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Våren er her på ny og debatten 
rundt kristne spørsmål er i 
vinden som aldri før

Jeg er overrasket over hvilke engasjement folk utviser for tiden. Bispevalget i Oslo, hvor 

folk gikk mann av huse for å ytre sine meninger, enten forutinntatt ved et mediaskapt 

bilde om mørkemenn, eller ut ifra egne erfaringer med kandidatene. Mennesker som 

knapt har sett ei altertavle siden konfirmasjonen har gjort seg opp en mening om hvordan 

den nye Biskopen i Borg skal skjøtte sitt virke. Vi leser Da Vinci koden som sengelektyre 

og har derfor fulgt nøye med maktkampen blandt kardinalene på Petersplassen. Selv ante 

jeg ikke hva en konklave var…  

Verdidebatten når nye høyder med homofili, abort og religion som tema. Konklusjonen må 

være at folk bryr seg. Engasjerte mennesker som ønsker å bidra. Dette er svært positivt i 

vårt samfunn som er  preget av glidning ut i likegyldighet og laber interesse for hvordan vi 

skal forme samfunnet vårt utenfor husets fire vegger.  

Modum Kirkesokn står også overfor et valg til høsten. Menighetsrådet håper bygdas folk kan 

stille opp. Da kan vi selv være med å påvirke utviklingen av menighetsarbeidet. Det er  flott 

om entusiasmen også kan komme til uttrykk på lokalplanet, om enn ikke av dimensjoner nevnt 

ovenfor. 

Vær et JA-Menneske, bry deg om de store temaer, men glem ikke at det er rent lokalt vi 

bygger grunnlaget.

Inge Rese
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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
Fjerdingstadveien, 3330 Skotselv
Tlf. 32 75 30 65 - Mobil 924 59 284
E-post:
sokneprest@modumkirke.no
Kapellan Runar Liodden
Doktorveien 9, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 73 08
E-post: 
kapellan.nykirke@modumkirke.no
Menighetsprest Per Arne Dahl

Skinstadveien, 3370 Vikersund
Tlf. og fax 32 78 79 01

E-post:
aamotkirkeprest@modumkirke.no
Kateket Arild Løvik
Lerkevn. 2, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 75 55 - Mobil 934 23 754
E-post: kateket@modumkirke.no
Soknediakon Eli Landro
Bergstubben 3, 3360 Geithus
Tlf. 32 77 91 92
E-post: diakon@modumkirke.no
Organist Knut J. Johnsen
Ø. Louisenbergvei, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 45 86

E-post: organister@modumkirke.no
Organist Stian Tveit
Kvartsveien, 3340 Åmot
Tlf. 980 77 117
E-post: organister@modumkirke.no
Kirketjener Gunnar M. Stenbro
Ospveien 1, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 47 93

E-post: kirkekontor@modumkirke.no
Kirkeverge Harald Kvaase
Otervn. 11, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 41 21

E-post: kirkeverge@modumkirke.no
Kontorfullm. Ruth Flaglien
Engvn., 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 78 12
E-post: kirkekontor@modumkirke.no
Menighetssekr. Lise Wold Kleven
Nymoen, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 54 77
E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Daglig leder Åmot krk. Mette Grøsland

Tverrveien 13, 3340 Åmot
E-post: aamotkirke@modumkirke.no

Menighetsråd

Ellen Kristine Hære, leder
Sysle, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 37 37
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Gi kirken et 
godt råd!

Hvilke visjoner har 

du for menighets-

arbeidet i Modum 

sokn?  

Hvilke ønsker har du for 

arbeidet framover?

Når det er stortingsvalg i september, er
det  menighetsrådsvalg samme året i okto-
ber. Modum menighetsråd  startet arbei-
det med valg på nytt menighetsråd
allerede i desember 2004. Da ble en nomi-
nasjonskomite oppnevnt bestående av en
representant fra hver av menighetsutval-
gene for Heggen, Nykirke, Snarum, Rud,

Vestre Spone og Gulsrud. På denne måten  
mener menighetsrådet  at  muligheten
 for å få nominert kandidater fra hele 
soknet vil være best mulig ivaretatt. 
Nominasjonskomiteen hadde sitt første
møte 7. april. Komitéen vil ikke bare 
spørre aktive i menigheten om å stille til 
valg, men også  andre  som  har lyst til  å 
være med  på å  forme menighetsarbei-
det framover. Det er ganske sikkert  
mange mennesker  i soknet som  kunne 
tenke seg å være villig til å  påta seg et
slikt verv hvis de bare ble spurt. Det er en 
utfordring å  komme fram til disse.  Skulle 
det være personer som ikke blir spurt,
men har lyst til  å komme med i menig-
hetsrådet for å kunne besvare spørs-
målene over, er  det flott om  man selv  
tar kontakt med  nominasjonskomiteen 
eller nåværende medlemmer av menig-
hetsrådet. Modum kirkekontor kan også
kontaktes.  Det er 10 medlemmer og 5
varamedlemmer som skal velges til
Modum menighetsråd  for neste fireårs-
periode. Forhåpentligvis vil noen av 
disse være medlemmer med erfaring fra 
arbeidet i  nåværende menighetsråd. I 
tillegg er det ønske  om å få  med nye 
kandidater som kan bidra til å gi rådet 
best  mulig sammensetning med hensyn 
til  alder,kjønn og geografisk  spredning i 
soknet vårt. Modum menighetsråd  ønsker 
at  det skal stilles en liste ved høstens 
valg slik at valget blir et flertallsvalg. Lista 
må inneholde minst 15  og maksimum 
30 navn. De 10 som får flest stemmer 
ved valget blir valgt  inn, mens de 5 neste  

blir  varamedlemmer. Kandidater til årets 
menighetsrådsvalg vil forhåpentligvis bli 
presentert i neste nr. av menighetsbladet 
som kommer i august. 
Kirkevergen 

Kirken og 2005-markeringen: 

La ideene blomstre! 

- Neppe noen gang hadde landets kirker 
vært så godt besøkt som denne søndagen 
i juni. Året var 1905, og det var pinsedag. 
Et uvanlig alvor hvilte over forsamlingene. 
Så var det da også en uvanlig gudstjeneste. 
Fire dager tidligere – den 7. juni – hadde 
Stortinget enstemmig erklært at 
foreningen med Sverige under én konge 
var oppløst.  

Slik ordlegger professor Gro Hagemann 
seg i artikkelen ”Ut av unionen” i 
Aschehougs Norgeshistorie bind 9. 
Artikkelen kaster et interessant lys 
over kirkens rolle i en dramatisk tid 
for vårt land. Den gang var kirken 
etter alt å dømme den mest effektive 
kommunikasjonskanal i forbindelse med 
slike nasjonale begivenheter. 

- I dag, 100 år etter, er situasjonen en 
annen, men fortsatt er det en naturlig 
oppgave for kirken å gi rom for ettertanke 
og refleksjon om betydningen av slike 
viktige nasjonale hendelser. Komitéen 
som har ansvar for det nasjonale 
programmet, NORGE 2005 AS, har valgt 
å legge den gudstjenestlige markeringen 
til 12. juni, som er 4. søn-dag etter 
pinse, opplyser seniorprest Thorvald 
Kolshus. Han er prosjektleder for Den 
norske kirkes engasjement i forbindelse 
med markeringen av 100-års minnet for 
unionsoppløsningen. Kolshus er nå særlig 
opptatt av at det ikke bare nasjonalt og 
regionalt, men også i lokalsamfunnene 
rundt om i landet kan bli markeringer 
som kan avspeile Norges liv disse 100 år. 
Her har kirken en enestående mulighet 
gjennom sitt nettverk. I følge Kolshus er 
det fra Den norske kirkes side ønskelig 
at det som skjer også på lokalplanet i 

menighetene, bør være økumenisk og 
tverrkulturelt, eventuelt også tverreligiøst 
der det er enighet om det.  
- Det kirken er best på, er jo naturligvis 
gudstjenestefeiring, understreker Kolshus. 
- Derfor bør den kirkelige hovedmarke-
ring lokalt knyttes til gudstjenesten 12. 
juni. Kirkerådet har fastsatt en egen 
prekentekst for denne dagen, Luk. 15, 1-
10. Denne handler om de to lignelsene om 
den ene sauen og de niognitti og mynten 
som ble funnet. Dessuten vil det bli laget
egne innlednings- og forbønnstekster, 
forteller han. 

