsmat  med Åmot Barnegospel.

Syng med oss, Åmot kirkekor.

Småbarnstreff i nydelig vær på 
Blaafarveværket.

Det lyser i stille grender, Lena Grøtterud, 
Kjetil Ramberg og Tone Martha Eriksen.

Staben bowler. Nei, han Jon er umulig i 
dag (fire strike på rad)!

50-års konfirmanter.

Innsettelse av kirkeverge Nina Brokhaug 
Røvang.

Max Havelaar kampanje.

Øvelse med Heggen gospel på Vikersund 
menighetssenter.

4-års boka deles ut i Rud kirke.

Sognepresten prøver ut alternative 
befordringsmidler til hektiske høytider. 
Her mellom Gulsrud og Rud. 
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Innvielse av minnelund ved Åmot kirke.

Hyggestund på Vaaraan.

Nina holder søndagsskole.

Agentklubben utforsker nye metoder.

I november var Tro og Lys-gruppen samlet til sin årlige fest. Vi hadde invitert 
til pilegrimsfest, og alle var kledd som pilegrimer.

Tro og lys

Og under gudstjenesten ble vi 
minnet om at vi ALLE ER VIK-
TIGE, ALLE ER EN GAVE. Vi ser 
på bildet plakatene som forteller 
hva som teller i samfunnet. Men 
plakatene ble revet i stykker, og 
kastet i søppelet. For i Tro og Lys 
har vi andre mål for livet. Her er 
vi alle en gave.

Søk og dere skal finne
Herre, hjelp meg å søke, 
det jeg dypest sett søker etter.
Jeg søker alt for mye etter 
suksess, etter å prestere det 
ypperste, det som vekker 
anseelse i andres øyne. 
Hjelp meg i stedet til å motta 
det, du ønsker å gi meg, og som 
dekker mine dypeste behov:
Din nåde og barmhjertighet, 
det sanne, det edle, det rene, 
det som er verdt å elske, det 
gode og gudvelbehagelige. 
Herre, skjenk meg den trygghet, 
at jeg ikke skal hvile i meg selv, 
men i deg.
Og takk fordi jeg får tro på, at 
enhver, som ber, får.
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Rud kirke i adventstida med juletreet og 
juletrelys utenfor er et spesielt vakkert 
syn. Da er det mange som legger merke 
den hvitmalte kirke ved Rv.35.
Det var i 1914 at Kirkedepartementet 
innstilte på at «der til brug for Beboerne 
av Rudsfjerdingen grænd i Modums 
prestegjælds hovedsogn tillates oppført et 
kapell på en dertil utset tomt av gaarden 
Bjørkerud  efter en af  ingeniør Horn ut-
arbeidet plan» Kapellet ble innviet 27. 
sept. 1917.

Bygdeposten hadde denne overskriften 
lørdag 22. feb. 1969: «En tilsynlatende LI-
TEN brann påførte Ruud kapell STORE 
skader. Brannen ble meldt onsdag 19. 
feb. kl.17.15 og før brannvesenet kom, 
hadde naboer som kom til stede gjort en 
virkningsfull og tapper innsats med freser 
som sendte store mengder snø inn i det 
sakristiet hvor man tror ilden begynte.» 
Bygdeposten slo også fast at brannen 
nok hadde startet i sikringsboksen. 

Kirken fikk en omfattende innvendig 
restaurering etter brannen.
Den gang som nå er det naboer og folk 
i bygda som våkent verner om kirken 
lokalt. Hva er vel mer naturlig enn 
at lokale mennesker som lever med 
kirkehuset som nabo da også bidrar 
med ideer til vedlikehold og vekst for 
kirkestedet?

Modum menighetsblad har besøkt 
Rud kirke 11. mars i forbindelse med 
kirkens fasteaksjon hvor kirkeutvalget 
på Rud står for aksjonen lokalt. Det 
gir også anledning til å høre om det 
frivillige arbeidet folk i bygda gjør for
kirken; alt over en kopp kaffe og ny-
stekte wienerbrød som utvalget disker 
opp med.

Vi sitter i det samme sakristiet,  jeg, 
Torhild Grøterud, Signe Vesetrud, Elin 
Hovet Grøsland og Olav Finsrud fra 
Rud kirkeutvalg. I tillegg er Magnhild 

Eggen og Jon Mamen medlemmer av 
utvalget.
I år er det fire konfirmanter fra Rud, 
og av disse er det to som møter med 
sine fedre som sjåfører for å kjøre sine 
roder på innsamlingsaksjonen. Både 
konfirmanter og sjåfører har en positiv 
innstilling til årets fasteaksjon. 

