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   Evt eller e.Kr.?
Har du lagt merke til noe nytt på forsiden av menighetsbladet? Se på forsiden 
en gang til! Endringen er ikke så synlig, men nå er e.Kr. føyd til årstallet. Denne 
detaljen er en påminnelse om at årstallet 2005 har utgangspunktet sitt i Jesu 
fødsel som vi om få dager feirer sammen. 

For noen år siden oppdaget jeg en alternativ forkortelse til e.Kr. i boken ”Øyeblikkets 
tyranni” av Thomas Hylland Eriksen - Evt. Evt står for etter vår tidsregning. Denne 
forkortelsen skjuler linken til Jesus og gjør uttrykket mer politisk korrekt. Kanskje 
vil den nye forkortelsen bli brukt med selvfølge i historiebøker om få år.   
Hvorfor skjer slike endringer? Er vi blitt så redde for å ikke støte noen, at vi gir slipp 
på tradisjonen og kulturen vår? Er vi så opptatt av å være åpne og inkluderende at vi 
ikke lenger tør å stå for noe? 

En bydel i London har i år lagt ned forbud mot enhver link mellom julefeiringen og 
Jesus i det offentlige rom. Restriksjonene omfatter plakater og skilt, markedsføring 
i butikker og lignende. Blant annet er ordet Christmas erstattet av Winter lights. I fjor 
fikk en skole i Italia stor internasjonal oppmerksomhet da de ville endre teksten i en 
kjent kristen julesang for å gjøre den mer ”spiselig”. Her hjemme har NRK de siste 
årene hatt kritiske innslag i Dagsrevyen om hvorvidt skolegudstjenester er den rette 
juleavslutningen for elever og lærere i vår tid. Dette er noen av flere episoder som 
avslører en kritisk innstilling til den kristne tro i det offentlige rom. Denne troen har 
preget samfunn og kulturliv gjennom mer enn 1000 år. Jeg er ikke motstander av en 
debatt, men jeg undrer meg over den følsomme og kritiske holdningen til Jesus. Han 
kom med et gledens budskap. Jesus sa: ”Herrens Ånd er over meg, for han har salvet 
meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger 
skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år 
fra Herren.” (Luk 4,18-19) Hva er man egentlig redd for?

Tidligere sto kristendommen sterkt i Europa – i skoler og universiteter, i folks 
hverdager og høytidsstunder. Nordmenn og andre europeere ble sendt ut i hopetall 
til fjerne himmelstrøk for å fortelle om Jesus. Nå er situasjonen i ferd med å bli 
snudd på hodet. I Afrika, Asia og Sør-Amerika slår den kristne tro dype røtter og 
preger familier og lokalsamfunn. Mennesker fra disse kantene av verden begynner nå 
å komme til oss for å dele budskapet om Jesus. Dette budskapet som også forteller 
at Jesus – Menneskesønnen – en gang kommer tilbake, ikke som et lite barn, men 
som universets konge. Da er ordene fra Jesus til ettertanke for oss i Modum og 
landet vårt for øvrig: ”Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på 
jorden?” (Luk 18,8)

Evt eller e.Kr.? Kun tre bokstaver, men ingen uviktig detalj. La oss ikke gjøre Jesus 
til evt – noe vi eventuelt tar med hvis det passer eller hvis vi får tid. La oss i 
stedet lete e.Kr. La oss gi rom for juleevangeliet og de kristne julesangene i 
feiringen vår. Her ligger den verdifulle skatten som vi kanskje har glemt eller 
ennå ikke har funnet!

Ha en velsignet julehøytid og nyttårsfeiring!
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En mann i sin absolutte midtlivskrise 
beskrev seg selv på følgende måte: «Jeg 
hadde alt, men glemte å dele, og det var 
det hele!» Hans selverkjennelse minner 
om hovedpersonens erkjennelse i 
Edvard Hoems roman, «Soga om Tom 
Bergmann.» Også han ser tilbake på et 
liv som ble feil: «Alt eg tok i vart til gull, 
men det vart ikkje til liv!»

Begge disse karene bekrefter 
det de fleste av oss vet: Det er ikke 
nødvendigvis en sammenheng mellom 
levestandard og livskvalitet. Det er 
heller ikke noen automatikk i at den 
som har mye også får mer å takke 
for. Til tross for at Norge, av FN, 
for fjerde året på rad, ble kåret til 
verdens beste land å leve i, er det mer 
uttrykt misnøye og klaging i landet 
vårt enn noen gang. Vi merket det i 
årets valgkamp, og vi møter misnøyen 
sterk og intens i uttallige avisinnlegg og 
diskusjoner mennesker imellom. I stor 
grad tar vi livet for gitt og hverandre 
som en selvfølge. Ja, det siger en eim 
av utakknemlighet inn over vår nasjon, 
og ord som takknemlighet er i ferd 
med å bli et fremmedord slik ordet 
nøysomhet er plassert på museum for 
godt.

Dette er litt pussig. En skulle jo 
trodd at det hadde fylt oss med litt 
glede og stolthet dersom det var sant 
at Norge var verdens beste land å leve 
i. Og en skulle kanskje trodd at denne 
gleden og stoltheten hadde vart noen 
dager utover høsten! Men den gang ei! 
Vi er på klagetoppen, og vi karrer til 
oss etter beste evne, selv om vi har en 
anelse om at vi ikke blir mer lykkelige 
av det. Søren Kierkegaard avslører 
våre forsøk på snarveier til lykke: «Hvis 
lykken blir et mål i seg selv, opphører den 
å være lykke». Lykke og livskvalitet har 
det ved seg at de alltid er en frukt av 
gode investeringer. Hvis vi alltid gjør 
det vi har lyst til, har vi snart ikke lyst 
på det vi gjør. Sånn sett kan vi gjerne 

utfordre hverandre som de gamle 
westernheltene: «Penga eller livet?»

Denne julehelgen er det derfor på 
høy tid å la vår misnøye bli møtt av 
et mysterium. Det er tid for å la våre 
hastige livshjul stanse og bli møtt av 
et juleevangelium. ”Tiden er kommet, 
Guds rike er nær. Vend om og tro på 
evangeliet”, sa Jesus helt i starten av sin 
gjerning.