I tillegg til gudstjenestefeiringen kan 
det også tenkes flere andre mulige 
markeringer i lokalsamfunnene. Dette 
er markeringer som kan finne sted 
gjennom hele 2005. Fra sentralt kirkelig 
hold er det foreslått en rekke lokale og 
menighetsmessige tiltak som bør vurderes: 
• Skoleprosjekt i samarbeid med lokale 
grunnskoler med innlagt kirkebesøk. 
Kirkehuset har en sentral rolle som 
møtested for gudstjenester, utstillinger, 
lokalhistoriske markeringer, konserter og 
miljøskapende samvær. 
• Menigheter med naboskap til Sverige, 
svenske søstermenigheter eller andre 
forbindelser med Sverige, oppfordres 
til å arrangere toveis-besøk, gjestespill, 
markering av historiske hendelser eller 
fellesarrangementer særlig for barn og 
unge. 
•  Ungdomsgrupper, speidere, sanggrupper  
 og lignende utfordres til å ta årets  
 sommerturné eller leiropphold i Sverige,

  helst i kontakt med tilsvarende svensk 
 gruppe. 
• Samarbeid med lokale kulturpersonlig-
 heter om arrangementer som legges til 
 kirken. 
•  Etablere god kontakt med lokalaviser  
 og menighetsblad – gjerne gjennom 
 samarbeid på prostiplan. 
• Hvis andre typer lokal-jubileer eller   
 spesielle arrangementer er planlagt,  
 kan 2005-markeringen i de fleste tilfeller
  innarbeides i disse og bevisstgjøre folk 
 flest både om den historiske og nåtidige 
 betydning kirken har. 

- La ideene blomstre! 
er utfordringen fra prosjektleder Thorvald 
Kolshus. 

Red.

Høstens valg i Modum
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Hvert år  utgir  Den norske kirkes 
informasjonstjeneste en oversikt  over 
veikirkene i Norge. Denne brosjyren 
kan fås ved henvendelse til det lokale 
kirkekontor eller informasjonen kan 
hentes på internett . Veikirkene er 
ment å være  oaser  for feriefolk på 
reise og for lokalbefolkningen. Her 
skal man finne en åpen kirke hvor 
man kan komme  og sitte  ned i 
stillhet, tenne et lys i globen eller  få  
en  rast.  

Mange  veikirker  er  middelalder-
kirker hvor det også er guide til 
stede. Det tilbys en omvisning i 
kirken og det er også salg av kort 
og brosjyremateriell. Kirkebyggene 
rommer utrolig mye historie og også 
kunstskatter. Guidene  snakker både 
engelsk og tysk. 

Fra 25. juni til 8. august er 

Heggen kirke åpen  alle 7 dager 

i uka fra kl. 1200 til kl. 1800 med 

guide til stede. 

     
Åmot kirke har åpent fra 11.00 

til 17.00 mandag til fredag. Kaffe 

og vaffel på kirketorget. Kirken 

er også åpen. 

I Modum er  Åmot kirke og Heggen 
kirke veikirker i sommer og dermed 
med i landsoversikten  i brosjyren. 
Den ene kirken sentralt plassert i 
Åmot .  En vakker og funksjonell 
arbeidskirke som fyller 10 år neste 
år. Den andre kirken, Heggen, en 
middelalderkirke mer enn 800 år 
gammel  beliggende høyt og fritt 
med vid utsikt  over  landskapet. 
Heggen menighetsutvalg og Modum 
menighetsråd har vedtatt at  det 
skal satses ekstra  på Heggen  som 
veikirke  dette år. Fjorårets guider i 
Heggen, Stine Abrahamsen og Line 
Helganger, besøkte en rekke veikirker  
på Østlandet for å få ideer til hvordan 
veikirkeordningen i Heggen kunne bli 
ennå bedre.  
 
Det er å håpe at menighetsrådet får 
lov til å sette opp et veikirkeskilt på 
R-35 som kan gjøre flere veifaren-
de oppmerksom på  Heggen som 
veikirke. Heggen kirke er et 
kulturminne også, med en usedvanlig  
fin kirkegård  i naturskjønne 
omgivelser. Et naturlig  mål for 
turister på besøk i Modum. 
Menighetsrådet har fått laget nye  
prospektkort av kirken, boka om 

Heggen kirke som ble utarbeidet 
ved 800 årsjubileet  er til salgs , og 
det er utarbeidet informasjon om 
kirken på tysk, engelsk og italiensk. 
Forøvrig foreligger en  brosjyre over 
alle Modums kirker. Menighetsrådet 
ønsker at kirken skal være et sted å 
søke til også utenom gudstjenesten.  
Derfor blir åpningstiden utvidet  
betydelig  sommeren 2005.  Dersom 
det skulle være grupper  som ønsker 
å se kirken utenom åpningstiden, vil  
vi også  se på muligheten for dette.  

Når  kirken er i bruk  ved vielser, 
begravelser og  gudstjenester, vil 
kirken være  forbeholdt  disse formål. 
Modum kirkekontor er åpent kl.100 
til 1200 i fellesferien, og kan gi 
opplysninger om kirkelige handlinger  
som foregår i Modum.  

Modum menighetsråd  håper at  alle 
lesere av menighetsbladet vil  bidra til 
å  gjøre veikirkeordningen i Modum 
kjent  og ønsker god sommer! 
Velkommen til  Åmot og Heggen  
veikirker!  

Kirkevergen

Våre veikirker i sommer –
Heggen og Åmot
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Bestemor er død. Hvordan skal vi 
involvere barna i forberedelsene til 
begravelsen? Er det farlig at barna ser 
den døde? Spiller det egentlig noen 
rolle om de er med i begravelsen? 
Mange foreldre er usikre i en slik 
situasjon. Usikkerheten er naturlig. 
Dødsfall er ingen hverdagslig hendelse 
som vi får rutine på. Situasjonen 
er spesiell. Mange ulike følelser 
preger oss. Vurderinger vi gjør 
som foreldre er ofte basert på 
våre egne erfaringer; hvordan våre 
foreldre utelot eller inkluderte oss 
i begravelser.  

”Vi møtes jo bare i 

begravelser!”  

At bestemor er død er en 
hendelse som samler familie og 
slekt. Begravelsen er en dag som 
gjør mye med oss og som vi 
snakker om i ettertid. Ungene har 
også en relasjon til den som er 
død og hører naturlig med på en 
slik samlende familiedag. Av den 
grunn synes jeg det er viktig at 
barna får være med i begravelser. 
Om de ikke husker mye i ettertid 
er det godt å vite at man var 
til stede, var inkludert. Å være 
med i en begravelse er en viktig 
erfaring. Døden er en del av livet, og 
begravelsen viser barna hvordan vi 
tar avskjed med hverandre når vi dør. 
Når de unge får følge den døde ut til 
grava og ser at kisten senkes helt ned 
ser de helt konkret hva som skjer 
med den som er død. Da er det også 
lettere å forestille seg at bestemors 
kropp er i jorda når barnet besøker 
gravstedet etterpå. Vi voksne kan 
bekymre oss for at barna skal bråke. 
Det trenger ikke å være dørgende 
stille i en begravelse, men vet man 
at barnet er urolig er det ikke noe i 
veien for å sette seg litt lenger bak for 
å kunne gå bakerst i rommet og bysse 
eller roe ned barnet.   

