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Sokneprest Christine Holmsen Hjellum

Vi sku ’kke ha gifta oss a’? 

Hvit kjole, orgelbrus, solskinn og 
festkledde gjester! Eller - hva med å 
gå for et litt enklere alternativ med 
kun forlovere og prest tilstede?

Det er mange måter å gifte seg på, og 
det er gode grunner for å gifte seg. 
Advokat Tore Thallaug skriver i kronik-
ken «Samboer, gift deg» at «…unge og 
gamle samboere går glipp av et fenome-
nalt avtaleverk». Avtaleverket han sikter 
til sikrer begge parter og evt. barn på en 
bedre måte enn hvis man er samboere. 
Selv om samboere har flere rettigheter 
enn tidligere, er det fortsatt viktige for-
skjeller. Blant annet fordi «ektefelle» be-
tyr det samme gjennom hele lovverket, 
mens «samboer» defineres fra lov til lov.

Drømmen om det gode samlivet er 
ikke alltid forbundet med det å gifte 
seg. Mange mister motet når de leser i 
avisene at 50% av alle ekteskap ender i 
skilsmisse. Men tallenes tale er ikke så 
klare. En undersøkelse fastslår følgende:

•  Ingen årskull av gifte har opplevd 
skilsmisse mer enn 1984-kullet. 29 
år etter bryllupene har 42 prosent av 
dem opplevd skilsmisse.

•  Andel skilsmisser har gått markant 
ned siste ti åren. Slik nedgang har al-
dri før skjedd i Norge. 

•  Avhengig av beregningsmodell vil 
mellom 27 prosent og 40 prosent 
av de som giftet seg i 2013 oppleve 
skilsmisse i løpet av livet.

•  Det ser ikke ut som om lovgivning 
eller økningen i andel samboerskap 
har hatt stor innvirkning på skilsmis-
seutviklingen.

Mange tror at hvis man ønsker et enkelt 
bryllup, må man velge borgerlig vig-
sel hos ordfører. Slik er det ikke. Selv 
om den mest vanlige kirkelige vielsen 
i Nedre Eiker er «hvit brud, orgel-
brus, solskinn og festkledde gjester»-
varianten, er det mulig å gjøre det mye 
enklere. Vi har to flotte og intime rom 
i Mjøndalen kapell og Nedre Eiker ka-
pell, og det går også an å gifte seg på 

prestekontoret. Dessuten går det også an 
å overraske familien med bryllup i for-
bindelse med barnedåp når familie og 
venner likevel er samlet! 

Juridisk er kirkelig og borgerlig vigsel 
likeverdige. Forskjellen ligger i ritualet 
og at kirken ber for paret som gifter seg. 
Vi ber for samlivet, for eventuelle barn 
og for fremtiden. De fleste av oss vet 
godt at livet vil by på utfordringer. Det 
er ikke alltid så lett å elske og ære og 
bli trofast i gode og onde dager. Mange 
har vært gjennom en vinternatt før, og 
nettopp derfor blir løftet som avgis enda 
sterkere. De vet at de velger hverandre, 
både på grunn av og på tross av. 

Forbønn kan alle som gifter seg få, også 
hvis man gifter seg borgerlig. Da vies 
paret av ordføreren, og så kan paret et-
terpå eller senere komme til kirken og 
legge livet og samlivet i Guds hender. 

Jeg har også i år hatt gleden av å møte 
par i ulike livssituasjoner og med ulike 
historier, og fått være den som vier dem. 
Alle par er forskjellige. Det er unge par 
og eldre par, noen har vært gift tidligere, 
noen er mann og dame, andre er dame 
og dame eller mann og mann. Felles 
for alle er at de har lyst til å få til å leve 
sammen, og vil gi hverandre tryggheten 
i det å være hverandres ektefeller. 

Mange snakker om at de skulle ha giftet 
seg. Noen venter på at partneren skal 
fri. Andre har bestemt seg for at de skal 
gifte seg, men det passer liksom aldri. 
Dere trenger verken å være rike eller 
invitere hele slekta til fest for å gifte dere 
i kirken. Kanskje tiden er inne nå? Ta 
gjerne kontakt hvis du kjenner det ryk-
ker i ekteskapsfoten…

Søk på: Mjøndalen menighet

Følg oss på:

Tanker i tiden

Redaksjonelt
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Sokneprest 
Christine Holmsen Hjellum
Arbeid: 32 23 68 61
christine.holmsen.
hjellum@neiker.no

Kapellan
Arnstein Hardang
Arbeid: 32 23 68 62
arnstein.hardang@neiker.no

Soknediakon 
Knut Johan Finquist
Arbeid: 32 23 68 63
knut.finquist@neiker.no 

Kontorleder/menighetssekr. 
Ingrid Skar Auvi
Arbeid: 32 23 68 60
ingrid.skar.auvi@neiker.no

Menighetspedagog 
Hilde Mari Ski
Arbeid: 32 23 68 67
hildemari.ski@neiker.no

Kantor 
Jostein Dalebø
Arbeid:  32 23 68 64
Privat: 32 23 77 46
jostein.dalebo@neiker.no

Vaktmester/kirketjener 
Roar Svendsen
Arbeid:  32 23 68 65
roar.svendsen@neiker.no

Leder Mjøndalen 
menighetsråd
Marit Bergem
Privat: 32 87 91 11

Gravplassbetjeningen 
i Nedre Eiker
Robert Jonassen
Telefon: 32 27 23 30 – 
488 93 878

Ansatte i menigheten

«Sør for elva» nr. 2 presenterer store hendelser vi har lagt bak oss, 
og begivenheter som kommer utover høsten. Er det noe du savner 
finner du ferskvarenyheter på vår hjemmeside www.mjondalenkir-
ken.no eller på facebooksiden til Mjøndalen menighet.

Dersom du har en god ide om aktuelt stoff til bladet kan du ta 
kontakt med redaktøren på telefon 909 56 443, eller sende mel-
ding eller stoff til jorn.gjennestad@ebnett.no.

Bladet kan leses elektronisk på www.mjondalenkirken.no.

«Sør for elva» finansieres av gaver og støtteannonser. Gi gjerne en gave til Mjøndalen 
menighetsblads konto 2220.31.04484 – giro ligger midt i bladet - eller du kan «vippse» 
til Mjøndalen kirke (merk Sør for elva).

Menighetsbladet «Sør for elva»

I forlengelsen av artikkelen på side 2 om 
formaliteter og praksis rundt vigsel følger 
vi opp med ytterligere detaljer som du bør 
kjenne til.
 
1.  Hvis paret har bostedsadresse i Nedre 

Eiker kommune er vielsen gratis.
2.  Nedre Eiker fellesråd tar ikke betalt for 

kirkerom, kirketjener og organist ved 
vielser, uavhengig av hvor brudeparet 
bor. Prestene vier gratis innenfor sitt 
tjenestedistrikt, og tar normalt betalt 
hvis paret er bosatt utenfor tjenestedis-
triktet. Frem til 31. desember 2019 er 
prestenes tjenestedistrikt Eiker prosti.