Det er politisk korrekt og svært 
vanlig å være opptatt av miljøvern og 
forurensning av natur og miljø. Samtidig 
er vi i ferd med å neglisjere det indre 
miljøvern, og vi blåser en lang marsj 
i den økende forurensning av sinnet 
og av samlivene våre. Det er ikke det 
spor rart at ektefellen til den mannen 
jeg nevnte innledningsvis ropte ut: «Jeg 
orker ikke lenger en tilværelse. Jeg vil ha 
et liv!»

Hennes mann hadde alt, men glemte å 
dele, og det var det hele. Og der satt 
de innerst i fjorden mens isen hadde 
lagt seg, og de visste ingen vei ut i åpen 
sjø. De var fanget av sin misnøye, og 
oppdaget altfor sent at deres valg og 
livsstil ikke hadde gitt dem en sjanse til 
å høste gode frukter.

«Jeg hadde alt, 
men glemte å dele, 

og det var det hele!»

Derfor er det god mening i å minne 
oss alle på at julen for 2000 år siden 
kom det en mann som hadde alt, og 
husket å dele. Og det er faktisk det 
hele! Det er julemysteriet i en sum. 

Og den som lar sitt livs misnøye møte 
dette mysterium har en unik sjanse til 
å oppdage at «Gud ikke bare er i det 
høye og hellige, men også hos den som 
er knust og nedbøyd i ånden». 

Han sier selv: 
«Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og 
gjøre de knustes hjerter levende».

Jesus hadde alt, og husket å dele. Det 
kan bli din glede!
Ja, når misnøyen din møter julens mys-
terium, kan du rett og slett få del i en 
ny livssammenheng, slik den danske sal-
medikteren Grundtvig uttrykker det:

Du som har deg selv meg givet,
la i deg meg elske livet,
så for deg mitt hjerte banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.

 Velsignet jul!

Per Arne Dahl 
er prest i Åmot kirke, 

statsstipendiat og aktuell 
forfatter med boken: 

«Oss syndere imellom», 
på Schibsted forlag.

Julebetraktning

Misnøye og mysterium
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Det skjedde i de dager at det gikk ut 
befaling fra keiser Augustus om at hele 
verden skulle innskrives i manntall. 
Denne første innskrivning ble holdt 
mens Kvirinius var landshøvding i 
Syria. Og alle drog av sted for å la seg 
innskrive, hver til sin by. 

Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea 
opp til Judea, til Davids by Betlehem, 
siden han var av Davids hus og ætt, for 
å la seg innskrive sammen med Maria, 
sin trolovede, som ventet barn. Og 
mens de var der, kom tiden da hun 

skulle føde, og hun fødte sin sønn, den 
førstefødte, svøpte ham og la ham i en 
krybbe. For de fant ikke husrom noe 
sted. 

Det var noen gjetere der i nærheten 
som var ute på markene og holdt 
nattevakt over flokken sin. Med ett 
stod en Herrens engel foran dem, og 
Herrens herlighet lyste om dem. De 
ble overveldet av redsel. Men engelen 
sa til dem: 

«Frykt ikke! 

Se, jeg forkynner dere en stor glede, en 
glede for hele folket: I dag er det født dere 
en frelser i Davids by; han er Messias, 
Herren. Og dette skal dere ha til tegn: 
Dere skal finne et barn som er svøpt og 
ligger i en krybbe.»

Med ett var engelen omgitt av en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud 
og sang: 

«Ære være Gud i det høyeste og fred på 
jorden blant mennesker som Gud har 
glede i!»

Nelliker eller liljer? Kanskje det passer 
bedre med roser likevel? Skal de være 
røde, gule eller oransje? Avskårne eller 
i potte? Og hvor lenge vil de holde seg? 
Når svigermor skal foræres en bukett 
blomster er det mange ting å ta hensyn 
til. Men blomstenes historie, spør vi 
etter den? Hvor er rosene produsert? 
Og hvordan?

Kenyas blomsterindustri sysselsetter 70 
000 mennesker, de fleste kvinner. Etter 
rykter om underbetaling og helsefarlige 
arbeidsforhold ble bransjen undersøkt 
av Kenya Human Rights Commission i 
2002. Rapporten var urovekkende. Den 
forteller om arbeidere som håndterer 
helsefarlige sprøytemidler uten verne- 
utstyr. Ofte bor de i overfylte lokaler, 
og vanlig lønn når ikke én US dollar 
for en arbeidsdag på 8 til 12 timer. 
For industrien er det viktigere å holde 
kostnadene nede slik at prisen kan 
konkurrere på vestlige markeder. De 
lave produsentprisene gjør det også 
vanskelig for små familiebruk å hevde 
seg i konkurransen. Konsekvensen for 
mange er at de må flytte fra gårdene 
sine.

Men noen kenyanske produsenter går 
motsatt vei. Karen Roses sysselsetter 
800 mennesker, og er eksempel på 
et selskap som arbeider systematisk 
for å bedre arbeidsforholdene. Dette 
omfatter innkjøp av verneutstyr, årlige 
helseundersøkelser av sine ansatte, samt 
tre måneders svangerskapspermisjon. I 
tillegg gir bedriften støtte til det lokale 
sykehuset. Blomstene fra Karen Roses 
er sertifisert av det internasjonale Fair-
trade (rettferdig handel)-systemet.  Gjen- 
nom denne ordningen er produ- 
senten sikret en stabil og god pris. Til 
gjengjeld må en del av overskuddet 
investeres til beste for arbeiderne og 
lokalsamfunnet. 

I Norge får du nå kjøpt roser som følger 
Fairtrade-standardene, og disse bærer 
merket Max Havelaar. For kjøperen er 
dette forsikringen om at produksjon 
og handel har foregått på en anstendig 
måte. Bruk den makten du har som 
kunde, og spør etter Max Havelaar-
roser i Modums blomsterbutikker! 
Foreløpig finnes rosene kun i en av 
de store kjedene (kanskje du finner ut 
hvilken?), men blir etterspørselen stor 

må konkurrentene følge etter. Som de 
gjorde for kaffe. Max Havelaar-merket 
kaffe startet i det små, men er nå å få 
kjøpt i de fleste butikker etter påtrykk 
fra kunder. I kjølvannet har både te, 
bananer, appelsinjuice og ris med Max 
Havelaar-merket fått hylleplass i noen 
av dagligvarekjedene.

Kirken er sterkt involvert i rettferdig 
handel. Både Kirkerådet og Kirkens 
Nødhjelp er blant organisasjonene som 
stiftet Max Havelaar Norge. Kirken 
ønsker med dette å vise oss et konkret 
alternativ til handling i kampen mot 
fattigdomsproblemene. Fattigdommens 
første årsak er den skjeve maktfor- 
delingen i verdenshandelen. Dette må 
vi gjøre noe med! Handel er nødvendig, 
men den må skje på like vilkår.