Bør barna se den som er død? 

Å se et dødt menneske er ikke farlig, 
heller ikke for et barn og ungdommer. 
Unntakene er der hvor den døde 
er skadet og utseende er svært 
forandret. Ønsker de ikke å se den 
døde, skal de naturligvis ikke tvinges, 
men spør dem gjerne hvorfor de 

ikke vil. Årsakene kan muligens være 
vrangforestillinger om den døde som 
barna og ungdommene har fått fra 
sin egen fantasi, eller fra dataspill og 
skrekkfilmer. Syningen gir de unge en 
mulighet til å erfare at virkeligheten 
er lettere å forholde seg til enn en 
fantasiverden. Men det er viktig å 
forberede barnet. Da kan man fortelle 
at bestemor er kald å ta på, at hun 
ikke puster, hjertet hennes slår ikke 
lenger. Nå trenger hun ikke noe å 
spise og drikke. Hun hører ikke når vi 
prater til henne og ser oss ikke. For 
bestemor er død. Ofte kan hårfrisyren 
være forandret. Begravelsesbyrået vet 
sjelden hvordan den døde har hatt 

håret sitt. Kanskje barnet kan være 
med å gre håret. Barn kan gjerne 
tegne en tegning og legge oppi kisten. 
Etter en slik spesiell stund er det 
viktig å ta tid til å dele inntrykkene fra 
syningen. Da er det fint at vi voksne 
også forteller hvordan vi opplevde 
det. Det er ikke sikkert barna sier så 
mye. En del barn tar slike ting lett og 

naturlig, til stor overraskelse for 
oss. Barn og ungdommer kan også 
være med å velge hva slags klær 
bestemor skal ha på seg i kista, hva 
slags musikk som skal synges og 
spiller i begravelsen.  

Hvordan kan barna og 

ungdommene delta i 

begravelser?  

Det er mange muligheter til å delta 
i selve begravelsen. De kan legge 
ei rose på kisten inne i kirken 
eller ute ved graven, de kan selv 
lese opp hilsenen på sløyfa, lese et 
dikt, synge en sang eller si en kort 
hilsen. De kan også være med å 
bære kisten ut av kirken. Vanligvis 
er det seks personer som bærer 
og belastningen er minst for de to 
i midten.  

 

La de små barn komme 

Jeg har lyst til å oppmuntre dere 
foreldre til å ta med barn og 
ungdommer i begravelser, men 
ikke mot deres vilje naturligvis. 
Den enkeltes relasjon til avdøde 
vil legge føringer på i hvilken grad 
barnet og ungdommen selv deltar i 
forberedelsene til begravelsen. Men 
det er mange muligheter både før og 
under begravelsen. La de små barna 
og ungdommene komme!   

Runar Liodden 

DRYPP  FRA  DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

La de små barn komme …
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Heggen Gospel går en 

spennende vår/forsommer 

i møte:   

• 16.–21. mai. Da får vi besøk av 
Untersontheim Tensing. Ca. 55 
kommer fra vårt vennskapskor i 
Tyskland. De skal bo privat.  
• 17. mai:  Skal de oppleve 
gudstjenes-
ten i Snarum kirke, barnetog i Viker-
sund og selvsagt russetoget og dagen 
avsluttes med grilling og leik og moro 
på Nordre Modum Ungdomsskole. 
• 18. mai:  Skal de til Hadeland  
• 19. mai:  Da er det Sysletjern 
og lavvoen der som skal besøkes, 
oppleves. 
• 20. mai:  ønsker de og Heggen 
Gospel velkommen til konsert i 
Prestfoss kirke.  
• 21. mai: Da drar de videre til 
Bergen, Stavanger og Kristiansand. 
Heggen Gospel møter dem igjen i 
slutten av juni. 
• 26. juni ønsker Heggen Gospel oss 
velkommen til “før-vi-drar-på-turne-
konsert” i kulturhuset kl. 1900

• 27. juni  drar vi på turne 
• 28. juni  skal vi hygge oss i Heide 
Park Resten av uka skal vi være i 
Untersontheim, og holde 5 konserter 
før vi 2. juli reiser til Dettingen v/Ulm.  
Der treffer vi igjen Alfred og Anne 
Büchler.  Vi skal ha konserter og være 
med å starte et nytt tensingkor.    
• 7. juli kommer 75 slitne men 
lykkelige ungdommer tilbake til 
Modum. Det er spennende å arbeide 
sammen med tenåringer. De er 
dyktige. Ja, de er vel verdt å komme 
å høre på.   Forhåndssalg av billetter 
på tlf. 32788788 mellom kl. 08.–16.00 
på hverdager. Billettpris:  Kr. 50,-   
(Familiebillett kr. 100,-) 
Konserten begynner kl.19.00  

den 26. juni 2005. 

Arild Løvik 

Heggen Gospel nytt

Livsglede og livsutfoldelse.

Mattis Moviken og resten av bandet 
har øvd godt.

Styret i Heggen Gospel møter 
vertsfamilier i Dettingen i Tyskland og slik 

forbereder sommerens turne.

Noen som gleder seg til tur!
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Februar 2005: 
Modum menighetsblad står uten 
redaktør. Menighetsrådet oppnevner 
en komite som skal vurde-
re mulighetene for fortsatt drift. Midt 
under komitemøtet ringer telefonen: 

”Hei, dette er Inge Rese. Jeg ser i 

avisen at dere trenger noen til å 

jobbe med menighetsbladet”.  

- Inge, hva var det som fikk deg til å ta 

den telefonen?  
- Jeg har tidligere sett at det var
 behov for medarbeidere til Menig-
hetsbladet, men da hadde jeg ikke 
anledning. Jeg er interessert i å skrive 
og å bidra i lokalsamfunnet, og denne 
gangen hadde jeg anledning. Så jeg 
tenkte jeg kunne ringe og høre om 
det var bruk for meg.   

- Har du vært borti redaksjonelt arbeid 

før? 

- Jeg har skrevet en del,  redigert 
noen klubbaviser og produsert noen 
kataloger, men ikke noe slikt som 
dette.  
 
- Fortell litt om deg selv. 
-Jeg er innfødt Åmoting, er gift og har
 snart 2 barn, er aktiv i lokalmiljø-
gruppa i Strandgata, halvstudert innen 
økonomi og markedsføring. Bakgrunn 
fra næringslivet på forskjellige plan 
fra grundervirksomhet til lederskap 
og styrearbeid.  Av interesser kan 
jeg nevne familien, som er det aller 
viktigste, at jeg er glad i musikk og at 
jeg er opptatt av politikk. Dessuten 
liker jeg å lese. Siden 3-åringen ble 
født, har jeg distribuert morgenaviser 
og er således en storforbruker av 
lydbøker. Inge og undertegnede har
gått på søndagsskolen sammen –
for mange år siden.  I kjelleren på 
Buskerud skole fikk vi våre stem-
pelfisker og gullfisker i garnet, ble 
kjent med Jesus og disiplene som 
beveget seg rundt på flanellografen, 
godt hjulpet av ivrige barnehender 
og ikke minst: Vi øvet inn skuespillet 
til juletrefesten, årets høydepunkt, 

som alltid ble avsluttet med at vi fikk 
diplomer og godteposer.  