3.  Dersom ingen av brudefolkene er 
medlem av Den norske kirke kreves 
betaling for kirkerom, kirketjener, or-
ganist og prest. Prisene justeres årlig. 
For 2019 er satsene slik:

Leie av kirke inkl. kirketjener 
kr 3 400 (regning sendes fra fellesrådet)

Leie av organist   
kr 1 800 (regning sendes fra fellesrådet)

Leie av prest   
ca. kr 3 500 (regning sendes fra Tunsberg 
bispedømme).

NB: Fra 1. januar 2020 vil prestene i Nedre 
Eiker og Mjøndalen sokn tilhøre nye 
Drammen prosti som består av kommu-
nene Lier, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker. 
Det blir også et nytt Drammen kirkelige 
fellesråd for disse kommunene som kan 
vedta andre satser enn de som gjelder i 
dag. Vi oppdaterer informasjon på våre 
nettsider fortløpende. Ta kontakt hvis du 
har spørsmål. 

Kirkevigsel er gratis hvis…

Sør for elva

Barn i kirkenMøt unge og ambisiøse 
Kevin Johnsen
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Frivillighet

Mjøndalen menighet trenger frivillige 
medarbeidere. Du vil få opplæring og 
veiledning. Vi kan tilby et meningsfylt 
arbeid og en årlig årlig medarbeiderfest. 
Tjenesten gjør vi sammen med andre 
frivillige og ansatte. 

Vi trenger:
–  Kirkeverter og klokkere med  

2-3 tjenestesøndager pr halvår.
–  Kjøkkenhjelp og praktisk tilretteleg-

ging i forbindelse med Åpent hus.

–  Hjelp innenfor trosopplæringstiltak 
som Mylder – en torsdag ettermiddag 
i måneden.

–  Medarbeidere til å gjennomføre  
kirkekaffe. 

–  Bake kaker til kirkekaffe eller andre 
samlinger.

Ta kontakt med diakon Knut Johan 
Finquist, tlf.: 32236863, eller 
e-post: knut.finquist@neiker.no

Har du tid til overs?
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Det startet med barnesang

Jeg starter med å gi en liten intro om 
hva jeg hadde fått vite om Kevins NETS-
liv og hva jeg ønsket å høre om han som 
utøver, korleder, danser og ikke minst 
interesse for scenekunst. Dermed var 
han i gang:

Sangen kom inn med morsmelka. Mors 
favorittartist var Celine Dion, hun med 
den flotte stemmen og en pusteteknikk 
som gjorde henne i stand til å holde de la-
aange og klokkeklare tonene. For meg ble 
det en utfordring å holde tonen så lenge 
som henne (på CD) til mor og fars store 
fornøyelse. Du kan gjerne si at det ble mitt 
første møte med øvelser i stemmebruk, og 
det med en svært profesjonell utøver.

Sanginteressen fikk mer næring på 
barneskolen. Selvfølgelig ble jeg med i 
Marit Sandhaugs skolekor på Mjøndalen 
skole. Marit var flink, og jeg følte hun 
lærte meg mye om stemmebruk. Og 
gjennom henne gikk veien videre til 
Kor for små og store i Mjøndalen kirke. 
Dette var et ganske stort familiekor 
under Marits ledelse. Og ikke nok med 
det; siden Marit også ledet Mjøndalen 
Soul Children ble jeg like godt med der 
også. Det passet meg bra fordi jeg lette 
etter kor der jeg kunne få utfordre meg 
selv mest mulig. 

Så ble det NETS og Ten Sing
– Lillesøstra til dirigenten i Nedre Eiker 
Ten Sing gikk i klassen min og ga nok 
sin storesøster noen hint om sanggle-
den min. Så da dirigent Stine Burvald 

Enersen i NETS spurte om jeg hadde 
lyst til å bli med der, kunne jeg ikke 
si nei, selv om jeg var ett år yngre enn 
«normalinngangen». Derfra ble det Ten 
Sing og NETS for alle penga. Jeg gikk på 
dirigentkurs, og overtok dirigentjobben 
til Stine året etter at jeg begynte (13 år 
gammel!).

Ten Sing-bevegelsen er et ungdomstiltak 
i regi av KFUK/KFUM. Virksomheten er 
rettet mot ungdom i aldersgruppen 13-
19 år. Gjennom kor, dans, drama, band, 
lyd/lys/bilde, miljø- og styrearbeid får 
ungdommen utfolde seg kreativt og 
prøve ut ulike sider av seg selv, også 
gjennom forskjellige lederkurs.

Kevin har virkelig utnyttet mulighetene, 
og har deltatt på 2 dirigentkurs, ett kurs 
i musikalsk ledelse og to i dans. Og 
mange weekendsamlinger med faglige 
emner og opplæring i kristentro.

Om kristendom og samfunn

Jeg må spole litt tilbake og vil høre om 
hans kirkelige forankring siden ung-
domsengasjementet har vært så stort?

– Jeg er ikke et produkt av mors og fars 
kirkeinteresse, svarer han og fortsetter. 
De kan vel kalles folkekirkemedlemmer 
som mange andre. Jeg ble ikke døpt 
som barn. Det valget ville foreldrene 
mine at jeg skulle ta selv når jeg var mo-
den for det. Og slik ble det også; etter 
grundig tenking valgte jeg kirkelig kon-
firmasjon og ble døpt som konfirmant; 
gjennom Ten Sing var jeg da blitt sikker 
på tilhørigheten til kirken. 

Hvis du spør om min tro og om jeg er 
personlig kristen vil jeg svare at jeg er 
«TenSing-kristen». Det betyr at jeg ikke 
er en verbal forkynner, men at jeg kan 
delta og bidra med glede i alle former 

Kevin Johnsen 
– ung mann med sceneambisjoner
I jubileumsåret for NETS er det naturlig å profilere en ihuga Ten Sing’er. Jeg hadde 
fått et tips og søkte kontakt. Oppringningen for å avtale et møte var mislykket. Men 
ordentlig som han er; en stund senere ringte han tilbake med følgende åpning 
av samtalen: «Beklager at jeg ikke svarte, men jeg er i Molde og var midt i fram-
føringen av en vokalkonsert på jazzfestivalen. Hvem er du?» Kontakt var etablert. 
Møtested ble Folketeaterpassasjen i Oslo.

Profil Kevin Johnsen

Kan dette bli Kevins framtidige arbeidsplass?
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for gudstjenesteliv og kirkehandlinger. 
Gjennom alle de kursene jeg har gått 
og arrangement jeg har deltatt i har jeg 
fått mye læring i hva kristendommen 
egentlig er, i verdigrunnlaget og i bibel-
forståelse. 

Gjennom mitt engasjement i TenSing, alle 
kursene jeg har gått og ikke minst året 
i TenSing Norway på Rønningen folke-
høyskole har lært meg utrolig mye. Mye 
om meg selv og hvem jeg er, men også 
om politikk og samfunn. Jeg deltar ikke i 
partipolitikk, men samfunnet er jo basert 
på politikk, holdninger, verdier. Og jeg 
vil gjerne være aktiv i samfunnsutviklin-
gen. Jeg synes for eksempel at samfunnet 
blir fattigere når man ikke lenger tillater 
å skolene å invitere barn og ungdom til 
aktiviteter innen livssyn, kunstuttrykk, 
ungdomspolitikk osv. Alt skal liksom være 
så veldig nøytralt. Du kan forresten ta 
med at jeg stiller til valg på lista til Åpen 
Folkekirke til bispedømmevalget. 