«Vi trenger ikke veldedighet, vi er ikke 
tiggere. Hvis vi får en anstendig pris 
for kaffen vår kan vi klare oss uten 
veldedighet»  Isaias Martinez, UCIRI, 
Mexico  

Lykke til med rosene til svigermor!

Ole Auen Wiger

Bruk din makt – 
spør etter rettferdige roser

Juleevangeliet
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Du er god nok.
Tenk stort om 
deg selv og det du 
gjør.

Det står noe flott 
i Bibelen:

«Det du har gjort mot en av mine minste, 
har du gjort mot meg» - sier Jesus.

Å gjøre noe godt mot våre barn 
- er altså også å gjøre noe godt mot 
Jesus.
Så verdifull er barna.
Så høyt er vi alle elsket av Gud.

Jeg tenker på mine egne barn.
Det har alltid vært slik at når mine 
barn har det godt, ja, da kjenner jeg 
en ubeskrivelig livsglede.
Når noen hadde det vondt, var lei seg, 
etc., ja, da kjente jeg på en smerte 
selv.
Det er bedre å ha det vondt selv enn 
å se sine egne barn ha det vondt.

Slik er Gud.
Han gleder seg når vi gjør det godt for 
hverandre.
Han har det vondt når noen lider, har 
det vondt.

For han er glad i oss.
Men en kjærlighet som aldri svikter.

«Det er bedre å ha det 
vondt selv enn å se sine 
egne barn  ha det vondt.»

For meg er å tro å høre til et sted.
Jeg hører til hos Gud i gode og 
onde dager.
Som du gjør.

Derfor, kjære mamma og pappa.
Du er god nok.
Du er uerstattelig.
Fortsett med å gjøre det gode mot 
dine barn.

Underlig;  ikke bare barna gleder 
seg da, men også vår Far som er i 
himmelen.

Arild  Løvik

DRYPP FRA DØPEFONTEN
- innspill til opplæring etter dåpen

Kjære mamma og pappa
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Nytt misjonspro- 
sjekt ble forelagt 
i forrige nummer 
av menighetsbla- 
det.

Oppstart av misjonsprosjektet i Modum 
med underskrift av samarbeidsavtalen 
mellom Det norske misjonsselskap og 
Modum menighet, fant sted i Heggen 
kirke 1. søndag i advent i år.  Prosjektet 
har som mål  å bli et prosjekt for hele 
Modum. Derfor  bør flest mulig bli 
kjent med avtalen som kommer her:

Menighetens misjonsprosjekt: 
Diakonalt ungdomssenter i 
Antsirabe på Madagaskar. 
Prosjektnr. 623356.

• Prosjektet synliggjøres gjennom til-
 tak innenfor undervisningsarbeid,  

diakoni, kirkemusikk og fagutvalg for 
misjon.

 De enkelte menighetsutvalg ser 
også på muligheten for å integrere 
prosjektet lokalt. Totalt framkom-

mer forslag til tiltak i Plan for kirken 
i Modum.

•  Misjonsprosjektet blir spesielt nevnt 
i forbønnshandlingen i gudstjenester 
i Modum sokn.

•  Prosjektet markeres igangsatt i en 
gudstjeneste med underskriving av 
avtalen.

•  En årlig gudstjeneste blir spesielt viet 
misjonsprosjektet med informasjon 
og ofring. Det arbeides med å 
synliggjøre prosjektet spesielt ved 
gudstjenestene i Heggen, Snarum 
og Åmot.

•  Det blir lagt til rette for en giver- 
tjeneste.

•  Det lages egen informasjon som kan 
bidra til at hele Modum menighet 
kan identifisere seg med prosjektet.

•  Lokale foreninger i Modum engas-
 jeres i prosjektet.
•  Det arbeides med å opprette venn-
 skapskontakt med menigheten i 

Antsirabe.
•  Menigheten får tilsendt Misjonsti- 

dende gratis som en del av avtalen.

Innsamlingsmål
Første år kr. 1,- pr. innbygger i Modum.
Andre år kr. 1,50 pr. innbygger
Tredje år kr. 2,- pr. innbygger. 

Evalueringsfrekvens
Årlig innad i menigheten i forbindelse 
med rullering av Plan for kirken i 
Modum. Samarbeidsavtalen evalueres 
etter tre år med NMS.

Avtaleperiode: 3 år
 
Gaver til prosjektet  kan gies til 
kontonr. 82200285030 
Merk Diakonalt ungdomssenter i 
Antsirabe prosjektnr. 623356 .

Brosjyre for prosjektet blir lagt ut 
i kirkene i Modum og  på Modum 
kirkekontor.

Harald Kvaase

Kirkeverge

Her er avtalen!

Veistandard på Madagaskar.
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– Et nasjonalt løft for 
samlivsstyrkende arbeid.

 
Barne- og familieminister Kari- 
ta Bekkemellem uttrykte  
regjerningens anerkjennelse    
til Samlivssenteret og Na- 
sjonalforeningen for folke- 
helsen, ved å betegne konfe- 

ransen «Sammen for samliv» for «et nasjonalt 
løft for samlivsstyrkende arbeid.»

Stadig flere tror stadig mindre 
på ekteskapet. Halvparten blir 
jo skilt, ikke sant? Nei, det er 
heldigvis ikke sant. Dessuten er 
det mulig med enkle midler å 
styrke sine sjanser til å lykkes.

Et tall som misforstås mye for tida, er 
en prognose fra Statistisk Sentralbyrå. 
Byrået advarer oss: Om lag 50 prosent 
av alle nye ekteskap vil ende med 
skilsmisse, hvis utviklingen fortsetter 
i samme spor som hittil. TV, radio og 
aviser formidler advarselen videre som 
om det var et faktum at hvert annet 
ektepar blir skilt. 

Så galt er det altså ikke. I det årskullet av 
brudepar som hittil har holdt sammen 
i minst grad - de som giftet seg i 1975 
- er det faktisk ennå to av tre par som 
er gift. Dessuten: Av den tredelen som 
har skilt lag, har sikkert mange gjort 
det av meget gode grunner.

Finnes det hjelp?