Av de tilstedeværende er det Torhild 
Grøterud som har vært med lengst i 
arbeidet rundt kirken. Omtrent en
mannsalder medregnet arbeidet i den
tidligere kapellforeningen og Rud kir-
keforening. Magnhild Eggen, som ikke 
hadde anledning til å delta denne kvel-
den, har vært med omtrent like lenge.
Elin Hovet Grøsland har vært med i
kirkeutvalget  fra starten i 2002. Signe
Vesetrud har deltatt i kirkeutvalget 
ca. to år. Olav Finsrud  er nyoppnevnt 
medlem i Rud kirkeutvalg. Han har god
kjennskap til kirkelig frivillighet gjen-
nom to perioder i tidligere Heggen 

Kom til den 
hvitmalte kirke!
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menighetsråd. Felles for alle er at de
deltar også i andre frivillige aktiviteter
på Rud som velarbeid eller sanitets-
forening for å nevne noe. De er 
skjønt enige om at den nye strukturen 
med ett Modum menighetsråd og 
6  kirkeutvalg er en god ordning som 
bidrar til at ulike deler av Modum 
menighet blir representert i utvalgene. 
Nå er det opp til lokalbefolkningen å 
la seg rekruttere og engasjere i lokalt 
kirkeutvalgsarbeid!

Hva betyr Rud kirke for bygda og denne 
delen av Modum? 
Kirkeutvalget er stolte av den vakre 
hvitmalte kirken sin og den velstelte 
kirkegården. En gang var det 4 butik-
ker, postkontor, jernbanestasjon og 
bensinstasjon på Rud. Disse er nå bor-
te. Kirken representerer derfor det
bestående. Juletreet utenfor kirken, 
som gleder lokalbefolkningen og vei-
farende i adventstiden, er det Drol-
sum velforening som har ansvaret 
for. Primus motorer her er Arnfinn 
Drolsum og Tore Næss blir jeg for-
talt. Kirkekaffe ved den årlige konfir-
masjonspresentasjonen sørger Drol-
sum sanitetsforening for. Blomster 
i kirken ved gudstjenester har Rud
kirkeforening og Drolsum sanitets-
forening ansvaret for. Rud kirkeutvalg er 
det koordinerende leddet i arbeidet.

Hva har gledet utvalget i arbeidet? 
Torhild, Elin, Signe og Olav blir alle 
ivrige: «Bygdekvelden vi nylig hadde og 
hvor det nye pianoet i kirken ble tatt 
i bruk! En stor takk til Knut Johnsen 
og hans sønn Kristian som bidro til å 
gjøre den kvelden til en god opplevelse 
med en lett tone! Dette håper vi å 
få til mer av! Dessuten temakvelder 
og arrangementer med for eksempel 
Decorum og Sysle Blanda kor.»

Kirkeutvalget er også opptatt av ved-
likeholdsoppgaver i kirkehuset. Vi ser 
på dåpssakristiet  i Rud  som utval-
get håper kan bli ferdig innredet. 
Deretter går turen til kirkerommet. 
Utvalget er fornøyd med ny løper og 
pent brukt piano i kirken som raskt 
kom på plass på høsten.” Det var også 
fint å få halvparten av benkene i kirken 
byttet ut med nye stoler for noen år 
siden,” sier de.” Nå gjenstår å få byttet 
ut resten av benkene med stoler!” 

Kirkeutvalget varsler kontakt med 
menighetsråd og den nye kirkevergen 
for å se hva som kan gjøres med dette. 
Det er viktig at ønsker og behov som 
kommer fra alle kirkeutvalg, også de 
mindre utvalgene, i Modum sokn blir 
tatt opp når planer skal realiseres. 
Det betyr mye for interessen å se at 
engasjement og lokal medvirkning gir 
resultater! 
  
Selv om lokalsamfunnet på Drolsum er 
endret de siste årtiene, har Rud kirke 
likevel stor betydning for folk ved livets 
faser. De som bor på Rud ville gjerne 
bruke sin lokale kirke ved barnedåp, 
konfirmasjon, vigsel og begravelser.  
Gudstjenester kl. 17.00 er en god 

ordning, mener utvalget. Samfunnet er 
i utvikling, og kirkeutvalget vil gjerne 
bidra til endringer og tiltak som gjør 
at flest mulig kan finne veien til den 
hvitmalte kirke på Rud.

Harald Kvaase 

Rudkonfirmanter som sammen med sine fedre er klar for innsamlingsaksjonen.
Fra venstre konfirmant Lene Gramford, Elin Hovet Grøsland, Torhild Grøterud, Signe 
Vesetrud, sjåførpappa Jørn Grønvold og konfirmant Vilde Johanne Grønvold.

4 av medlemmene i 
kirkeutvalget på Rud:

Fra venstre: 
Elin Håvet Grøsland, 

Torhild Grøterud, 
Signe Vesetrud og 

Olav Finsrud.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Friluftsgudstjeneste
i Delinga, Geithus
Søndag 1. juni kl 11.00.

Ved Jon Mamen og Geithus Musikkorps. 
Dikt av Ragnar Otto Eriksen. Foredrag 
om tømmerfløting og Delingas historie 
ved Otto Myrvold.
Servering ved Delingas Venner.
Arrangør: Heggen kirkeutvalg

Formiddagstreff 
på tur
Tirsdag 17. juni arrangerer Formid-
dagstreffet på Vikersund Menighets-
senter dagstur til Numedal. Treffet på 
Holemoen er også invitert, og vi kan ta 
med fra de andre eldretreffene i Modum 
menighet så langt plassen rekker.
Vi starter fra Vikersund stasjon kl. 09.00.  
Vi kjører over Grenskogen og Lyngdal 
til Numedal og riksvei 40.
Numedal markedsfører seg som Mid-
delalderdalen, så velkommen til en tur
tilbake til middelalderen. I Numedal 
er det hele 4 stavkirker, og vi besøker 
en av dem. Vi ser også annet fra mid-
delalderen.
Som vanlig skal vi ha både formiddags-
mat og middag på turen. Vi skal spise 
på en kro og på Lampeland hotell.  Vi 
tar oss god tid til måltidene.  Vi håper å 
være hjemme igjen ca. kl. 18.00.

Prisen for turen er kr. 250,-
Påmelding innen 7.  juni til:
Helge Gutuen tlf. 32 78 82 26
Gunnar Hellerud tlf. 32 78 82 95

Heggen Gospel 

konsert i Modum kulturhus 22. juni
kl. 16.30 og 19.00. Modum Soul Children 
er oppvarmingsband.

Sankthansstevne 

ved Vike kirkeruiner, Vikersund
mandag 23. juni kl. 18.00.

Gudstjeneste ved Runar Liodden og 
Åmot Horn. «Mandagsskole» og leker 
for barna. Grunneier Arne Tandberg 
kåserer om stedets historie.
Sven Nordalen (trekkspill/torader) og 
Christian Borlaug (fele/hardingfele) 
spiller opp til dans.
Servering. 
Arrangør: Heggen kirkeutvalg.

Høstkurs på 
Menighetssenteret
Vi vil allerede nå gjøre oppmerksom 
på kurset som Fagutvalg for diakoni
og Vikersund Normisjon  skal ha i ok-
tober/november på Menighetssenteret 
Det er 4. året nå at et slikt kurs arran-
geres, så det ser ut til å bli tradisjon. 
Noen har allerede spurt etter kurs.
I år blir det 4 onsdagskvelder fra 29. 
okt. til 19. nov.
Vi har kalt kurset «Jeg føler meg så
…..», om følelser, tro, kommunikasjon. 
Forelesere blir Terje Landro, Klara 
Myhre og Øystein Bakkevig.
Mer om kurset kommer i neste nr., 
men hold av datoene.

Temakvelder
Det er lagt opp til flere temakvelder 
til høsten på Menighetssenteret.  Vi vil 
nevne at  teologiprofessorene Leif 
Gunnar Engedal og Notto Thelle skal 
ha hver sin kveld i september. Leif 
Gunnar om trosutvikling og Notto om 
å møte mennesker som har en annen 
tro enn oss. Det er henholdsvis 10. og 
17. september.

Neste nr. av Menighetsbladet kommer 
ikke før i september. Derfor denne på-
minnelsen allerede nå.

Leie lokaler?
PS. Menighetssenteret i Vikersund 
har utleiekapasitet på mandag- og tirs-
dagskvelder! Ta kontakt med Hroar 
Fossen på telefon 32 78 75 70.

Ønsker du å leie 
Vaaraan?
Ta kontakt med Bjørg Reiersøl,
32 78 02 30/957 67 752.

Delegrupper:

Det gjør godt å 
snakke om det!
3 av gruppene som frivillighetssentra-
len og menigheten samarbeider om er i 
gang denne våren, og de andre er klare 
for å starte opp når 
noen melder sitt 
behov for det. 2 av 
de gruppene som 
er i gang har plass til 
flere. Vi tilbyr også 
individuelle samtaler 
for de som heller 
ønsker det.  
 
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
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighet

Fasteaksjon
– kjempeinnsats i uvær
Det regnet vannrett, men bøssebærer-
ne lot seg ikke stoppe av uvær under
 årets fasteaksjon 11 mars. Vi var man-
ge som ble våte til skinnet (regntøy er 
nok en fin ting), mens bøssene fyltes 
opp av både penger og vann. Det var
så ille at sedler og mynter måtte tør-
kes i servietter og avispapir før opp-
telling i automatene hos Modum Spa-
rebank avd. Åmot. Resultatet for hele 
Modum ble kr. 65635, om lag fem tusen 
mindre enn i fjor, men likevel svært bra 
under slike forhold. 
 Alle bøssebærere, både kon-
firmanter og andre, fortjener en stor 
honnør og takk for sin innsats. Takk 
også til alle sjåfører, rodeledere, og 
ikke minst til alle som ga en gave til
Kirkens Nødhjelp denne gangen. Pen-
gene går til Kirkens Nødhjelps freds- 
og forsoningsarbeid i en rekke land 
over hele verden.

Ole Auen Wiger, 
Kirkens Nødhjelps 
kontakt i Modum

Takk til Modum 
Sparebank! 
De har gitt oss en gave på  25.000 
kroner. Pengene fordeles mellom 
Åmot barnegospel, KRIK, Team Ex-
plore, Modum Soul Children, Modum 
Søndagsskole, Tro og lys, Småbarnstreff 
og Allehelgens arrangement.

Ny kontorsekretær
Det er ansatt ny kontorsekretær. Rine 
Brostigen Brekke fra Vikersund. Hun 
startet opp i 50% stilling fra og med 
mai. 

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. 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.

Dette skjer i 
Åmot kirke:
• Mandag 19. mai: Hyggestund
• 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.

• Barnegospelen starter opp igjen 
tirsdag 28. august kl. 17.30 i Åmot 
kirke.

Påmelding via telefon:
32 83 38 05

www.nmsu.no 

eller epost til im@nms.no

KONFIRMASJONEN
Prøv å huske din egen konfirmasjon:
 •  Hvor var det?
 •  Hvem var med?
 •  Hva er ditt sterkeste minne 
     fra den tiden?
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Er religionene uegnet for 
framtiden til demping av 
klimaforandringene?

Da menneskets gener ble utvalgt, lev-
de mennesket, Homo sapiens,  i ca 
100 000 år på de afrikanske savanner, 
og menneskets gener ble valgt ut på 
grunn av de rådende miljøforhold der. 
Få avgjørende gener er kommet til de 
siste 20 000 år. 
 Mennesket fikk gener som før-
te til relativt stabilt samliv mellom 
foreldre, slik at de tok vare på sitt 
avkom, til avkommet selv fikk avkom, 
og tok vare på det. Mennesket levde 
lenge i familie- og slekts- og nabo-
grupper på 20-200 personer. Slike 
familiegrupper var nødvendig for å 
kunne jakte i felleskap på store dyr og 
dyreflokker, og for å kunne forsvare 
seg effektivt mot rovdyr, og andre 
menneskegrupper. Mennesket har alltid 
vært menneskets beste venn, men også
dets verste fiende. Mennesket har all-
tid vært forberedt på å forsvare seg,
eller vært i krig, mot andre mennes-
ker fra andre slekter, klaner og stam-
mer, et fenomen som gjerne blir kalt
tribalisme. Etterhvert også borgerkri-
ger mellom samfunnsklasser og kriger 
mellom stater.
 I hundreåret fra 1900 til 2000 
drepte mennesker 200 millioner and-
re mennesker, av dem halvparten i re-
gulære kriger, den andre halvparten 
i borgerkriger, revolusjoner, politiske 
forfølgelser, folkemord, etniske rens-
ninger, geriljakriger og terrorisme. 
Mennesket drepte på 100 år ca 2,5 % 
av alle mennesker som levde på jorden 
i dette hundreåret.
 Siden religioner har oppstått og
vedvart hos alle folkeslag i alle ver-
densdeler, må religionen i hvert fall i 
en periode hatt en positiv funksjon 
i samfunnet med styrket overlevelse 

av menneskene der. 
Dette til tross for at 
de fleste religioner har 
vært autoritære med 
sterke krav til lydighet 
og strenge sanksjoner 
og straff mot religions-
motstridende adferd.
På grunn av mennes-
kets tendens til «fun-
damentalisme» og 
«rett-troenhet» har 
mange religioner dess-
verre  ikke utviklet seg
nok, men vært alt for
stillestående, og har så-
ledes ikke vært funk-
sjonelle med positive 
resultater for mennes-
kesamfunnene fram-
over hele tiden. Reli-
gionsforskjeller mel-
lom de krigende 
parter har vanligvis 
ført til intensivering og brutalisering 
av krigen mellom etniske folkegrupper, 
med etnisk rensning og folkemord som 
resultat. 
 Et alvorlig problem er at i kraft av 
sine gener fra sin livssituasjon med un-
derbefolkning på Afrikas savanner gjen-
nom 100 000 år, har mennesket ofte, 
ja, nesten alltid, brukt naturressurser 
uhemmet, da de ikke møtte naturens 
egne ytter-grenser mens deres gener 
ble utvalgt og formet. Mennesket har 
derfor svært ofte drevet rovdrift på 
de tilgjengelige naturressurser. Det 
var først den industrielle revolusjon 
som for alvor viste dette klart i ver-
densomspennende omfang. Hele men-
neskeheten møter nå i vår tid naturens 
egne grenser. Naturen slår ubønnhørlig 

tilbake når mennesket ikke lever i øko-
logisk likevekt med sine naturlige om-
givelser. 
 Mennesket har som regel tidlige-
re formert seg ukontrollert. Det har
vanligvis ikke vært menneskets egen
fornuft og kunnskaper om samfunns-
etikk eller økologisk politikk som har
regulert folketallet. Men det har vært
naturen som ved epidemier og hun-
gerskatastrofer, og menneskenes egne
kriger, som har regulert og redusert 
folketallet, og da på særdeles smerte-
fulle måter for menneskene. De fleste 
”konservative” religiøse ledere i man-
ge av religionene har vært sterkt mot
effektive former for prevensjon, fød-
selskontroll og familieplanlegging, og 
de er det fortsatt i vår tid, til tross for

Kaldestad i bønn i et uttørret elveleie, med økologisk en-
gasjement for naturen.
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alvorlig truende, menneskeskapt klima-
forverring på grunn av vår overbe-
folkning. (Abortus provocatus er ikke en 
etisk gyldig form for familieplanlegging, 
men en etisk vanskelig nødløsning i en 
uholdbar livssituasjon for den gravide 
kvinnen og/eller hennes foster.)
 Det er overbefolkningen og men-
neskets egen grådighet som er hoved-
årsaken til de menneskeskapte klima-
forandringene.
 Mennesket har ofte, ja, nesten 
alltid også drevet rovdrift på andre 
mennesker, undertrykt og utbyttet 
dem, ut fra maktsyke og grådighet. Ut-
vikling av borgerrettigheter, mennes-
keretter og demokrati kom sent i 
menneskets utviklingshistorie, og er 
fortsatt underutviklet i de fleste land i 
verden, også i mange ”kristne” land. 
 I aksialtiden fra år 800 til år 200 
før vår tidsregning oppsto det flere 
store verdensreligioner, som i hvert 
fall hadde litt av et felles etisk tema: 
Den gyldne regel: «Du skal gjøre mot 
andre slik du ønsker at de skal gjøre 
mot deg selv. Du skal ikke gjøre mot 
andre det som du ikke vil at de skal 
gjøre mot deg selv». Jesus var det 
første mennesket i historien som 
kraftfullt, klart og konsekvent forkynte 
den gyldne regel. Han arbeidet for å 
få menneskene til å leve sammen i det 
han kalte «Guds rike» på jord. Han tok 
skarp avstand fra dyrking av Mammon, 
altså mot grådighet, havesyke og slø-
seri. Han konfronterte kritisk de reli-
giøse ledere i deres åndelige maktmis-
bruk mot de troende og det moralis-
tiske detalj-åk de la på sine medtroen-
de. Derfor ble Jesus dømt til døden av 
de religiøse lederes Høye råd, men med 
den feilaktige begrunnelse at han drev 
med blasfemi, og Jesus ble så overlatt til 
de romerske herrene for henretting. 
 Siden har de kristne teologer 
vanligvis ikke fulgt Jesu forkynnelse 
mot dyrking av Mammon for mennes-
kene, og ikke alvorlig tilskyndet dem til 
å realisere et «Guds rike» på jorden, 
og dermed skape et samfunn med like-
verd, gjensidig kjærlighet og sosial 
rettferdighet mellom og for alle men-
nesker. Kristne teologer har svært sjel-
den konfrontert kritisk de mektige og
rike i samfunnet med deres grådighet,
havesyke og sløseri, og deres under-
trykking og utbytting av medmennes-
ker. 
 Martin Luther laget sin «to-
regiments-lære», at Jesu etikk kun 

gjelder i privatliv, familieliv og i engere 
kretser, men ikke for samfunnets 
makthavere og de rikeste. Den katols-
ke kirke har gått og går mot «frigjø-
ringsteologene» i Mellom- og Sør-
Amerika, med den begrunnelse at man
ikke skulle blande kristendom inn 
i politikk. I praksis har derfor både 
lutherske og katolske kirker fungert 
på deres side som har undertrykket 
og utbyttet de fattige. Det medførte at 
mange av arbeiderbevegelsene i mange 
samfunn erklærte seg som ateistiske, 
dessverre.  
 Som jeg har påvist, vil mennesket 
ikke i kraft av sine gener, utvalgt gjen-
nom evolusjonshistorien, av seg selv
praktisere en levemåte, en samfunns-
etikk  og en økonomisk politikk som
vil være økologisk bærekraftig i fram-
tiden. Grådigheten, havesyken og slø-
seriet vil fortsette. Kriger og voldelige 
konflikter vil fortsette. De rike og 
mektige vil fortsette å undertrykke og 
utbytte andre mennesker. De strengt
religiøse ledere vil motarbeide effek-
tive former for fødselskontroll og fa-
milieplanlegging. Dessverre er dessuten

politikere så redde for ikke å bli gjen-
valgt, at de ikke tør å føre en langsik-
tig og effektiv politikk som kan hindre
klimaforandringer og andre menneske-
skapte økologiske kriser og katastrofer. 
Dette lover ikke godt for framtiden.
 Vil religiøse ledere med sin tilba-
keskuende «fundamentalisme» og 
«rett-troenhet» fortsatt framover i 
tiden virke som en alvorlig hemsko når 
det gjelder nødvendige samfunnsetiske 
og politiske tiltak, som kan berge men-
neskeheten fra de verste menneske-
skapte økologiske krisene? Eller kan 
de få oss mennesker til å besinne oss, 
mens vi ennå har nok tid og ressurser, 
til å hindre alvorlige menneskeskapte 
klimaforandringer og andre alvorlige 
økologiske kriser og katastofer? Og vil 
religiøse ledere fortsatt være med på å 
motvirke at alle mennesker over alt på 
jorden blir behandlet som likeverdige, 
eller vil de gå kraftig inn for et visst 
minimum av sosial rettferdighet for 
alle mennesker, over hele verden, også 
økonomisk?

Eystein Kaldestad

Jesus var det første mennesket i historien som kraftfullt, klart og konsekvent forkynte den 
gyldne regel (Matteus 7:12). Hvilken retning velger dagens religiøse ledere?
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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

Torbjørn Åsmund Hvidsten 1931 08.02.2008 Åmot kirke 
Live Erna Uhlen 1929 12.02.2008 Snarum kirke 
Odd Erling Skalstad 1944 07.02.2008 Åmot kirke 
Stein Andreas Theodor 
Therkelsen 1919 15.02.2008 Åmot kirke  
Arne Engen 1928 14.02.2008 Snarum kirke 
Helene Dokken 1909 04.03.2008 Modumheimen 
Herman Ejner Hansen 1929 19.02.2008 Heggen kirke 
Wenche Dahl 1968 20.02.2008 Heggen kirke 
Thorleif Emil Brekke 1919 26.02.2008 Heggen kirke 
Hermod Strøm 1934 22.02.2008 Nykirke kirke
Sander Andreas Strand 1927 28.02.2008 Åmot kirke  
Nancy Kristine Andersen 1913 05.03.2008 Åmot kirke  

Navn F.år  Begr. dato Kirke

Ruth Synnøve Flattum 1934 07.03.2008 Heggen kirke 
Leokadia Eleonora Karczewska 1923 11.03.2008 Heggen kirke 
Ole Jonny Haugen 1941 14.03.2008 Heggen kirke 
Åse Matilde Anfinrud 1926 13.03.2008 Åmot kirke  
Odd Arnulf Jahr 1920 27.03.2008 Vestre Spone kirke 
Wenche Hagen 1955 28.03.2008 Nykirke kirke 
Randi Oline Kongsrud 1916 02.04.2008 Heggen kirke 
Nelly Lehne 1922 04.04.2008 Heggen kirke 
Ruth Johansson 1924 03.04.2008 Modumheimen 
Olga Kristine Hermansen 1922 10.04.2008 Snarum kirke
Eli Gro Hansen  1954  05.02.2008  Heggen
Emilie Stave 1923   06.02.2008  Snarum
Odd Erling Skalstad  1944   07.02.2008  Åmot

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Silje Jevne 27.01.2008 Heggen kirke 
Matilda Møller 27.01.2008 Heggen kirke 
Casper Thalerud 27.01.2008 Snarum kirke 
Lucas Porsmyr Evensen 03.02.2008 Olberg kirke 
Oliver Grøterud 03.02.2008 Heggen 
Sigurd Tobias Hvidsten Hafnor 03.02.2008 Åmot kirke 
Tinus Jenssen Dahl 17.02.2008 Olavskirken 
Mari Linnea Killingdalen 
Høgfoss 17.02.2008 Nykirke kirke 
Eric Haavik-Nilsen 17.02.2008 Heggen kirke 
Vilde Refsahl Kjemperud 17.02.2008 Nykirke kirke 
Kristian Støvern Myhre 17.02.2008 Heggen 
Jørgen Bentsen Mørch 17.02.2008 Heggen kirke 
Emilie Eriksen Berge 24.02.2008 Snarum kirke

Navn Dåpsdato Kirke

Jørgen Økland 24.02.2008 Snarum kirke 
Marcus Arnesen 02.03.2008 Heggen kirke 
Karl Oskar Adolfsen Egeberg 02.03.2008 Heggen kirke 
Elise Dybendal Runhovde 02.03.2008 Åmot kirke 
Philip Roman Kolsrud 09.03.2008 Åmot kirke 
Mina Bergan Tandberg 09.03.2008 Glesne kirke 
Marte Skuterud Ellefsen 16.03.2008 Heggen 
Casper AndrÈ Vesetrud Holck 23.03.2008 Heggen 
Mia Helene Løver Billand 30.03.2008 Åmot kirke 
Vilde Kristine Bjørnevald 30.03.2008 Åmot kirke 
Bendik Fidjestøl 30.03.2008 Åmot kirke 
Hans Kristian Wiger 30.03.2008 Vikersund 
   menighetssenter 
Ronja Siren Hagen 06.04.2008 Heggen kirke 
Even Thingstad 06.04.2008 Gulsrud kirke

Vigde
Brudeparet Dato Kirke

Wenche Runhovde og Henning Kjemperud 16.02.2008 Åmot kirke 
Heidi Stensby og Pål Uno Bønsnes 01.03.2008 Heggen kirke 

Arild hedres
Arild Løvik ble den 8. mai hedret med Melvin Jones Fellowship Award. Dette er 
Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som har vist stor innsats 
for humanitært arbeid. 

Ola Ingvoldstad i Lions fremhver Arilds innsats i barne- og ungdomsarbeidet på 
Modum. 

- Måten han møter de unge på gjennom konfirmasjonsarbeid, gospel og andre 
aktiviteter, kvalifiserer ham som verdig prismottaker.  Arild har gjort en kjempe-
jobb i arbeidet med de unge på Modum, sier Ingvoldstad. 
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Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

GUDSTJENESTER
Med forbehold om endringer: Følg med i avisen og nettsiden vår - www.modumkirke.no

Mai
1. pinsedag - Joh 14,15-21
Heggen kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Anne Hæhre. 
 Prest ved Modum Bad, Torfinn Skarpaas, 

deltar.
Åmot kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.

Man 12. mai - 2. pinsedag - Joh 6,44-47
Gulsrud kirke kl. 17.00: Kveldsgudstjeneste. 
 Arild Løvik og Mona Lindseth.

Lør 17. mai - Grunnlovsdag - Joh 12,35-36
Olavskirken kl. 10.00: Gudstjeneste. 
 Torfinn Skarpaas og Helge Harila.
Heggen kirke kl. 10.30: Gudstjeneste. 
 Geir E. Holberg og Anne Hæhre.
Nykirke kirke kl. 10.30: Gudstjeneste. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Snarum kirke kl. 10.45: Gudstjeneste. 
 Arild Løvik og Mona Lindseth.
Åmot kirke kl. 11.30: Gudstjeneste. 
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.

Søn 18. mai - Treenighetssøndag 
- Matt 28,16-20
Heggen kirke kl. 11.00: Høymesse. Jon Mamen 

og Mona Lindseth.

Lør 24. mai - Luk 12,13-21
Heggen kirke kl. 12.00: Konfirmasjon, 

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

Søn 25. mai - 2. søn. 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.
Betlehem Geithus kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste
 ved Tro og Lys.

Lør 31. mai - 1. Kor 1, 26-31
Heggen kirke kl. 12.00: Konfirmasjon, 

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

Juni
Søn 1. juni - 3. søndag e. pinse 
- 1. Kor 1,26-31
Heggen kirke kl. 11.00:  Konfirmasjon, 

Vikersundkonfirmanter 2. Geir E. Holberg, 
Arild Løvik og Knut Johnsen.

”Delinga” kl 11: Friluftsgudstjeneste. 
 Jon Mamen, Geithus musikkorps, m.fl.
Olavskirken kl. 11: Gudstjeneste. 
 Gunnar Fagerli og Aage N. Eilertsen.
Åmot kirke kl. 10.30: Konfirmasjon 1. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Åmot kirke kl. 12.15: Konfirmasjon 2. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.

Søn 8. juni - 4. sønd e. pinse - Luk 15,11-32
Vestre Spone kirke kl. 10.30: Konfirmasjon. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Nykirke kirke kl. 11.00: Konfirmasjon. 
 Runar J. Liodden og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11.00: Gudstjeneste. 
 Inger Ma Bjønnes og Helge Harila.
Rud kirke kl. 12.15: Konfirmasjon. 
 Arild Løvik og Knut Johnsen.
Vikersund menighetssenter kl. 19.00: 

Kveldsgudstjeneste. Jon Mamen og 
 Knut Johnsen.

Søn 15. juni - 5 søn e. pinse - Joh 8, 2-11
Heggen kirke kl. 11.00: Høymesse. 
 Jon Mamen og  Anne Hæhre.
Åmot kirke kl. 11.00: Høymesse. Lise W. Kleven 
 og Stian Tveit. Søndagsskole.
Olavskirken kl. 11.00: Gudstjeneste. 
 Rune Stray og Helge Harila.

Søn 22. juni - 6 søn e. pinse - Matt 16,13-20
Heggen kirke kl. 11.00: Høymesse.
 Jon Mamen og Knut Johnsen.
Åmot kirke kl. 11.00: Høymesse.
 Lise W. Kleven og Stian Tveit.
Olavskirken kl. 11.00: Gudstjeneste. 
 Predikant og Eli Landro.

Søn 29. juni - 7 søn e. pinse - 1.Tess 4,2-9
Snarum kirke kl 11.00: Runar Liodden og 
 Knut Johnsen.

Juli
Søn 6. juli - 8 søn e. pinse - Matt 10,28-31
Heggen kirke kl. 11.00: Høymesse 
 Geir Holberg og Knut Johnsen.  

Olavskirken kl. 11.00: Gudstjeneste. 
 Torfinn Skarpaas og Helge Harila.

Søn 13. juli – 9.s.e.pinse – Matt 7, 21-29
Nykirke kirke kl 11.00: Høymesse. 
 Jon Mamen og Anne Hæhre. 

Søn 20. juli – 10 s.e. pinse – Luk 12, 42-48
Heggen kirke kl. 11.00: Høymesse:
  Jon Mamen og Anne Hæhre.

Søn 27. juli – 11 s.e. pinse -  Joh 6, 66-69                                                                            
Åmot kirke kl 11.00: Høymesse: Jon Mamen 
og Anne Hæhre.

Tirs. 29. juli – Olsok – Matt 20, 25-28                                                                                 
Snarum kirke kl 18.00: Kveldsgudstjeneste. 
Runar Liodden og Anne Hæhre.

August
Søn 3. aug – 12. søndag etter pinse 
– Matt 21, 28-31
Heggen kirke kl. 11.00: Høymesse. 

Runar Liodden og Mona Lindseth                                                                  
Åmot kirke kl. 17.00: Kveldsgudstjeneste. 
Runar J. Liodden og Jorunn Barland.

Søn 10. aug - 13. søndag etter pinse 
– Sal 40, 2-6
Nykirke kirke kl. 11.00: Høymesse. 
 Lise W Kleven og Stian Tveit. 

Søn 17. aug - 14. søndag etter pinse 
– Matt 5, 43-48
Blaafarveverket kl. 11.00: Gudstjeneste: 
 Geir Holberg, Lise W Kleven, Eli Landro, 
 Knut Johnsen og Stian Tveit

Søn 24. aug - 15. søndag etter pinse 
– Joh 5, 1-15
Modum Bad kl. 11.00: Høymesse. 
 Geir E. Holberg 

Søn 31. aug – 16. søn. etter pinse 
– Matt 6, 19-24
Heggen kirke kl. 11.00: Høymesse. 
 Geir Holberg, Arild Løvik og Anne Hæhre. 
 Presentasjon av Geithus- konfirmanter.  
Åmot kirke kl 11.00: Høymesse: 
 Runar Liodden og Stian Tveit. 
 Presentasjon av Åmot- konfirmanter.             
Rud kirke kl 17.00: Kveldsgudstjeneste. 
 Geir Holberg, Arild Løvik. og Anne Hæhre. 

Presentasjon av konfirmanter.        
Haglebu fjellkirke kl 12.00: Gudstjeneste 
 m/Tro og lys. Eli Landro.

Modum menighetsblad ønsker alle sine lesere en riktig god sommer!


