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Noe av det mest frustrerende vi kan 
drive med er å lete etter ting. Det kan 
være en nøkkel eller en lommebok som 
bare nekter å la seg finne. Ofte skjer det 
når vi har det travelt og skal rekke noe. 
Man stimer rundt og leter alle tenkelige 
og utenkelige steder, mens pulsen og 
irritasjonen når nye høyder. Selv de 
mest sindige og beherskede kan bli 
mannevonde av å ikke finne det man 
leter etter. 

I evangeliet etter Matteus fortelles det 
om noen kvinner som påskemorgen var 
på vei til graven for å finne Jesus. Men 
de fant ham ikke. Hvordan reagerte 
kvinnene på det? Ble de irriterte og 
frustrerte? – Nei, ikke i det hele tatt! 
Tvert imot! De ble jublende glade! 

Hvordan kunne det ha seg at de løp fra 
graven med så mye glede i kropp og 
sjel, når de ikke fant det de lette etter? 

Opprinnelig var de i sorg fordi Jesus 
var død, og derfor hadde de behov for 

å komme til graven. For å være der 
Jesus var. Da de kom fram, møtte de 
en engel. Og engelen sa til kvinnene: 
«Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter 
Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, 
han har stått opp, slik som han sa. Kom 
og se stedet der han lå!» (Matt 28, 5-6) 

De trodde det engelen sa, og 
engelens ord ble grunnlaget for 
gleden. Jesus hadde stått opp og 
seiret over døden!  

På den første påskemorgen 
opplevde kvinnene dette 
tankevekkende og 
overskridende paradokset: 
De fant Jesus 
– uten å finne ham! 

Uansett hvor du er i påsken, prøv å 
finne en kirke i nærheten av der du er. 
Få med deg det store dramaet; om livet 
og døden, om sorgen og gleden! 
Kanskje vil du finne det du ikke har lett 
etter? Eller finne noe du ikke trodde 

fantes? Kan hende er det i kirken at 
du finner akkurat det du har lengtet og 
lett etter. Eller du vil erfare at påske-
budskapet finner deg!    

God påske – og velkommen til 
kirken! 

  Jan Erik

Lete – uten å finne 
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For en tid siden traff jeg en drammenser 
som skrøt av menighetsbladet vårt, både 
av lay-out og innhold. Det er hyggelig 
med ros, men denne rosen må i første 
rekke gå til Bjørn Sannerhaugen som 
i mange, mange år har betydd mye for 
Nedre Eiker menighetsblad, både i ut-
forming, trykking, veiledning og idéer. 
Vi som har samarbeidet med ham har lært 
mye av ham, både om godt stoff, og hvor 
det bør plasseres i bladet. Jeg vil spesielt 
fremheve menighetsbladets forsider som 

bjørn har laget. forsider. De er unike og 
talende! I et lokalt grunnmotiv, finner vi 
et motiv som speiler bladets innhold. 
Når Bjørn nå velger å trekke seg tilbake, 
takker vi så mye for alt han har utført for 
menighetsbladet og gjennom det, for Nedre 
Eiker menighet og alle bladets lesere. 
Vi som har hatt gleden av å samarbeide 
med deg, vil ta det du har lært oss videre.

 trobo
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De første som kom til Jesu åpne, tomme 
grav het Maria, Johanna og Maria. Det 
står i Lukasevangeliet at de simpelthen 
ikke visste hva de skulle tro, denne tid-
lige morgenen. De var der for å gjøre det 
de ikke rakk to dager tidligere, nemlig å 
stelle Jesu døde kropp. Og så finner de 
graven tom! De ble redde og bekymret.

Da kvinnene fortalte det videre til de 
elleve apostlene, møtte de måpende 
undring. De mente det hele var løst snakk 
og trodde dem ikke. 

Apostlene hadde tross alt  ingen 
fasit å forholde seg til, og de hadde 
egentlig mistet alt håp, den mørke, lange 
fredagen. Han som hang der på korset 
i midten hadde gitt dem håpet om en 
ny verden, en annen tid, en annerledes 
verdensordning. En tid da den forhatte 
okkupasjonsmakten ikke lenger fritt 
kunne trakassere, mishandle og voldta 
uskyldige mennesker. En verden der 
døden ikke skulle ha det siste ordet. 

De tre venninnene ble sett på som forvir-
rede kvinner som fòr med løst snakk. 
I samtiden ble kvinner ikke regnet for å 
være pålitelige vitner i saker der vesent-
lige ting stod på spill. 

Men det er de som får nøkkelrollen, det 
er de som bevitner og formidler den 
største hendelsen i verdenshistorien. Da 
de fant Jesus levende, var det et sjokk av 
glede – et sjokk det var svært vanskelig å 
begripe eller venne seg til å tro på. Men 
det går ikke lang tid før oppstandelsen 
blir fundamentet for en helt ny forståelse 
av livet. 

Snart blir den første dagen i uken, og den 
gleden og feiringen som kom til å prege 
den, selve kjennetegnet på hva kristen-
dom er. På Herrens dag kom de sammen, 

ofte i hemmelighet for å unngå forføl-
gerne, og for å tilbe den oppstandne. I 
troen på ham fant de næring til håpet om 
det evige livet. 

Livet hadde tatt en helt ny vending, og 
de begynte å fortelle. Midt i en verden 
av likegyldighet og kynisme gikk en 
liten gruppe mennesker omkring og bar 
på et håp. Midt i forfølgelsen, midt i 
forundringen, midt i lengselen. 

Det var nedenfra det startet. Det håpet 
kvinnene først forkynte var en kraft som 
etter hvert rokket imperiet. Det nådde 
verdensdel etter verdensdel. Over deres 
hoder vokste det snart fram palass og 
katedraler, men de som bærer på det 
stillferdige håpet, går ikke maktens 
ærende. De går hele tiden nær dem som 
har mistet sitt håp, for å løfte, bære og 
reise opp de svake. 

Gleden og håpet som gryr fra den tomme 
graven og etter møtet med den opp-
standne, har overlevd gjennom skiftende 
kår i to tusen år. Også denne påsken skal 
håpet formidles i ord og toner, gjennom 
omsorg og kjærlighet. Mennesker kom-
mer sammen for å oppsøke den opp-
standne og levende, midt i en verden full 
av fortvilelse og død. Etter sitt løfte er 
han selv til stede, midt i blant oss, i vår 
tid og våre liv, når to eller tre er samlet 
i hans navn. 

Opplevelsen som ble til livets fundament 
for Maria, Johanna og Maria er også vårt 
håp: Frykt ikke mere! Evig er han med. 
Troens øye ser det: Han gir liv og fred. 

 Biskop Jan Otto Myrseth

Du er 
aldri 
alene

Velkommen til 
gudstjenester 
i påsken!
05. APRIL 
PALMESØNDAG
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Vikarprest Jan Erik Askjer.
Kirkekaffe.

09. APRIL 
SKJÆRTORSDAG
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste 
med Mjøndalen
Vikarprest Jan Erik Askjer.
Nattverd. Kveldsmåltid etter 
gudstjenesten.

10. APRIL LANGFREDAG
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: 
Felles Pasjonsgudstjeneste
Kapellan Arnstein Hardang.

11. APRIL PÅSKENATT/
OTTESANG
Nedre Eiker kirke
Kl. 23.00: Påskenattsmesse
Vikarprest Jan Erik Askjer, 
kapellan Arnstein Hardang 
med flere.
Nattverd.

12. APRIL PÅSKEDAG
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad.
Nattverd. Kirkekaffe.

13. APRIL 2. PÅSKEDAG
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Vikarprest Jan Erik Askjer.
Nattverd. Kirkekaffe.
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Menighetsrådet har siden desember 2019 
arbeidet med å oppsummere året som 
gikk. Rådet lager en årsrapport som omta-
ler aktiviteten i menigheten. Årsrapporten 
er vel verdt en gjennomlesing. Du får den 
på menighetskontoret.

Rapporten inneholder omtale av bl.a.:
- Gudstjenesteliv
- Menighetens strategiarbeid
- Diakoniarbeid av mange slag 
- Misjonsprosjekt
- Tilbud til barn og ungdom: 
 Kor for ulike aldersgrupper, 
 trosopplæringstiltak, 
 konfirmantarbeid og annet 
 ungdomsarbeid
- Konserter, bibelkvelder og andre 
 kulturarrangement
- Menighetsblad
- Hjemmeside og Facebook
- Økonomi

En viktig del av menighetsrådets arbeid 
er å styre økonomien. Pr. 31.12.2019 har 
vi en egenkapital på kr 808 318. I 2020 
får vi tilbake kr 58 476 i mva.

Etter julemessa til Kvinneforenin-
gen Gustavas etterfølgere fikk Nedre 
Eiker menighet en meget hyggelig gave. 
Gustava-damene bestemte at del av 
overskuddet på julemessa, kr 25 000, 
skulle gå til anskaffelse av lydutstyr til 
menighetens barne- og ungdomsarbeid 
og trådløse mikrofoner til kirkekjelleren. 
Vi takker hjerteligst for den store gaven.

Driftsregnskapet for 2019 viser et mer-
forbruk (underskudd) i driften på kr 
56 481. Dette viser at vi trenger å styrke 
økonomien. Derfor oppfordrer vi alle til 
å støtte menigheten økonomisk. Det kan 
du gjøre på flere måter. Under ofringen 
i gudstjenester kan du selvfølgelig gi litt 

ekstra hver gang, men fordi vi etter hvert 
går mot et kontantløst samfunn er det 
bedre å gi elektronisk. Å gi gaver til me-
nigheten over bankkonto 2220 31 04980 
eller benytte VIPPS til «Nedre Eiker 
menighet» er enkle måter å gi gaver til 
drift av menigheten.

Du kan også støtte menighetsarbeidet ved 
å bli fast giver. Et spennende enkelt reg-
nestykke med 100 nye faste givere som 
gir kr 100 hver måned, gir oss kr 120 000 
i økte inntekter. I 2019 ga faste givere kr 
31 350. Vi ønsker oss flere faste givere! 
Faste givere får skattefradrag for gavene. 

Vi gleder oss til arbeidet i det nye året 
vi har startet på og ønsker alle en riktig 
god påske og en deilig vår!

  Ivar Bjarne Haare

NYTT FRA

Menighets
RÅDET

Kirkeverge Eva Trogstad er i ny stilling 
i Drammen prosti, og gode medar-
beider, Merete Lange, flytter med til nye 
kontorer i Drammen. Men før de drar, 
vil vi ha et 
avskjedsintervju.

Hvordan er det å forlate disse fine 
kontorene? Eva er rask til å svare at det 
er vemodig å levere fra seg nøklene og 
forlate arbeidsplassen. –Jeg har hatt syv 
gode år i denne jobben, fortsetter hun, 
og er glad for å overlevere et bo i skikk 
og orden. Alt var ikke helt på stell da jeg 
begynte.
Merete presiserer at hun foreløpig ikke 
blir helt borte fra arbeidsfellesskapet i 
Nedre Eiker menighetssenter. –Foreløpig 
skal jeg være her hver torsdag, hvis jeg 
ikke blir rent ned og må ta en ekstra dag! 
ler hun.
Hva kommer dere til å savne? Merete: 
-Å jobbe så nær gravplassene. Her kan 
jeg enkelt gå ut og sjekke at alt er som 
det skal, og sammen med de pårørende se 
gravstedene, og samtale om forholdene, 

hvis det er ønskelig. Eva: -Jeg kommer til 
å savne fellesrådene. I disse årene har jeg 
hatt et godt samarbeid med dem. 
Begge er samstemte i at fellesskapet og 
det gode samarbeidet dem imellom, nok 
vil være et savn.
Hvordan har det vært å arbeide for 
menighetene i Nedre Eiker? Merete 
svarer kjapt: -Eva er den som har følt mest 
på det. Jeg har helst vært «telefonvakt», 
jeg. Eva: -I rollen som kirkeverge, har 
jeg vært en byråkrat. Mye er gjort både 
i kirkene og på gravplassene. Viktig og 
nødvendig har det også vært å følge de 
ansattes arbeid på nært hold. Det har vært 
gledelig å oppleve at de ansatte går inn i 
jobbene med liv, lyst og entusiasme. Men, 
det skal ikke stikkes under stol at det også 
har vært noen utfordringer.
Nevn noe av det mest gledelige dere har 
opplevd! Merete: -Møte med mennesker 
som spør, eller har behov for å prate. At 
jeg ikke bare kan svare på det de spør om, 
men også tar tid til å lytte når de har behov 
for snakke om andre ting. Eva: -Jeg vil 
nevne de ansatte som gjerne deler gledene 

sine når de har opplevd noe i helga eller 
på et arrangement. Ofte er det de små 
hendelsene som gjør hverdagene fine! 
Merete nikker og legger til: -Jeg vil også 
nevne gleden i et godt arbeidsmiljø. Det er 
nå tyve år siden jeg begynte i Mjøndalen 
kirke. Uten arbeidsglede og trivsel i disse 
årene, hadde jeg ikke blitt så lenge!
Noen ønsker for Nedre Eiker? Eva: 
-At kirken må være et kraftsenter for 
lokalbefolkningen, slik at den enkelte  
kjenner at den er relevant for seg, og at de 
føler seg velkommen og ivaretatt. Kirke 
og menighetsråd må legge til rette for at 
kirke og menighet er et godt sted å være. 
Merete: -Jeg ønsker at de ansatte får  gode 
arbeidsforhold i den nye organiseringen 
og ikke minst i overgangsfasen.
Ikke rent få papirer er i samtalens løp 
blitt flyttet fra en plass til en annen. Men, 
takk til Eva og Merete! Vi i Nedre Eiker 
kommer til å savne dere! Lykke til på en 
ny arbeidsplass!

  trobo

INTERVJU MED EVA OG MERETE
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Søndag 3. mai kl.10.00 
Edvard Dahlmann Andersen
Emma Johannessen Borgersen
Eline Simensen Fjeldheim
Mariel Simensen Fjeldheim
Anette Louise Fredriksen
Amalie Reindal Frogner
Eline Gjessing Hansen
Tarjei Kaldestad Henriksen
Markus Knigge
Tuva Lindaas Lorentzen
Isebell Helene Rygg Lund
Marcus Foss Meringen
Herman Nordmark Motzfeldt
Vetle Møller
Herman Fredriksen Rikheim

Søndag 3. mai kl.12.30 
Oliver Petter-Emil Bentzen
Niklas Berg-Olsen
Leo Nilsen Bikset
Sunniva Meinhardt Børresen
Pernille Dirdal-Sille
Daniel Fernandez-Kaspersen
Cedrik Fureid
Stine Larsen Gulsrud
Håkon Hole Hansen
Nora Helgesen
Hedda Dalen Iversen
Håkon Langeng
Tobias Nilsen

Mathias Andersen Nordby
Olivia Haare Pedersen
Kristian Jensvold Sandaker
Sander Syvertsen Tangen
Hanna Wiker

Lørdag 9. mai kl.11.00 
Thea Severine Wahlstedt Bekken
Adrian Larsen Bråthen
Thea Dahl
Daniel Lundberg Fjellheim
Loriel Frandsen
Andrea Fredriksen
Sander Blikken Halfdansen
Caroline Solheim Halvorsen
Markus Helberg
Gabriel Rygg Hennum
June Elise Klinge
Emine Lundgreen Kristiansen
Charlotte Larsen
Nora Fingarsen Paur
Pernille Lunde Thoresen
Emma Sofie Hansen Trillhus
Sara Brurberg Veberg
Aurora Vid Skipa
Dina Leona Johansen Øen

Søndag 10. mai kl.10.00 
Erik Leander Birkely
Magnus Thorsrud Dalby
Hanna Eknes

Nora Eknes
Ingrid Solheim Gaathaug
Caroline Juritzen
Frida Magnussen
Hedda Motzfeldt
Mathilde Hovland Paulsen
Andreas Røkeberg Stranden
Amalie Sundsmoen
Emilia Marie Døviken Ulrichsen
Emmy Vestengen
Aleksander Baklid Vinjum

Søndag 10. mai kl.12.30 
Nora Borgersen
Sandra Holtan Bråthen
Yansha Hélou
Emilie Delphin Hoel
Rikke Loe Jensen
Leo Knutsen
Vilde Sjødal Larsen
Mats Underberg Lie
Anders Midje
Ida Grette Nilsen
Silje Olsen
Madeleine Riis
Fanny Louise Jellum Skjønberg
Tevje Velstadbråten Solheim
Marte Thoresen Stenberg
Elise Victoria Streitlien
Mats Fagerhøi Syversen

Konfirmasjon i Nedre Eiker menighet 2020 

KONFIRMANT 2021- Er det din tur nå?
Er du en av dem som vil være konfirmant i Nedre Eiker kirke om ett år? Da har vi informasjon til deg her:
Vi sender ut brev med orientering i slutten av april. Denne orienteringen om konfirmasjonstiden, 
sendes til alle som står i kirkens register, dvs. til alle som er født i 2006 og medlemmer / tilhørende 
i Den norske kirke.Om du ikke er døpt, er du likevel velkommen til å være konfirmant. 
Informasjonsmøter i forbindelse med påmelding skjer i Nedre Eiker kirke tirsdag 26. mai 2020
Kl. 1800 for dere som bor i Krokstadelva. Kl. 1930 for dere som bor i Solbergelva.
Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med kateket Ingeborg Skagestad
Tlf 32 98 91 23 eller epost; is622@kirken.no
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Kom og lytt til høytlesning fra Bibelen
Vi går rett til kildene 
– kom og bli med!

Vi leser rett og slett høyt fra Bibelen. 
Leserfortellingene slik de står, i den 
rekkefølgen de står, flere kapitler i 
sammenheng. Ferskvare, rett fra 
kilden! 

Dette er for alle. Du trenger ikke ha 
noen spesiell tro eller være godt kjent 

i kirkelig sammenheng. Her kan alle 
komme. Har du litt lyst til å høre hva 
som egentlig står i Bibelen – da er du 
velkommen til å komme og høre. 
Få høre historiene slik de ble fortalt 
fra starten av. 

Etter lesingen blir det mulig for de 
som ønsker å stanse igjen litt for en 
kaffekopp og en liten prat. Men har 
du heller lyst til å gå med en gang, er 

det helt ok! Vi regner med at det hele 
vil ta ca. 30-40 min.
Vi samles i Nedre Eiker menighets-
senter annenhver torsdag kl. 10 
(like uker, unntatt skoleferier)

Våren 2020:
2. april – 16. april – 30. april – 
14. mai – 28. mai – 11. juni 

For et par måneder siden leita jeg etter et bestemt vedtak i et tidligere 
menighetsråd. Igjen åpnet jeg safen og igjen måtte jeg flytte denne 
fortredelige papirrullen. Men denne gangen tok jeg den like godt ut, 
for å se nærmere på innholdet.
 Det var ca. 100 ark med tekst, på kladdepapir av dårlig kvalitet og 
maskinskrevet. Selv om arkene ble fri fra det stramme bendelbåndet, 
beholdt de sin sammenrulla form. Stor forsiktighet var nødvendig 
da jeg foldet dem ut såpass at det gikk an å lese. Og så kom overraskel-
sen: Denne simple papirrullen skjulte manuskriptet til en liten roman 
som begynner slik: 
 “Universitetsstipendiat kand. teol. Martin Framstad og kona kom 
ut frå austbanestasjonen. Han høg og mager. Andletet noko bleikt og 
kantete, men med rolege, grå, sterke augo. Velkledd å sjå til, men 
likevel var det eitkvart ved han som sa ein at han ikkje hadde vakse 
upp i byen. Det var ikkje godt å segje kvar. Kan hende var det berre 
slengen når han gjekk. Det var liksom han var tyngre på foten enn by-
folk vanleg pla. Men elles var det inkje som skilde han frå folk flest.”
 Tilfeldig lesning hist og her tyder på at mannen ender som prest 
på hjemstedet sitt i ei bygd vestpå. Det faller ikke heldig ut, for hans 
forkynnelse er langt fra slik menigheten forventer. 
Teksten slutter brått. Alt tyder på at flere sider mangler.
 Hvor gammelt er dette manuset? Hvem har skrevet det? Når og 
hvorfor havnet det i safen til Nedre Eiker menighet? Jeg har søkt uten 
å finne svar. Nynorsken kan være en ledetråd, men den er syltynn, 
for å si det slik.

 trobo

Mysteriet i safen
I arbeidet med jubileumsboken for kirken og kapellet for 
noen år siden, var kirkens arkiv helt uunnværlig. Det er 
ikke katalogisert, så jeg måtte selv lete fram det jeg trengte.  
En rull papirer, fast bundet sammen av et bendelbånd, måtte 
jeg stadig flytte på. Aldri falt det meg inn at denne rullen var 
av interesse, den var bare til heft. Andre hadde sikkert følt 
det samme, for rullen bar preg av røff behandling.
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Følgende dager er det lagt til rette for stillhet 
i Nedre Eiker kirke våren 2020:

 • mandag 20. april
• mandag 18. mai • mandag 15. juni 

Vi starter kl. 20.00. 
Kirken er åpen 15 minutter før.

Enkel liturgi 
med vekt på stillhet.

Velkommen!

Se for øvrig mer informasjon for datoer 2020 
på vår hjemmeside: www.nedreeikerkirken.no

Dikt

Jeg så deg på busen i dag
Du satt aleine i baksetet, sammenkrøpet
innerst i kroken, men jeg
skjønte ikke at det var deg
Du satt med beina oppunder deg
og armene rundt knærne
hendene foldet seg i en knute
sår på knokene
leppene beveget seg, som om
du snakket til noen, øynene
flakket framover i bussen
mot alle ryggene …
jeg så deg, men skjønte ikke
at du trengte meg hos deg
du skjulte ansiktet i hendene
håret klebet seg til panna
jeg enset deg i sideblikket mitt
idet jeg gikk av, kirkeklokkene over byen
jeg kom akkurat i tide
ble sittende aleine på en benk
langt bak
jeg foldet hendene
til orgelmusikk
tilgi meg, tilgi

    Reidar Lund

Stillhet i kirken

Dagene 
kan være krevende. 

Vi løper fra det ene viktige til 
det andre. 

Mange søker og lengter etter 
stillhet og ro.

For andre gang på rad var Nedre Eiker-konfirmantene med på 
nattcup i Drammenshallen. 
Dette er et tiltak i konfirmanttiden som er et samarbeid 
mellom mange av menighetene i Drammen og Lier. Idrettene 
det konkurreres i er fotball, håndball og volleyball, samt at det 
er en konkurranse om å vinne pokalen for beste supportergjeng. 

VANT FOR ANDRE ÅRET PÅ RAD 
Nedre Eiker vant for andre året på rad pokalen for beste 
supportergjeng. Vi stilte lag i alle idretter og hadde en stor 
supportergjeng.

Natta var fin med mange fornøyde, og etter hvert trøtte konfir-
manter og ledere. Vi ser nytten og gleden av å være sammen 
om et sånt tiltak, og gleder oss til neste år allerede!   
     
  Tekst og foto: Alexander Trosopplærer 

Nattcup for konfirmanter i Drammen Mysteriet i safen
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Nedre Eiker kirke og Mjøndalen kirke
VÅREN 2020

Kultur
arrangementer

Onsdag 25. mars kl. 19.00   
Nedre Eiker kirke:

PÅSKESALMER 
«MINUTT FOR MINUTT»
Vi synger påskesalmer og får høre 
bakgrunnshistorier knyttet til enkelte 
melodier og tekster. De som deltar: 
Sokneprest Ida Etnestad, kantor Nils 
Kristian Bonden og Nedre Eiker 
kirkekor. 
Fri entré. Arr.: Nedre Eiker menighet

Onsdag 15. april kl 19.00  
Nedre Eiker kirke

SLAGVERKKONSERT 
med Sebastian Lindland

Sebastian Lindland fra Krokstadelva 
studerer slagverk på Norges mu-
sikkhøyskole. Han trakterer diverse 
instrumenter på sitt felt og sammen 

med Jonas Evenstad og venner leverer han en iørefallende 
konsert.
Fri entré. Arr.: Sebastian Lindland i samarbeid med  
Nedre Eiker menighets kulturutvalg

Torsdag 16. april kl 19.00  
Nedre Eiker menighetssenter 

«DET GÅR NOK!»                                             
Pilegrimsvandring før, 
nå - og i Valdres.
Temakveld med pilegrimsprest 
og glassmaker Anne Hilde 
Øigarden.  

Gustavas kafe stiller med kaffe og 
vafler, og det blir  salg av Anne Hilde 
Øigardens glasskunst. Kvelden av-
sluttes ved at vi vandrer opp til kapel-
let  og har en kort kveldsbønn der.
Fri entré. Arr.: Nedre Eiker menighets 
kulturutvalg

Lørdag 25. april kl. 14.00  
Mjøndalen kirke:

MUSIKKHALVTIME
Tema: Våren
Vanessa Camarena, sang
Jostein Dalebø, orgel / klaver
Fri entré, men mulighet for å 
gi en gave til kulturarbeidet i 
Mjøndalen menighet. 
Arr.: Kulturutvalget i 
Mjøndalen menighet

Søndag 7. juni kl. 13.00 
Mjøndalen torg:

TORGMESSE             
En felles gudstjeneste for 
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.
Gjest: Biskop Jan-Otto Myrseth.
Menighetenes frivillige og an-
satte, kor og musikalske krefter. 
Fri entré Arr.: Nedre Eiker og 
Mjøndalen menigheter.      

Fredag 12. juni kl. 19.00  
Mjøndalen kirke:

NEDRE EIKER 
TEN SING, 
SOMMERKONSERT
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheters eget tensing-
kor, solister og band avslutter 
semesteret med egen sommer-
konsert. Fri entré.  Arr.: NETS

Søndag 14. juni kl. 11.00  
PORTÅSEN

FRILUFTS-
GUDSTJENESTE                                                 
Koret Vox Egeri, kantor Jostein 
Dalebø og sogneprest Christine 
Holmsen Hjellum.
Fri entré. Arr. Mjøndalen menighet
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Vil du bli med på givertjeneste 
i Nedre Eiker menighet?
Ved å delta i givertjenesten får menigheten et 
bedre økonomisk grunnlag for å opprettholde 
det brede aktivitetstilbudet vi har for barn, 
unge, voksne og eldre i bygda vår. 
Offentlige tilskudd er dessverre ikke nok. 
Med faste givere har vi forutsigbare inntek-
ter som gjør at vi kan planlegge innsatsen og 
videreutvikle menighetsarbeidet innenfor trygge 
rammer.  Gaver på over kr 500 pr. år kan du 
trekke fra på skatten. 
Se neste side. 
    Menighetsrådet

KLIPP HER!
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DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL:

FORMIDDAGSTREFF 
«Åpent hus» i Mjøndalen kirke
Følgende mandager: 20. april, 18. mai, 15. juni
fra kl. 11.00 til 14.00

Formiddagstreff på Solberg kapell
Følgende torsdager i vår: 26. mars, 30. april, 28. mai, 
18. juni kl. 11.00 -13.00

Formiddagstreff på Krokstad bedehus
Samling hver onsdag kl. 11-13
Høytlesning fra Bibelen.

Nedre Eiker menighetssenter
Annenhver torsdag i «like» uker
fra kl. 10.00 til ca. 10.30
Følgende torsdager i vår: 2. april, 30. april, 14. mai, 
28. mai, 11. juni.
Kom og lytt til Bibelens fortellinger 
- i rekkefølgen de står, flere kapitler i sammenheng, 
- få budskapet rett fra kilden.

Stillhetskvelder i Nedre Eiker kirke
kl. 20.00 - Følgende mandager i vår: 
20. april, 18. mai, 15. juni.
Enkel liturgi med vekt på stillhet.
Kirken er åpen 15 minutter på forhånd.

GUDSTJENESTER 
i Mjøndalen og Nedre 
Eiker kirke
Hver søndag, som regel kl. 11.00, 
av og til kl. 19.00
Nedre Eiker kirke                                              
Mjøndalen kirke
Solberg kapell – Fredtun

Velkommen til GODE PUSTEROM 
I VÅRE KIRKER!
Du finner mer informasjon om våre gudstjenester, 
aktiviteter og arrangementer i menighetsbladene våre, 
og på nettsidene våre
www.mjondalskirken.no  
og www.nedreeikerkirken.no

?Hva skjer? 
Siden vi begynte forberedelsene til dette menighets-
bladet, har det skjedd mye som vi da ikke ante ville 
inntreffe. Corona-viruset har lammet virksomheten 
også i vår menighet. Alt endrer seg raskt nå. Vi er i 
samme situasjon som resten av landet og må forholde 
oss til det myndighetene bestemmer. Gudstjenester er 
foreløpig avlyst. Menighetskontoret er stengt for 
besøkende. Aktiviteter og tilbud satt på vent. 
Konfirmasjonene er foreslått utsatt. Vi vet ikke når vi 
igjen kan ta opp vårt vanlige menighetsliv. 
I denne tiden må alle henvendelser rettes til kirke-
kontoret i Drammen, Albums gate 8, tlf.: 32 98 91 09. 
Vi viser også til vår hjemmeside: nedreeikerkirken.no 
 
I denne utgaven av menighetsbladet har vi gjort få 
endringer i forhold til den situasjonen vi er i. Vi vil at 
bladet i størst mulig grad, speiler normalsituasjonen i 
menigheten vår. Man må regne med endringer i de 
annonserte arrangementene.

  Redaksjonen 
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Påskenattsmesse 
xpиcToc Bockpec! (Khristos voskres!) blir det ropt 
tre ganger i den ortodokse kirke i påskenattsmessen.  
Hver gang svarer menigheten: воистинe воскрес! 
(Voistinie voiskres!) Kristus er oppstanden! 
Han er sannelig oppstanden!
Fra slutten av 1900-tallet er det også i vår lutherske kirke blitt 
mer vanlig å holde messe natt til påskedag. I Nedre Eiker har 
vi i over tyve år feiret overgangen fra stillheten, som begynte 
Skjærtorsdag, til jubelen ved Kristi oppstandelse påskemorgen. 
De som deltar, får et lys og går inn i en mørklagt kirke. 
Alteret er tomt og dekket av et sort klede. Vi minnes stillheten 
og mørket i Jesu grav. Kirkeklokken klemter og stillheten blir 
brutt av et rop: “Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, 
til evig tid!” Påskelyset, som er symbolet på den oppstandne 
Kristus, blir båret inn i en prosesjon. Tre ganger blir det ropt: 
“Kristus, verdens lys!” med gjensvar: “Gud, være lovet!” 
Menigheten får sine lys tent. Deretter følger påskelovsangen 
og utvalgte bibeltekster blir lest. 
Gradvis blir kirken fullt opplyst. Gravmørket er brutt. 
Det sorte kledet over alteret blir fjernet, det hvite antependiet 
settes på. Alterutstyret blir båret inn og satt på plass. 
Prestene skifter fra fiolett stola/messehagel til hvitt. 
Feiringen av nattverden tar til. Messen avsluttes og det blir 
ropt: Kristus er oppstanden! Alle svarer: Ja, han er sannelig 
oppstanden! 
Helt til slutt er det salmevandring inne i kirken. Den avsluttes 
ute på kirkebakken. Igjen lyder ropet: “Kristus er oppstanden!” 
med gjensvaret. “Ja, han er sannelig oppstanden!”
Påskenattsmessen har sitt opphav i oldkirken. Den blir gjerne 
kalt: “Alle messers mor.” Foruten å feire Jesu oppstandelse, er 
det også en dåpsgudstjeneste. Hos oss har det ved flere anled-
ninger vært dåp av konfirmanter.
Velkommen til påskenattsmesse i Nedre Eiker kirke, 
lørdag 11. april kl 23.00. Møt i god tid før messen begynner.

 

Ja, jeg blir med på menighetens 
givertjeneste!
   Jeg ønsker å gi et fast beløp i måneden til 
   Nedre Eiker menighet!

Mottaker:  Mottakers kontonr: Beløp pr. mnd.:
Nedre Eiker  2220 31 04980 
menighet      Kr
    
Beløpet kan legges inn som fast oppdrag i din nettbank.
Ønsker du at gaven skal registreres og gi skatte-
fradrag, trenger vi personnummeret ditt:

Navn: …………………………...………………………

Adresse: …………………………………..……...……

Postnr./sted: ……………………………………...……

Sted/dato: ………………………………………...……

Underskrift: …………………………………….………

Skjemaet leveres eller sendes til: Nedre Eiker menighetskontor, 
Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva. 
For mer info – se vår nettside www.nedreeikerkirken.no. 
Tusen takk for gaven du vil gi.
Det går også an å gi gaver til menigheten via Vipps: 
Søk opp «Nedre Eiker menighet» eller 79522 i Vipps-appen, 
fyll inn beløp, og skriv i meldingsfeltet hva beløpet gjelder.

KLIPP HER!
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NY GARASJE
De fleste som har et ærend på kirkegården, vil 
oppdage at det gamle, forfalne og lite pene uthuset, 
er erstattet av en ny og presentabel garasje. I mange 
år har det vært et ønske å få utført denne handlingen. 
Nå er det altså skjedd. Vår fantastiske gravplass-
betjening fikk like før jul grønt lys for å rive det 
skrabberaket som stod der. Men ikke nok med det, 
de ordnet byggetillatelse,  skaffet til veie nødvendige 
materialer, planerte grunnen og utførte byggingen! 
Resultatet: Et pent og praktisk bygg, isolert og 
oppvarmet, med plass til bil, nødvendige redskaper, 
arbeidsbenk, you name it!
Stor takk til Toril Schou Moe, Robert Jonassen og 
Sven Ivar Skåreverket!
• red
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NYTT FRA KIRKEVERGEN

Det har snart gått 3 måneder av det nye 
året og i den nye kommunen. Tre fellesråd 
har blitt ett, og etter 3 måneder med nye 
systemer, nye detaljer og nye rutiner er 
på plass og noe mangler fortsatt. Et slikt 

skifte er ofte sammenlignet med det å 
bytte hjul på en bil i fart. Alt av arbeidet 
skal fortsette i samme tempo, men med 
nye administrative verktøy. Vi håper du 
som medlem ikke har merket noe for-
skjell, men om du synes vi er litt sene med 
ting – kan det skyldes det forannevnte. Jeg 
vet at våre dyktige medarbeidere gjør sitt 
for at du ikke skal merke noe og at vi etter 
litt tid vil ha alt på plass. 
Når nå 3 fellesråd er blitt ett, er det mange 
som spør om hvilken retning vi går. 
Hvilke løsninger og rutiner velger vi? Vi 
som ny organisasjon, vil lage vår egen 
kultur og vei, der vi tar de beste admin-
istrative løsningene fra alle tre fellesråd 
og gjør til våre egne. Det er ikke noen 
spesielle rutiner som vektes forskjellig ut 
fra hvilket fellesråd dette kommer fra. Jeg 
har den fordel at jeg kommer utenfra og 
har derfor ikke noen preferanser fra noen 
av de 3 fellesråd, bortsett fra å velge de 
beste løsningene for det nye fellesrådet. 
Det vil ta tid å bygge en ny organisasjon 

med ny kultur. Men jeg kan love at vi 
bygger den på solid grunn og stein for 
stein.
Vår nye organisasjon har 3 hoved-
områder vi skal jobbe med; de lovpålagte 
forvaltningsoppgaver, driftsoppgavene 
og utviklingsoppgaver. Vi skal støtte 
menighetsrådene i at de lykkes med sitt 
oppdrag i å nære og styrke det kristne 
liv i menigheten. Selv om alle punkt er 
viktige, vil vi ha fokus på det siste. Vi 
ønsker å tenke utvikling og vil bruke 
mye tid på at menighetsrådene lykkes i 
sitt oppdrag. Dersom du som leser dette 
har noen gode ideer eller tanker i dette 
arbeidet er du selvfølgelig velkommen til 
å ta kontakt for en prat eller et møte, (se 
kontaktdetaljer i menighetsbladet).
Så ønsker jeg deg en god og fredfull 
påske, og en flott vår.
 

 Svein Askekjær, kirkeverge

VÅRE FINE SALMER ER ET SKATTKAMMER. 
Som kristen er de til stor inspirasjon i hverdagen.
Mange av dem har betydd mye for meg gjennom livets ulike faser.
En salme jeg tenker ofte på, er skrevet av presten Erling Tobiassen.
Den gir meg visshet om at  Jesus passer på meg, og at jeg 
kan være trygg i Hans hender.
 
Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn.
 
Denne salmen minner oss på at det er makt i de foldede hender, og at vi 
ikke trenger å bekymre oss for noe.
 

JAN ERIK ØDEGÅRD

Min salme

FOLKEKIRKEN I BYGDEFOLKETS HJERTER
Jubileumsboken FOLKEKIRKEN I BYGDEFOLKETS HJERTER, er langt 
fra beretningen om Nedre Eiker kirke og kapell alene. Den er faktisk også 
beretningen om en kultur- og politiskhistorisk epoke i bygda vår. Kampen for 
egen kirke var også kampen for å bli tatt på alvor i det gamle, udelte Eker, 
som igjen førte til kommunedelingen i 1885.
En fin minnebok å sikre seg nå da Nedre Eiker ikke lenger er en egen kommune. 
En gavebok til dåpsbarn og konfirmanter. En velkomstgave til de som bosetter 
seg her. En erkjentlighet til jubilanter og utflytta eikerværinger. Og – en interessant 
påskelektyre!
Boka koster 200 kroner. Spør etter den ved gudstjenester og arrangement i 
kirken og på menighetskontoret.

Folkekirken i bygdefolkets hjerterFolkekirken i bygdefolkets hjerter

Nedre Eiker kirke 150 år

Nedre Eiker kapell 100 år

NEDRE EIKER MENIGHETSRÅD
ISBN NR: 978-82-303-3437-9

Nedre Eiker kirke 150 år

Nedre Eiker kapell 100 år

Folkekirken i bygdefolkets hjerter     N
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.kirkens s s.n

irkens SOS i uskerud
trenger ere rivillige

til å bet ene tele n g e st

Ta kontakt med oss!
Telefon 32 89 60 07

E-post: buskerud@kirkens-sos.no

BABYSANG

Se vår nettside: 
www.nedreeikerkirken.no 

for informasjon om 
aktiviteter i menigheten

Kvinneforeningen
GUSTAVAS 

ETTERFØLGERE
MØTEKVELDER 

VÅREN 2020

Nedre Eiker Menighetssenter 
annenhver torsdag kl. 19.00

(oddetallsuker)

Kvinneforeningen består av en gjeng 
med muntre damer i alle aldre. Sosialt 
samvær med strikketøy og snakketøy 

i skjønn forening.

Kontaktpersoner 
Anne Aanestad 916 41 185

Toril Schou Moe 995 78 470
Gunnlaug Bollerud 950 20 469

 26. mars møte
23. april møte
7. mai møte  
4. juni møte

Velkommen til damer i alle aldre!

Kvinnekvelder! 
på Nedre Eiker Menighetssenter 

tirsdager kl 17.30-19.30

Kveldene er for kvinner som 
tilhører ulik tro og etnisitet.

På kvinnekveldene snakker vi om 
temaer som religiøse høytider og ulike 
tradisjoner, barneoppdragelse, temaer 

som den enkelte ønsker å ta opp. 
Vi synger sammen og har ulike 

aktiviteter.
Vi har plass til flere kvinner 

på samlingene våre.
Barnepass

Har du lyst til å bli med oss? 
Ta kontakt med Gudrun Klingsheim: 
Tlf: 90 92 73 30 eller møt direkte opp 

på Nedre Eiker Menighetssenter
Vi møtes på følgende tirsdager:

24. mars, 
28. april, 26. mai, 16. juni

MANDAGER: 
20. april, 18. mai, 

15. juni
MJØNDALEN KIRKE

Mjøndalen og 
Nedre Eiker 
menigheter

Vår 2020

På Nedre Eiker Menighetssenter
mandager kl. 11.30

For barn fra 0-1 år i følge med foresatt. 
Samlingene starter med lunsj kl. 11.30. 

Ta med nistepakke. Kaffe / te er inkludert 
i prisen. Kl. 12.00-12.45 er det sangstund.

VÅRENS DATOER: 
23. april

 

Mikrogospel 
vårplan 2020
Tid: 17.30 - 18.30
Sted: Nedre Eiker kirke

MARS 
• Søndag 29.  
 Opptreden i Nedre Eiker  
 kirke 
• Mandag 30. Øvelse

APRIL
• Mandag 6. Øvelse 
• Mandag 27. Øvelse 

MAI   
• Mandag 11. Øvelse
• Mandag 25. Huskonsert 

JUNI
• Søndag 7. 
 Opptreden torgmesse 

Med forbehold om endringer 

Kontaktperson: 
Alexander Glestad, 32 27 23 33, 
ag226@kirken.no
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 PÅSKE-QUIZ  
                                       Hva vet du om påsken? Her kan du teste deg selv!  

                       LETT                                MIDDELS                            VANSKELIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

 

1. Hvem døde og sto opp igjen i 
påsken? 
2. Hvor mange helligdager 
(røde dager) har vi i påsken? 
3. Jesus kom ridende inn i 
Jerusalem. Hva slags dyr red 
han på? 
4. Folk la ting på bakken foran 
ham – hva? 
5. Hva kaller vi den dagen 
dette hendte? 
6. Hva kaller vi den dagen vi 
feirer at Jesus sto opp fra de 
døde? 
7. Hva er de neste ordene: Deg 
være ære, Herre over  
..……   ……… 
8. Og de neste ordene her: 
Evig skal døden være ……… 
  ……….. 
 

9. Hva skjedde palmesøndag? 
10. Hva gjorde Jesus på 
skjærtorsdag? Nevn tre ting. 
11. Hva skjedde med Jesus 
langfredag? 
12. Og hva skjedde påskedag? 
13. Si navnet på fem disipler! 
14. Hvem av disiplene 
fornektet Jesus? 
15. En av Jesu disipler ville 
forsvare Jesus, og hogg øret av 
en soldat. Hva het disippelen? 
16. Hva skjedde videre med 
soldaten? 
 
 

17. Hva betyr ordet «påske» 
18. Hvorfor har påsken fått 
dette navnet? 
19. Jerusalem er en fjellby. 
Hvor høyt over havet ligger 
byen? 
20. Fortellinger fra påsken 
finnes i flere av Det nye 
testamentets bøker. Nevn tre 
steder (bok + kapittel) der det 
fortelles om Jesu oppstandelse. 
21. Hvilken påskesang er dette: 
… lyset og livet i dagning blid … 
22. Og dette: … Han sto opp 
med guddomsvelde… 

QUIZ SVAR: 
1. Jesus 
2. Fem (Palmesøndag, skjærtors-dag, 
langfredag, 1. og 2. påskedag) 
3. Han red på et esel. 
4. Klær og palmegrener 
5. Palmesøndag 
6. Påskedag 
7. …dødens makt. 
8. ---Kristus underlagt. 
9. Jesus red på et esel.  
10. Han holdt måltid med disiplene – 
Vasket føttene deres – og innstiftet 
nattverden. 
11. Jesus ble dømt, korsfestet og døde 
på korset. 
12. Jesus sto opp fra de døde. 
13. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, 
Filip, Tomas, Natanael, Matteus, se 
flere i Luk.6,14-16 :) 
14. Peter 
15. Det var også Peter. 
16. Jesus satte øret hans på igjen. 
17. «Forbigang», eller «å gå forbi». 
18. Jødene feiret påske til minne om 
utgangen fra Egypt. En dødsengel skulle 
gå gjennom landet og hente den eldste 
gutten i alle hjem. Men de som strøk 
blod fra et offerlam på dørkarmen, 
slapp fri, da gikk dødsengelen forbi. 
Jesu henrettelse skjedde midt under 
jødenes påskefeiring, og vår kristne 
påske har beholdt det samme navnet. 
19. 754 meter over havet. 
20. Matt 28, Mark 16, Luk 24,  
Joh 20, 1.Kor 15 – m.fl. 
21. Påskemorgen slukker sorgen 
22. Jesus lever, graven brast 

 

FYLL INN PÅSKEORD: 
1. Gul og fin 
2. Der kan vi samles 
3. Godt å spise 
4. Nyttig på skituren 
5. Blomst 
6. En dag i påsken 
7. Landet der det skjedde 
 

1. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

2. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

6. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

7. ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

 

 

 

 

 

  Svar, påskeord:  1.Påskekylling   2.Kirken   3. F.eks. Appelsin   4.Skismøring   5.Krokus   6.Langfredag   7.Israel 

Svarene står nederst på baksiden

Nedre Eiker menighetssenter og Solberg kapell Fredtun passer ypperlig 
til å leie for barnedåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær og jubileer.
Nedre Eiker menighetssenter har plass til dekket bord for ca 90 personer.
Solberg kapell Fredtun har et lokale med plass til dekket bord for ca. 50 
personer. Kapellet egner seg også til foredrag eller liten konsert. 
Det er to små rom i 2.etg. som kan brukes som atelier, systue, skriverom 
eller til en liten klubb på 6-10 personer.
Kontaktperson er Gunn Zahl. Tlf.  984 30 791
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.kirkens s s.n

irkens SOS i uskerud
trenger ere rivillige

til å bet ene tele n g e st

Ta kontakt med oss!
Telefon 32 89 60 07

E-post: buskerud@kirkens-sos.no

BABYSANG

Formiddagstreff på 
Solberg kapell Fredtun

PROGRAM 
VÅREN 2020

Torsdagene 
26. mars • 30. april
28. mai • 18. juni

Andakt, fellessang, bevertning 
og utlodning.

Møtene begynner kl. 11.00.

Velkommen til en hyggelig 
formiddag.

Arr.: Nedre Eiker menighet

PÅSKE-QUIZ!



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 202014
Vil du være 
med å gi en 
gave til Nedre 
Eiker me-
nighet og
menighets-
bladet?

Send ditt bidrag 
til kontonr. 2220.31.04980 
eller VIPPS 79522

STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! 

NE E E E  EN G E SB A   N    14
� 21. se tember 
1 . s ndag etter inse
Nedre Eiker kirke
K l. 1 1.00:  F amiliemesse

s tt s    p
 p  tss t t

ST TT RE NNONS RER  E ST TTER OSS  

K ommunens vi rksomhe t betyr  noe for oss alle hve r dag. 
A s t o  o s  t st  o  t  

 st o  st p   po t s  o  st t  
ledelse,  men v i h ar alle et ansv ar for oss selv ,  v å r h v erdag  
o  t   ss p    t   

t   p  oss  
Ta kontakt. 

 t s p  s t  p  t o     .
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

lt i 
trykksaker!
Ring 20 8 8

TLF. 32 8  2 

V i l du  v æ re 
med å gi  
en gav e ti l 
N edre Ei ker 
meni ghet 
og
meni ghets -
bl ade t?

Send ditt bidrag 
til k nt nr. 
2220.31.0 80 eller 

S 22

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker ndustri  g kulturhist riske senter

UTLE E  E STU
til då  k n rmas n 
g amilieselska . 
envendelse å tl . 3 20 80

MENIGHETSFEST 
søndag 15. september kl. 18.00

Vi starter med gudstjeneste i Nedre 
Eiker kirke kl. 18.00 med påfølg-
ende fest på menighetssenteret.
Mer informasjon kommer.

NE E E E  EN G E SB A   N    14
� 21. se tember 
1 . s ndag etter inse
Nedre Eiker kirke
K l. 1 1.00 :  F amiliemesse

s tt s    p
 p  tss t t

ST TT RE NNONS RER  E ST TTER OSS  

K ommunens vi rksomh et betyr  noe for oss alle hve r dag. 
A s t o  o s  t st  o  t  

 st o  st p   po t s  o  st t  
ledelse,  men v i h ar alle et ansv ar for oss selv ,  v å r h v erdag  
o  t   ss p    t   

t   p  oss  
Ta kontakt. 

 t s p  s t  p  t o     .
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

lt i 
trykksaker!
Ring 20 8 8

TLF. 32 8  2 

V i l du  v æ re 
med å gi  
en gav e ti l 
N edre Ei ker 
meni ghet 
og
meni ghets -
bl ade t?

Send ditt bidrag 
til k nt nr. 
2220.31.0 80 eller 

S 22

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker ndustri  g kulturhist riske senter

UTLE E  E STU
til då  k n rmas n 
g amilieselska . 
envendelse å tl . 3 20 80

MENIGHETSFEST 
søndag 15. september kl. 18.00

Vi starter med gudstjeneste i Nedre 
Eiker kirke kl. 18.00 med påfølg-
ende fest på menighetssenteret.
Mer informasjon kommer.

NE E E E  EN G E SB A   N    1 4
� 21. se tember 
1 . s ndag etter inse
Nedre Eiker kirke
K l. 1 1.00:  F amiliemesse

s tt s    p
 p  tss t t

ST TT RE NNONS RER  E ST TTER OSS  

K ommunens vi rksomhe t betyr  noe for oss alle hve r dag. 
A s t o  o s  t st  o  t  

 st o  st p   po t s  o  st t  
ledelse,  men v i h ar alle et ansv ar for oss selv ,  v å r h v erdag  
o  t   ss p    t   

t   p  oss  
Ta kontakt. 

 t s p  s t  p  t o     .
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

lt i 
trykksaker!
Ring 20 8 8

TLF. 32 8  2 

V i l du  v æ re 
med å gi  
en gav e ti l 
N edre Ei ker 
meni ghet 
og
meni ghets -
bl ade t?

Send ditt bidrag 
til k nt nr. 
2220.31.0 80 eller 

S 22

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker ndustri  g kulturhist riske senter

UTLE E  E STU
til då  k n rmas n 
g amilieselska . 
envendelse å tl . 3 20 80

MENIGHETSFEST 
søndag 15. september kl. 18.00

Vi starter med gudstjeneste i Nedre 
Eiker kirke kl. 18.00 med påfølg-
ende fest på menighetssenteret.
Mer informasjon kommer.

NE E E E  EN G E SB A   N    14
� 21. se tember 
1 . s ndag etter inse
Nedre Eiker kirke
K l. 1 1.00 :  F amiliemesse

s tt s    p
 p  tss t t

ST TT RE NNONS RER  E ST TTER OSS  

K ommunens vi rksomhe t betyr  noe for oss alle hve r dag. 
A s t o  o s  t st  o  t  

 st o  st p   po t s  o  st t  
ledelse,  men v i h ar alle et ansv ar for oss selv ,  v å r h v erdag  
o  t   ss p    t   

t   p  oss  
Ta kontakt. 

 t s p  s t  p  t o     .
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

lt i 
trykksaker!
Ring 20 8 8

TLF. 32 8  2 

V i l du  v æ re 
med å gi  
en gav e ti l 
N edre Ei ker 
meni ghet 
og
meni ghets -
bl ade t?

Send ditt bidrag 
til k nt nr. 
2220.31.0 80 eller 

S 22

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker ndustri  g kulturhist riske senter

UTLE E  E STU
til då  k n rmas n 
g amilieselska . 
envendelse å tl . 3 20 80

MENIGHETSFEST 
søndag 15. september kl. 18.00

Vi starter med gudstjeneste i Nedre 
Eiker kirke kl. 18.00 med påfølg-
ende fest på menighetssenteret.
Mer informasjon kommer.

Semesterplan vår 2020
Onsdag 1. april: øvelse
Onsdag 15. april: øvelse
Onsdag 29. april: øvelse
Onsdag 13. mai: øvelse
Onsdag 27. mai: øvelse
Søndag 7. juni: Vi synger på Torgmesse

Nedre Eiker Soul Children øver i Mjøndalen kirke vårsemesteret. 
Øvelsene starter kl. 18.00 og varer til ca. kl. 20.00. 
Kontingent vår 2020 er kr 200,-. Arr: Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter.
For mer info: www.mjondalenkirken.no/www.nedreeikerkirken.no

Dette er et kor for deg på 4.-7. trinn

Kom og 
bli med! 

T
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M

AS BILDEHJØRNE
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Nedre Eiker menighet
Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva 

Tlf: 32 98 91 20 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no 
Kontortid: Mandag-fredag, kl. 10-14

Driftsleder gravpl.
Robert Jonassen
E-post: 
rj793@kirken.no

Gravplassarbeider
Svenn Ivar 
Skårerverket
E-post:
Ss323@kirken.no

Kirketjener og   
gravplassarbeider 
Toril Schou Moe
E-post: 
tm255@kirken.no

Menighetssekretær 
Ina Bråthen Bjerke
Kontor: 32 98 91 22
E-post: ib884@kirken.no

Kirketjener
Heidi Tokle Poverud
Arbeid:  32 27 23 20

Kirkeverge
Svein Askekjær
Arbeid:  32 98 91 00
E-post: 
sa727@kirken.no

Diakon 
Gudrun Klingsheim
Kontor: 32 98 91 28
E-post: 
gk763@kirken.no 

Redaksjons-
medarbeider
Trond Bollerud
Kontor: 32 98 91 22
E-post: 
trondbollerud@gmail.
com

Fotograf
Thomas W. 
Røkeberg

Kateket 
Ingeborg Skagestad    
Kontor: 32 98 91 23
E-post: is622@kirken.no

Trosopplærings-
medarbeider
Alexander Glestad
Kontor: 32 98 91 33
E-post: ag226@kirken.no

Leder Nedre  Eiker  
menighetsråd
Ivar Bj. Haare
Mobil: 955 29 385
E-post: ivar@haare.no

Kantor 
Nils Kristian Bonden 
Kontor: 32 98 91 25
E-post: nb236@kirken.no

Sokneprest 
Ida Etnestad
Kontor: 32 98 91 26
E-post: ie935@kirken.no

DØPTE
Ada Martinsen Myhrvold
Ada Waldum Syvaldsen
Mia Grov Kristiansen
Nathaniel Alexander Fredriksen
Leo Sedahl Setra
Henrik Pettersen
Sofie Bakken Martinsen
Felix Helstad Kristiansen
Nathalie Linn Wigernes
Alexander Wahlstedt Sørensen
Herman Evensen
Kristoffer Fossen Johannessen
Markus Pedersen
Liva Rødland
Vilde Holthe Stick
Emma Olivia Falck-Andreassen
Martine Bendiktsen
Emilie Lystad
Thea Ringdal Steiner
Olivia Rånes Hansson
Mikkel Røed Langum
Knut Stevnhoved-Aasheim
Elina Miljeteig Solberg
Johannes Thomassen Aannerød

VIGDE
Nicole Christin Forsberg Laurit-
sen og Marius Sjøgren
Alexandra Sandvik og Trond Lind 
Petersen

DØDE
Edith Johansen
Bjarne Kristian Magne Klausen
Tore Trulsen
Eivind Brattås
Jan Olav Gunnerud
Margit Lykke
Ella Hilden
Annar Holmen
Anny Synøve Aggeli Klovland
Ingrid Christiansen
Finn Roar Åberg
Ingar Martin Temte
Solveig Haugen
Turid Pedersen
Arne Øivind Norbom
Otto Olav Sønju
Ann-Kristin Rasmussen
Anita Blaikie Ruø
Gunnar Haugen
Knut Karlsrud
Aslaug Nerland Jenssen
Grete Hansen
Tom Bekke

SLEKTERS GANG

VIGDE
Nicole Christin Forsberg Laurit-
sen og Marius Sjøgren

SLEKTERS GANG

Neste nummer kommer august 2020
Redaksjonskomité: Trond Bollerud, Ina Bråthen Bjerke, 

Ida Etnestad og Jan Erik Ødegård

Grafisk produksjon: Eiker Trykkeri AS

Opplag: 5600 eks. Det utgis 3 nr. pr. år
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SØNDAG ER KIRKEDAG!

 29. mars 4. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Mikrogospel synger.
Sokneprest Ida Etnestad
Dåp. Kirkekaffe.
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten.

 05. april Palmesøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Vikarprest Jan Erik Askjer.
Kirkekaffe.

 09. april Skjærtorsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste 
med Mjøndalen
Vikarprest Jan Erik Askjer.
Nattverd. Kveldsmåltid etter 
gudstjenesten.

 10. april Langfredag
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: 
Felles Pasjonsgudstjeneste
Kapellan Arnstein Hardang.

 11. april Påskenatt/Ottesang
Nedre Eiker kirke
Kl. 23.00: Påskenattsmesse
Vikarprest Jan Erik Askjer, kapellan 
Arnstein Hardang med flere.
Nattverd.

 12. april Påskedag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Prest Ida Etnestad.
Nattverd. Kirkekaffe.

 13. april 2. påskedag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Vikarprest Jan Erik Askjer.
Nattverd. Kirkekaffe.

 19. april 2. søndag i påsketiden 
Nedre Eiker kirke
Kl 11.00: Gudstjeneste.
Tro og Lys gruppen medvirker.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 26. april 3. søndag i påsketiden 
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Samtalegudstjeneste.
Kl.19.00: Samtalegudstjeneste.
Dåp
NETS synger

 03. mai 4. søndag i påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste

 09. mai 
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste

 10. mai 5. søndag i påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste

 17. mai 6. søndag i påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 09.00: Festgudstjeneste.
Solberg musikkorps.

 21. mai Kristi himmelfartsdag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 

 24. mai Søndag før pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 31. mai Pinsedag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 7. juni Treenighetssøndag
Mjøndalen torg
Kl. 14.00: Felles torgmesse Nedre 
Eiker og Mjøndalen menigheter.

 14. juni 2. søndag i 
treenighetstiden
Bjørkedokk
Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste.
Nattverd. Kirkekaffe.

 21. juni 3. søndag i 
treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 28. juni 4. søndag i 
treenighetstiden
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
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SØNDAG ER KIRKEDAG!

 29. mars 4. søndag i fastetiden  11. april Påskenatt/Ottesang  03. mai 4. søndag i påsketiden 03. mai 4. søndag i påsketiden

 PÅSKE-QUIZ  
                                       Hva vet du om påsken? Her kan du teste deg selv!  

                       LETT                                MIDDELS                            VANSKELIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

 

1. Hvem døde og sto opp igjen i 
påsken? 
2. Hvor mange helligdager 
(røde dager) har vi i påsken? 
3. Jesus kom ridende inn i 
Jerusalem. Hva slags dyr red 
han på? 
4. Folk la ting på bakken foran 
ham – hva? 
5. Hva kaller vi den dagen 
dette hendte? 
6. Hva kaller vi den dagen vi 
feirer at Jesus sto opp fra de 
døde? 
7. Hva er de neste ordene: Deg 
være ære, Herre over  
..……   ……… 
8. Og de neste ordene her: 
Evig skal døden være ……… 
  ……….. 
 

9. Hva skjedde palmesøndag? 
10. Hva gjorde Jesus på 
skjærtorsdag? Nevn tre ting. 
11. Hva skjedde med Jesus 
langfredag? 
12. Og hva skjedde påskedag? 
13. Si navnet på fem disipler! 
14. Hvem av disiplene 
fornektet Jesus? 
15. En av Jesu disipler ville 
forsvare Jesus, og hogg øret av 
en soldat. Hva het disippelen? 
16. Hva skjedde videre med 
soldaten? 
 
 

17. Hva betyr ordet «påske» 
18. Hvorfor har påsken fått 
dette navnet? 
19. Jerusalem er en fjellby. 
Hvor høyt over havet ligger 
byen? 
20. Fortellinger fra påsken 
finnes i flere av Det nye 
testamentets bøker. Nevn tre 
steder (bok + kapittel) der det 
fortelles om Jesu oppstandelse. 
21. Hvilken påskesang er dette: 
… lyset og livet i dagning blid … 
22. Og dette: … Han sto opp 
med guddomsvelde… 

QUIZ SVAR: 
1. Jesus 
2. Fem (Palmesøndag, skjærtors-dag, 
langfredag, 1. og 2. påskedag) 
3. Han red på et esel. 
4. Klær og palmegrener 
5. Palmesøndag 
6. Påskedag 
7. …dødens makt. 
8. ---Kristus underlagt. 
9. Jesus red på et esel.  
10. Han holdt måltid med disiplene – 
Vasket føttene deres – og innstiftet 
nattverden. 
11. Jesus ble dømt, korsfestet og døde 
på korset. 
12. Jesus sto opp fra de døde. 
13. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, 
Filip, Tomas, Natanael, Matteus, se 
flere i Luk.6,14-16 :) 
14. Peter 
15. Det var også Peter. 
16. Jesus satte øret hans på igjen. 
17. «Forbigang», eller «å gå forbi». 
18. Jødene feiret påske til minne om 
utgangen fra Egypt. En dødsengel skulle 
gå gjennom landet og hente den eldste 
gutten i alle hjem. Men de som strøk 
blod fra et offerlam på dørkarmen, 
slapp fri, da gikk dødsengelen forbi. 
Jesu henrettelse skjedde midt under 
jødenes påskefeiring, og vår kristne 
påske har beholdt det samme navnet. 
19. 754 meter over havet. 
20. Matt 28, Mark 16, Luk 24,  
Joh 20, 1.Kor 15 – m.fl. 
21. Påskemorgen slukker sorgen 
22. Jesus lever, graven brast 

 

FYLL INN PÅSKEORD: 
1. Gul og fin 
2. Der kan vi samles 
3. Godt å spise 
4. Nyttig på skituren 
5. Blomst 
6. En dag i påsken 
7. Landet der det skjedde 
 

1. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

2. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

6. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

7. ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

 

 

 

 

 

  Svar, påskeord:  1.Påskekylling   2.Kirken   3. F.eks. Appelsin   4.Skismøring   5.Krokus   6.Langfredag   7.Israel 

PÅSKE-QUIZ!