Men det er like gode grunner til å 
bekymre seg over tallene. De fleste 
mennesker har et godt og varig samliv 
meget høyt på sitt livs ønskeliste. Gode 
og varige samliv skaper god helse, legger 
til rette for bra økonomi og sikrer barn 
trygg oppvekst. Når vi også vet at mange 
velger samboerskap framfor ekteskap i 
dag, og at samboerpar velger oppbrudd 
enda oftere enn de gifte, er det verdt 

å spørre: Hva er det egentlig som 
fremmer og hva er det som hemmer 
gode og varige parforhold? Kan vi gjøre 
noe for å hjelpe oss selv og par vi er 
glade i, med å lykkes? 

På Modum Bad finnes en liten enhet 
som har slik kunnskap og arbeider med 
å spre den: Samlivssenteret. Vi som 
arbeider der, tar ikke i mot enkeltpar 
som søker hjelp. Dem må vi henvise til 
familiekontorer rundt om i landet, eller 
til våre kolleger i Familieavdelingen. 
Det Samlivssenteret kan tilby, er blant 
annet et kursopplegg som kalles PREP. 
Det finnes i mange ulike utgaver, fra 
luksushelg på hotell til selvstudium-
utgaven Samlivsboken. Samlivssenteret 
selger både boken og pene kurs-
gavekort. Du fikk kanskje en idé nå, du 
som vil gi en julegave med varig verdi 
til din samlivspartner eller til et par du 
setter pris på?

Pararbeid, ikke gruppearbeid

PREP er en amerikansk forkortelse 
som betyr Et forebyggende program 

som styrker samliv. Programmet gir 
trening i god kommunikasjon. PREP er 
ikke terapi, men voksenopplæring, lagt 
opp for par som vil styrke og utvikle 
et forhold som for det meste er godt. 
PREP kan også hjelpe par som strever 
med forholdet sitt, men er problemene 
alvorlige, trengs gjerne noe mer. 

Kursene preges av stor egeninnsats 
gjennom parvise samtaler og øvelser. 
Undervisningen er felles, men parene 
arbeider hver for seg med temaene 
som legges fram. Andre former for 
gruppearbeid brukes ikke i PREP. 
Ingen blir på disse kursene bedt om å 
fortelle andre om sitt samliv eller andre 
private forhold. Det er vitenskapelig 
dokumentert at PREP virker, og 
Samlivssenteret får stadig hyggelige 
tilbakemeldinger fra par som sier de 
har hatt stort utbytte av boken og 
kursene.

Håvard Altern

Modum Bad 
SAMLIVSSENTERET

PREP- julegaven til 
et par du er glad i

Leder Trine Gjermundbo og resten av staben ved Samlivssenteret.
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Åtti prosent av befolkningen døper 
barna sine. Mer enn nitti prosent 
av befolkningen ønsker en kirkelig 
gravferd, og en stor del av norsk 
ungdom kommer til kirken for å la 
seg konfirmere. Likevel er det sterke 
reaksjoner mot å la den kristne tro være 
en sentral bærebjelke i vår kulturarv, 
og økende kritikk mot kirkens forsøk 
på markering av kirkelige høytider 
i barnehage og skole. Høyrøstede 
stemmer ønsker en livssynsnøytral 
stall uten krybbe. Samtidig er det svært 
mange lavrøstede kirkesympatisører 
som kommer til kirken i forbindelse 
med dåp, konfirmasjon, vigsel og 
begravelse. De er glad i kirken sin, litt 
sjenerte når det gjelder egen tro, men 
viser ved sine valg hvilken tilhørighet 
de ønsker for seg og sine.

Verdibevissthet
Et  av hovedpoengene for kirkekritiker- 
ne har vært å fremholde at man ikke 
ønsker et verdinøytralt samfunn, men 
et livssynsnøytralt samfunn. Dette 
høres besnærende ut, men er etter 
mitt syn uttrykk for et urealistisk 
skille mellom noe som dypest sett er 
uadskillelig.
Verdibevissthet blir ikke til i et lufttomt 
rom, men forsvinner i lufttomt rom. 
Verdibevissthet blir ikke til av seg 
selv, men forsvinner helt av seg selv. 
Verdibevissthet vokser ikke frem av 
god vilje og ord alene, men forsvinner 
med ord som forblir alene. Identitet, 
engasjement og gode verdier gror 
frem fra inspirasjonskilder som sterke, 
tydelige fortellinger, gudsbilder, ritu- 
aler og tradisjoner som på en peda- 

gogisk måte gjentas og befester seg 
i menneskene. Det er derfor det 
utkjempes kamper i mediene lokalt 
og sentralt, fordi vi som kirke faktisk 
mener at den kristne tro er en unik 
kilde til gode verdier og skapende 
identitet både for enkeltmennesker og 
samfunn.

«Det handler om vår identitet 
som enkeltmennesker og som 
nasjon.»

Gud vil mennesket godt, og vi mener 
at Juleevangeliet og grunnfortellingene 
i Bibelen om noe som er større enn oss 
selv er avgjørende kilder for kultur og 
identitet som vi fortsatt kan høste gode 
frukter av. Kvinner og menn, unge og 
gamle viser hvem de er ved å komme til 
kirken, benytte seg av kirken og hegne 
om kirken. Høyrøstede kirkekritikere 
får oss altfor ofte til å undervurdere 
mengden og kraften i denne fol-
kekirkelige bevegelsen. Men 
folket viser sin kristne 
identitet ved at de 
faktisk kommer til 
kirken og benytter 
seg av den.

 
Munnkurv? 
Ønsker det norske folk at 
kirkelige medarbeidere blir på-
ført munnkurv og begrenset 
talefrihet i skolegudstjenester og 
ved høytidsmarkeringer? Øns- 
ker alminnelige norske kvinner 
og menn å finne seg i at 
kristendommen ikke skal 
være en normgivende premiss- 
leverandør, men kun en 
fredsæl røst i likestilt partner-
skap med ulike livssyn og 
religioner? Og dette handler 
ikke om kirkelig trostvang eller 
verdimanipulering. Det handler 
ikke om hva vi tror, men om 
hvem vi er. Det handler om vår 
identitet som enkeltmennesker 
og som nasjon.