Nå gleder jeg meg til en liten gjesteopp-
treden i Nedre Eiker Ten Sings jubileums-
konsert. Jeg skal være en av dirigentene 
for det felleskoret de har greid å samle 
for anledningen. Dessuten har jeg laget 
og koreografert en dans som nåværende 
NETS skal framføre. Jeg gleder meg, både 
til øvelsene i forkant og til selve konserten. 

Hva er så veien videre?
Men hva skal du bli når du blir stor? 
Masse kurs i Ten Sing, videregående på 
sang- og musikklinje, Rønningen fol-
kehøyskole. Hva skal du bruke det til? 
spør jeg.

– Målet mitt er klart: jeg vil bli musi-
kalartist på ett av West End-teatrene i 
London. Selv om foreldrene mine synes 
det høres ut som en usikker framtid gir 
de meg full støtte og jeg føler sterkt for 
å gjøre noe jeg liker. Jeg var på audition 

der for to år siden mens jeg gikk på 
Rønningen, men ble ikke tatt opp. Da 
hadde jeg ikke reserveplaner, så året et-
ter Rønningen ble det diverse jobbing. 
Jeg søkte igjen og var på ny audition i 
februar i år, men ble heller ikke da an-
tatt. Audition er en opplevelse i seg selv, 
men vi får ikke greie på hvilke ferdig-
heter de søker etter, og får heller ingen 
tilbakemelding om hvordan vi har gjort 
det. Det er mange om beinet og litt av et 
nåløye å slippe gjennom.

Derfor legger jeg West End-drømmen 
på is et par år og satser på å perfeksjo-
nere meg innen dans og musikk. Jeg 
har kommet inn på Bårdar akademiet i 
Oslo. Dette studiet varer i to år. Deretter 
er planen å søke opptak på et 3-årig 
bachelorstudium i London. Så får vi se 

hvordan det går. Det kan vel bli noen 
freelance-opptredener i tillegg til stu-
dier. 

For det er musikal jeg vil! 
Jeg elsker sceneformen musikal; folke-
lige og enkle hendelser, fengende mu-
sikk, stor dans og mye liv og humør. Av 
de musikalene jeg liker best er kanskje 
Mary Poppins og Phantom of the Opera 
– to vesensforskjellige oppsetninger - 
men det er nettopp det som fascinerer 
meg med musikal. 

Men først får vi møte Kevin i jubile-
umskonserten til NETS 7. september.

Takk for en hyggelig prat – håper å få se 
deg som mr. Higgins i My Fair Lady. Da 
kommer jeg! 

Profil Kevin Johnsen

I anledning 30års jubileet til NETS blir det konsert i Mjøndalen kirke lørdag 7. 
september kl. 19.00. Det vil bli musikalske innslag av tidligere og nåværende 
NETS’ere. Her blir det store muligheter til å treffe gamle kjente, synge sammen 
eller bare nye god musikk. Etter konserten blir det sosial happening med ulike 
innslag og bevertning. Jubileumskonserten ble flyttet fra juni til september på 
grunn at det var få tidligere NETS’ere som hadde anledning til å delta. Følg med 
på Nedre Eiker Ten Sing sin Facebookside, for nærmere informasjon.

Tekst og foto: Knut Johan Finquist

NETS jubileumskonsert med tema 
FORTID – NÅTID – FREMTID
Lørdag 7. september kl. 18.00 i Mjøndalen kirke

Arkivbilde av bandet i NETS april 2016 Medlemmer og to av voksenlederne i Nets 
i juni 2019.

Dansende, entusiastiske og syngende Kevin
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Hvem kan stemme?

Medlemmer av Den norske kirke har 
stemmerett fra det året de fyller 15 år. 
Det er dåpen som gir medlemskap i 
kirken og rett til å stemme. Alle stem-
meberettigede har fått tilsendt valgkort 
som gir informasjon om hvor stemmin-
gen foregår. Det er fint om valgkortet tas 
med til stemmestedet når du skal avgi 
din stemme, da blir valgprosedyren i 
valglokalet litt raskere.

Kirkevalget finner sted slik:
12.08. - 06.09. kl. 10.00–14.00 
Forhåndsstemming Mjøndalen  
kirkekontor, Vikveien 1, Mjøndalen. 

Søndag 08.09. kl. 12.00–14.00 etter 
gudstjenesten i Mjøndalen kirke.

Mandag 09.09. kl. 09.00–21.00 i 
Mjøndalshallen, Hagatjernsveien 19 og 
på Steinberg og Åsen skoler.

Kirkevalget er i et eget lokale på stem-
mestedet. Merk deg at det ikke er valg i 
Samfunnshuset.

Lurer du på noe kan du ringe kirkekon-
toret.

Det er to valg!
Vi skal velge menighetsråd og bispe-
dømmeråd. Til menighetsråd foreligger 
en valgliste utarbeidet av nomina-
sjonskomiteen i Mjøndalen menighet. 
Kandidatene presenteres nedenfor.
Men vi skal også velge representanter til 
Tunsberg bispedømmeråd og kirkemø-
tet. Og her foreligger det 3 lister som du 
kan velge mellom:
•  Nominasjonskomiteens liste foreslått 

av menighetene i Tunsberg.
• Åpen folkekirkes liste.
• Bønnelista.

Slik går du fram når du stemmer
•  Registrer deg hos valgfunksjonæren 

når du kommer til stemmelokalet for 

kirkevalget. Du må vise legitimasjon. 
Ha gjerne valgkortet klart.

•  I avlukket kan du velge den lista du 
vil bruke for bispedømmerådsvalget. 
For valg til menighetsråd er det bare 
en liste. Du bestemmer selv om du vil 
delta i ett eller begge valgene.

•  Hvis du vil gjøre endringer på lista 
har du følgende muligheter: 

 o  På lista til menighetsrådet kan du gi 
inntil 3 kandidater en ekstrastemme 
ved å sette kryss foran vedkom-
mende. Det er ikke anledning til å 
bytte nummer eller stryke. 

 o  Til bispedømmevalget velger du 
den lista du vil bruke, men kan føre 
opp inntil tre navn fra en annen 
liste. 

•  Så bretter du stemmesedlene og le-
verer den/de til valgfunksjonær for 
stempling før du legger den i valgurna.

Er du i tvil om framgangsmåten kan du 
spørre valgfunksjonæren.

Vi har bedt kandidatene om en 
kort presentasjon av seg selv, 
yrke og interesser, hvilke ønsker 
de har for Mjøndalskjerka, og 
hvorfor de stiller til valg. 
Her er oversikten over 
kandidatene og hva de har sagt:

Nils Andreas  
Devlin,  
52 år, Steinberg
Utvikler. 
Jeg liker fritid på hytta 
sammen med fami-
lien, og bruker mye 
tid med Heimevernet 
som jeg er sterkt en-
gasjert i.
Jeg ønsker en folkelig kirke der alle kan 
føle seg velkommen, og jeg stiller til 
valg for å representere mangfoldet og 
prøve å bidra til å senke terskelen for å 
bruke kirken.

Karin Christoffersen,  
62 år, Steinberg
Seniorrådgiver i NAV 
Asker.
Jeg leser mye littera-
tur, går på konserter 
og teater og er gene-
relt samfunnsinte-
ressert, og selvsagt 
familie og barnebarn. Jeg ønsker en god 
utvikling av Mjøndalskjerka og at den 
vil bety noe for enda flere. Jeg sa ja til å 
stille for å få mer kjennskap til arbeidet 
i menigheten. Det vil gi meg mer som 
menneske. Og det bør være en plikt til 
å bidra slik at kjerka kan bestå som en 
viktig del av lokalmiljøet.

Hanne Kristin 
Høybråten,  
60 år, Åsen
Pedagogisk leder i 
barnehage.
Jeg har stor inter-
esse i kor og fotball 

(Fredrikstad!), men først og fremst fami-
liens ve og vel. 
Jeg ønsker at kirken skal være et lavter-
skeltilbud for alle og syns det er flott når 
kirken flytter ut blant folk, for eksempel 
på Solsetra, Portåsen og torget. Jeg kjen-
ner flere som er knyttet til kirken, og 
det var ikke vanskelig å si ja da jeg ble 
spurt om å bidra. Jeg synes kirkens rolle 
som kulturformidler er viktig.

Hilde Margrete 
Oftebro,  
61 år, Mjøndalen
Stolt fengselslærer i 
Drammen fengsel
Interesser: Sang og 
musikk, trening, turer 
og samvær med fami-
lie og venner.
Mjøndalskjerka skal være en raus og in-
kluderende kirke for alle med fokus på 
nestekjærlighet og toleranse. Samtidig 
ønsker jeg at kirken skal være en mot-
vekt til tidens negative tendenser som 

Kirkevalg 2019

Presentasjon av kandidatene til menighetsrådsvalget
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egoisme, rasisme og mistro.
Gjennom arbeidet i kulturutval-
get har jeg fått være med på å gjøre 
Mjøndalskjerka til en viktig aktør i det 
lokale kulturlivet. Jeg er ikke klar for å 
avslutte dette arbeidet, og stiller derfor 
til valg igjen. 

Monica Juvet, 
46 år, Åsen 
Skolesekretær.
Jeg bruker mye tid 
på familie og venner, 
er frivillig i kirken, 
driver vanntrening og 
går tur med hunden 
min. Jeg ønsker en 
enda mer åpen og folkelig kirke, og vil 
bidra til å gjøre allerede eksisterende 
tilbud bedre kjent. Jeg tok det som et 
kompliment å bli spurt. Gjennom en 
vikarjobb som menighetssekretær så jeg 
hvilken betydning kirken har for enkelt-
mennesker. Jeg vil bidra til at kirkens 
tilbud blir mer kjent, og at kirken blir 
mer tilgjengelig for alle aldersgrupper, 
kanskje spesielt ungdom.

Lena Kristin 
Nedberg,  
50 år, Steinberg
Helsesøster/psykia-
trisk sykepleier.
Jeg er et naturmen-
neske, glad i blom-
ster, har høner i 
hagen og er nysgjerrig 
på å prøve nye ting som gjerne har med 
aktivitet og friluftsliv å gjøre. 
Mitt ønske for kirken er at den skal 
framstå som inkluderende uansett 
kjønn, rase og holdninger, vise neste-
kjærlighet og ta folk på alvor slik de er. 
Spørsmålet om å stille til valg kom litt 
tilfeldig, men jeg var moden for å si ja 
og er nysgjerrig på hva det innebærer.

Micael Torgersen, 
21 år, Mjøndalen
Anleggsrørlegger.
Mine interesser er 
knyttet til jobben. 
Dessuten driver jeg 
med omsorgsarbeid 
for barn og unge 
gjennom Røde Kors, 
og lyd- og lysteknikk.

Som tidligere medlem i NETS og 
Ungdommens bispedømmeråd er det 
naturlig å ønske at kirken utvikler og 
støtter opp om ungdommelig mangfold 
og legger til rette for at unge får være 
seg selv. Jeg stiller til valg fordi det kan 
være en nyttig erfaring for meg selv. Så 
vil jeg gjerne være en ung stemme i me-
nighetsrådet. 

Anita Westby Rygh,  
48 år, Mjøndalen
Regnskapsleder.
Med to hunder har 
jeg ikke fritidspro-
blemer. Ellers er jeg 
interessert i å lese, og 
lytte til rockemusikk 
– men den bør være 
svensk. Jeg synes Mjøndalskjerka for 
alle er et motto som jeg kan identifisere 
meg med etter å ha vært mor til to kon-
firmanter. Jeg stiller til valg for å bidra 
til at kirken forblir en viktig grunnpilar i 
lokalsamfunnet.

Kate Elisabeth 
Lindgren,  
66 år, Åsen
Snart pensjonist.
Jeg har nå ansvar 
for minnesamvær i 
Mjøndalen kirke, er 
ellers interessert i det 
meste som rører seg i 
lokalsamfunnet. Jeg ønsker at folk skal 
oppdage at kirken er mer enn søndags-
gudstjenester. Her er det aktiviteter hele 
uka og for alle aldersgrupper. Jeg er glad 
i Mjøndalskjerka, og vil gjerne gjøre en 
innsats for at kirken fortsatt skal opple-
ves som en raus, levende og aktiv kirke.

Per Bodahl, 75 år, 
Mjøndalen
Regnskapsøkonom, 
pensjonist.
Jeg har først og fremst 
faglige interesser i for-
hold til de bransjene jeg 
har vært rådgiver for. 
Og innen sport er det 
Mjøndalen tennisklubb som engasjerer. 
Jeg synes Mjøndalskjerka er i god drift 
med barn og unge, og ønsker at vi kan 
fortsette å ha ei «folkekirke som vi har» 
– med en normal og god utvikling.

Marit Seljevold 
Bergem,  
60 år, Hokksund

Pensjonert («avblom-
stret») blomsterhand-
ler. 
Interesse for familie/
barnebarn, sosiale 
relasjoner og et sterkt engasjement for 
kirken. Jeg stiller til valg fordi jeg selv 
har behov for kirken, og er glad for at 
biskopen har godkjent meg som kandi-
dat selv om jeg bor i nabokommunen. 
For det er i Mjøndalskjerka jeg hører til, 
og jeg har enda mye ugjort, synes jeg, 
tross at jeg har tre perioder bak meg i 
menighetsrådet.

Dag-Arne Tveten, 
55 år, Mjøndalen
Produktsjef.
Jeg er glad i å reise og 
lytte til musikk. Og 
veldig interessert i 
fotball.
Jeg ønsker at vi kan 
leve opp til mottoet 
vårt: Mjøndalskjerka for alle. Jeg er dis-
ponibel for gjenvalg fordi det har vært 
interessant å være med i menighetsrå-
det. Det gjør meg bedre rustet til å gå 
løs på en ny periode og bidra med det 
jeg kan.

Bill Roger Høiback,  
69 år, Mjøndalen
Ingeniør. 
Jeg er et aktivt frilufts-
menneske, spesielt 
med utgangspunkt i 
hytta på fjellet og er 
engasjert medlem i 
MIF. Og selvsagt opp-
tatt av familie og barnebarn. 
Jeg ønsker at kirken skal bli et sted som 
flere vil besøke og være aktive i. Jeg vil 
derfor gjerne bidra til fornyelse som 
øker bruken av Mjøndalskjerka. Så har 
jeg med interesse registrert planene for 
nytt kirketårn og kan kanskje bidra med 
min kompetanse. 

Kirkevalg kandidatene
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Kulturutvalgene i Mjøndalen og Nedre 
Eiker menigheter samarbeider om kir-
kens kulturprogram. Her er et knippe 
utvalgte arrangement fra en meget inn-
holdsrik høstmeny. 

Torsdag 12. september 
kl. 19.00 Nedre Eiker kirke 
Grundtvig-kveld med Kapellan  
Espen Dahlgren Doksrød 

«Å komme nær på troen – Grundtvigs 
salmer i hans eget liv.»
Espen vil lede oss gjennom kvelden og 
vil vise oss hvor tydelige paralleller det 
er mellom Grundtvigs ve og vel og hans 
diktning. Kaffe og vafler. Fri entre. 

Lørdag 21.september kl. 10.45. 
Pilegrimsvandring langs 
Drammenselva fra Nedre Eiker kapell 
til Bragernes kirke. Oppmøte v.  
Nedre Eiker menighetssenter.

Vandringen starter i Nedre Eiker ka-
pell og avsluttes i Bragernes kirke. Det 
blir stasjoner underveis med reflek-
sjoner rundt temaet «Vann». Et sted 
i skogen har vi en god matpause der 
vi spiser medbrakt niste. Vandringen 
går så til «Batteriet», langs lysløypa 
til Aronsløkka, ned til gravkapellet på 
Åssiden, videre ned til elva ved Berskog, 
og så langs elva til Drammen sentrum. 
Ta med nistepakke og drikke, gode sko 
og klær etter vær!

Arr.: Pilegrimsforeningen St Hallvard av 
Huseby og menighetene i Nedre Eiker og 
Drammen.

Søndag 13.10. kl. 11.00.  
Folketonemesse i Mjøndalen kirke
Temagudstjeneste med Nedre Eiker kir-
kekor og Eiker Spelemannslag. 
Liturgisk musikk av Jo Asgeir Lie.

Salmer med folketoner fra Norsk 
Salmebok. 
Jostein Dalebø, kantor
Christine H. Hjellum, liturg og  
predikant. 

Torsdag 17.oktober kl. 19.00. 
«Bokbad» i Kirkekjelleren, 
Nedre Eiker kirke.
Trond Bollerud presenterer Fjodor 
Dostojevskijs roman «Forbrytelse og 
straff». 

Etter presentasjonen av Dostojevskijs 
liv og forfatterskap og romanen blir det 
samtale om dette spennende temaet 
med vekt på bokens temaer om skyld, 
soning og offermotiv.

Kaffe og vafler. Fri entre. Arr.: Nedre Eiker 
menighet.

Torsdag 24. oktober kl. 18.00 
i Mjøndalen kirke: 
«Kor for fred». Gospelkonsert  
på FN-dagen 

Gjester er Gospelkoret CAP (Child At 
Play) fra Drammen & omegn. Nedre 
Eiker Ten Sing, (NETS) deltar. 

Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen  
menighet.

Torsdag 31. oktober kl. 19.00 
Nedre Eiker kirke. 
Salmekonsert med Vokalgruppa Gnist 
Gruppa er fra Modum består av syv da-
mer med reportoar fra bluegrass, salmer, 
pop og jazz. Denne kvelden vil bli viet 
til salmer og lovsanger både fra ameri-
kansk og norsk tradisjon. Med dyktige 
musikere vil dette bli en kveld med flott 
formidling og sangglede! 
Entré. Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker 
menighet.

Søndag 10. november kl. 18.00. 
Mjøndalen kirke. 
Symbolum Apostolicum. 

Den Apostoliske trosbekjennelse og tek-
ster fra Norsk salmebok.
Jostein Dalebø, orgel. Tekstformidler 
Trond Bollerud.

Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet. 
Fri entré. 

Torsdag 14.november kl. 19.00.  
Nedre Eiker kirke, kirkekjelleren 
Tema «Kvinner i bibelen.» Bibelkveld 
ved Sokneprest Ida Etnestad. 

Vi skal se på mangfoldet av kvinner som 
faktisk finnes i historiene og fortellinge-
ne. Noen er tydelige, og andre er gjemt 
eller glemt. Dette blir en spennende 
oppdagelsesreise som presten vår tar oss 
med på! Kaffe og vafler. Fri entre. 

Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet.

Onsdag 27. november kl. 19.00 
i Mjøndalen kirke
Julejazz med Norsk linie
Entré. Arr.: Folkeakademiet Nedre Eiker

Torsdag 5.desember kl. 19.30 
Nedre Eiker kirke 
Julekonserten «Innunder jul.»

Med Sigmund Groven, munnspill. Iver 
Kleive, orgel. Anne Vada, sang. Sigmund 
Groven, Iver Kleive og Anne Vada har 
samarbeidet i en årrekke, i konsert-
sammenheng og på plateinnspillinger. 
Konserten inneholder mange av de mest 
kjente og kjære julesangene, men også 
nyere og sjeldnere spilte juletoner. Dette 
blir en sjelden, fin og varm julekonsert 
som du må prøve å få med deg!
Entrè kr 250. Arr.: Kulturutvalget i Nedre 
Eiker menighet.

Søndag 7. desember kl. 17.00 
i Mjøndalen kirke
Julekonsert med Hokksund Mannskor

Entré. Arr. Hokksund mannskor

Kulturkalender

En spennende og innholdsrik kulturhøst

Og deretter følger et rikt advents-
program som vi presenterer i neste 
nummer. 

Komplett kulturkalender for hele 
høsten finner du i kirkene og på 
menighetenes nettsider. 
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Årets konfirmasjonsgudstjenester –  
en flott opplevelse for mange 
Konfirmasjonsgudstjenestene i mai er 
et høydepunkt med fullsatt kirke av 
feststemte og festkledde mennesker. 
Gjennom to helger og fem gudstjenester 
var ca. 1300 mennesker innenfor dørene 
og opplevde 67 konfirmanter i hvite 
kapper, med rød rose i hånda og et kors 
om halsen. 

Kirkerommet rigges med stolene vendt 
mot midtgangen der konfirmantene sit-
ter samlet. Det synliggjør både at de er 
midtpunktet denne dagen, og at vi som 
fellesskap står samlet rundt dem. Både bokstavelig og overført betydning får de 

kjenne på varmen fra omgivelsene. 

Sammen skaper vi både høytid og fest 
gjennom salmesang, bønn, tekster, pre-
ken og taler til konfirmantene. Selve høy-
depunktet i gudstjenesten er forbønns-
handlingen for den enkelte konfirmant. 
Konfirmantene starter enkeltvis med en 
dåpspåminnelse ved døpefonten der de 
dypper fingrene i dåpsvannet og gjør 
korsets tegn til minne om at de er døpt, 
før de kneler for å motta vår forbønn og 
Guds velsignelse. 

Deretter tenner konfirmantene lys for 
hverandre og får til slutt hver sin rose og 

et gripekors rundt halsen som gave fra 
menigheten. Gripekorset kan være godt å 
holde i når man ber. Å holde det i hånda 
kan være en bønn i seg selv, uten ord, og 
er en påminnelse om Jesu Kristi nærvær 
i våre liv. 

En spesiell takk til ordfører og varaordfører 
som holder en hilsningstale fra kommunen 
til konfirmantene. Dette har vært en lang 
tradisjon som nå tar slutt.

Ung i kjerka

Årets konfirmasjonsgudstjenester 
– en flott opplevelse for mange 

Tilbakemelding fra en 
konfirmantfamilie:

«Vil med dette rette en stor varm takk 
til dere alle for en fantastisk flott kon-
firmasjon vår konfirmant og familien 
fra fjern og nær fikk være en del av i 
Mjøndalen kirke. Dere gjorde dagen 
til en høytidsdag vi sent vil glemme, 
og det fantastiske trompetspillet til 
Magnus imponerte oss alle.

Vil samtidig berømme jobben dere 
gjør for ungdommene våre. Om vi 
ikke er de som går i kirken mest ser 
vi at dere gjør alt for at vi og andre fø-
ler oss velkommen og inkludert. Det 
setter vi stor pris på.

Takk igjen til hver og en av dere for 
at dette ble en flott og minnerik dag 
for oss.»
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Nye prostigrenser
Kommunesammenslåingen har også 
betydning for prostiinndelingen. Det er 
nå bestemt at Drammen prosti utvides 
til å omfatte soknene i nåværende Nedre 
Eiker og Svelvik kommuner, samt sok-
nene i Lier. Drammen prosti blir dermed 
(så vidt vites) bispedømmets største 
prosti. Prosten i nåværende Drammen 
fortsetter – også så vidt kirkevergen har 
forstått – som prost i Nye Drammen 
prosti.

Nytt kirketårn
Søknad om bygging av nytt kirketårn 
og nytt inngangsparti for Mjøndalen 
kirke ligger til behandling hos Tunsberg 
biskop. Biskopen har mottatt uttalelse 
fra kirkebyggrådgiver i Kirkerådet, og 
Mjøndalen menighetsråd og kirkever-
gen har gitt sitt tilsvar på uttalelsen. Vi 
håper, og regner med at saken ferdigbe-
handles hos biskopen i løpet av relativt 
kort tid etter sommerferien.

Fra gravlund til minnelund
Søknad om opprettelse av navnet min-
nelund på Mjøndalen gravlund ligger til 
behandling hos Tunsberg bispedømme-
råd. Bispedømmerådet har bedt om noe 
utvidet utredning for deler av vår opp-
rinnelige søknad, og dette vil vi jobbe 

videre med så snart som mulig etter at 
sommerferien er avviklet. Vi regner med 
en avgjørelse fra bispdømmerådet i lø-
pet av høstsemesteret.

Nytt lydanlegg i Mjøndalskjerka
Vi har fått penger til nytt lydanlegg fra 
Spire fondet, Sparebank Øst. Pr. nå er 
søknad videresendt fra MR til kirkeverge 
og videre til påtegning fra prost. Han 
sender det til bispedømmekontoret. Vi 
trenger godkjenning til takhengte høyt-
talere. Når vi får godkjenning settes 
arbeidet i gang. Vi har fått pengene på 
konto allerede.

Kirkeaktuelt

Ny kirkeverge 

Kirkelig Fellesråd i nye Drammen 
kommune har ansatt ny kirkeverge. 

Han heter Svein Askekjær, er 55 
år og bor i Holmestrand. Han er 
utdannet markedsøkonom og har 
jobbet innenfor reiseliv i hele sitt 
yrkesaktive liv fram til nå. 

Han har imidlertid stor interesse 
for kirken og har vært aktiv guds-
tjenestedeltager og frivillig innen 
egen menighet. 

Svein er gift og har to barn. Han  
tiltrer stillingen senest 1. oktober. 
Vi ønsker Svein velkommen i  
jobben som administrativ leder for 
kirken i den nye storkommunen.

Vår nåværende kirkeverge Eva 
Trogstad vil utføre sin rolle for 
Nedre Eiker fellesråd fram til års-
skiftet. 

Deretter fortsetter hun i en annen 
funksjon i det nye fellesrådet, men 
det får bli en hemmelighet inntil 
videre. Men vi kommer nok til å ha 
henne i nærheten (heldigvis).

I over hundre år var Nedre Eiker kirke hele bygdas kirke. Men veien til egen 
kirke i den nedre delen av store Eiker var både kronglete og lang. Ja, det kan sy-
nes som om den øvre delen av kommunen stadig vekk trenerte byggingen av en 
kirke her hos oss. Men etter flere tiårs kamp ble kirken innviet i 1860. 

Til 150-årsfeiringen av Nedre Eiker kirke ble det vedtatt å gi ut ei jubileumsbok. 
Heldigvis ble utgivelsen utsatt, for i løpet av fem år «dukket det opp» mye nytt 
og ukjent stoff. I 2015 kom boka «Folkekirken i bygdefolkets hjerter» og dek-
ket også hundreårsmarkeringen av Nedre Eiker kapell. Boka forteller ikke bare 
om Nedre Eiker kirke og menighet, storparten av innholdet er felles for både 
Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. Ikke nok med det, den er også et bidrag 
til kunnskap om hele bygdas historie, noe som bør være interessant siden Nedre 
Eiker om kort tid blir en del av den nye storkommunen Drammen!
Ta kontakt med ett av kirkekontorene hvis du vil skaffe deg boka.

Jubileumsboka 
«Folkekirken i bygdefolkets hjerter»

Vårens fasteaksjon

Hvert konfirmantkull deltar i den tra-
disjonelle fasteaksjonen i april. 
Årets resultat ble rekordhøye 
53 059 kroner som gikk til Kirkens 
nødhjelp. 

Bøsseinnsamlingen ga 39.799 kroner, 
mens VIPPS øker gradvis og ga dette 
året 12.890 kroner. 

Takk til innsatsfulle konfirmanter.

Nytt fra kirkevergen
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Mikrogospel 
er 40 år

Søndag 10. november kl. 11:00 Nedre 
Eiker kirke vil jubileet bli feiret med 
familiegudstjeneste og festsamling i 
kirkekjelleren etter gudstjenesten. Det 
vil være en feiring som markerer det 
som har vært, det som er nå og det som 
kommer framover.

Arr. Nedre Eiker menighet og Mikrogospel

Selv om vi skal feire jubileum er barn i 
alderen 4 – 8 år velkommen til å delta. 
Vi øver i Nedre Eiker kirke hver annen 
mandag kl. 17.30 – 18.30.
Øvelsene er 2.9., 16.9. 30.9 osv. hver 
annen mandag.
Kontaktperson er Aleksander Glestad, 
tlf. 32 27 23 33.

Nedre Eiker Soul Children er et kortil-
bud for barn i alderen 9 – 13 år. I koret 
gir våre dyktige ledere god opplæring i 
sang og rytmikk. 

Øvelsene er i Nedre Eiker menighets-
senter hver annen onsdag fra kl. 18.00 
– 20.00.

Nedre Eiker Soul Children deltok i det store 
kirkekoret på årets torgmesse.

Mylder 
høsten 2019
Arrangeres i Mjøndalskjerka for barn 
mellom 1 og 6 år, gjerne med foreldre 
eller besteforeldre. Vi serverer et enkelt 
måltid. Deretter lager vi aktiviteter til-
passet barn i gruppene 1 – 3 år og 4 – 6 
år. I høst arrangeres Mylder på dagene 
26.9., 31.10. og 21.11. Alle ganger fra 
kl. 16.30 – ca. kl. 18.00.

Send påmelding til Hilde Mari Ski på 
sms 941 77 878 med hvor mange som 
kommer.

Mylderbarn i aktivitet.

4-års bok 
15. september
Alle 4-åringer blir invitert til en spesiell 
gudstjeneste i Mjøndalen kirke søndag 
15. september. Her blir det utdeling av 
4-årsboka. Dessuten feirer vi høsttakke-
fest sammen med speiderne.

Lys våken 
30.11. – 1.12.
Vi inviterer til en spesiell adventsamling 
for 11-åringer. Alt skjer i kirken hvor 
det blir overnatting og mye lek, bibel-
fortellinger, mat og hygge. Dessuten skal 
barna være med på å lage gudstjenesten 
søndag 1.12. 

Babysang
Arrangeres hver mandag i Nedre Eiker 
menighetssenter fra kl. 11.30. Tiltaket 
er for de aller minste med foresatte, og 
samlingen starter med en enkel lunsj før 
vi fortsetter med sang- og lekestund fra 
kl. 12.00. 

Første samling er 2. september og vi av-
slutter med siste samling 25. november.

Slutt opp om  
familieguds 
tjenestene
Slutt opp om familiegudstjenestene
Behovet for et sosialt fellesskap i kirken 
er viktig for flere barnefamilier i menig-
heten vår. Mange tar med seg hele fami-
lien når det er gudstjeneste i forbindelse 
med et trosopplæringstiltak, eller når et 
barnekor deltar i gudstjenesten. Men det 
er plass til flere barnefamilier som kom-
mer mer regelmessig. Da kan vi bygge 
en sterkere kultur mellom familier som 
er i samme livsfase. 

Et eget utvalg har sett på rammene for 
familiegudstjenestene. Utvalget har 
drøftet klokkeslettet for gudstjenestene, 
sosialt samvær i forlengelse av gudstje-
nesten, fellesmåltid eller å ta med barna 
på en liten tur. Vi har fått mange gode 
innspill – takk til utvalget. Noe av det 
viktigste er å gjøre familiegudstjenestene 
til en felles opplevelse for spesielt barna. 
Det gjør vi gjennom aktivitet og god 
kommunikasjon. 

Trosopplæring
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Døpte 
Hermine Ryen
William Luzano Danielsen
Aksel Damholdt Gabrielsen
Aksel Kolbjørnsen Hillestad
Mia Hansen Hole
Sandra Lørdal
Linnea Hunstad
Herman Bretvik Nilsen
Bendik Jacobsen Lie
Anders Peder Bruvoll Danielsen
Natalie Heggelund Knutsen
Sofie Selbo Rønningen
Kristianne Vad Sannan
Isabelle Johansson
Kasper Nino Dahl
Elea Bråthen Bergene
Caroline Linnea Steblein

Døde
Navn: Fødselsår:
Harry Kristensen 1931
Tommy Øversveen 1974
Finn Wilthil 1937
Ruth Elise Foss Dahlen 1923
Solveig Karin Øen 1920
Else Marie Falk 1927

Slekters gang mars 2019 - august 2019

Else Hansine Henden 1939
Tron Elling Hauge-Iversen 1930
Karin Olaug Kristiansen 1940
Bente Kristin Ringvold 1964
Dagny Johanne 
Skinnemoen 1923 
Kjell Egil Amlie 1943
Arild Solvik 1944
Gertrud Marie 
Bundgaard Sperle 1924
Edvin Engstrøm 1921
Olav Karl Harkestad 1923
Gunnar Jørgensen 1933
Olga Kristiansen 1935
Oddvar Fekjær 1924
Knut Kirkerud 1927
Leif Repstad 1939
Terje Weggersen 1958

Vigde 
08.06.19: 
Tina Robøle Larsen og 
Christer Danielsen

03.08.19: 
Kristine Brekka og Magnus Leonhard 
Rosengren Leonhardsen

Slekters gang og konfirmanter

«Åpent hus» er 
flyttet til torsdager 
Åpent hus er ett felleskap hvor stadig 
nye mennesker finner sin plass. Her 
har vi tid til den gode samtalen over en 
varm kopp, og med snitter eller en vaf-
felplate på tallerkenen. Man betaler litt 
for det som serveres. Ofte er det allsang 
og quizen skaper mye engasjement 
blant deltakerne. To ganger i løpet av 
høsten inviterer vi til lunsjkonsert hvor 
tema for den ene er Lina Sandell, hen-
nes sanger og forfatterskap. Den andre 
har tema ”Håp og lys”. Lunsjkonserten 
begynner kl. 12.00 i kirkerommet (se 
nedenfor).

Åpent hus arrangeres følgende torsdager 
denne høsten: 19.09., 17.10., 21.11 og 
12.12.
Vi holder til i Mjøndalen kirke i tids-
rommet fra kl. 11.00 – 14.00. 
Det er diakon Knut Johan Finquist som 
er ansvarlig for Åpent hus sammen med 
frivillige medarbeidere. 

19. september kl.12.00. 
Mjøndalen kirke

Lunch-
konsert i 
forbindelse 
med «Åpent 
Hus». James 
Robert Hendry, 
trompet, Jostein Dalebø, orgel, klaver.
Svensk musikk og tekster av Lina 
Sandell

Åpent for alle. Fri entre

Torsdag 17. oktober kl. 12.00 
Mjøndalen kirke 

Lunchkonsert i for-
bindelse med «Åpent 
hus».
Norsk musikk og 
tekster av Eivind Skeie 
med tema Håp og lys.
Hanne Wigen Thyge-
sen, fløyte, Jostein Dalebø, orgel, klaver

Åpent for alle. Fri entré. 

Mange bruker kirkens lokaler til spesielle 
anledninger, som minnesamvær og dåps-
selskap. Vi har et fleksibelt tilbud mht. 
dekking og pynting, og kan også bistå 
med servering ved minnesamvær. Du 
kan selv bestemme hvor mye du vil gjøre 
selv.

Vi kan også tilby hyggelige møterom 
egnet for forsamlinger inntil 80 personer, 
og tilbyr også kjøkken og servise om du 
skulle trenge det. 

Ta gjerne kontakt med kirkekontoret, 
telefon 32 23 68 60, for mer informasjon, 
priser og muligheter for øvrig.

Kirken har fine lokaler til leie

Peisestua er en koselig møteplass Kirkestua rigget for fest
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01.09. 12. søndag i treenighetstiden
Tabor kapell kl. 11.00.
Høymesse. Hjellum.

08.09. 13. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Høymesse. Hardang. Sirris. NETS.
Offer til Mjøndalen menighet.
Kirkevalg 12 – 14 etter gudstjenesten.

15.09. Vingårdssøndag
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste. Hjellum. Dalebø.
Speidere, Høsttakkefest og utdeling 
4-årsbok.
Offer til Misjonsprosjektet.

22.09. 15. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Høymesse. Hardang. Dalebø. 
Nedre Eiker Soul Children.
Offer til Blå Kors.

29.09. 16. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Høymesse. Hjellum. Dalebø.
Offer til Mjøndalen menighet.

06.10. 17. søndag i treenighetstiden
Tabor kl. 11.00.
Høymesse. Finquist. Aasen.
Offer til Tabor.

13.10. 18. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke kl. 11.00. 
Folketonemesse. Hjellum. Dalebø.
Nedre Eiker kirkekor og Eiker 
Spelemannslag. 
Se omtale side 8.

20.10. 19. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste. Hardang. Dalebø.
Opplegg for de aller minste.
Offer til TV-aksjonen.

27.10. Bots- og bønnedag
Senterkirken Loesmoen kl. 11.00.
Fellesøkumenisk gudstjeneste. Hjellum.

03.11. Allehelgensdag
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Høymesse. Hardang. Dalebø. Vox Egeri.
Offer til diakoni/sorgarbeid.

10.11. 20. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Høymesse. Hjellum. Dalebø. Tro og lys.
Offer til Misjonsprosjektet.

17.11. 21. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Temagudstjeneste. Hardang.
Skifte av menighetsråd.
Offer til Mjøndalen menighet.

24.11. Kristi kongedag
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Høymesse. Hjellum. Dalebø.
Offer til Mjøndalen menighet.

01.12. 1. søndag i advent
Mjøndalen kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste. Hardang. Dalebø.
Lys Våken.
Offer til Mjøndalen menighet.

Den tradisjonelle torgmessen i 
Mjøndalen samlet som vanlig mye folk i 
finværet 26. mai. 
Et stort samarbeidsprosjekt mellom beg-
ge menighetene og med mye musikk, 
stort prestekorps og en engasjerende 
Øystein Magelsen som prekenholder. 
Etter endt messe inviterte speiderne og 
strikkeklubben til stor kirkekaffe.

Søndag er kirkedag

Torgmessen 2019

Opplysninger om gudstjenestene 
Til alle messer er det normalt nattverd. 
Dåp holdes ved behov.

Vanligvis serveres det en enkel kirke-
kaffe etter gudstjenestene i Mjøndalen 
kirke. Dette er et fint sosialt samvær 
for de som er til stede.

Det kan skje endringer i gudstjeneste-
programmet. Hver fredag kunngjøres 
gudstjenestene i lokalavisene under 
kunngjøringer for Den norske kirke. 

Gudstjenesteliste
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Åpent: onsdag - søndag 12 - 17       Guldenveien 11   3053 Steinberg      Tlf. 32 23 62 80

Gulden
kunstverk

Utstillinger
Gaver - Gavekort
Rammeverksted www.guldenkunstverk.no

32 87 87 80

MØBELFORRETNING
3050 Mjøndalen

Vi utfører alt innen 
elektrisk arbeid

El. Installatør

THOR R. S. ANDERSEN AS
Telefon 922 17 801

Velkommen til en
hyggelig handel med

Alfhild Krogsrud A/S
DAME- OG UNGDOMSKLÆR

LOKALAVISA I EIKER

Følg med på det som skjer i ditt lokalmiljø les: Alle fototjenester og gode utvalg 
i kamara og video

Din faghandler:

Hokksund tlf.: 32 75 15 36

HOKKSUND (Hovedkontor) 
Meierigt 1, Langebru  24T 32 75 18 66

MJØNDALEN (Opdahl Blomster)
Nedre Torggate 14  24T 32 87 78 90

WWW eikerbegravelse.no

For Eikerbygdene 
siden 1959

ANNE GRETHA
ROLID

ERIK
WILTHIL

 KRISTIN 
KNUTSEN

TOR ARNE
AARNES

ALLTID HER FOR

Tlf. 32876434 – Nedre Torggate 14, 3050 Mjøndalen
www.blomsteropdahl.no

Blomster 
til enhver 
anledning!

Trenger du en 
lyttende medvandrer

i forbindelse med sorg 
eller en annen livskrise?

Ta kontakt med soknediakon 
Knut Johan Finquist, 

tlf. 32 23 68 63.
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www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Ligosenteret - Åssiden
32 80 75 80 (24 timer)

Arbeidergata - Mjøndalen
32 87 54 15 (24 timer)

Kjøp kjapt, kjøp trygt, kjøp billig

Vi hjelper deg 
med alt av 
blomster til 
sorg og glede

MJØNDALEN

Drammensveien 18, 3050 Mjøndalen. Tlf. 32 87 80 24

Tusenvis av barn i Norge opplever at det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med 
alkohol- og rusproblemer?

Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)

Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr 100)

Det er ingen selvfølge at 
noen ordner bursdagsgave

Faste aktiviteter
MANDAGER:
Microgospel 
Kl. 17.30 – 18.30 i Nedre Eiker kirke.  
Se nærmere omtale på side 11.
Kontaktperson: 
Alexander Glestad, tlf. 32 27 23 33 eller 
975 19 938

TIRSDAGER:
Morgenbønn i kapellet kl. 08.30.

Strikkeklubb
Strikkeklubben – en undergruppe av 
Speideren med et enkelt formål; Ta med 
strikketøy, hekletøy og snakketøy og møt 
opp hver annen tirsdag kl. 18.00 til nyttig 
og hyggelig samvær. 
Kontaktperson Elisabet Paulsen, 
tlf. 413 16 940

ONSDAGER:
Nedre Eiker Soul Children
Se egen info på side 11.
Kontaktpersoner:
Mjøndalen: Hilde Mari Ski, 
tlf. 32 23 68 67 eller 941 77 878
Nedre Eiker: Ingeborg Skagestad, 
tlf. 32 27 23 23 eller 400 38 295
I høst øver vi i Nedre Eiker kirke.  

Speidere
Familiespeidermøte kl. 17.30 – 19.00.
Datoer finner du på oppslag i kirken eller 
på mjondalen.kmspeider.no

TORSDAGER:

Åpent hus
Kl. 11 – 14. 
Se nærmere omtale på side 12. 
Kontaktperson: Knut Johan Finquist, 
tlf 32 23 68 63.

Speidere
Møter hver uke i speiderhula i Mjøndalen 
kirke kl. 18.30.
Kontaktperson:
Hilde D. Nordlid, tlf. 994 98 964

FREDAGER:
NETS øver hver uke fra kl. 18.00.
Kontaktperson:
Knut Johan Finquist, tlf. 32 23 68 63



Agentleir 
på Solsetra 
14. til 16.juni
25 deltagere fra Sigdal, 
Krødsherad, Åssiden og 
Mjøndalen. Sammen løste vi 
mysterier slik ekte agenter gjør. 
Vi fikk høre historier fra bibelen, 
lagde glassmaleri, fikk besøk 
av Snusen, og vi badet i iskalde 
Hagatjern og lekte masse.

Leiren arrangeres igjen neste år 
og gjelder barn i 2. – 4. klasse. 
Sett av tid i kalenderen.

KonfAction 
juni 2019 
på Bø Camping
1000 konfirmanter og 400 ledere fra hele landet 
samles på konfirmantleir. Fra Mjøndalen var vi i 
år 61 konfirmanter og 13 ledere.

På programmet står forskjellige idrettsaktiviteter, 
forkynnelse og lovsang med band og egen leirsang 
i møteteltet. Og selvsagt bading i Sommarland. Nye 
bekjentskaper oppstod på kryss og tvers, og fra fjern 
og nær. Det gikk ca. 5 brød med toast som kvelds-
mat hver kveld før nettene ble tilbragt i medbragte telt som stod 
tett i tett. 

En fantastisk leir med flotte konfirmanter sammen med flinke foreldre,  
ungdomsledere og ansatte.


