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Modum menighetsblad 
ved en skillevei i 2005

Mdoum menighetsråd anser det verdifullt at  det er et menighetsblad i vårt sokn. 74 årganger 

av bladet  har  kommet ut. Vi har vært så heldige å ha  hatt en rekke gode redaktører  og 

redaksjonelle medarbeidere  som har bidratt til at Modum menighetsblad  har holdt  en god 

standard opp i gjennom årene.

Vi har satset friskt med ny design i 2005  for å  kunne  utvikle bladet videre . Det har imidlertid ikke 

lykkes oss i skrivende stund å få en ny redaktør etter at Tore Hummelvoll har sluttet. Kirkestaben 

har brukt mye tid på å forespørre mulige nye redaksjonelle medarbeidere som også er villige til å 

ta ansvar for at bladet kommer ut. For å kunne fortsette med utgivelsen av menighetsbladet i 2005, 

trenger Modum menighetsråd  en person som vil ta redaksjonelt ansvar  snarest ! Vennligst si ifra  

hvis en av våre lesere kan tenke seg denne form for menighetsarbeid  eller har forslag på person vi 

kan spørre.

Dersom en  også kunne tenke seg oppgaven med å tegne annonser for menighetsbladet, vil dette 

være svært kjærkomment . Alle som har positive innspill i saken bes henvende seg  til kirkevergen, 

Modum kirkekontor, tlf. 32783231.

Kirkevergen

Utgiver: 
Modum Menighetsråd

Utkommer: 
5 nummer årlig

Redaktør for dette nummer: 
Harald Kvaase

Regnskap og annonse:  
Henv. Kirkekontoret

Frivillig kontigent: 
kr. 150,-

Bankgiro: 
2270 07 77883

Trykk/sats:
Caspersens Trykkeri AS

Opplag:
5.750 eks

Grafi sk design:
Lemon Design

Forsidefoto:
Tore Hummelvoll
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Den norske kirke
Modum sokn
Modum kirkekontor
Kapellvn., 3340 Åmot
Kontortid 09.00-14.00
Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78 40 24
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
www.modumkirke.no

Kontor for heltidskirketjener
Heggen, 3370 Vikersund
Man-fre 07.00-07.30 - Tlf. 32 78 76 89
Man-fre 07.00-15.00 - Mobil 915 49 379
Fax 32 78 76 31

Kirkegårdskontor
Rådhuset, 3370 Vikersund
Man-fre 07.30-15.00
Tlf. 32 78 94 05 - 32 78 94 07
Fax 32 78 94 01

Åmot krk. v/daglig leder
Kapellvn., 3340 Åmot
Tlf. 32 78 32 39 - Fax 32 78 40 24

 Stillinger
Sokneprest Jon Mamen
Heggen, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 70 17
Kapellan Tore Hummelvoll
Lofthusveien, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 99 23
Kapellan Runar Liodden
Doktorveien 9, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 73 08
Menighetsprest Per Arne Dahl
Skinstadveien, 3370 Vikersund
Tlf. og fax 32 78 79 01
Kateket Arild Løvik
Lerkevn. 2, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 75 55 - Mobil 934 23 754
Soknediakon Eli Landro
Bergstubben 3, 3360 Geithus
Tlf. 32 77 91 92
Organist Knut J. Johnsen
Ø. Louisenbergvei, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 45 86
Organist Stian Tveit
Kvartsveien, 3340 Åmot
Tlf. 980 77 117
Kirketjener Gunnar M. Stenbro
Ospveien 1, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 47 93
Kirkeverge Harald Kvaase
Otervn. 11, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 41 21
Kontorfullm. Ruth Flaglien
Engvn., 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 78 12
Menighetssekr. Lise Wold Kleven
Nymoen, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 54 77
Daglig leder Åmot krk. Mette Grøsland
Tverrveien 13, 3340 Åmot

Menighetsråd
Ellen Kristine Hære, leder
Sysle, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 37 37
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Tore Hummelvoll slutter 
som kapellan i Modum, 
1. mars. Menighetsbladet 
har tatt ham med på et 
tilbakeblikk 

– Tore, hvor lenge har du bodd i 
Modum?
– I åtte og et halvt år. Jeg kom til bygda 
som sivilarbeider i juni –96. Da bodde 
jeg i vaskeriet på Modum Bad og våknet 
av tørketrommelen hver morgen. 
Senere flyttet jeg til søsterhjemmet, men 
det ble ingen søster på meg. 
Siden bodde jeg i Hovdeskogen og da 
jeg ble ansatt som kapellan i Modum 
flyttet jeg inn i presteboligen på Snarum.

– Du er vokst opp i byen – hvordan 
var det å plutselig bo midt i skogen?
– Etter tre uker på Modum Bad uten 
bil, og stille som det var på sommeren, 
tenkte jeg ”skal jeg være her i 14 

måneder?”.  Men jeg ble fort kjent med 
folk, og når en blir det, så kan en trives.

– Hva har vært de morsomste med å 
jobbe som prest i Modum?
– Det har vært å jobbe med Modum 
Soul children og lage barnegudstjenester 
sammen med dem, Liv Anna Furnes 
og Stian Tveit. Det har vært en stor 
glede hver gang. De har vært med 
og forberedt de fleste leddene i 
gudstjenesten, og en gang hadde de hele 
prekenen.
Blandingen av å være forberedt og 
det uforberedte, spenningen og det 
gledesfylte kaos – slik det bør være når 
barna er med – det har vært flott! Barna 
er veldig flinke, både de som er med og 
de som har vært med i de 3–4 årene 
Modum Soulchildren har holdt på.

– Jeg har også hatt mye gode 
gudstjenesteopplevelser – det er fint å 

få være liturg i gudstjenesten. Ellers er 
det mange store opplevelser som gjør 
en ydmyk som prest; det å møte folk 
i sorg, folk som har hatt sitt å streve 
med i livet, som også evner å åpne opp 
for andre i sorgen. Av og til kjennes det 
som å komme inn på hellig grunn...

– Ellers har det vært flott å få være 
med Heggen gospel. Det er fint å være 
sammen med ungdom, og det er mye 
flotte folk i miljøet, både sangkrefter, 
musikktalenter og generelt. Av og til 
har jeg lurt på om jeg skjønner dem, og 
noen ganger har de nok ikke skjønt så 
mye av det jeg har prøvd å si, men det 
har vært mye godt og de gir liv til en 
”satt” prest.
Turene til Tyskland og Praha har vært 
spennende, og det er stort å se det 
flotte arbeidet Liv Anna og Arild gjør.
Det har også vært moro med KRIK-
arbeidet og Amazonas. Begge deler er 
bra ting som har skjedd for ungdom i 
bygda.

– Hva vil du savne mest med Modum?
– Jeg vil savne folk, både nære venner 
og bekjente som jeg har truffet gjennom 
presteyrket og i andre sammenhenger. 
Både fra Modum Bad-tida og folk på 
egen alder som jeg har truffet gjennom 
Kor O2. Jeg vil savne å ”mobbe” gutta i 
tenorrekka.
Ellers er Modum en vakker bygd, og 
jeg kommer tilbake både som venn og 
turist.

Lise Kleven

Tore sporer av
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Ulike kirkesamfunn i Modum 
har en lang historie på å 
stå sammen. Opptakten til 
den tradisjonsrike ”Kristen 
aksjon” var et felles kristelig 
sommerstevne på Furumo 
søndag 24. juli 1949. Etter 
fl ere år uten fellessamlinger 
var alle samlet på pinse-
menighetens hus, Betlehem, 
i fjor. Nå er det nytt liv og ny 
giv i en gammel tradisjon…
 
Søndag 23. januar var 300 mennesker
samlet i Åmot kirke til en økume-
nisk gudstjeneste. Personer fra Pinse-
menigheten på Geithus, Frelsesarmeen 
og Den norske kirke i Modum deltok 
med ulike oppgaver. Emanuel Minos fra 
pinsemenigheten Filadelfia i Oslo fant 
til slutt fram til Åmot kirke og holdt 

en lang og engasjerende tale. Unge-
Voksne-koret fra Betlehem deltok 
og avsluttet samlingen med sangen 
”We will stand” som understreket 
at selv om vi tilhører ulike kristne 
kirkesamfunn, er vi brødre og søstre i 
Guds familie. Denne samlingen er derfor 
en viktig årlig begivenhet som synliggjør 
søskenfellesskapet vårt. For det gjør noe 
med oss når vi synger sanger, ber og går 
til nattverd sammen. 

Ressursgruppa DELTA håper at de 
gode erfaringene kan inspirere til mer 
samarbeid og fellesskap på tvers slik at 
vi i større grad evner å gjøre Jesus kjent, 
trodd og etterfulgt i Modum. DELTA 
vil snart evaluere og legge planer for 
neste års fellessamling 12. februar 2006. 
Da satser vi på å gjøre samlingen noe 
kortere enn i år.

DELTA består av:
Reidun Nærland – Pinsemenigheten
Halvor Gjøystdal – Pinsemenigheten
Åge Holmen – Frelsesarméen
Bodil Martinsen - Frelsesarméen
Karstein Aunevik – Den norske kirke
Runar J. Liodden – Den norske kirke
Helge Gutuen – Normisjon

Slektsstevne i Åmot kirke ”En elv med flere grener 
skaper glede i Guds by”  
 - Salme 46,5
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Hva skjer hjemme hos dere 
når dere spiser middag? Jeg 
strever med å huske på alt 
som skal på bordet. Jeg setter 
meg ned i god tro på at alt 
er på plass, men jeg har ikke 
før satt meg før en av ungene 
sier: ”Jeg vil ha vann!” 

Ja, vann, det har jeg glemt. 
Opp igjen, henter ei mugge 
og fyller opp med kaldt vann. 
Setter meg ned igjen. Smekke 
til minstemann. Nei, blås! Han 
er jo skitten på genseren sin 
likevel, men salt har jeg glemt. 
Opp igjen.... Midt i denne 
middagsgymnastikken – opp og 
ned – er det godt å samle oss 
om et felles bordvers. ”Å, du 
som metter liten fugl, velsign 
vår mat, O Gud! Amen.” 

Å synge bordvers har synkende 
oppslutning ved måltidene i 
hjemmene rundt omkring. Vi 
sang aldri bordvers hjemme 
da jeg vokste opp, men barne-
hagene har tatt vare på denne 
tradisjonen og synger et bord-
vers før de spiser sammen. 
Hvorfor gjør de egentlig det? 
Jeg tror det skyldes at bordverset samler 
oppmerksomheten til alle barna. Barna 
sitter ikke i hver sin krok og spiser til 
ulike tider, men de samles rundt bordet 
og spiser sammen. Felles sang skaper 
fellesskap. 

Fellesskap trenger vi hjemme også. Mål-
tidene er en flott mulighet til å skape 
trygghet og samhold i familien på, men 
da må vi spise sammen. Å spise sammen 

minst en gang om dagen bør være et mål 
for oss. I hverdagen har vi vært borte fra 
hverandre i ulike miljøer – skole, jobb og 
barnehage. Vi har opplevd en hel del hver 
for oss og truffet forskjellige mennesker. 
Måltidsfellesskapet kan hjelpe oss med å 
komme på bølgelengde med hverandre 
igjen. 

”Kua mi, jeg takker deg!” er et av bord-
versene som synges i barnehagene. Ut 
i fra en kristen oppdragelse blir en slik 
takkesang for snever. Selv om bøndenes 
arbeid gir oss korn, frukt og grønnsaker 
og dyr gir oss melk, kjøtt og andre 
produkter, så forteller Bibelen at Gud er 
livets kilde. 

Som Paulus sier: ”Jeg plantet, Apollos 
vannet, men Gud gav vekst.” Salme 104 i 

Det gamle testamentet takker Gud for 
hva Han gir oss: ”Du lar gresset gro for 
dyrene og for menneskene vekster som de 
kan dyrke. Slik lar du brødet komme fra 
jorden.” Å synge et bordvers eller å be en 
bordbønn er en konkret måte å minne 
oss på at mat og drikke dypest sett er 
en gave fra Gud. En gave Han fortjener 

takk for! 

Noen kvier seg kanskje for å 
stemme i en sang ved bordet, 
men et bordvers kan også 
leses høyt i kor. I høytidene 
kan det være fint å bytte ut 
det vanlige bordverset med en 
julesang eller en påskesalme. 
Nå er det 
også mulig å få kjøpt en bord-
bønn-terning hvor tilfeldig-
hetene avgjør hvilket vers 
vi leser eller synger. Denne 
terningen kan skape litt lek og 
spontanitet ved måltidet. 

Å ta vare på tradisjonen med 
å synge eller lese bordvers 
skaper samhold og fellesskap 
ved måltidene. Det lærer også 
barna og ungdommene hvem 
det er verdt å takke! 

Neste gang: 
Om barns deltakelse i begravelser.

Runar J. Liodden

Bordbønnterningen kan fås 
kjøpt hos Bok & Media i 
Drammen eller via nettet:  
www.bokogmedia.no.
Pris: 239,-

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Tid for mat
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TEMA: Menneskehandel

I 1865 ble slaveriet avskaffet 
i USA. Det markerte enden 
på det mørkeste kapittel 
i vår verdens historie. Vi 
kjenner til hvordan millioner 
av afrikanere ble fratatt 
sin frihet i hjemlandet og 
fraktet til slavearbeid i USA 
og Europa. Vi vet også at 
mye av vår velstand i dag 
bygger på denne groteske 
handelen. Men kjenner vi til 
at menneskehandel fortsatt 
eksisterer? 

Når vi handler billige klær har vi ingen 
garanti for at klærne er produsert av fri 
arbeidskraft. En del av tekstilindustrien 
i Asia baserer seg rett og slett på 
slaver. For eksempel i Thailand hvor 
barn rekrutteres fra nabolandet Laos. 
Trettenårige Baen ble lurt over grensen 
av en dame som fristet med en god 
jobb i Bangkok. Virkeligheten ble en 
annen. To år var hun innesperret på 
en klesfabrikk med svært kummerlige 
boforhold, endeløse arbeidsdager og 
fysisk mishandling. Lønn fikk hun aldri, i 

stedet var det hun som skyldte penger 
for reisen over grensen. Når Baen har 
kunnet fortelle sin historie er det fordi 
søsteren klarte å spore henne opp, 
og sammen flyktet de fra fabrikken og 
tilbake til Laos.

Thailand er også kjent for sin enorme 
sex-industri. Jentene blir lokket inn 
allerede som barn, det er da de er 
attraktive for kundene. Etter fire-fem år 
med 10-20 kunder i døgnet er de som 
regel utslitt. De fleste er da også blitt 
HIV-smittet og er uønsket for hallikene. 
Barn blir også utnyttet som tiggere. Ofte 
blir de lemlestet for å vekke sympati 
hos giverne. I Uganda rekrutteres barn 
til geriljavirksomhet, de dopes ned og 
gjøres om til drapsmaskiner.

Over store deler av verden finnes 
det organisasjoner som jobber for å 
stoppe menneskehandelen. Og det er 
slike organisasjoner Kirkens Nødhjelp 
støtter. Viktige tiltak er opplysning 
og informasjon om farene ved å bli 
lurt. Like viktig er det å bekjempe 
fattigdommen. Flere muligheter 
i lokalsamfunnet gjør det mindre 
tiltrekkende å prøve lykken i andre land.  

 Årets fasteaksjon er et opprop mot 
denne volden som rammer de aller 
svakeste. Tirsdag 15. mars vil om lag 
40000 bøssebærere være i sving over 
hele landet. Her i Modum vil vi gå 
ut fra følgende steder: Ruud kirke, 
Sysle barneskole, Gimle, Vikersund 
menighetssenter, Vaaraan og Åmot 
kirke. Alle steder med start kl 1700. 
Som tidligere år bærer konfirmantene 
mye av aksjonen, men de trenger hjelp 
av voksne bøssebærere. Hver bøsse 
samler i snitt kr 800, og da innsamlet 
beløp femdobles av Norad, betyr hver 
bøssebærer kr 4000,- ekstra til kampen 
mot menneskehandel!

Til slutt ønsker jeg å takke alle som 
stilte opp under fjorårets fasteaksjon 
i Modum. Til sammen ble det samlet 
inn kr 88.188,50 til Kirkens Nødhjelps 
vannprosjekter.

Ole Auen Wiger

Kirkens Nødhjelps kontakt i 
Modum menighet

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
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Jeg hadde gleden av å være i Zambia i høst.  Der fikk jeg se 
hvordan Kirkens Nødhjelp arbeider ute i felten.   Jeg ble 
imponert.   De brukte de lokale resursene.  De sørget for at 
pengene kom fram dit de skulle.  En ryddighet til etterfølgelse 
når det galdt budsjett og regnskap.

Jeg kan derfor på det varmeste anbefale årets fasteaksjon, som 
du kan lese mer om på side 6.

Ta godt imot bøssebærerne.

Still gjerne opp som bøssebærer eller sjåfør.

Takk til ildsjelene som ikke blir trett av å arbeide for en bedre 
og mer menneskeverdig verden.

Arild Løvik

Støtt kirkens nødhjelp

Vaskelappene som står på klærne vi kjøper er ubrukelige. 
De sier hvordan klærne skal vaskes, men hvordan kan vi vite 
om de har en ren historie bak seg? Vår forbrukermakt er 
stor, men skal den kunne brukes må vi vite hvor og hvordan 
klærne er produsert. 

Kirkens Nødhjelp krever:
•  at vi får merkelapper som også sier hvilken fabrikk som 

produserte varen
•  at påbudet om merking av opphavsland gjeninnføres
• at importregisterne åpnes for offentlig innsyn

Du kan være med på denne kampanjen. Da gjør du følgende:
1. Klipp av en vaskelapp
2. Legg den i en ferdig frankert konvolutt
3. Signér på konvolutten
4. Send inn

Konvolutter kan fåes under gudstjenester i fastetiden eller 
ved henvendelse til kirkekontoret.

OAW

Kirkens Nødhjelps 
vaskekampanje
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I løpet av den siste uken har 
jeg hatt anledning til å sam-
tale med mange av de norske 
turistene som har kommet 
hjem fra katastrofeområdene 
i Asia. 

Noen har mistet noe av sitt, mange har 
mistet noen av sine, alle er rystet av det 
de har opplevd. Noen forteller at de 
aldri har bedt så mye til Gud noen gang, 
mens andre opplever hendelsene som 
et eneste stort bevis på at Gud ikke har 
kontroll og dermed ikke eksisterer. Når 
ytterliggående karismatikere snakker om 
katastrofen som Guds straffedom er det 
grunn god nok til å be om mer spalte-
plass.  Heller ikke en katastrofe gir oss 
anledning til å kikke Gud i kortene,
men min oppgave som prest har i 
disse tragiske dagene vært å tegne et 
Gudsbilde som er så stort og robust at 
rammede mennesker kan få mot til å 
kjempe med Gud, klage sin nød til ham 
og være så sinte og fortvilede som de 
faktisk har vært og er. Min oppgave har 
vært å holde fast i Petter Dass` skildring 

av en Gud som er mye mer uforståe-
lig, uforklarlig og annerledes enn vi ofte 
gjør ham. Men jeg innrømmer at det er 
krevende og skummelt å synge som Erik 
Bye sang mer djervt enn de fleste: ”Gud 
er Gud om alle land lå øde./ Gud er Gud 
om alle mann  var døde.” 

I denne katastrofen er tusenvis av 
mennesker i mange land berørt, og 
det er interessant og tankevekkende å 
avlegge en visitt til våre muslims-
ke, buddhistiske og hinduiske venner 
for å se hvordan de svarer på denne 
krevende utfordringen. 

Den muslimske imam Abdul Wahid 
Petersen i København svarer i følge 
Kristelig Dagblad: ” I Islam har vi en 
ugjendrivelig tro på at intet skjer med 
mindre Gud tillater det. Vi tror at 
ethvert menneskes livstid er bestemt før 
det er født. Om Gud velger å ta men-
nesker fra jorden som 70-åringer eller 
5-åringer, om han velger å ta mennesker 
en av gangen eller i grupper endrer ikke 
på den oppfatning at det er Gud som gir 

livet og det er han som også stanser livet 
når han vil. Trøsten er at barn og voksne 
nå er i paradis sammen med alle troende 
til alle tider.” 
Når det gjelder hinduene og buddhistene 
er det annerledes. ”Hinduene forholder 
seg til at gudenes veier er uransakelige,” 
sier ekspert på hinduisme ved Aarhus 
Universitet, Lars Kjærholm. ”Det faller 
aldri en hindu inn å bebreide noen av 
sine guder, og de føler seg slett ikke 
sviktet av sine. De tror heller ikke på 
frelse og evig liv. Det høyeste for en 
hindu er å dø riktig.” 
Lederen for det Buddhistiske senteret 
i København Lakha Lama understreker 
at ”deres svar på Gud og katastrofen er 
bønn. Han betrakter katastrofen som en 
uheldig omstendighet, og understreker 
bønnens betydning som trøst. De ber 
at de døde må komme til himmelen og 
inntil da finne et liv å ta bolig i, så de kan 
leve videre i lykke og harmoni. De ber 
for sine etterlatte at de må finne deres 
liv igjen mens de gjentar sine mantra 
med uttrykte gode ønsker for sine.”

Hvor er Gud i katastrofen?
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Hva så med den kristne tenkning?  

Vi kommer aldri til å finne et fullgodt 
svar på hvorfor den allmektige Gud av 
en eller annen grunn  tillater lidelse eller 
lar ulykker skje. Men vi vet at Gud gråter 
med alle i verden som gråter og er nær 
alle som roper om hjelp. I Det gamle 
testamente rettes klagen i lidelsens tider 
mot Gud, og om lag halvparten av Bibe-
lens salmer er klagesalmer. Det er håp i 
å kunne klage og det er kraft i å erfare at 
Gud er stor nok til å romme all verdens 
sorg. Ja, Guds fortvilelse over mennes-
kehetens lidelser og sorger var så stor at 
han sendte sin sønn for å frelse verden, 
gi evig liv og bekrefte for oss at han vet 
om oss, ja har prøvet våre kår på krop-
pen. Guds sønn opplevde livets gleder, 
slik vi i glimt og på ulikt vis får oppleve 
det, men også sorgen og fortvilelsen 
over de som sviktet ham, volden fra de 
som ikke tålte ham og de ubegripelige 
og urettferdige smertene som førte til at 
han ropte : ”Min Gud, min Gud, hvorfor 
har du forlatt meg?”  Jesu rop har gitt 
mennesker til alle tider mot til å selv å 
rope og Jesu møte med mennesker som 
var fortvilet viser oss hvordan Gud er. 
Han brøt inn i vår virkelighet som vår 
stedfortreder, og avviste en gang for 
alle at det er en sammenheng mellom 
ulykker som uttrykk for Guds straff eller 
prøvelse. På spørsmål om årsaken til en 
blindfødts skjebne, svarte Jesus udiskuta-
belt: ” Verken han eller hans foreldre har 
syndet!” (Joh 9,3) Det er en som har tatt 
straffen i alles sted, sier Bibelen: ”Straf-
fen lå på ham for at vi skulle ha fred”.
(Jesaja 53,5)

Det er derfor meningsløst å lete etter 
”Guds hånd” i katastrofen, for  ulyk-
ker synes å ramme tilfeldig.  

Vi kan ikke kikke Gud i kortene, men vi 
vet at Gud ikke forårsaker katastrofer, 
men er der midt i mørket sammen med 
alle fortvilede så vi alle kan rope, til alle 
tider, som hans egen sønn: ”Min Gud, 
min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” 
Og dette var ikke det siste fra Jesu 
munn. Han kjempet med sin smerte, sin 
sorg og sin Gud og fikk en anelse om at 
Gud aldri har gitt noen forhåpninger om 
å unnslippe lidelse uansett tro, fromhet 
eller rettferdighet. Han selv slapp ikke 
unna, men lot fortvilelsen føre til sin 
siste bønn: ”Far, i dine hender overgir 
jeg min ånd.” Vi er heller ikke lovet å 
unnslippe, men å bli omsluttet av evige 
armer. Vi er lovet en vei videre, et håp 
og en fremtid både for de døde og de 
etterlatte, og vi utfordres til å være 
medmennesker som kan gjøre godheten 
konkret i verden.  Sånn sett er vi en del 
av Guds svar. Vi lever for å representere 
et levende håp for de som sørger. 

Det siste ord blir aldri sagt om våre 
lidelser og Guds svar. 

I denne første, akutte fasen av flomka-
tastrofen er det klagens mulighet, ropets 
nødvendighet, ærlighetens befrielse og 
den konkrete menneskelige omsorgen 
som må ha første rett. Men jeg klamrer 
meg også til vår kirkes trosbekjennelse: 
”Jeg tror på syndenes forlatelse, lege-
mets oppstandelse og det evige liv”. Jesu 
seier over døden betyr at døden ikke 
har det siste ordet lenger. Dette er en 
del av Guds svar, og jeg tviholder på 
Paulus sin dyrt kjøpte erfaring i brevet 
til menigheten i Rom der han kjemper 
med Gud i sine sorger og henviser til 
Jesu stedfortredende gjerning: ” Hvem 
kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, 
angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare 

eller sverd? Jeg er viss på at verken død 
eller liv, verken engler eller krefter, ver-
ken det som nå er eller det som kom-
mer, eller noen makt, verken det som 
er i det høye eller i det dype, eller noen 
annen skapning skal kunne skille oss 
fra  Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår 
Herre”.(Romerbrevet 8,35-39)  Dette 
svaret fra Gud i våre katastrofer finner 
jeg gang på gang gjemt i Svein Ellingsens 
salmer:

Midt i alt det meningsløse
som vi møter her på jorden,
blir vårt hjertes skrik til bønn.
Gud, vi roper: Om du finnes,
finn oss, redd oss når vi synker
i vårt eget tomhets-mørke.

Kom vårt sprengte liv i møte!
La oss i vår  trengsel merke:
Under alle dyp er Du!
La oss gripe dine løfter:
Ingen makt skal kunne skille 
oss fra Kjærlighetens allmakt.

Selv om ubesvarte hvorfor
stadig dirrer i vårt hjerte,
ber vi, Herre: Gi oss tro,
tro på deg som kjemper med oss
fylt av kjærlighet, i nærkamp
mot det ondes makt i verden

Om vi seirer eller synker;
skal vårt svake liv bli båret
gjennom liv og gjennom død
Gud, vi roper: Du som finnes,
finn oss, redd oss, la din nærhet
bli vårt lys i tvilens mørke

 Per Arne Dahl
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Visste du at du nå har 
mulighet til å gi gaver til 
Den norske kirke, og få 
skattefritak for gaven?

I 2000 ble skatteloven endret slik at 
gaver til visse frivillige organisasjoner 
ga rett til skattefritak, dvs at deler av 
gavebeløpet kan føres som fradrag i 
inntekten før skatt blir beregnet. Fra 
og med inntektsåret 2004 gjelder dette 
også gaver til Den norske kirke. For å få 
skattefritak må en minst gi kr 500,- til 
Den norske kirke i løpet av året. Det gis 
maksimalt fradrag for gaver til frivillige 
organisasjoner, herunder Den norske 
kirke, med til sammen kr 6.000,-.

Ordningen med skattefritak forutsetter 
at opplysninger om giver og gavebeløp 
blir rapportert til skattemyndighetene. 
Dette gjelder navn, adresse og fødsels-
nummer (11 siffer) til giver samt samlet 
gavebeløp gitt til Den norske kirke i 
løpet av inntektsåret. 

Det betyr at din lokale menighet må 
registrere disse opplysningene og 
rapportere dem videre til skattemyndig-
hetene for at den som gir gaven 

skal få skattefritak. Rapporteringen 
skjer elektronisk via Kirkerådet og 
opplysningene vil kun bli brukt av 
skattemyndighetene for å beregne 
skatt. Når opplysningene er videresendt 
skattemyndighetene, vil de ikke bli 
lagret hos Kirkerådet ut over det 
skattemyndighetene vil kreve. 

Den norske kirke er organisert slik at 
visse organer opptrer på vegne av kirken 
i ulike sammenhenger. Lokalt er det 
menighetsrådet og kirkelig fellesråd som 
representerer menigheten. Ordningen 
med skattefritak for gaver til Den norske 
kirke er organisert på en slik måte at 
gaven må gis til menighetsrådet, kirkelig 
fellesråd eller en sammenslutning/
stiftelse som har fått myndighet fra 
menighetsrådet/fellesrådet til å motta 
slike gaver.   

Ikke alle som gir en gave til Den norske 
kirke ønsker skattefritak. En velger 
derfor selv om gaven skal rapporteres 
til skattemyndighetene. I praksis betyr 

det at dersom en oppgir fødselsnummer 
(11 siffer) når en gir sin gave, vil gaven 
bli rapportert videre. Dersom en 
derimot ikke oppgir fødselsnummer, 
vil gaven heller ikke blir rapportert til 
skattemyndighetene. I januar vil giveren 
få tilsendt en årsoppgave. Mange er 
skeptisk til å oppgi fødselsnummer i 
ulike sammenhenger. Det kan derfor 
være nyttig å vite at i det kirkelige 
medlemsregisteret, som er lovpålagt, 
er fødselsnummer til alle medlemmer 
av Den norske kirke registrert. 
Fødselsnummeret er altså kjent. Samtidig 
vil naturligvis denne type informasjon 
(fødselsnummer, gaver ol) bli behandlet 
konfi densielt og kun gjøres kjent for de 
som har fullmakt til dette. 

Dersom du ønsker å gi en gave, kan du 
bruke vedlagte giro. Her kan du krysse 
av hvis du ønsker skattefritak for gaven. 
Dersom du ønsker å gi et fast beløp 
for eksempel hver måned, kan du gå 
i banken og opprette fast trekk fra 
kontoen din. Hvis du bruker nettbank; 
be om gjentatt betaling. Givertjenestens 
kontonr. er 2270.0777.883 mrk. Modum 
sokn givertjeneste.

Lise Kleven

18. – 20. mars  5.– 7. klasseleir
21. – 23. mars Leir for tenåringer
Solsetra leirsted ligger ved Hagtjern i 
Nedre Eiker kommune mellom Kon-
nerud og Mjøndalen, ca. 16 km. fra 
Drammen sentrum. Stedet eies og drives 
av Det Norske Misjonsselskap og har 
fin natur. På leir er det aktiviteter og 
samlinger om bibelfortellinger og misjon. 

Har du lyst til å bli med på leir, kan du 
melde deg på til: 

Det Norske Misjonsselskap        
Nedre Storgate 31
3015 DRAMMEN
tlf.: 32 83 38 05   
e-post: tevebu@nms.no eller  
www. nmsu.no

Gi en gave

Bli med på påskeleir på Solsetra!
GARASJEPLASS
Har noen plass til Hyggebussen? 
Bussen trenger å være under tak. 

Helst et sted i Åmot.

Hilsen Britt Dahl tlf.32785647-
90109332.
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Vårprogrammet til Vikersund Normisjon 
er svært allsidig, så det blir spennende 
på Menighetssenteret. De populære og 
godt besøkte emnekveldene vil fort-
sette.

Dessuten blir det andre fine  og givende 
arrangementer. ”En smak av retreat” 
onsdag 2. februar skrev jeg om i forrige 
nummer.

Emnekveldene blir slik:
Onsdag 16. februar blir emnet: 
”Å dele livet med Gud.” Hvordan kan 
vi gjøre det? Det er Kjell Hovde som 
skal ha dette emnet.  Han er bosatt på 
Åmot. Han er nå daglig leder på Finne-
rud gård, behandlingssted for rusmisbru-
kere. Han har også bakgrunn som pastor 
i Misjonsforbundet, og er mye brukt 
som taler.  Vi har alle behov for noen 
å dele livet med. Og alle kan vi dele 
det med Gud., men hvordan?  Det blir 
interessant å høre hvordan Kjell Hovde 
vil ta for seg dette.

Onsdag 2. mars kommer Rune Stray 
med ”Hva vil det si å tilgi?”  Dette 
med tilgivelse er ikke lett. Og mange 
lurer på både Guds tilgivelse og tilgivelse 
mennesker i mellom.
Rune Stray har i sjelesorg møtt mange 
som har problemer med dette å tilgi.
Stray er instituttprest på Institutt for 
sjelesorg. Han bor på Hønefoss.
Onsdag 16. mars er det Per Arne Dahl 
sin tur. Hans emne er ”Livet vil oss noe”. 
Han har også skrevet en bok med 
samme tittel.  Per Arne Dahl sier: ”Livet 
er for kort til å tas for gitt, og for ver-
difullt til å tas som en selvfølge. Vi eier 
ikke livet og kjenner ikke våre dagers 
mål. Vi trenger å øve oss på å takke for 
det lånet som livet egentlig er. Livet vil 
oss noe”  

Onsdag 6. april kommer Notto Thelle 
med emnet 
”Hvor høyt må et menneske spørre ?”
Det vil handle om å leve med motset-
ningene i livet. Notto Thelle har skrevet 
en bok med samme tittel. Thelle sier 
at boken er skrevet ut fra overbevis-
ningen om at våre spørsmål – både 
den håpefulle undringen og den mørke 
fortvilelsen – gjør våre liv større. Hvis 
troen skal overleve , må den utfolde seg 
i et stort rom som har plass for motset-
ningene i livet.
Notto Thelle bor i Skinstadveien i Vi-
kersund. Her har han også sitt eget lille 
forlag, Oriens forlag. Thelle er professor 

i teologi ved Universitetet i Oslo.  
Onsdag 11. mai blir det en lovsangskveld  
”Lov ham og pris ham!” 
Den kvelden blir bl.a. ved Unge Voksne- 
koret. Koret har sitt utspring i pinse-
menigheten i Modum. Men de vil gjerne 
at det skal være et kristent kor der alle 
som ønsker kan delta. Det blir selvføl-
gelig masse sang og musikk. En ”frisk” 
kveld vil vi tro.

Ellers vil vi også nevne at  onsdag 4. 
mars har vi ”Ettertanke i fastetiden.” 
Det blir en liturgisk kveldssamling ved 
Jon Mamen.

Onsdag 13. april har vi en forbønnsguds-
tjeneste ved Jørgen Korsvik. Det blir 
etter mønster fra Olavskirken.
Jørgen Korsvik skal også ha 
”Mini-alpha” onsdag  20. april.  Jørgen  
bor i Vikersund. Han har bl.a. bakgrunn 
som misjonsprest i Japan.

Eldres hyggestund fortsetter tredje tirs-
dag hver måned. Etter hvert begynner vi 
å kalle det Formiddagstreff.   

Vi fortsetter også med lørdagskafe.                 

Ellers viser vi til vår programfolder.   
Alle er velkommen til arrangementene.        

Helge Gutuen    
(programansvarlig).

PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Allsidig vårprogram på Vikersund menighetssenter

Menighetssenteret har i mange år arran-
gert loppemarkeder både vår og høst. 
Styret har nå  bestemt at det i år blir kun 
et loppemarked. Det blir lørdag 30 april 

2005. Det blir hentet lopper i Modum 
som vanlig på fredag 29/4-05. 
Vikersund Menighetsenter har 25 års 
jubileum i 2005.

Dette vil bli markert søndag 25 septem-
ber med gudstjeneste og festsamvær.
Sett av dagen allerede nå!

Loppemarked på Vikersund menighetssenter lørdag 30. april
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Modum menighetsblad har 
fått ny design. Personen bak 
den nye stilen heter Nina 
Øen Svensrud. Til daglig er 
hun grafi sk designer og AD 
på Modum Bad. Ved siden 
av driver hun også sitt eget 
designbyrå.

– Hvordan gikk du frem når du skulle 
foreslå ny design?
– Jeg tenkte at det ikke måtte bli 
for ungt og heller ikke for traust. 
Lesergruppen for bladet er jo ganske 
spredt i alder. Derfor valgte jeg en mer 
klassisk stil.

Svendsrud er vokst opp i Modum 
og husker at menighetsbladet kom i 
postkassen jevnlig. Hun kikket først 
og fremst etter hvem som skulle 
konfirmeres.

– Hvordan var det å jobbe med nytt 
design for menighetsbladet?
– Det var veldig moro. Den gamle stilen 
minnet om 70-tallet. Det var fint å gi 
bladet et mer helhetlig uttrykk.

Tore Hummelvoll

Til ettertanke i fastetiden

I kirkeåret har vi fastetiden som en 
forberedelsestid før påske.  Å avstå fra 
mat er et kjent uttrykk for faste, og 
kanskje er det andre ting vi  velger å 
avstå fra for en tid for å oppnå det som 
er hensikten med å faste: Å få kontakt 
med Gud og hans vilje. Derfor er Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon så meningsfull. 
Vi får anledning til å avstå fra noe av 
vår velstand som kan være med og 
virkeliggjøre noe av det som Gud sier er 
den fasten han vil ha: 
(se Jes. 58, 5-9a)

Slik er den fasten som Gud vil ha:
- at du løslater dem som med urett er 

lenket, 
- sprenger båndene i åket og setter de 

undertrykte fri, ja bryter hvert åk i 
stykker, 

-  at du deler ditt brød med dem som 
sulter, 

-  og lar de hjemløse stakkarer komme i 
hus, 

-  at du sørger for klær når du ser en 
naken, 

-  og ikke svikter dine egne. 

Bordbønn i fastetiden:
Herre, din jord bærer mat nok for alle,
takk for den delen du vil vi skal ha!
Lær oss å dekke et langbord i verden
som alle kan reise seg mette fra!

Herre, vi reiser oss mette fra bordet,
takk for de kreftene vår kropp har fått!
Nye skal sitte ved bordet og spise
hvis du får fordele, får alle nok!

Amen.
(Kristin Solli Skøyen)

 Eli Landro

Menighetsbladet med klassisk stil
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Denne jula går inn i historien som 
den gangen tsunamien rammet en hel 
verden! Selv vi som ikke ble direkte 
rammet ble berørt av de sterke bildene. 
Og vi har fått være med å reise en 
annen slags bølge: en bølge av hjelp og 
medmenneskelighet. Vi håper at den 
bølgen holder seg lenge nok til at kyst-
samfunnene i Sør-Asia kan reise seg 
igjen! Sorgen og traumene inne i alle 
dem som var der og mistet sine kjære 
kan vi andre bare ane smerten av. Vi 
håper og ber om at de må finne håp og 
evne til å leve videre og at de må ha 
mennesker rundt seg som kan holde 
rundt dem når de trenger det! 

Det er svimlende å tenke på alle de 
menneskene som fikk livet snudd på 
hodet i løpet av få sekunder. Så fort 
gjort å ødelegge, og så møysommelig 
slitsomt å bygge opp igjen! Og midt 
i medfølelsen med alle de som er 
rammet nå sitter mange og kjenner på 
egne følelser etter katastrofer som har 
rammet dem på så mange forskjellige 
måter. Det kan være en kjær livsledsager 
som døde; en trafikk-ulykke som 
ødela førligheten; et samliv som ikke 

ble det man drømte om; et barn som 
døde; og mye, mye mer. Sorgen man 
kanskje trodde man var ferdig med, blir 
vekket til live igjen av bildene som viser 
mennesker som har de samme følelsene 
man selv kjenner. 

I Modum har vi sorggrupper som et 
tilbud til deg som kjenner på at det 
kunne være godt å fortelle om det som 
presser på til noen. Kanskje synes du 
det høres skummelt ut med gruppe? 
Du behøver ikke å være sikker på at 
du vil det. Først får du en prat med 
diakonen eller en annen i kirkestaben 
for å finne ut hva som kunne være til 
hjelp. Hvis dere da blir enige om at 
en av gruppene kunne være verdt å 
prøve, arrangeres det et møte med 
den aktuelle gruppeleder. På den måten 
får du og gruppeleder anledning til å 
bli kjent, og du har fremdeles mulighet 
til å si at dette ikke passer for deg. 
Gruppelederen forteller om gruppa, og 
du inviteres til å komme neste gang de 
har møte. Ikke for å dyrke sorgen, men 
for å få hjelp og finne styrke til å leve 
videre med det tapet du har lidt. Ingen 
kan ta bort smerten av det som har 

skjedd, men gruppa har fokus på å finne 
måter å leve videre på. I alle gruppene 
er det plass til flere som vil ha rom og 
tid til sorgen og savnet, og som vil dele 
erfaringer med andre i samme situasjon.

Vi har tilbud om grupper for folk som 
har opplevd.
• samlivsbrudd
• å miste barn
• å miste ektefelle / samboer 
• å miste foreldre (gruppe for voksne)
• selvmord i nærmeste familie

Vi har fått henvendelser fra folk som 
ønsker seg gruppe for pårørende 
til demente og for foreldre som har 
kronisk syke/funksjonshemmede barn. 
Dette har vi ikke gruppeledere for nå, 
men de finnes kanskje blant leserne? 
 
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

Eli Landro

Tanker etter flomkatastrofen

Kvinner fra ulike kirkesamfunn har i mange år kommet 

sammen første fredagen i mars. Også i år vil vi være med 

og markere fellesskap og solidaritet med kvinner over hele 

verden. I år er det kvinner i Polen som har foreslått årets 

bibeltekster, sanger og bønner. Berit Okkenhaug blir dagens 

predikant. Det blir ofring til Bibelselskapet. Etter samlingen i 

kirken blir det mulighet for å kjøpe lunsj på kirketorget. 

Alle kvinner er velkommen! 

Kvinnenes internasjonale bønnedag 
Fredag 4 mars  kl.11.00 i Åmot kirke
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Døde Fødselsår Kirke Dato

Agnes Georga Formo 1914 Åmot 05.01.2005
Edel Ragne Skretteberg 1917 Heggen 07.01.2005
Bjarne Andersson 1925 Heggen 11.01.2005
Astrid Berg 1925 Snarum  11.01.2005
Mary Irene Constanse Auve 1918 Åmot 13.01.2005
Sverre Johansen 1913 Snarum 14.01.2005
Orlaug Brostigen 1925 Heggen 18.01.2005
Eugen A. Drolsum 1908 Rud 19.01.2005
Irma Marie Foss 1914 Heggen 20.01.2005
Torkild Hansen 1915 Nykirke 21.01.2005

Forts. fra s. 15

Slekters gang
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 Dato Kirke

Knut-Halvard Kleivan 07.11.2004 Heggen krk.
Henning Dahlen Hanssen 14.11.2004 Heggen krk.
Emma Rønning Jørgensen 14.11.2004 Heggen kirke
Lisa Marie Skaalien Nilsen 14.11.2004 Heggen krk.
Julie Ramber 14.11.2004 Heggen kirke
Christoffer Tveiten 14.11.2004 Heggen krk.
Christine Tveiten 14.11.2004 Heggen krk.
Helene Tveiten 14.11.2004 Heggen krk.
Sandra Bjertnæs Bråthen 21.11.2004 Snarum krk.
Andreas Skinstad Gummesson 21.11.2004 Snarum krk.
Storm Aaron Hansen Jahr 21.11.2004 Åmot krk.
Dina Marie Stene-Larsen 21.11.2004 Åmot krk.
Markus André Vinaasen Angeltveit 28.11.2004 Heggen krk.
Emil Kristoffer Grøterud 28.11.2004 Heggen krk.
Jonas Vesetrud 28.11.2004 Heggen krk.
William August Walvatne 28.11.2004 Heggen krk.
Anders Gulliksen 12.12.2004 Heggen krk.
William Luca Lo Presti 12.12.2004 Heggen krk.
Kristoffer Reistad Varsla 19.12.2004 Eikvang
Elena Lee Lee Na Pedersen 25.12.2004 Olavskirken
Alf Henning Søby Notøy 26.12.2004 Snarum krk.
Emma Kopland 01.01.2005 Heggen krk.
Martin Myhre Høgmoen 09.01.2005 Åmot krk.
Juna Emilie Næss Muller 09.01.2005 Åmot krk.
Vegar Johansen Weum 16.01.2005 Rud krk.

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døpte

 Fødselsår Kirke Dato

Solveig Lillian Skinstad 1918 Heggen 26.10.2004
Aud Jokstad Rosenlund 1950 Åmot 28.10.2004
Kristine Næss Hilsen 1907 Snarum 29.10.2004
Marie Hovland 1918 Minnelund
Ragnar Kopland 1929 Heggen 16.11.2004
Gulbrand Varlo 1917 Nykirke 02.11.2004
Arne Rishovd 1917 Heggen 03.11.2004
Ellen Tenmann 1962 Heggen 12.11.2004
Agnes Pettersen 1914 Nykirke 19.11.2004
Gerd Sørensen 1924 Heggen 24.11.2004
Gerda Moen Tandberg 1914 Gulsrud 25.11.2004
Runi Skinstad 1950 Heggen 26.11.2004
Marit Øverby 1919 Nykirke 30.11.2004
Gudmund Trygve Hovde 1926 Snarum  02.12.2004
Gerd Mary Fjulsrud 1923 Heggen 08.12.2004
Karen-Johanne Braathen 1913 Nykirke 10.12.2004
Magne Aasen 1940 Modumh. 10.12.2004
Bjarne Flattum 1911 Rud 14.12.2004
Runar Hansen 1952 Åmot 15.12.2004
Alexander Austad 1984 Heggen 16.12.2004
Eva Josefine Hermansen 1913 Heggen 17.12.2004
Egil Hovde 1927 Heggen 17.12.2004
Johan Jesper Slevigen 1918 Heggen 22.12.2004
Eva Marie Dalby 1927 Heggen 23.12.2004
Gustav Gulbrandsen 1936 Heggen 28.12.2004
Ambjørg Elida Sporpind 1911 Åmot 29.12.2004
Jon Petersen Lindheim 1912 Heggen 30.12.2004
Lars Lien 1936 Heggen 04.01.2005

Døde

Forts. s. 14



Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

Februar
13. februar – 1.s.i faste
Matt. 4: 1 - 11
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og Aage N. Eilertsen. 
Modum kammerkor
kl.17.00: Amazonas-gudstjeneste. Kun for ungdom
Snarum kl.11.00. Tore Hummelvoll, Stian Tveit og 
Modum Soulchildren
Olavskirken kl.11.00: Rune Stray

20. februar – 2.s.i faste
Matt. 15: 21 - 28
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.20.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00: Inger Ma Bjønnes

27. februar – 3.s.i faste
Luk. 11: 14 - 23
Snarum kl.11.00. og Knut Johnsen
Nykirke kl.11.00. Runar J. Liodden og Stian Tveit
Åmot kl.19.00: Tro og lys-gudstjeneste
Olavskirken kl.11.00: Trond Roland
 

Mars
6.  mars – 4.s.i faste
5. Mos. 8: 1 - 3
Heggen kl.17.00. Ung messe
Rud kl.11.00: Gudstjeneste v/ Jon Mamen og Anne Hæhre
Åmot kl.11.00. Runar J. Liodden og Stian Tveit. Åmot barnegospel
Olavskirken kl.11.00: Sten Bonde 

13. mars – Maria budskapsdag
Luk. 1: 26 - 38
Heggen kl.11.00. og Knut Johnsen
Gulsrud kl.17.00: Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00: Notto Thelle

20. mars - Palmesøndag
Joh. 12: 1 - 13
Snarum kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Nykirke kl.11.00: Runar J. Liodden og Stian Tveit
Vestre Spone kl.17.00. og Knut Johnsen

24. mars – Skjærtorsdag
Matt. 26:17 - 29
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.20.00. Runar J. Liodden og Knut Johnsen
Olavskirken kl.19.30. Trond Roland/ Rolf Martin Synnes

25. mars –Langfredag
Matt. 26: 30 – 27: 50
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Olavskirken kl.19.30

27. mars – 1. påskedag
Matt. 28: 1 - 8
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Rud kl.17.00. 
Olavskirken kl.07.00. John Kr. Rolfsnes og kl.11.00.

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

April
3. april – 1.s.e.påske
Joh. 20: 19 - 31
Heggen kl.11.00. Felles gudstjeneste med årsmøte

10. april – 2.s.e.påske
Joh. 10: 1 - 10
Heggen kl.11.00. 
Åmot kl.17.00: Amazonas-gudstjeneste
Olavskirken kl.11.00. Gunnar Fagerli

17. april – 3.s.e.påske
Joh. 16: 16 - 22
Heggen kl.11.00. Arild Løvik og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00. Inger Ma Bjønnes

24. april – 4.s.e.påske
Joh. 16: 5 - 15
Snarum kl.11.00. 
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Vestre Spone kl.17.00. Arild Løvik og Knut Johnsen
Åmot kl.19.00. Tro og lys-gudstjeneste
Olavskirken kl.11.00. Trond Roland

1. mai – 5.s.e.påske 
Joh. 16: 23 - 28
Nykirke kl.11.00. Runar J. Liodden og Stian Tveit
Heggen kl.12.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00. Leif Gunnar Engedal

5. mai – Kr.h.fartsdag
Dan. 7: 13 - 14
Rud kl.11.00. 

8. mai – 6.s.e.påske
Joh. 15: 26ff
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Anne Hæhre
Vestre Spone kl.17.00: 
Åmot kl.20.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00. John Kristian Rolfsnes

15. mai – Pinsedag
Joh. 14: 23 - 29
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Runar J. Liodden og Stian Tveit

16. mai – 2.pinsedag
Joh. 3: 16 - 21
Gulsrud kl.17.00. Jon Mamen og Knut Johnsen

17. mai 
Luk. 1: 50 - 53
Heggen kl.10.30. Jon Mamen og Knut Johnsen
Nykirke kl.10.30. Arild Løvik og Stian Tveit
Snarum kl.11.00. 
Åmot kl.11.30. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.10.00. Familiegudstjeneste

GUDSTJENESTER