Ingen tvang
Jeg er overbevist om at majoriteten av 
det norske folk ønsker seg en jul med et 
evangelium og en krybbe med Kristus. 
Dette betyr selvsagt ikke at kirken skal 
ha skjulte eller åpenbare rettigheter 
til å tre noe nedover hodene på men-
nesker som har en annen tro og repre- 
senterer andre kulturverdier. «Tvang til 
tro er dårers tale» skrev salmedikteren 
Grundtvig, og minnet oss på den 
avgjørende kombinasjonen av tyde-
lighet og frittstillelse. l et demokrati 
skal det være en selvsagt rett til å 
melde fritak fra trospåvirkning som 
er uforenlig med eget ståsted. Ulike 
livssyn og religioner skal ha en faktisk 
mulighet til å feire høytider på sin måte 
og ivareta sin kulturarv. Det skulle 
bare mangle! 

Er Norge et Kristent land?
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I november holdt Den Norske Kirke 
sitt årlige ”Storting”, Kirkemøtet, på 
Lillehammer.  For sjette gang  i løpet av 
åtte år fikk jeg gleden av å være delegat 
fra Tunsberg Bispedømme.  

Mitt første Kirkemøte for åtte år siden 
var på mange måter en vond opplevelse, 
der indre kirkelige konflikter og kirke- 
politiske spørsmål om homofiles rettig- 
heter og oppreisning for Taterne var 
på dagsorden.  Den gangen var det 
mange tårer og fortvilelse som preget 
deltakerne underveis og etterpå.  For- 
holdet til norske samer har også vært 
en utfordring for Den Norske Kirke.  
Staten brukte i sin tid Kirken som et ledd 
i fornorskningsprosessen blant nors- 
ke samer, og det er også en sak som 
Kirken har måttet be om tilgivelse for.

Ja, Den Norske Kirke har hatt mye på 
samvittigheten gjennom årenes løp, 
likesom det norske samfunn forøvrig.  
Vi kan aldri løpe fra våre gode eller 
vonde gjerninger, men godt er det 
at både enkeltmennesker og Kirken 
kan få be om tilgivelse og arbeide for 
forsoning, selv om det ikke i seg selv 
kan slette alt galt som ligger bak.  Da er 
det å håpe at fremtiden kan dannes på 
et bedre grunnlag med større forståelse 
og toleranse også fra Kirkens side.

I år fikk jeg gleden av å sitte i komitéen 
som jobbet med Kunst og kultur 
i Kirken.  Utgangspunktet var Kultur- 
meldingen som Kirken har gitt ut 
i år.  Det er en vakker  bok, men 
noen av oss var litt engstelige for at 
den bare skulle bli stående og pryde 
bokhylla på kirkekontoret!  Så vi gikk 

løs på saken i komitéen, fokusert på 
viktige momenter som vi syntes skulle 
være med i kirkens bevissthet omkring 
dette tema:   kirkens rom og menigheten 
som et sted for ulike kunst- og kultur- 
uttrykk, representert ved både amatø- 
rer og profesjonelle musikere, billed- 
kunstnere, dansere, osv.  

Vi ønsket også å legge vekt på barn og 
ungdoms skapende evner og behov for 
å uttrykke seg på sine spesielle måter.  
Likeså ønsket vi å vektlegge fysisk- og 
psykisk funksjonshemmedes evne til og 
glede ved å dele og berike kirkens liv 
med ulike kulturelle uttrykk. Ikke minst 
var SMK-Viking i mine tanker med 
glede.  Det er en gruppe som represen- 
terer seg selv og menighetens kultu- 
relle liv på en livskraftig og suveren 
måte.

Hovedtemaet på Kirkemøtet var Misjon 
og kirkens misjonale oppdrag.  Ikke 
noe lett tema i våre dager, men likevel:  
Når jeg reflekterer over misjons- 
tjeneste under fjerne himmelstrøk, vet 
jeg at tusen på tusen har fått skole- 
gang, sykepleie, infrastruktur, idretts- 
aktiviteter og mye mye mer på grunn av 
misjonstjeneste blant annet fra Norge.  
Jeg har selv blant annet besøkt Bolivias 
høyfjellsområder og fattige indianere i 
millionbyen El Alto, der for eksempel 
Misjonsalliansen har bygget fotballbane 
sammen med kommunen, slik at 
fattige barn og ungdom kan få positive 
opplevelser i en grå hverdag, borte 
fra sult, vold og dop.  Datakyndige in- 
struktører og engelsklærere er på 
jobb for Misjonsalliansen i fattige by-
deler, og skoler blir bygget for å gi rom 
til utdannelse og fremtid.  Tusenvis i 
samme by får mikrofinanslån gjennom 
misjonen, slik at de kan starte sin lille 
bedrift innen håndverk, salg, tjeneste 
eller annet, og på den måten oppleve 
en selvrealisering og verdi ved å slippe 
sult og tigging for seg og sine.  

Fortellingen om Jesus 
er det ingen som blir påprakket, 

men den skjules ikke.  

Og mange kommer til tro fordi 
budskapet er troverdig og gir håp om 
en nåtid og en fremtid.  

Den lutherske kirken i Sør-Afrika var 
representert ved Kirkemøtet.  Kirken,  
som er en frukt av den første tiden 
med norske misjonærer til Zululand 
for mer enn 150 år siden, underskrev 
en samarbeidsavtale med Den Norske 
Kirken onsdag kveld.  Det ble en 
høytidsstund.

Kirkemøtet drøftet også asylsøkeres 
situasjon i Norge.  Vi blir utfordret på
mange områder i vårt samfunn, og 
Kirken må gå foran i å vise en god vei 
til forsoning blant mennesker som er i 
konflikt og nød, i respekt, nærhet, dialog 
og samarbeid med andre trosretninger 
og samfunnet forøvrig.

Kirkemøtet ble de gode samtalers tid, 
i komitéen, rundt måltider, i bitte- 
små pauser, på toget hjemover.  Med 
ydmykhet og respekt husker jeg sam- 
talen med samekvinnen, om hennes 
oppvekst på det fattige småbruket som 
ble nedbrent av tyskerne under krigen; 
samtalen med den homofile, om hans 
kamp for likeverd og respekt i familien 
og i kirken; samtalen med biskop Per 
Oscar Kjølaas, som tidlig i livet lærte seg 
samisk for å tjene sine medmennesker, 
- og som kan fortelle om kirkelige 
stillinger i Finnmark som nå blir utlyst 
for tredje gang, fordi det er så få som 
i dag vil tjenestegjøre i utkantstrøkene;  
og samtalen om det livskraftige folket i 
nord som nå bygger sitt eget ’Modum 
Bad’ i indre Troms, slik at folk i nord 
kan få tjenester innen psykiatri og 
sjelesorg nærmere hjemtraktene.  