- Hvilket forhold har du til kirken og til 

kristen tro i dag, Inge? 

-Veldig positivt. Det var artig at du 
nevnte det med søndagsskolen. Jeg 
har tenkt en del på den innsatsen 
Sverre Hunstadbråten og Hans Grin-
dal gjorde der. Og damene, med 
Astrid Smestad i spissen,  som holdt 
barnemisjonsmøter i hjemmene sine 
en gang i måneden. (selvsagt var vi der 
også ). De brukte av fritiden sin og 
var alltid godt forberedt. Og alle gikk 
jo på søndagsskolen. Det har gjort 
inntrykk på meg, og gjør at jeg får lyst 
til å bidra med noe selv. Jeg har også 
gått på Alpha-kurs sammen med kona, 
og syntes det var veldig fint.  

- Hva er din visjon for Modum 

menighetsblad? 
- Kanskje å bli større enn Bygde-
posten? Nei, jeg håper å få til et 
blad som har sitt utgangspunkt i et 
kristent syn, både med lokalstoff 

og mer vidtfavnende materiale.  
Menighetsbladet er blitt et godt 
blad med en spennende layout, og 
jeg håper å kunne videreføre dette, 
samtidig som det kanskje kan tilføres 
noe nytt. Jeg håper å få inn stoff som 
fenger, også leserinnlegg.  For å få til 
dette er Menighetsbladet avhengig av 
gode hjelpere. Derfor er det viktig at 
de som kan bidra med stoff til bladet, 
gjør dette, ikke nøl med ta kontakt. 
Jeg er sikker på at flere har noe på 
hjertet som vil komme andre lesere 
tilgode. Slik kan de selv være med 
å farge bladet .  Jeg har oppdaget at 
mange leser Menighetsbladet, enten 
de har kirkelig tilknytning eller ikke, 
og det er fint om innholdet kan 
engasjere.  

Lise Kleven  

Møt Inge –

Vår nye redaktør

For så høyt har Gud 
elsket verden 

at han ga sin sønn 
den enbårne for at  
hver den som tror 

på ham 
ikke skal fortapes 
men ha evig liv!
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Da jeg var student på 1960-tallet, 
var det én muslim i Norge. Han var 
nordmann og bodde på Abildsø i Oslo. 
Nå er det kanskje 115 000 muslimer i 
landet. De fleste bor i Oslo, men noen 
er helt sikker også bosatt i Modum 
kommune.
 
Spørsmålet er ikke om 
kristne og muslimer 
kan leve side om 
side, men hvordan 
vi kan leve sammen 
som naboer, i gjensidig respekt og 
forhåpentligvis også som venner. 

Nordmenns forhold til muslimer har 
gjennomgått ulike faser. Den første 
arbeidsinnvandringen på 1970-tallet 
skapte litt usikkerhet, men etter 
hvert som muslimske innvandrere 
etablerte seg, tok man frem store 
ord om et fargerikt fellesskap og 
arrangerte flerkulturelle fester for å 
gi dem rom. Men retorikken bleknet 
etter hvert, og samtidig dukket 
fiendebildene opp. Massemedia 
og enkelte politikere skapte av 
og til inntrykk av at fengslene var 
fulle av muslimske innvandrere. 
Terrorangrepene i New York og 
andre steder forsterket inntrykket 
av islam som en trussel. Islam ble 

forbundet med kvinneundertrykkelse, 
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. 
Samtidig vet man at de fleste muslimer 
er vanlige fredelige borgere som lever 
normale liv og ønsker å finne sin plass 
i samfunnet. Mye positivt har skjedd 
allerede, og mye er under utvikling, 
men vi har likevel et stykke vei å gå. 
La meg kort nevne tre viktige veier 
fremover: kunnskap, kontakt og dialog.

Kunnskap

Kunnskapen består i å bytte uvitenhet 
og fordommer med relevant 
viten både om islam og vår egen 
kristendom. Det betyr for det første 
at vi ser at de to religionene er så nær 
beslektet at de nærmest er å betrakte 
som søsken eller søskenbarn, med 
patriarken Abraham som den felles 
stamfar. De er felles i bekjennelsen til 
den éne Gud, himmelens og jordens 
skaper. De taler begge om Jesus som 
en stor profet, med jomfru Maria som 
hans hellige mor. De har en rekke 
etiske prinsipper felles, og tror på Gud 
som ”den barmhjertige og nådefulle, 
herren over dommens dag”, som det 
heter i Koranens åpningsord. 

Men vi kan heller ikke overse at 
nettopp i det som er felles, er der 
også en stor avstand mellom de to. 

Kristnes bekjennelse 
til den treeninge 
Gud blir av 
muslimer forkastet 
som dyrkelse av 
tre guder, og troen 
på Jesu guddom 
betraktes som 
gudsbespottelse. 
Kunnskapen består 
også i gjensidig bevissthet om de 
konfliktene som har ødelagt forholdet 
mellom islam og kristendom gjennom 
tidene, og villighet til å innse at 
aggresjon og undertrykkelse finnes på 
begge sider. Det betyr også at vi er 
oss bevisst at begge religioner er vevd 
inn i politiske maktstrukturer som kan 
være ødeleggende, og at vi samtidig 
henter frem ressursene for forsoning 
og sameksistens som finnes hos begge.

Kontakt

Som student leste jeg en bok av 
en engelsk biskop og islamforsker, 
Kenneth Cragg. Sandaler ved 
moskeen, het boken. Tittelen var 
program for et religionsmøte: Liksom 
Moses ifølge Bibelen tok av seg 
skoene foran den brennende busken 
fordi han sto på hellig grunn, må vi 
som kristne sette fra oss sandalene 
utenfor moskeen, hevder forfatteren. 

Islam og kristendom
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Vi må følge muslimene inn i deres 
verden med dyp ærefrykt. Vi må lytte 
til meningen bak ordene og sanse 
livet bak formene. Kanskje vi så kan 
møtes i en samtale på dypet. Og det 
motsatte skjer når muslimer følger 
kristne venner og kolleger inn i deres 
hellige rom og forsøker å forstå dem 
fra innsiden. 

Noen av mine nærmeste kolleger på 
Det teologiske fakultet har utviklet sin 
teologi i nærkontakt med muslimske 
kvinner og menn. Muslimer og kristne 
samarbeider med andre i arbeidet mot 
diskriminering, diskuterer spørsmål 
om religionsundervisning i skolen, 
og utfordret hverandre i spørsmål 
om kvinnesyn, menneskerettigheter 

og etiske spørsmål. Kontakt er 
livsviktig, for den som beveger seg 
inn i grenselandet der tro møter 
tro, oppdager snart at tingene ser 
annerledes ut når man møtes.. 

Dialog 
 Et samlende ord for disse prosessene 
er dialog. Vi er nødt til å samtale 
på alle plan. Mange tenker seg at 
religionsdialog er høyttravende 
samtaler om lære og etiske spørsmål, 
og det er viktig at noen møtes på det 
planet. Men det er andre samtaler 
som er like viktige: Utfordringer i 
politikk og samfunnsliv, med spørsmål 
om rettigheter, samarbeid om 
ungdomsmiljøer og skole, diskusjoner 
om menneskesyn og verdier. Men også 

hverdagsdialogen er viktig, samtalen 
mellom kristne og muslimske menn 
og kvinner som møtes – på arbeidet, i 
butikken, i skoler og barnehager, som 
naboer, og forhåpentligvis også som 
venner. 

Notto R. Thelle

 Vestre Spone kirke feirer 125 år i september i år. I 
den forbindelse er det gledelig  at kirken  har fått ny 
takstein og nytt undertak til jubileet ! Det har  vært på 
vedlikeholdsplanen for kirkene i Modum i flere år at det 
var ønskelig  å få utført takarbeidet på Vestre Spone 
kirke. Begrensede midler til vedlikehold har gjort at det 
først var i år det ble mulig å få gjennomført arbeidet. 
Slik situasjonen er, må vanlig utvendig vedlikehold  i 
form av maling og tak/tårnsjekk prioriteres når det 
gjelder vedlikeholdet for de seks kirkene som  Modum 
kirkelige fellesråd har ansvaret for. Det blir maling 
utvendig av ett kirkebygg ett år ,og takarbeide på 
et annet bygg neste år. For ett år siden  var det en 
anbudsrunde for å få  gjort takarbeidet på Vestre Spone 
kirke. Ring. Blikk og Kobberslageri fikk oppdraget ut fra 

billigste anbud. I januar i år startet arbeidet med fjerning 
av gammel sementstein og legging av nytt undertak. 
Kirketjener G. Stenbro og kirkevergen var meget spent 
på om arbeidet ville bli mer omfattende ,og dermed mer 
kostbart, enn forutsatt i rammen for oppdraget. Heldigvis 
holdt det utvendige bordtaket godt slik at det  ble 
forholdsvis kurant å skifte undertaket. Arbeidet ser ut til 
å bli utført på en god måte. På bildet  er Roger Karlsen i 
Ring Blikk og Kobberslageri i ferd med å legge ny antikk  
takstein. Bygget får også nye takrenner og beslag. Så er 
det omtekking av tårnet på Snarum kirke som står for 
tur.  

Kirkevergen

Nytt tak i 

jubileumsåret
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PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Det gjør godt å snakke om det. 
Frivillighetssentralen og  Kirkekon-
toret fortsetter å samarbeide om 
å invitere til selvhjelpgrupper / 
sorggrupper. Gruppene er for 
personer som har opplevd:

 
•  å miste ektefelle / samboer  
•  samlivsbrudd (”Sorgen det ikke  
 sendes blomster til”), 
•  selvmord i nærmeste familie
•  å miste foreldre (gruppe for voksne) 
•  å miste barn 

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  

Takk for gave til 
Modum sokn!  

Modum sokn har mottatt en rullestol 
i gave fra  Vikersund  Kvinne- og 
familielag. Rullestolen blir  stasjonert i 
Heggen kirke, men kan også benyttes 
ved de andre kirkene i soknet.  
Modum sokn er takknemlig for  denne 
kjærkomne gaven. Nå blir det enklere 
for  personer som har vanskelig for 
å gå å kunne benytte rullestolen til 
og fra bil for å komme  til kirken. 
Vikersund  Kvinne - og familielag får 
herved en varm takk  for gaven fra  
Modum menighetsråd. 
  
Kirkevergen 

    TAKK !! 
Vikersund Menighetssenter vil 
rette en HJERTELIG TAKK til alle 
medhjelpere, givere og kjøpere i 
forbindelse med vårt tradisjonelle 
loppemarked som var lørdag 30 
april. Det ble et fint resultat ca kr 
46 000,– som vi er takknemlig for.Vi 
minner om at Menighetssenteret er 
25 år i år og dette skal markes søndag 
25 september. Sette av dagen og vær 
velkommen.  

Kirkens SOS er der alltid –

Vil du også være 
en lytter?
”Men kan jeg møte mennesker i krise, 

da? Det må da være fryktelig tøft å ta 

imot slike telefoner? Nei, jeg tror ikke 

det er noe for meg. Man må vel ha 

opplevd litt mer i livet for å duge der, 

tenker jeg!” 

Slike tilbakemeldinger får vi stadig 
når vi forteller om Kirkens SOS. Vår 
tro på oss selv som ressurspersoner 
i møte med smertefullt liv, er ikke 
alltid så stor. Kan hende tenker vi 
at det er best å overlate møtet med 
kriserammende mennesker til de 
profesjonelle, til de som virkelig kan 
slikt? 
Men hvis vi tenker etter selv, hva 
trenger vi egentlig når vi har det 
vondt? De fleste av oss trenger noen 
som bryr seg, noen som har tid til å 
høre og som viser interesse for det 
som er vår situasjon. Og vi ønsker 
trøst. Hva som er til trøst, oppleves 
ulikt, men ofte er det slik at det å 
få fortelle til noen som faktisk er 
interessert, er det mye trøst i. 
Kirkens SOS er en døgnåpen 
krisetjeneste basert på ideen om at 
hverdagsmennesker kan bety noe for 
hverandre – også i krisesituasjoner. 
Vi vet at det å bli lyttet til kan bety 
livsmot og håp til mennesker som 
opplever dyp smerte. 30 års erfaring 

som krisetjeneste har vist Kirkens 
SOS at nettopp medmenneskelighet 
og nestekjærlighet duger – også i 
møte med mennesker i krise.  
Som frivillig medarbeider i Kirkens 
SOS deltar du på innføringskurs, 
veiledning og faglige samlinger. Du får 
nødvendig opplæring til å samtale med 
mennesker som sliter med livet sitt. 
Det er vår målsetning av våre frivillige 
medarbeidere skal oppleve at et 
medarbeiderskap i Kirkens SOS er 
givende. Som frivillig medarbeider gir 
du av din tid, men medarbeiderskapet 
gir deg også verdifullt perspektiv på 
livet. Gjennom møter med andre 
menneskers erfaringer, livsbetingelser 
og fortellinger, kan du se ditt eget liv 
mot en annen bakgrunn. 
Dette sier en av våre frivillige 
medarbeidere, Gjert Laading (70) om 
sin erfaring som SOS’er: 
”Jeg kom til Kirkens SOS da jeg ble 
pensjonist etter 40 års spennende 
og utfordrende yrkesliv som 
kjemiingeniør i prosess- og offshore 
industri. 
Det var en kjempeovergang; - å delta
i en tjeneste med fokus på enkeltmen-
nesker i livskrise, medmenneskelighet, 
sorger og gleder, tro, håp og kjærlig-
het, på liv og død.  
For meg er denne tjenesten uhyre 
berikende � å få se livet fra en helt 
annen synsvinkel, å kunne være til 
trøst og lindring for medmennesker 
i krise; noen ganger tungt og sjokke-
rende, andre ganger glederikt, hele
 tiden utviklende, og jeg tør si fored-
lende for oss frivillige medarbeidere.” 
Nytt innføringskurs for frivillige 
medarbeidere starter mandag 19. 
september.  

Ta kontakt med oss for nærmere 
informasjon.  
Ring 32 89 60 07 eller skriv en 
e-post: buskerud@kirkens-sos.no 
Klikk også innom våre nettsider 
www.kirkens-sos.no 

Sorg og sorggrupper

Kirkens SOS i Buskerud

trenger flere frivillige. Ta kontakt!
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 Solsetra (i Nedre Eiker):

23. juni    St. Hans-aften for hele familien
24. - 26. juni Minileir, barn opp til 1. kl med voksenfølge
29. juni - 1. juli Oppdagelsesleir 2.- 4. klasse
 4. - 7. august  Krepseleir 5.- 7. klasse
12.- 14. august  Tenweekend

Fjordglimt (i Bamble):

17. - 19.  juni  Minileir, barn opp til 1. kl med 
 voksenfølge
23. juni      St. Hans-aften for hele familien
28. juni - 1. juli  Safarileir 5. - 7. klasse
18. - 24. juli    Familieleir
27. - 31. juli  ”Eldrebølgen” seniorleir
9. - 12. august  Oppdagelsesleir 2. - 4. klasse

Solsetra Misjonssenter ligger ved Hagatjern mellom 
Konnerud og Mjøndalen.

Fjordglimt Leirsted ligger ved sjøen ved Sekkekilen 
i Bamble kommune.  Her samles barn og unge for å få 
nye venner, treffe gamle kjente og bli kjent med Jesus og 
misjon.  Det blir god tid til leking og bading.
                    
Dersom du kan tenke deg å være med på en av disse 
leirene eller om det er noe du lurer på, så ta kontakt.  
Vi sender program med opplysninger.

Det Norske Misjonsselskap, 
Nedre Storgt. 31, 3015 Drammen
Tlf. 32 83 38 05, tirsdag til fredag 9 – 15.  
E-post: tevebu@nms.no

PÅ  PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Lyst til å reise på sommerleir? Ukens søndagsfilm er…
Søndag kveld er den store fi lmkvelden 

på tv i løpet av uka. Nå kan du bytte ut 

søndagsfi lmen på NRK og TV2 med noen 

fl otte fi lmer fra biblioteket i Åmot kirke.

Fra 1. mai er det mulig å låne mange nye titler for folk i 
Modum. Filmene er enten direkte basert på bibelhisto-
rier eller har en tydelig link til den kristne tro. Mange 
av dem har allerede vært vist på NRK. DVD- filmene er 
kjøpt inn med midler fra det
Schwartziske legatet og er til-
tenkt konfirmantundervisningen. 

Men i stedet for at filmene blir 
stuet bort i et skap og bare brukt 
noen ganger i løpet av året vil de 
nå bli gjort tilgjengelig for hele 
Modums befolkning gjennom 
filialen i Åmot kirke. Å se filmer 
om kjente bibelske personer gir 
en annerledes opplevelse av de 
kjente bibelhistoriene. 
God filmkveld!

Følgende titler er tilgjengelig i 
biblioteket i Åmot kirke :

Abraham

Jakob

Josef 

Moses

Samson

David 

Salomo 

Jeremia 

Ester

Jesus 

Paulus 

Genesis 

Johannes Åpenbaring

The Passion of Christ

The Gospel of  John

Luther

Bruce Almighty

Life of Brian

Få med deg radioandakter på 
Radio R-35! 

Hver onsdag og fredag 
kl. 08.15 og 16.15!
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Konfi rmanter i Modum sokn 2005

BUSKERUD: Nykirke 5. juni  kl.11.00

Thomas Berg                                     
Mari Enger Gulbrandsen                
Morten Heia                                     
Even Hoffart                                    
Henning Kleven                              
Håkon Kleven                                 
Anette Kollerud                              
Michelle Irene Lee                          
Live Utsigt Midtskogen                 
Even Andreas Tandberg Nygård   
Maren Tandberg                                
Mats Andreas Tandberg                  
Stine Thingelstad                            
Ole Christopher Trondsen          
Tina Tvenge                                  
Kim Andrè Wahlstrøm               
Anja Westergård                         
Snorre Spilling Øvereng             
Alexander Aass                           

ENGER:  29. mai  kl. 10.30 

Kristin Knutsen Bjørndalen               
Lisbeth Døviken                                
Christoffer Flaglien                           
Birgitte Hovde                                   
Line Kittilsen                                     
Pål Magnus Kristensen                      
Linda Magnes                                    
Tron Martin Myhren                         
Jonas Olsen                                       
Birthe Holck Pettersen                      
Pia Mari Brill Skuterud                     

ENGER: 29. mai kl.12.15

Kristian Brenne                                 
Joachim Bretvik                                
Anders Hoffart Bøhn                          
Rebekka Foslien                                 
Tommy Furuseth                              
Ole Anders Gulbrandsen                  
Anne-Berit Knudsen                         
Daniel Madsen                                 
Siri Merethe Nilsen                          
Martine Pettersen                              
Ina Pierron                                        
Michelle Slatter                               

GEITHUS 22. mai I Heggen kl. 10.30

Sindre Andersen                                
Thomas Frøyd                                   
Odd Vidar Hansen                           
Tom Erik Haug                                
Simen Lindegaard Heian                
Tina Helene Henriksen     

Karianne Holstad                               
Thomas Jensen                                   
Hege Johannesen                               
Kristoffer Lund                 
Petter Erik Persen            
 Jon-Kristian Olsen Rundhaug     
Eilef Sandnæs            
Espen Solheim                                   
Kristin  Støver                                   

RUD 5. juni – kl.11.00

Marie Bergo              
Ingvild Finsrud          
Marita  Lilja Grønhovd         
Marthe Karoline Grønvold         
Joachim Håvet Dennè Grøsland              
Martine Ruud Hilsen        
Ida Hope                
Thor Henning Jahren        
Mari Åste Jørstad          
Caroline Lindrupsen       
Mattias Hoon Solheim             
Ingunn Lægreid Thomassen           
Camilla Sophie Kristiansen Wahlstrøm  

SNARUM 22. mai – kl.12.00

Robin Thue Andersen       
Steffen Dahlen                                   
Marte Glømme           
Veronica Brinken Holmen                  
Petter Skretteberg Håkonsen              
Kim Andre Larsen Indresæter            
Mette Johansen                            
Reidar Rauland Johansen                   
Maren Cecilie G. Kopland                 
Peder Edvard Korsbøen                     

Simen Lobben                                    
Siri Malen Mørch                         
Kristine Pedersen                           
Anders Berg Skjelbred                       
Håkon Berg Skjelbred                        
Ole Kristian Skålien                           
Chrisander Stene                
Marit Sund                                         
Tina Marie Torgersen Valberg          

Heggen  lørdag 28. mai - kl.13.00

Anette Andersen
Ann-Merethe Thorsby Andersen
Lill Jeanett G. Andersen
Thomas Løkka Andersen
Kjersti Martine Bjølgerud
Anette Bottegård
Silje Engedal
Øyvind Enger
Mads Brandt Fjeld
Christoffer Fjeldheim
Thomas Hansen
Simen Stusvik Haug
Lene Hjelmesæth
Espen Kind
Felicia Skjerven Kristiansen
Miriam Skjerven Kristiansen
Ida Marie Laache
Julie Langedal
Cecilie Nilsen
Silje Kind Oldervik
Ida Gramstad Rolfsnes
Kristoffer Sørensen
Anita Stefferud
Ann Kristin Wigdal
Hanna Louise Øien 

Heggen søndag 29.mai - kl.11.00

Øyvind Johannes Amble
Guro Hovde Brunæs
Tone Severinsen Dahlen
Bjørnar Engen
Tone Granum
Sindre Karlsen Gravningen
Jan Henrik Hervig
Lena Holmen
Andre Hovde
Mats Jarness
Camilla Myhren
Kristine Rogstad
Guro Rundbråten
Ole Kristian Skretteberg
Heidi Vego
Ingvild Aabye
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Pinsen 
på ett 
minutt!
Gud ga sin egen ånd til alle mennes-
kene på Pinsedagen.
Vi feirer pinse fordi det var den dagen 
da Den Hellige Ånd ble gitt til alle 
mennesker som knytter seg til troen. 
Dette er faktisk en av de største 
begivenhetene i den kristne tro. For 
det var på pinsedagen at den første 
kristne menighet/kirke ble opprettet 
og spredingen om budskapet om Jesus 
startet. 
Å motta Den Hellige Ånd som de 
første kristne gjorde på pinsedagen vil 
si å få en kraftutrusting som gjør en
frimodig og til å virke i den over-
naturlige kraften som Gud har. Dette 
er drivkraften i menigheten og den 
enkelte kristnes liv.
Den Hellige Ånd hjelper oss til å tro, 
veilede, foreta gode valg, oppmuntre 
oss, gi oss livskraft og energipåfyll.
Ta en fjernstyrt bil, fin å se på, skapt 
til å bevege seg. Gir du den batterier, 
ja da lever den.
Slik er også Guds ånd ment. Hjelpe 
oss mennesker til å leve det liv han i 
utgangspunktet skapte oss for å leve.

Det er løfterikt når to freske jenter
 i 20-årene i løpet av påsken konklu-
derer med at de aldri mer vil kjøpe 
ukebladet Det Nye fordi de er for-
tørnet over innholdsmessig lavmål. 
Løfterikt fordi marsnummeret som 
oppbyggelig påskelektyre har som en 
av sine hovedartikler: 
«30 sexy must før du fyller 30». Over 
fire sider bretter forfatteren ut de 30 
tingene du bare må gjøre før du fyller 
30: «Det er ikke meningen å stresse deg, 

men du lever bare en gang, ikkesant? 

Her er 30 sexy erfaringer du bare bør 

gjøre deg før du fyller 30».

Over streken

Ikke kjenner jeg artikkelens kvinnelige 
forfatter, heller ikke hennes kilde 
eller bakgrunnen for at artikkelen 
er kommet på trykk. Ikke vet jeg 
om dette er hennes egne føringer 
eller om artikkelen er ironisk ment. 
Uansett,hvordan skal leseren være 
klar over det? Ta i alle fall en kikk på 
noen av de 30 tingene du bare må 
gjøre hvis du ikke vil fremstå som en 
reaksjonær fossil, en pudding av en 
festbrems eller en tåpe som svikter 
livets muligheter:
Råd 4: «Inviter med deg en mann 
du nettopp har møtt. Si «du kan 
overnatte, men det blir ingen sex», 
og ta ham deretter med på alskens 
erotiske utskeielser - bortsett fra 
penetrering. Du har jo ikke hatt 
sex, eller hva? Slik kan du dessuten 
fortsette å påstå at du aldri har hatt 
en one nightstand.»
Råd 10: «Forfør noen du absolutt 
ikke burde ha sex med, som din 
bestevenninnes bror eller din brors 
beste venn. Tilbring deretter det 
neste halvåret med å håpe på at ingen 
finner det ut.»
Råd 22: «Ha sex i fylla. Det blir sjelden 
bra, men det husker du antagelig ikke 
likevel.»
Råd 29: «Ha en «spesiell venn» du 
kan ha uforpliktende sex med når du 
måtte ha lyst. Det er jo bare sååååå 
Sex og singelliv. Sååååå independent 
Woman.»

Vulgærpropaganda

Sexualismen er i ferd med å ta rotta 
på pirrende sanselighet og realistisk 
intimitet. Det er snart utenkelig både 
for de tabloide aviser og ukeblader å 
designe en forside uten sex som et 
eller annet blikkfang. Kvinner og 
karer fôres med flåsete og urealistisk 
vulgærpropaganda der taperne er 
mennesket, slik vi fikk det fremstilt i 
Patric Marbers utmerkede forestilling 
«Nærmere» på Oslo Nye Teater for 
noenår siden. En av hovedpersonene, 
Alice, sier: «Vi glor opp i hverandres 

kjønnsorganer som om vi tror at der

finnes svarene på alle våre livsspørs-

mål. Gårsdagens puritanisme var sex 

uten kjønnsorgan. Dagens erotikk

er sex uten ansikt.» 

Det er høyst forståelig at den 
amerikanske psykologen Rollo May 
oppgitt konkluderer: «Menneskets 

dilemma i dag er at vi har flyttet 

fikenbladet fra kjønnsorganet til 

ansiktet.»

Jeg håper ukebladet Det Nye tar 
imot utfordringen fra Oslo Nye, tar 
en smule selvkritikk, og heller gir 
livsassistanse til gutter og jenter, 
kvinner og menn som leter etter 
noe som ligner et liv. For det er her 
utfordringen ligger i dag:

Hvordan få til et liv hvor sex og 
sanselighet blir en del av et realistisk 
liv og samliv? Hvordan skape gode 
relasjoner der det er dekning for 
intimitet og fortrolighet? Hvordan 
komme på sporet av sammenhengen 
mellom varighet og varme? Det er 
flere enn vi er klar over som i god 
tid før de fyller 30 med smerte har 
innsett at den som alltid gjør det han 
har lyst til, snart ikke lenger har lyst 
til det han gjør. Det er ikke tilfeldig at 
Søren Kierkegaard utfordrer: «Først 
danser mennesket med lysten en 
livsglad dans. Så danser lysten med 
mennesket dødsdansen.»

Per Arne Dahl

Makan til søppel
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RADIO MODUMMedia med mening

FM 10?,3 – 104,3 – 107,5

Tankestreif, gospel og åndelige viser på 
Radio Modum 

i LUNSJTIMEN kl. 11 mandag
og KILDEN kl. 13.00 torsdag! 
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Navn F.år  Kirke Dato

Inga Marie Flaglien 1921 Heggen  25.01.2005
Birga Hagen Johansen 1912 Modumheimen kapell 25.01.2005
Olaf Halvorsen 1910 Heggen 26.01.2005
Eugen Dahlen 1919 Heggen 27.01.2005
Finn Larsen 1928 Heggen 27.01.2005
Thorleif Flaget 1932 Nykirke 28.01.2005
Margit V. Christoffersen 1914 Åmot 03.02.2005
Margit Skinstad 1913 Vestre Spone 04.02.2005
Trygve Sjølie 1927 Nykirke 07.02.2005
Anders Gunnerud 1917 Nykirke 09.02.2005
Birger Bromark 1919 Heggen 10.02.2005
Trond Haslene 1965 Nykirke 15.02.2005
Rolf O. Bråthen 1924 Heggen 18.02.2005
Bjørn Hansen 1940 Heggen 18.02.2005
Kristiane Marie Dalby 1922 Modumheimen kapell 22.02.2005
Gunnar Haugerud 1914 Heggen 23.02.2005
Else Margarethe Nesttun 1930 Heggen 23.02.2005
Einar Hovde 1939 Åmot 24.02.2005
Kåre Johansen 1911 Snarum 25.02.2005
Bjørn Omar Kind 1935 Heggen 25.02.2005
Olav Esperum 1930 Heggen 01.03.2005
Aud Elisabeth Kristiansen 1931 Vestre Spone 02.03.2005
Bjarne Skinstad 1918 Heggen 02.03.2005
Rolf Nordmarken 1926 Heggen 03.03.2005
Karl A. Lobben 1910 Nykirke 03.03.2005
Magnhild Fosnæs 1920 Heggen 08.03.2005
Knut E. Skinnemoen 1913 Åmot 08.03.2005
Tor Braathen 1917 Heggen 09.03.2005
Erling Haugerud 1921 Ringerike krematorium 10.03.2005
Anna Marie Svendby 1916 Rud 10.03.2005
Margit R. Thorseth 1920 Heggen 11.03.2005
Lilly Alvilde Bakken 1923 Vestre Spone 15.03.2005

Navn F.år  Kirke Dato

Anne Karin N.Ellingsen 1912 Heggen 16.03.2005
Arvid Lund 1921 Heggen 16.03.2005
Anne Kari Grønvold 1968 Nykirke 17.03.2005
Wichtoria Knivebakken 1915 Vestre Spone 18.03.2005
Oddmund Tandberg 1922 Nykirke 22.03.2005
Arne H. Drolsum 1927 Rud 23.03.2005
Haldis Berget 1938 Snarum 29.03.2005
Margot Skinstad 1907 Heggen 30.03.2005
Edith Johanne T. Frydenlund 1920 Nykirke 31.03.2005
Henry Hansen 1915 Heggen 01.04.2005
Gunnar Bjerke 1914 Heggen 05.04.2005
Ella Stensrud 1921 Nykirke 05.04.2005
Christian Magnus Strand 1916 Åmot 06.04.2005
Kristoffer Berg 1927 Heggen 07.04.2005
Torbjørg Engelstad 1932 Heggen 07.04.2005
Else Skretteberg 1920 Snarum 08.04.2005
Kari Helene Iversen 1923 Snarum 08.04.2005
Eina Marie Skretteberg 1917 Heggen 12.04.2005
Svend Roland Karlsen 1931 Heggen  12.04.2005
Knut Bjørnstad 1929 Heggen 13.04.2005
Ørjan Ørjansen 1936 Heggen 14.04.2005
Bergliot Konstance Trollerud 1922 Heggen 15.04.2005
Kjell Gustav Arnesen 1932 Heggen 19.04.2005
Anna Margrethe Skinstad 1925 Heggen 19.04.2005
Georg Johan Esperum 1926 Heggen 20.04.2005
Agnette Tandberg 1918 Åmot 21.04.2005
Knut Hovland 1946 Heggen 21.04.2005
Rolf Bårud 1920 Åmot 22.04.2005
Tordis Kristine Hjallen 1934 Heggen 22.04.2005
Arnhild Lobben 1932 Nykirke 26.04.2005
Frode Rolf Bjørkevik 1954 Åmot 28.04.2005
Antonette H. Formo 1914 Åmot 29.04.2005

SLEKTERS  GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Alexander Andresen 30.01.2005 Nykirke
Anine Strandbråten Raaen 30.01.2005 Nykirke
Oda Rishovd Aasmundrud 30.01.2005 Snarum krk.
Emine Katrin Antonsen Ellefsen 06.02.2005 Åmot krk.
Ottar Hellerud 06.02.2005 Vestre Spone
Frida Cornelia Kvalsvik Hermansen06.02.2005 Åmot krk.
Eilin Midtskogen 06.02.2005 Åmot krk.
Hanna Christiansen Wang 06.02.2005 Heggen kirke
Lars Øvereng Hovde 13.02.2005 Åmot krk.
Aslak Aasand 13.02.2005 Åmot krk.
Maren Tandberg 16.02.2005 Nykirke krk.
Eline Lærum Poulsson 20.02.2005 Olavskirken
Sunniva Agathe Raaen 20.02.2005 Heggen krk.
Malene Hovde Østvold 20.02.2005 Heggen krk.
Eva Marie Brulid Blix 06.03.2005 Rud krk.
Maja Dokken 06.03.2005 Heggen krk.
Synne Skomsøy 06.03.2005 Heggen krk.
Lill Jeanett Grøsland Andersen 09.03.2005 Vaaraan

Navn Dåpsdato Kirke

Ørjan Stensby Bønsnes 13.03.2005 Heggen krk.
Martine Moe Martinsen 13.03.2005 Åmot kirke
Vetle August Thomsen 13.03.2005 Åmot kirke
Mina Størby Ueland 13.03.2005 Olavskirken
Victor Johan Vestersjø 20.03.2005 Nykirke krk.

Mie Knutsen Solberg 27.03.2005 Heggen krk.
Line Skinstad Solbakken 10.04.2005 Heggen krk.
Sondre Strømeng 10.04.2005 Heggen krk.
Mathilde Grønland Andresen 17.04.2005 Heggen krk.
Sondre Drolsum 17.04.2005 Heggen krk.
Andrine Skinstad Jensen 17.04.2005 Åmot kirke
Henrik Havdal Jensen 17.04.2005 Åmot krk.
Lukas Johan Moberget 17.04.2005 Heggen kirke
Emma Huseth Mortensen 17.04.2005 Heggen kirke
Emma Therese Bjerke Nilsen 17.04.2005 Heggen krk.
Andreas Wittenberg Oddby 17.04.2005 Åmot krk.



Returadresse:

Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
Fulldistribusjon B

Mai
15. mai – Pinsedag

Joh. 14: 23 - 29

Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen

Åmot kl.11.00. Runar J. Liodden & John Kristian Rolfsnes.

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.10.15. Lise Wold Kleven og Stian Tveit
Snarum kl.11.00. Arild Løvik og Untersontheim Tensing
Åmot kl.11.30. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.10.00. Familiegudstjeneste

22. mai – Treenighetssøndag

Joh. 3:1 - 5

Heggen kl.10.30. Konfirmasjon. Arild Løvik, Jon Mamen og 
Knut Johnsen
Snarum kl.12.00. Konfirmasjon. Arild Løvik og Knut Johnsen
Gruvetråkka kl.11.00. Runar J. Liodden og Håvard Svendsrud.
Åmot kl.19.00. Tro og lys-gudstjeneste
Olavskirken kl.11.00. Inger Ma Bjønnes

Lørdag 28. mai

Heggen kl.13.00. Konfirmasjon. Jon Mamen, Arild Løvik og 
Knut Johnsen

29. mai – 2.s.e.pinse

Luk. 16:19 - 31

Heggen kl.11.00. Konfirmasjon. Jon Mamen, Arild Løvik og 
Knut Johnsen
Åmot kl.10.30 og 12.15. Konfirmasjoner. Runar J. Liodden og 
Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00. Notto Thelle

Juni
5. juni – 3.s.e.pinse
Luk. 14:16 - 24

Rud kl.11.00. Konfirmasjon. Arild Løvik og Knut Johnsen 
Nykirke kl.11.00. Konfirmasjon. Runar J. Liodden og Stian 
Tveit
Olavskirken kl.11.00. Berit Okkenhaug

12. juni – 4.s.e.pinse

Hos. 14:2 - 5

Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00. John Kr. Rolfsnes

19. juni – 5.s.e.pinse

Matt. 7:1 - 15

Butjern kl.11.00. 
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00. Steen Bonde

23. juni – St.Hansaften

Viker kirkeruiner kl.18.00. Jon Mamen

26. juni – 6.s.e.pinse

Luk. 5:1 - 11

Heggen kl.11.00. Jan Egil Heier 
Nykirke kl.11.00. Jon Mamen og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00. Leif G. Sandvand og John Kr. Rolfsnes

Juli
3. juli – 7.s.e.pinse

Matt.5: 20 -24

Snarum kl.11.00. Jon Mamen og Anne Hæhre
Åmot kl.11.00. Runar J. Liodden

10. juli – 8.s.e.pinse

1.Mos. 1: 1 - 18

Heggen kl 11.00 Runar J. Liodden

17. juli – 9.s.e.pinse

Matt. 7: 15 - 20

Heggen kl 11.00. Jon Mamen

24. juli – 10.s.e.pinse

Matt. 25: 14 - 30

Heggen kl 11.00 Jon Mamen
Åmot kl 11.00 Per Arne Dahl

29.juli – Olsok

Luk. 22: 24 - 27

Snarum kl 18.00 Runar J. Liodden

31. juli – 11.s.e.pinse

Rom. 9: 1 – 5; 10: 1 - 4

Vestre Spone kl 11.00 Jan Egil Heier

August
7. august – 12.s.e.pinse
Luk. 18: 9 - 14

Heggen kl.11.00. Jan Egil Heier 
Åmot kl.11.00. Runar J. Liodden

14. august – 13.s.e.pinse

Mark. 7: 31 - 37

Rud kl.17.00. Jan Egil Heier
Olavskirken kl.11.00. Modum Bad-dagen

GUDST JENESTER