Det ble mye god læring og gode   
menneskelige møter i dette Kirkemøtet. 
Mange ganger ble jeg berørt, - og rørt 
til tårer.  Det var mitt siste Kirkemøte i 
løpet av åtte år.  Takk til Menighetsrådet 
i Heggen for at jeg i sin tid ble foreslått 
som delegat til bispedømmerådet.

Elena Eika

Tanker etter kirkemøtet
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

Gudstjeneste før 
julefrokosten?
Mens de fleste moinger ligger under 
dyna og sover har i overkant av 100 
mennesker stått opp og tatt veien 
til Nykirke tidlig 1. juledag de siste 
fire årene. Det har vært en spesiell 
opplevelse å gå eller kjøre opp den siste 
veistubben med lysende fakkelbokser 
på hver side i mørket. I kirken har vi 
fått servert pepperkaker og gløgg og 
fått med oss den tidligste av alle årets 
gudstjenester i Modum med start 
klokka 8. 

I år igjen blir det 
satt opp gratis buss 
fra Hydro/Texaco 
på Geithus kl. 
7.30 som tar opp 
folk langs veien til 
Nykirke. Bussen 
kjører samme vei 

 tilbake etter guds- 
tjenesten. 

Velkommen til en annerledes julefeiring 
i Nykirke! 

Dette skjer i Åmot 
kirke og Nykirke!
Vi ønsker å være et sted med hvilepuls 
og høytid i desember. 

Åmot kirke er åpen på hverdager før 
jul. Her kan du få kaffe, saft, mineralvann 
og vafler i hyggelige omgivelser. 

Kirkerommet er også åpent, her er 
det  rom for å tenne lys og sitte ned i 
stillhet og ettertanke.

• 18. desember I Åmot kirke
 19.00 Café Live. Café kveld med 

lokale artister.

• 19. desember i Åmot kirke
 10.30 Hyggestund.

• 24. desember i Åmot kirke
 14.00 Gudstjeneste. Per Arne Dahl
 15.00 Gudstjeneste. Per Arne Dahl

• 24. desember i Nykirke
 Nykirke kl. 16.15. Runar J. Liodden 

og Knut Johnsen. Åmot horn spiller 
på forhånd.

• 25. desember i Nykirke
 08.00 Juledagsmorgen 
 Gratis buss fra Hydro/Texaco Geithus 

kl. 7.30 via Åmot 7.45 og videre 
via Kongsfoss til Nykirke. Det ser- 
veres gløgg og pepperkaker. 
Gudstjeneste ved Runar J. Liodden, 
Per Arne Dahl og Stian Tveit.

31. desember i Åmot kirke
 Nyttårsaften
 Inviterer Åmot kirke til middag, kaker 

og kaffe og fellesskap. Samlingen 
starter kl. 19.00. Etter gløgg kommer 
kongens tale og det serveres middag. 
Avslutning 22.45.

Det gjør godt å 
snakke om det!
Selvhjelpsgruppene  som frivillighets-
sentralen og menigheten samarbeider 
om er godt i gang i høst. 
   Sorgen etter å ha mistet en av sine 
nærmeste i dødsfall er det som samler 
de fleste gruppene. 
   Men det er også en sorg knyttet til 
det å oppleve at ens nærmeste blir 
rammet av alzheimer eller demens. 
   Derfor er vi glad for å ha fått i gang 
gruppe for pårørende som deler 
denne opplevelsen. 
   Likedan har vi en ny gruppe der med-
lemmene deler erfaringer knyttet til å 
ha overlevd incest.

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

sendes blomster til”) 
• selvmord i nærmeste familie
• å miste foreldre (gruppe for 

voksne)
• å miste barn
• å være incest-utsatt
• å være pårørende til demente

Alle gruppene har plass til nye del- 
takere.

Flere opplysninger kan fåes ved å ta 
kontakt med:
Frivillighetssentralens leder – Tanja 
Tyberg Grøtterud, tlf 32 78 58 40
eller Kirkekontoret i Modum – diakon 
Eli Landro, tlf 32 78 32 30.
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PÅ PLAKATEN
- oppslagstavlen for Modum Menighetsblad

RADIO MODUM
Daglige Tankestreif i Lunsjtimen 

mellom 11.00 og 12.00.
Fra Gospel til åndelige viser i bl.a. 

programmet Kilden 
torsdag 20.00 – søndag 11.00 

og mandag 13.00.

R-35
Få med deg radioandaktene på 

Radio R-35

hver onsdag og fredag 

kl. 08.15 og 16.15

Juletrefest 
på 

Vikersund 
menighetssenter 

torsdag 29. desember 
kl. 17.00

Andakt, gang rundt 
juletreet, leker og 

underholdning, 
servering og nissebesøk.

Heggen menighetsutvalg
arrangør

KOR o2 
synger i Holmen kirke, Sigdal - den 15. 
des. kl. 20.00. Billetter er kr. 125 for 
voksne og 60 for barn.
Ta gjerne med venner, familie og andre 
du unner en god opplevelse.

Hyggebussen
• Mercedes sprinter 96 modell
• 12 seter med sjåfør 
• Heis for rullestol                   

Formålet med bussen er:
å være tilgjengelig for transport av 
funksjonshemmede og andre i tilknyt- 
ning til Modum Menighet.

Sjåføren må ha utvidet sertifikat til 
16 seters buss, og være fylt 23 år. 
Nærmere opplysninger og spørsmål 
om utlån til 
Britt Dahl, 3278 5647 – 90109332,  
britt.dahl@onlin.no

Therkelsen med ny bok!
I «På aleinestien» skildrer Sverre Therkelsen så flott det store gjennom 
de små ting i hverdagen. I denne boken beskriver han hvordan det er å bli 
aleine etter at hans kone døde av kreft. Dette er fine ord til dem som bærer 
sorg. Therkelsen er kjent for sin humoristiske diktsamling. «Vi eldes med 

stil» som er trykket i 3. opplag, en den ideelle gave til dem som skal bli «pAngsjonister». I 
«Hverdagen livets nådegave» er kjenner vi igjen hans lune penn, man blir varm innvendig av 
å lese hans bøker.

Modum Soul Children 
og GLA VOX fra Skien har 

felleskonsert i Åmot kirke 
lørdag 14. januar kl. 17.30. 
Billetter: voksne kr. 100,-
 barn kr. 50  

mailto:britt.dahl@onlin.no
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Menighetsprofilen:

Lars Ole Gjermundbo

Lars Ole Gjermundbo, aktuell som 
mottaker av frivillighetsprisen 
2005 i Modum Menighet for sin 
innsats i barnegospel, sang og 
musikk, samt for sin kapasitet  
innen barne og ungdomsarbeid.
 
Bidro til å videreføre speideren på 
Åmot. Det går fortsatt gjetord om den 
utflukten til tiurleik han arrangerte på 
høsten(!!) det året.

Beskriv deg selv med tre ord?
Aktiv, glad og nyskjerrig.

Hvilket bibelvers betyr mest for deg?
Johannes 1.12.

Hva frykter du mest?
At det skal skje familien min noe.

Hva gjør deg sint?
Urettferdighet.

Hvem mener du har det klokeste hode på 
kloden, og hvorfor?
Kona mi, fordi hun tar mange kloke 
avgjørelser.

Hva er det beste rådet du har fått?
Å være meg sjøl.

Hva gjør deg glad?
Tid med familien, Barnelatter og at folk 
er gode med hverandre.

Hvilke synder kan forlates?
Alle, heldigvis.

Hvilken bok leser du nå/eller har akkurat 
lest?
Moder Jord av Tomm Kristiansen.

Du er en av de første settlerne på en ny 
planet, hva har du i ryggsekken?
Gudsordet, Sølvpilen og en god 
sjokolade.

Hva er det som gjør arbeidet ditt mest 
morsomt, og hva liker du minst?
Arbeidskollegene, og at vi sammen 
oppnår positive resultat. 
Liker minst: Knapphet  på tid.

Hva er din beste egenskap, og din største 
last?
Kommunikasjon og så er jeg forferdelig 
glad i sjokolade.

Din yndlingsplate?
Er svak for Bjørn Eidsvågs melodier.

Alle har vi hatt en D-dag, hvordan var 
din?
Dagen jeg mista faren min, da var jeg 16 
år gammel.

Hva slags musikk akkompagnerer deg når 
du vandrer inn i solnedgangen?
En melankolsk hymne spilt av et horn-
orkester.

Som førskolelærer har du mange plikter.     
Hvilke kunne du gjerne være foruten?
Ingen.

Hva slags  tema liker du å diskutere med 
andre?
Fagstoff, samt samlivs-stash med kona.

Stat uten kirke?
Må jeg svare på den…

Din livsfilosofi?
Være god, å gjøre godt.

Fødselsdag: 14. februar 1964

Fødested: Hønefoss

Bosted: Åmot

Utdanning: Baker, førskolelærer

Sivilstand: Gift, 3 barn



Modum Menighetsblad Nr. 5/2005
13

15 stykker fra Heggen Gospel dro fra 
Vikersund til Dettingen i Sør-Tyskland 
for å holde tensingskole. Øystein 
Albrigtsen og Arild Løvik var ledere 
og sjåfører.   Vel framme i Frankfurt 
Hahn etter en fin flyreise fikk vi to 
leiebiler og dro av sted. I Dettingen 
tok hyggelige vertsfamilier i mot oss. 
En liten shoppingtur til Heidenheim 
måtte til, før alvoret satte i gang.

Og som de jobbet.
Dorothia lærte tre sanger videre til to 
pianister.
Dag Kristian lærte bort de samme 
sangene på bassgitar.
Mattis slagverk og Stine gitar.

Det gikk på engelsk og tysk om 
hverandre. Her kom virkelig språk- 
kunnskapene godt med.

Julie og Kristine var dirigenter og vi 
andre hjalp til med å lære stemmene 
videre.

Fredagskvelden gikk med og hele 
lørdagen.
Da var det den lokale dirigenten som 
dirigerte og bandet spilte sammen for 
første gang og Albuch Tensing sang.
Det var en sliten gjeng som sa god natt 
lørdagskveld og jeg tenkte; hvordan 
skal disse kunne synge og spille tidlig 
en søndags morgen?

Vi møttes søndag morgen.  
Som de sang og spilte.
Jeg var imponert.
Våre tenåringer hadde gjort en 
kjempejobb og de hadde gjort en 

kjempeinnsats.  Dirigenten hadde sittet 
opp til klokka var to om natten og 
øvd og øvd etter cdn, og nå satt det 
virkelig.

Vi gleder oss til å få besøk av disse 
til pinsen 2006 og til å dra ned til 
dem i begynnelsen av juli samme år. 
Vennskapsbånd er knyttet og nok et 
tensingkor er startet.

VI dro videre til Untersontheim, vårt 
andre vennskapskor. Der ventet 60 
stykker på oss. Det ble mat og felles 
styremøte og planer for turneen 2006 
ble lagt.

Vi er heldige som har mange venner 
som vi gleder oss til å treffe og som 
lager til turne for oss.

En trafikkulykke på autobanen gjorde 
at vi kom hjem 30 timer forsinket. 
Men hva gjorde vel det; vi overnattet 
på et lite hotell og fikk god tid til å gå 
igjennom alt vi hadde vært med på.

Det var en lærerik tur.
Det var en personlig utviklende tur.

Tenåringer er dyktige.
Tenåringer er topp medarbeidere.
Tenåringer er med å beriker ikke bare 
gamle meg sitt liv, men de skaper nytt 
liv i Dettingen og Untersontheim og 
Modum.

Slipp tenåringene løs, de er våren, selv 
midt på vinteren.

Arild  Løvik

Heggen gospel

i Dettingen i Tyskland
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Navn F.år  Dato  Kirke

Nora Larsson 1923 12.10.2005 Vestre Spone krk.
Egil Armand Moen 1914 13.10.2005 Åmot kirke 
Truls Skretteberg 1940 27.10.2005 Snarum krk. 
Jenny Otelie Kristiansen 1919 28.10.2005 Heggen krk. 
Ivar Leif Skinstad 1930 28.10.2005 Vestre Spone krk. 
Otto Løvf 1925 01.11.2005 Åmot kirke 
Terje Valstad 1944 01.11.2005 Heggen krk. 
Eilif Walle 1920 02.11.2005 Gulsrud krk. 
Aslaug Aamodt 1926 03.11.2005 Heggen krk. 
Marion Fanum 1958 11.11.2005 Vestre Spone krk. 

Navn F.år  Dato  Kirke

Åge Gudbrandsen 1932 04.11.2005 Åmot kirke 
Alvilde Andersen 1917 15.11.2005 Heggen krk.  
Ole Brathovde 1923 18.11.2005 Åmot kirke  
Aud Svendby 1950 18.11.2005 Rud krk.  
Gunvor Rosenlund 1916 22.11.2005 Åmot kirke  
Dennis André Jahr 1983 24.11.2005 Åmot kirke  
Anders Hagavold 1926 25.11.2005 Nykirke krk. 
Sonja Spone 1931 01.12.2005 Heggen krk. 
Solveig Ødegård 1919 02.12.2005 Heggen krk.  

SLEKTERS GANG
- kirkelige handlinger i Modum Sogn

Døde

Døpte
Navn Dåpsdato Kirke

Celine Bjølgerud Korsbøen 16.10.2005 Heggen krk.
Julie Bergland 23.10.2005 Heggen krk.
Mons Edvardsen 23.10.2005 Heggen krk.
Olivia Marie Løkken Engmark 23.10.2005 Heggen krk.
Marlene Lobben Halvorsen 23.10.2005 Heggen krk.
Adina Thorud-Eriksen 23.10.2005 Nykirke krk.
Maria Didriksen Kvaase 20.11.2005 Heggen krk.

Navn Dåpsdato Kirke

Sander Reiergård Flattum 20.11.2005 Heggen kirke
Eline Sukkestad 04.12.2005 Åmot kirke
Sindre Rosenlund 04.12.2005 Åmot kirke
Sondre Christensen Moen 04.12.2005 Åmot kirke
William Fidjestøl 04.12.2005 Åmot kirke
Elisabeth Liodden 04.12.2005 Åmot kirke
Kristoffer Hansen Grøstad 04.12.2005 Snarum kirke

Desember
18. desember - 4.s.i advent
Joh. 3: 26 - 30
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Anne Hæhre
Eikvang kl.11.00. Arild Løvik og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00: John K. Rolfsnes

24. desember - julaften
Luk. 2: 1 - 14
Åmot kl.14.00. Lise Kleven, Per Arne Dahl og Stian Tveit
Åmot kl. 15.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Heggen kl.14.45 og 16.15. Arild Løvik og Kristian Johnsen.
Geithus musikkorps spiller mellom gudstjenestene.
Vestre Spone kl. 14.45. Runar J. Liodden og Knut Johnsen
Rud kl.15.00.  Jan Egil Heier og Eli Landro
Gulsrud kl.15.00. Jon Mamen og Gunn Bjerke
Nykirke kl. 16.15. Runar J. Liodden og Knut Johnsen.
Åmot horn spiller på forhånd.
Snarum kl.16.15.  Jan Egil Heier og Stian Tveit
Olavskirken kl.15.00. John Kr. Rolfsnes

25. des. 1. juledag
Joh. 1: 1 - 5, 9 - 14
Nykirke kl. 08.00. Julemorgengudstjeneste. Runar J.

Liodden, Per Arne Dahl & Stian Tveit.
Heggen kl.11.00. Høytidsgudstjeneste. Jon Mamen og Knut
Johnsen
Olavskirken kl.13.00. Tor Eika og John Kr. Rolfsnes

26. des. 2. juledag
Matt. 10: 32 - 39
Snarum kl. 11.00. Jan Egil Heier og Knut Johnsen

31. des. Nyttårsaften
Joh. 14: 27
Åmot kirke kl. 23.00. Midnattsmesse. Runar J. Liodden
og Stian Tveit

Januar
1. januar. Nyttårsdag
4. Mos.6: 22 - 27
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen

8. januar. Kr.åp.dag
Joh.8: 12
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Anne Hæhre
Nykirke kl.11.00.  Jan Egil Heier og Stian Tveit
Olavskirken kl. 11.00. Tor Eika

GUDSTJENESTER
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Modum Menighetsblad

Kapellveien, 3340 Åmot
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GUDSTJENESTER

TIL:  Menighetsbladets lesere !
FRA: Kirkestaben i Modum

En stor takk rettes til alle frivillige medarbeidere 
for den innsats dere har utført i Modum sokn 2005!

Vi sender også en takk til Modum kommune og 
våre øvrige samarbeidspartnere, samt råd og utvalg, for et godt arbeid 

som er utført for Modums befolkning inneværende år!

Til alle som gjør en diakonal tjeneste for sine medmennesker 
ved å bruke tid og omtanke for andre :TAKK!

En meningsfylt adventstid og velsignet julehøytid ønskes dere alle!

15. januar. 1.s.e.Kr.åp.
Joh.1: 29 - 34
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og Knut Johnsen
Vikersund menighetssenter kl.11.00. Runar J. Liodden,
Stian Tveit og Modum Soul Children.
Olavskirken kl.11.00. John Kr. Rolfsnes

22. januar. 2.s.e.Kr.åp.
2. Mos.17: 1 - 6
Snarum kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Rud kl.17.00. Arild Løvik og Knut Johnsen
Åmot kl.20.00. Runar J. Liodden og Stian Tveit
Olavskirken kl.11.00. Inger Ma Bjønnes

29. januar. 3.s.e.Kr.åp.
Joh.4: 27 - 42
Heggen kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Nykirke kl.11.00.  Jan Egil Heier og Stian Tveit
Åmot kl.19.00. Tro og lys-gudstjeneste

Februar
5. februar. Vingårdssøndagen
Luk. 17: 7 - 10
Heggen kl.11.00. Arild Løvik og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Runar J. Liodden, Stian Tveit og Åmot 

barnegospel
Vestre Spone kl.17.00. Arild Løvik og Knut Johnsen
Olavskirken kl.11.00. Eivind Hauglid

12. februar. Såmannssøndagen
Mark. 4: 26 - 32
Åmot kl.11.00. Økumenisk gudstjeneste. Egil Svartdal taler

19. februar. Kr. forklarelsesdag.
Joh. 17: 1 - 8
Snarum kl.11.00. Jon Mamen og Knut Johnsen
Åmot kl.11.00. Per Arne Dahl og Stian Tveit
Åmot kl. 17.00. Amazonas-gudstjeneste. Kun for ungdom

26. februar. Fastelavenssøndag
Joh. 12: 24 - 33
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

Mars
1. mars. Askeonsdag.
Matt. 6: 16 - 18 
Vikersund menighetssenter kl. 19.00. Jan Egil Heier og 
Knut Johnsen.

Fortsettelse fra forrige side:


