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2: Julens utenkelige
mysterium

16: Barnas side

SIDESIDE

VITSERVITSER
Ole var ikke 

verdens smarteste 
pilot. Han fløy inn mot 
Gardermoen og fikk 

melding fra kontrolltårnet: 
– Oppgi høyde og posisjon!

– Jeg er 178 centimeter 
høy og sitter helt fremst 

i flyet, svarte 
piloten.

I Molboland 
er det veldig 

strenge trafikklover 
når det gjelder sikker-

hetsbeltet:
Første gang du blir tatt 
uten å ha på deg beltet, 

får du 1000 kroner i 
bot. Andre gang får du 

2000 kroner i bot. 
Tredje gang blir 
sikkerhetsbeltet 

inndratt.

Finn stjerneveien!Finn stjerneveien!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Finner du veien gjennom stjernelabyrinten?

Jesus, Guds egen sønn, ble født i en stall i Betlehem. 

Finn 5 feilFinn 5 feil
Engler fortalte gjeterne at Frelseren var født. Gjeterne 
løp inn til Betlehem for å se ham. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Tegning: Claudia Chiaravalotti

FargeleggFargelegg

Tegning: 
Claudia Chiaravalotti

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største  
     julegaven

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00

6: Dåp4: Gruer seg til 
kald vinter

“En glede for hele folket”

På grunn av korona-situasjonen er det usikkert om de ulike aktivitetene omtalt inne i bladet kan gjennomføres.
Følg derfor med på www.nedreeikermenighet.no og facebook for oppdatering. 
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ANDAKTEN

Julens utenkelige 
mysterium!

Et nyfødt barn, født av en ugift 
kvinne, i en fjern liten by i et fjernt 
lite land. 33 år seinere døde han som 
en forbryter på korset som likemann 
med to mordere. Dette mennes-
kets fødsel blir feiret av millioner 
over hele verden, fra polhavene til 
ekvator. 

Julesalmer bruser på alle tungemål. 
Augustus, Kvirinius og Tiberius er 
døde navn, men navnet Jesus lever, 
blir elsket og tilbedt over hele jorden. 
Hvordan skal dette uforklarlige 
forklares? Mellom fødselen i 
Betlehem og døden på Golgata ligger 
et kort liv på 33 år uten noen av de 
bedrifter som ellers gjør et navn 
verdensberømt. Jesus var ikke en stor 
hærfører, ikke en genial oppfinner 
eller stor forfatter. Det eneste han 
skrev var én linje – og den skrev 
han i sand. 

Alt det som gjør et navn stort i 
menneskers øyne, manglet Jesus. 
Og likevel stråler Jesu navn over 
alle andre navn. Hvordan kan det 
forklares? 

Det lar seg ikke forklare om du ikke 
åpner opp for den dimensjonen som 
Bibelen forteller om: Tømmerman-
nen fra Nasaret er ingen ringere enn 
Gud selv! Det lille barnet i krybben 
er han som alt er blitt til ved. Han er 
fra begynnelsen av, han er universets 
skaper og herre. 

Av kjærlighet til sin skapning valgte 
han å bli menneske, han ble en av 
oss, han tok på seg menneskelig 
natur. Det var ikke i Roma eller Aten 
eller Babylon han dukket opp, men 
i den uanselige, støvete, lille byen 
Betlehem. Han ga avkall på sitt eget, 
tok på seg tjenerskikkelse og ble 
mennesker lik.  

Jesus vokste opp i anonymitet i en 
snekkerfamilie. Han var ikke en 
skriftlærd eller en rabbi, men en 
lekmann, en helt alminnelig jødisk 
mann. Som trettiåring begynte han 
å forkynne og det på en måte som 
vakte oppsikt. Han talte med en 
autoritet og på en måte som røpet at 
han faktisk var Gud. Det han sa og 
gjorde ga trøst til de nedtrykte og 
håp til de fattige, mens det vakte uro 

hos makthaverne og forstyrret den 
alminnelige ro og orden. 

Etter oppveksten i Nasaret stod Jesus 
fram som trettiåring og forkynte at 
Guds rike var nær. Selv om han ikke 
etterlot seg egne skrifter, fortsetter 
historien gjennom de øyenvitnene 
som vandret sammen med ham. 
Denne historien fortsetter helt fram 
til vår tid, og på ulike måter knyttes 
våre fortellinger og våre liv sammen 
med hans. 

Denne fortellingen om Gud som 
ble menneske og som lever hos oss, 
er troens store mysterium. Julens 
rette tone finner vi i undringen og 
meditasjonen og lovsangen som 
blander seg med englenes kor på 
Betlehemsmarken. La oss bøye oss 
for mysteriet og tilbe ham som er 
Gud fra evighet, og som har åpenbart 
seg i tiden. 
Fra ham og ved ham og til ham er 
alle ting! Ham være ære i evighet.

 Biskop Jan Otto Myrseth
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Kirken er åpen torsdager kl 11-13 og mandager 
kl 18-20 (fram til jul) (så lenge andre aktiviteter 
holder stengt)
Du sitter så lenge du vil, du kan tenne et lys 
i lysgloben for noe eller noen,og du kan 
gå ut når du vil.
 
Velkommen inn!

Åpen kirke

JULAFTEN 
Nedre Eiker kirke
Kl. 12.00: Familiegudstjeneste 
Kl. 14.00 og 16.00: 
Julaftengudstjenester 

Solberg kapell Fredtun
Kl. 15.00: Julaftengudstjeneste 

1. JULEDAG 
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 

2. JULEDAG 
Solberg kapell Fredtun
kl. 11.00: Høymesse 

ROMJULSSØNDAG, 
27. DESEMBER  
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
felles med Mjøndalen

1.  NYTTÅRSDAG 
Mjøndalen kirke
Kl. 12:00: Høymesse 
felles med Mjøndalen

KRISTI ÅPENBARINGSDAG,   
SØNDAG 3. JANUAR
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste

Jul i Nedre Eiker menighet

Følgende program er planlagt i Nedre Eiker menighet.
Grunnet smittevernrestriksjoner vet vi ikke om det blir endringer.
Se hjemmesiden www.nedreeikermenighet.no og facebook for oppdatering.
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For å holde på varmen, bor 
småbarnsfamilien i et lite rom i 
teltet. Det var ikke fremtiden de 
så for seg da de flyktet fra Syria 
for åtte år siden. 

Weedad Ahmad Al-Khalaf sitter utenfor 
teltet til familien i den lille landsbyen 
Mekseh i Bekaadalen i Libanon. Rett 
bak rager fjellene til hjemlandet Syria, 
en daglig påminnelse om livet som var. 
Landet hun måtte flykte fra for åtte år 
siden. 
- Livet er veldig vanskelig for oss og 
vi bekymrer oss mye for barna våre, sier 
hun stille.  
 
Tre fødsler i flyktningleiren  

Før de flyktet til værutsatte Bekaa, med 
iskalde vintre med mye snø, bodde hun 
i Um El Jurayn ikke langt fra Aleppo i 
Syria. Krigen gjorde det farlig å bo der, så 
farlig at hun til slutt måtte flykte sammen 
med ektemannen Mohammed Hassan 
Ibrahim og svigermoren Serie i 2012. 
Nå deler de skjebne med 70.000 andre 
syriske flyktninger i dalen.   
 
Familien på tre har blitt til seks. Tre 
barn er født i flyktningleiren. Eldste-
mann Yousef ble født for fem år siden, 

deretter kom lillebror Aus, som er tre år, 
og til slutt veslejenta Talia på ett år. Alle 
barna våre har vokst opp her, forteller 
Mohammed. Noe som fyller både han 
og Weedad med stor sorg.  
- Dagene deres går med til lek, fotball 
og spill. Bortsett fra det så er det ikke 
så mye for dem å gjøre her. Ikke har de 
skole her heller, jeg er redd barna våre 
må vokse opp som analfabeter.  
 
Vinteren er lang og kald i dalen.
- Kulda og store snømasser skaper 

problemer for oss. Vi har ikke råd til å 
dekke til teltet med isolerende beskyt-
telse, for det er så dyrt. Derfor blir det 
veldig kaldt for oss, forteller Mohammed.  
For å holde seg varme, bor de på ett rom.  
 - Der varmer vi opp, men i år er brensel 
en mangelvare her i dalen. Prisene på 
brensel øker, så det er vanskelig å fyre, 
forklarer han.  
 
Fra Kirkens Nødhjelp har de fått tilgang 
til rent vann og hygienepakker.  
- Vi har rent vann her i teltet i tillegg til 

Gruer seg til 
iskald vinter

Mamma Weedad Ahmad Al-Khalaf  er bekymret for fremtiden til datteren Talia på ett år. Det er ingenting for dem å gjøre 
i flyktningleiren i Bekaadalen, og de har hele livet på vent. 
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2020 startet vi med gode planer for 
driften av Nedre Eiker menighet. 
Gudstjenesteplan, offerliste og 
budsjett var vedtatt, og optimismen 
var på topp i det nye menighetsrå-
det.

Etter hvert kom faresignalene om 
et virus i Kina som gjorde mange 
syke og som også dessverre tok 
liv. Viruset spredde seg til Europa 
og resten av verden. Mellom- og 
Sør-Europa ble rammet først. Etter 
hvert kom covid-19 eller korona på 
alles lepper, og myndighetene våre 
ga råd for å forhindre spredning av 
smitten. 

Men viruset spredde seg og 12. 
mars stengte Norge ned. For vår 
del betydde det at all aktivitet 
ble satt på vent. Gudstjenester og 
arrangementer ble avlyst en lang 
periode. Mars, april, mai og juni 
ble unntaksmåneder. Vi lærte oss 
bruk av digitale hjelpemidler og 
holdt korte gudstjenester distribuert 
digitalt. Gravferder ble en periode 
bare holdt i kirker i prostiet med 
store og åpne arealer. Ja, tiltakene 
var i sannhet mange.

Sommeren kom og det ble Norges-
ferie på de aller fleste. Vi trodde 
at smitten var under kontroll selv 
om Folkehelseinstituttet og helse-
ministeren advarte om faren for ny 
oppblomstring. Og den kom. Nå i 
november ble restriksjoner innført 
på nytt. Gudstjenester og arrange-
menter ble igjen avlyst/utsatt. I 
skrivende stund vet vi lite om hvor 
lenge nedstengningen vil vare.

På julaftengudstjenestene er kirken 
full av forventningsfulle barn og 
voksne som skal feire at Jesus kom 
til jord. Vi vet lite om vi kan holde 
julaftengudstjenester i år. Dersom 

vi får lov blir det ikke med full 
kirke slik vi er vant til. Eventuelle 
julegudstjenester blir med 50 eller 
65 deltagere avhengig av gjeldende 
smittevernregler. Det foreligger 
planer om streaming av julaften-
gudstjenestene slik at mange kan 
få de med seg hjemmefra.

Gudstjenestebesøk
Gudstjenestene ellers i året er 
normalt ofte godt besøkt bl.a. fordi 
det døpes mange barn i kirken vår. 
Dåpsfølger utgjør en stor del av 
gudstjenestebesøket. Det betyr at 
vi normalt har plass til enda flere 
kirkegjengere hver søndag på gud-
stjenestene i Nedre Eiker kirke og 
på Solberg kapell Fredtun.

Men i 2020 har vi hatt lov til å være 
65 deltagere pr gudstjeneste, og ofte 
har dåp vært gjennomført i egne 
gudstjenester etter hovedgudstjen-
esten kl 11.00. 

I noen få tilfeller har vi vært nødt til 
å fortelle folk som har ønsket å delta 
på gudstjenester at dessverre, nå er 
det fullt. Prøv igjen neste søndag. 
Slik ønsker vi selvfølgelig ikke å 
ha det, men 2020 har vært og er et 
spesielt år.

Vår drøm er at kirkebesøket skal 
øke både på gudstjenester og på 
andre arrangement når korona ikke 
lenger er et problem i landet vårt og 
ellers i verden. 
Men det blir jul også i 2020 uansett 
hvordan vi i år får feire at Jesus ble 
født. Velsignet jul og et riktig godt 
2021 ønskes deg fra 

 Ivar Bj Haare
Menighetsrådsleder

NYTT FRA

Menighetsrådet
2020 – et annerledes år

at vi får hygienepakker. Vi har også fått 
mye informasjon om hvordan vi kan ta 
vare på oss selv for å unngå sykdom, sier 
Weedad. 
 
De hadde fått både vann og hygieneartikler 
før covid-19, noe hun er veldig glad for.  
- Det har vært så viktig for oss at vi har 
hatt tilgang til vann og såpe. Det bruker 
vi jo hele tiden, sier hun.  

Behovene er store for rent vann og 
hygieneartikler, samtidig som mange 
trenger varme tepper som Kirkens 
Nødhjelp deler ut i Libanon. 
Du kan være med å hjelpe familier i 
nød og gi dem trygghet til jul. I Libanon 
kjemper folk mot covid-19 i tillegg til 
sult, kulde og fattigdom. Eksplosjonen i 
Beirut har gjort flere tusen hjemløse og 
ødelagt mange liv. Sammen kan vi gjøre 
en forskjell. Vi sørger for rent vann og 
hygienepakker til mennesker på flukt, og 
hjelper dem som er rammet av eksplos-
jonen med varm mat og husly.  Samtidig 
jobber vi på spreng for å forhindre 
spredning av covid-19.

SLIK GIR DU ÅRETS VIKTIGSTE 
JULEGAVE:
- Vipps et valgfritt beløp til 2426.
- Send GAVE på sms til 2426 og gi 
 250 kroner.
- Gavekonto: 1594.22.87248
 
Kirkens Nødhjelp er norske menigheters 
egen humanitære organisasjon, og har 
jobbet i Libanon siden 2013. Der jobber 
vi med vann, sanitær, hygiene og kjønns-
basert vold. På grunn av krig i nabolandet 
Syria har Libanon siden 2011 opplevd en 
massetilstrømming av flyktninger. Stør-
relsen på flyktningpopulasjonen har ført 
til en økning av landets befolkning på 25 
prosent og et enormt press på infrastruk-
tur som vann, fast avfall og elektrisitet 
samt tilgjengelige offentlige tjenester, 
særlig i helse- og utdanningssektorene. 
Ifølge Lebanon Crisis Response Plan 
(LCRP) 2019 mangler 3 208 800 tilgang 
på trygt vann. Dette kan føre til alvorlige 
helserisikoer og eksponering for sykdom, 
særlig under overbefolkede leveforhold 
som enkle teltbosettinger og husrom av 
dårlig kvalitet.  

  Anette Torjusen, Kirkens Nødhjelp 
Foto: João Sousa  
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Da den første bølgen av korona slo 
over oss, betød det at mange som 
hadde planlagt dåp ble nødt til å utsette 
seremonien. Nå i november, når jeg 
skriver dette, betyr skjerpede regler at 
flere igjen ønsker å utsette dåpen til en 
har muligheten til å samles flere.
Igjennom disse periodene med åpning 
og lukking av samfunnet er det viktig for 
oss i kirka å si at dåpen fortsatt er noe 
av det aller viktigste vi gjør. Vi fortset-
ter å døpe, både spedbarn, ettåringer, 
konfirmanter og voksne, fordi vi tror at 
Jesus har bedt oss om å gjøre det. 
Dåpen er et symbol med mange 
tolkninger. En av de sterkeste tolknin-
gene jeg vet av er denne: Idet dåpsvan-
net strømmer over hodet på den som blir 
døpt, er det et symbol på å bli gravlagt 
sammen med Jesus Kristus. Og når 
vannet renner av igjen, er det som å bli 

løftet ut av graven, sammen med Jesus 
som stod opp fra de døde. Dåpen handler 
altså om en seier over dødskreftene. 
Det vil si at Guds kjærlighet er sterkere 
enn koronaviruset. Vi holder ikke opp 
med å døpe.

Om du har utsatt dåp for deg selv eller 
barnet ditt så har vi altså dette å si: En 
blir aldri for stor for dåp. Vi holder 
fortsatt fast i håpet. Ta kontakt med oss 
om du vil finne ut av dette.

 Andreas Aspeland Svalheim, prest.

Nedre Eker 
kirke 160 år
I forrige nummer av menighetsbladet, 
skrev vi litt om den lange og omsten-
delige prosessen for å få en kirke i den 
nedre delen av storkommunen Eker. 
Denne gangen skal vi ta for oss litt 
mer om innvielsen 21. november 1860. 
 Den 9. november 1860 var det 
møte i formannskapet i Eker. Ordfører 
Peter J. Horgen leste et brev fra prost 
Dons (farfaren til den første flygeren i 
Norge), at biskopen i Oslo, Jens Lauritz 
Arup hadde berammet innvielse av 
kirken onsdag 21. november klokken ti 
formiddag. Det var bare knappe to uker 
å forberede seg på. Formannskapet 
utnevnte seg selv som arrangements-
komite. Ordfører og varaordfører ble 
anmodet om «ved denne Leilighed at 
foranstalte det fornødne og hensikts-
messige med en passende Bevertning.» 
(Se forrige menighetsblad). Alle de 
folkevalgte ble oppfordret til å møte 

til høytideligheten, en anledning som 
sikkert heller ikke motstanderne av 
kirkesaken lot gå fra seg. 
Fra alle kanter av bygda møtte folk 
fram, langt flere enn kirken rommet. 
På forhånd var invitasjoner sendt 
ut, selvsagt først og fremst til fiffen. 
Blant de selvskrevne var fogden og 
sorenskriveren i gallauniform, sammen 
med dem den gamle sorenskriveren, 
Georg Peter Rasch på Møllenhof. 
Han bar Nordstjerneordenen på sin 
gallauniform. For ham må dagen ha 
vært helt spesiell. I mange år hadde han 
vært fremst i kampen for egen kirke og 
lidd mangt et nederlag. Forøvrig ble 
plassene fordelt etter stand og stilling.
Hovedinngangen var stengt. Gjestene 
slapp inn gjennom sakristiet der 
lensmann Barth, også han i gal-
launiform, krysset av på listen over 
innbudte. 
Blant de mange som ville inn var 
også matmoren på Stenseth gård, 
fru Inger Stenseth og to av hennes 
tjenestepiker. Men de var ikke invitert 
og stod følgelig ikke på lensmannens 

liste. Fru Inger var imidlertid ikke tapt 
bak en vogn! Hos henne hadde flere 
av arbeiderne bodd i byggetiden, og 
hun hadde skaffet dem mat, så hun og 
pikene hadde rett til å komme inn. Gal-
launiformen virket ikke avskrekkende 
og den barske lensmannen slapp inn 
fruen og tjenestepikene hennes!
Da de innbudte var på plass, ble hoved-
døren åpnet for allmuen. Men da var de 
fleste plassene allerede opptatt.

Fortsettelse følger i neste nummer. 
Men allerede nå kan man sikre seg 
denne historien og flere til ved å kjøpe 
jubileumsboken «Folkekirken i byg-
defolkets hjerter.» Den er til salgs på 
menighetssenteret. 

 botr

Dåp
Dåpen – Guds kjærlighet 
seirer over dødskreftene
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Folkekirken 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
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Hun venter på at skoledagen
skal ta slutt, jeg ser henne

bak uthuset, ser henne
forsvinne

inn på do og bli der
hun strever med kroken

når skoleklokka slår
hun går stille på plass, smyger

ned på pulten sin
hun leser, regner, skriver –

bare boka og henne
bokstavene, tallene og Vera
hun trykker bokstavene ned 

i papiret, ordene murrer
men bærer motvillig

fortellingene
hun klemmer boka sammen

knuger den
gjemmer seg i lærerens

takk for i dag
klassens takk for i dag

står bak uthuset
til alle har gått

knuger fortellingene sine
som en dag

skal åpne seg

Reidar Lund

Følgende dager er det lagt til rette for stillhet 
i Nedre Eiker kirke våren 2021:

Mandager: 18. januar
15. februar 12. april 10. mai
Kirken er åpen fra kl. 19.45 og musikk spilles.
Vi starter kl. 20 med en enkel liturgi.

Velkommen!

Se for øvrig mer informasjon på: 
www.nedreeikerkirken.no

Stillhet i kirken

Dagene 
kan være krevende. 

Vi løper fra det ene viktige til 
det andre. 

Mange søker og lengter etter 
stillhet og ro.

Enda en gang går vi mot adventstiden 
– mørketid, men allikevel en tid med 
forventning og forberedelser i glede over 
det som skal komme.  Annerledes dette 
året, men budskapet vi bygger vår kirke 
på er akkurat det samme som det var da 
kristendommen inntok Norge for mer enn 
1000 år siden. Svein Ellingsen uttrykker 
det så flott i sin adventssalme: «Rydd 
vei for Herrens komme – for frelsen fra 
vår Gud!»  

I disse tider har vi behov for å «rydde 
vei» på mange måter – vi går på ukjente 
stier og må finne nye veier både i 
dagligliv og kirkeliv.  Nå gjelder det å 
tenne lys for hverandre slik vi så ofte gjør 
i adventstiden – ett nytt for hver søndag 

fram mot høytid og feiring.  Og så er vi på 
vei mot nytt år.  Det gir nye muligheter.  
Muligheter til å finne mening i liv og 
hverdag – muligheter å løfte hverandre 
og gi hverandre godhet og oppmuntring 
– muligheter til å stå sammen og heie 
på hverandre.  I sin salme synger Svein 
Ellingsen videre: «De slitte dager fylles 
av lovsang og forgylles!» Det kan vi 
bidra til både nå i adventstiden og i det 
nye året – om dagene kan føles slitte, så 
kan de forgylles, ikke minst av budskapet 
om Herrens komme!

Så passer kanskje Svein Ellingsens 
adventssalme mer enn noen gang dette 
året:  

Så mange håp er døde,
for fall står våre hus.
Selv Sion ble lagt øde,
dets tempel lagt i grus.
Men Kristus skal bevare
sitt folk og vi skal svare:
Velsignet være han
som kom i Herrens navn.
La oss gå inne i adventstid, julehøytid 
og nytt år med forventning om nye 
muligheter!

Jeg ønsker alle en riktig god og 
velsignet adventstid! 

 Svein Askekjær 
kirkeverge

NYTT FRA

kirkevergen
Nytt år – nye muligheter
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Nedre Eiker menighet
Våren 2021

Kultur
arrangement

11. februar kl 19: 
Salmekveld med 
Sindre Skeie

Sindre Skeie er salmedikter 
og prest som sin far Eyvind 
Skeie. Han har en salme i den 
nye salmeboka vår og hans nye 
dåpssalme for ungdom ble i 
år kåret som en av de tre beste 
blant 93 innsendte bidrag. Vi har 

utfordret Sindre til å presentere noen av sine egne salmer samt 
noen godbiter fra den ellers fine salmeskatten vår.

 

15. mars: Woodpeckers
Kommunesammenslåingen har gjort at Johan Halvorsens 
musikkfest nå også kommer til Nedre Eiker! 15. mars får vi 
besøk av den skandinaviske blokkfløytekvartetten 
Woodpeckers. De stiller med blokkfløyter i alle størrelser 
og byr både på barokkmusikk og folketoner. En av musikantene 
er vår egen Caroline Eidsten Dahl fra Drammen. 
Tidspunkt kommer.
 
11. april kl 19: Vårkonsert med kirkekoret
Hvis det blir forsvarlig å ha korøvelser neste halvår, planlegger 
Nedre Eiker kirkekor å ha en vårkonsert søndag 11. april.
 

Alle arrangementer blir i Nedre Eiker kirke. Selvfølgelig må 
vi ta forbehold om at smittesituasjonen gjør det forsvarlig å 
samles til disse arrangementene.
 

MUSIKKFEST

I April hadde vi satt opp en utdeling av boka «alle gode 
ting» til alle døpte 7 åringer i menigheten, til vanlig 
ville dette blitt gjort med en samling på forhånd og en 
utdeling i kirken på gudstjenesten påfølgende søndag. 

Denne gangen kunne vi jo ikke det, så hva skulle vi 
gjøre? Løsningen ble en digital gudstjeneste sammen 
med Mjøndalen kirke og en gruppe fra Soul Children, 
et av menighetens kor. Samlingen lagde vi på forhånd 
og la den ut i god tid slik at foreldre fikk tid til å melde 
inn til oss hvem som hadde ønske om boken vi skulle 
dele ut. 

Så måtte vi finne ut hvordan vi skulle dele ut boken 
på en trygg og enkel måte, vi landet på å kjøre og 
legge boken i postkassen til dem som hadde meldt sin 
interesse. Alt i alt fikk 7 barn bøker denne våren og det 
er vi ganske fornøye med. 

Trosopplæringen går ikke som normalt denne høsten 
og vinteren, vi følger de retningslinjer som er gitt både 
på lokalt og nasjonalt hold. 
Vi gleder oss til å kunne drive alt fra Mikrogospel 
til konfirmantarbeid  på vanlig måte igjen.

Vi håper vårt arbeid er 
til glede for barn og 
unge i menigheten vår. 

 Alexander Glestad 

Trosopplæring i en 
utfordrende tid

I en tid der vi måtte tenke 
nytt på mange områder i 
kirken, har også trosop-
plæringen måtte tenke an-
nerledes på hvordan vi kan 

nå ut til barn og unge i menigheten. Vi som jobber 
med trosopplæring gikk noen runder med oss selv 
bade innad i vår stab og sammen med kolleger i 
prostiet og i Mjøndalen. Tanken var å alltid kunne 
klare å nå ut på nye måter. Her er et eksempel på 
hvordan vi løste det. 
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De nye konfirmantene er allerede godt i gang med undervis-
ning og arrangementer. De startet høsten med tre forskjellige 
leirer i kirken, og det var uvant for dem å se så mange kjente 
igjen. Siden det i år ikke var mulig med overnatting på leir, så 
måtte konfirmantene dra hjem hver kveld og komme tilbake 
morgenen etter. Men på tross av dette så var leirfølelsen der 
for både konfirmanter og ledere! Dagene bestod av mye god 
musikk, dyp undervisning og festligheter.

For å legge bedre til rette for god avstand og trygge omgivelser 
har vi i år delt opp konfirmantene i hva vi kaller «Smågrup-
per». Disse gruppene er på maks ti konfirmanter som samles 
halvannen time en gang i måneden. Undervisningen baserer 
seg på deltagelsen til konfirmantene. 

Vi har bestemt temaene som skal snakkes om, alt fra 
«Selvbilde» til «De ti bud». Siden gruppene er ganske små, 
så får alle deltatt i diskusjonen. Man kan virkelig se at med 
et ungdomsblikk kan en lære mye nytt om temaer som men-
neskeheten har diskutert gjennom hele vår historie.
Vi opplever også at det er noen av temaene som konfirman-
tene ikke enda har tenkt over selv, og som de derfor ikke har 
noen mening om. For eksempel så snakket vi i november 
om skapelsen av vår verden. De fleste konfirmantene hadde 
hørt om big bang og om Adam og Eva, men de visste ikke så 
mye om det. Etter lesning av de første kapitlene i Bibelen og 
diskusjon om naturvitenskap kom vi frem til at det er «to språk 
som beskriver det samme». Noen grupper kom også frem til 
at big bang forklarer hvordan og Bibelen forklarer hvorfor 
verdenen vår er skapt. Spennende resonneringer!
Med slike diskusjoner, hvor alle har mulighet til å komme 
med egne tanker og meninger, blir kirken til et sted hvor en 
blir hørt. Hvor ungdommen har en stemme, og hvor vi håper 
de kan føle seg hjemme.

I tillegg til smågrupper har vi planlagt å ha noen festligheter. 
Kirken skal ikke kun være et sted for diskusjon, men også et 
sted hvor man har det gøy i fellesskapet. 

Disse festlighetene kan være alt fra julesamling med godteri til 
filmkveld i kirkekjelleren. Vi håper også på å få til turer i den 
flotte naturen vi har her i bygda. Så hvis du er på skogstur i vår 
så kan det være at du plutselig møter på et tog av konfirmanter!

Selv om mye er nytt i år, altså en ny levemåte, mange nye i 
staben, nytt opplegg og nye temaer så er det en ting konfir-
masjonstiden har som aldri vil endres, nemlig det at vi leser 
i Bibelen. Håpet er at Bibelen de har fått i år ikke kun skal 
leses i på samlinger eller under konfirmasjonstiden, men at 
de tar med seg Bibelen videre i livet og fortsetter å lese i den. 

  Ola Sørensen

Konfirmasjon på en ny måte, i en ny tid

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 inntekter 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!KLIPP HER!
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Det er vanskelig å 
skulle komme med min 
favorittsalme. Det er så 
mange. Derfor vil jeg 

isteden presentere en helt ny salme som har berørt meg.
 
Tunsberg bispedømme arrangerte i år en landsomfat-
tende salmekonkurranse for å få laget dåpssalmer for 
ungdom. I salmeboka omtaler dåpssalmene stort sett det 
lille barnet. Men vi har mange ungdommer som døpes, 
og de fortjener noen gode dåpsalmer å velge mellom.
 
Det kom inn nesten 100 bidrag!  17. september ble de tre 
beste dåpssalmene presentet i Solvangkirken i Tønsberg. 
Jeg var så heldig å få være tilstede og høre dem.
 
Salmen som kom på tredjeplass heter «Du tar oss inn til 
deg». Teksten er skrevet av Lars Tore Bøe og melodien 
av Terje Norum. Den ble til to uker inn i koronaperi-
oden og det merkes også i teksten. Når jeg nå har tatt 
den frem igjen i det vi igjen stenger ned i store deler 
av Norge, kjenner jeg at denne teksten treffer meg rett 
i magen. For min del er det ikke lett å synge den uten 
at tårene triller – hver gang. Særlig sterkt er starten av 
refrenget: «For Du er Gud i alt som måtte hende. Du 
holder oss når frykten banker på.»

Salmen gir meg trøst og mot i disse tider. Den minner 
meg på at Gud er her. Det betyr alt.
Her er hele salmen:
 
1 Du tar oss inn til deg med åpne armer
og møter oss i livet der vi er.
I dåpens hav av vann og ånd som varmer,
og visshet om at Du er nå og her.
 
Omkved:
For Du er Gud i alt som måtte hende.
Du holder oss når frykten banker på.
Du gir oss mot når tidene skal vende,
og viser oss den veien vi skal gå.
 
2 Og dette bærer videre i tiden,
på veier som er vanskelig å gå.
Du finner oss imellom nå og siden,
og gir oss alle krefter til å så.
 
Omkved
 
3 Vi sår en eng av blomster til din ære.
Der tro og håp og kjærlighet kan gro.
og dette ene, det å bli og være,
i Dine henders omsorgsfulle ro.
 
Omkved

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!KLIPP HER!
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RUNAR REKNES

Min salme

Vi minnes 
Kaare Norvald Fuglestrand
Kaare Norvald Fuglestrand var sogneprest i Nedre Eiker i 
tiden 1977 – 1984. Selv om han var her en kort periode, 
er det mange som minnes ham med stor takknemlighet. 
Sammen med Berit ble prestegården symbolet på gjestfrihet 
og rammen om gode vennesamvær. 

I hans tid hadde menigheten to store prosjekter på gang. 
Byggingen av menighetssenteret var i sluttfasen. 
Til dugnadstimene møtte Fuglestrand med fullt Black 
and Decker-utstyr, sa en i dugnadsgjengen. Den andre 
prosjektet var Mjøndalen kirke. Nedre Eiker var én 
menighet den gangen. 

Når vi minnes Kaare, kan vi ikke unngå å nevne Berit, 
den gjestfrie og omsorgsfulle prestefrue. Men hun var så 
mye mer. Også hun var teolog og holdt prekener, andakter 
og bibeltimer i mange sammenhenger.

Da Kaare ble sogneprest i Stokke, uttalte en av hans venner 
her: «Kaare Fuglestrand var ikke bare prest, han var også en 
god venn, det samme kan vi si om Berit.»

Kaare Fuglestrand døde 24.september 97 år gammel. 
Våre tanker går til Berit som fikk leve med sin Kaare i 
55 år.

  red.
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SØNDAG ER KIRKEDAG!

 6. desember
2. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 13. desember 
3. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Nine Lessons and 
Carols.
Nedre Eiker kirkekor.

 20. desember
4. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 24. desember
Julaften
Nedre Eiker kirke
Kl. 12.00: Julaftengudstjeneste
Kl. 14.00: Julaftengudstjeneste
Kl. 16.00: Julaftengudstjeneste
Solberg kapell Fredtun
Kl. 15.00: Julaftengudstjeneste

 25. desember
 Juledag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

 26. desember
2. juledag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Høymesse

 27. desember
Romjulssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Romjulsgudstjeneste.
Felles med Mjøndalen.

 1. januar
Nyttårsdag
Mjøndalen kirke
Kl. 12.00: Nyttårsgudstjeneste.
Felles med Mjøndalen.

 3. januar
Kristi åpenbaringsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste

 10. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 

 17. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste.

 24. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste.
Tro og Lys-gruppen medvirker.

 31. januar
Såmannssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Gudstjeneste
Tårnagenter medvirker.

 7. februar
Kristi forklarelsesdag
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Misjonsgudstjeneste

 14. februar
Søndag før faste
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Karnevalsgudstjeneste

 17. februar
Askeonsdag
Kl. 18.00: Fastegudstjeneste

 21. februar
Fastelavnssøndag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste.
Tro og Lys-gruppen medvirker.

 28. februar
2. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 7. mars
3. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 14. mars
4. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 21. mars
Maria budskapsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

  28. mars
Palmesøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Mikrogospel synger.

BILDEHJØRNEHJØRNE
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Følgende program er planlagt i Nedre Eiker 
menighet. Grunnet smittevernrestriksjoner vet 
vi ikke om det blir endringer. Se hjemmesiden 
www.nedreeikermenighet.no og facebook for 
oppdatering.

Velsignet 

Jul!

Thomas W. Røkeberg er glad 
i å ta bilder. Denne gangen 
har han fanget et motiv i 
vakre Nedre Eiker kirke.
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Se vår nettside: 
www.nedreeikerkirken.no 

for informasjon om 
aktiviteter i menigheten

Kvinneforeningen
GUSTAVAS 

ETTERFØLGERE

Det er i skrivende stund usikkert 
med møtedatoer for våren 2021.

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

Gunnlaug Bollerud 950 20 469

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:

26. januar, 23. februar,
23. mars, 27. april,
25. mai, 22. juni.

Mikrogospel 
Vårplan 2021

På grunn av Koronasituasjonen 
er det ikke fastsatt datoer for 
øving når bladet går i trykken.

Følg med på 
www.nedreeikermenighet.no 
og facebook for oppdatering.

Kontaktperson: 
Alexander Glestad, 32 27 23 33, 
ag226@kirken.no

25. januar, 1., 8., 15. og 22. februar,
 8. 15. og 22. mars, 

12., 19., og 26. april og 3. mai.

KONTAKTPERSON:

Gudrun Klingsheim - tlf 32 98 91 28/ 909 27 330

VÅRENS DATOER: 

På Nedre Eiker Menighetssenter
mandager kl. 11.30

For barn 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.

Kirkeklubben
Mjøndalen og Nedre 
Eiker menigheter

For barn fra 3 til 6 år i følge med 
en voksen. Vi møtes én torsdag i 
måneden fra kl.16.30 til kl.18.00.
Det vil bli servert middag fra 
kl.16.30 til kl.17.00.

Etter mat samles vi rundt dagens 
tema.  Det vil bli fortalt en bibel-
fortelling på ulike måter og så 
skal vi ha forskjellige aktiviteter 
rundt temaene.

Vårens datoer og temaer er:
21. januar, 18. februar, 25. 
mars og 22. april i Mjøndalen 
kirke. 

Lurer dere på noe? Ta kontakt 
med oss!
Menighetspedagog Mjøndalen 
menighet:
Hilde Mari Ski,
941 77 878
hs874@kirken.no

Diakon Nedre Eiker menighet:
Gudrun Klingsheim, 909 27 330 
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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

T
H

O
M

AS BILDEHJØRNE

www.kirkens-sos.no

Kirkens SOS i Buskerud
trenger flere frivillige

til å betjene telefon og e-post

Ta kontakt med oss!
Telefon 32 89 60 07

E-post: buskerud@kirkens-sos.no

BABYSANG

Formiddagstreff på 
Solberg kapell 

Fredtun

VÅREN 2021
25. mars, 29. april, 
27. mai og 24. juni.   

Velkommen til en hyggelig 
formiddag!

Arr.: Nedre Eiker menighet

Semesterplan vår 2021, våre øvelser er onsdag:
13. og 27. januar
10. og 24. februar
10. og 24. mars
7. og 21. april
5. og 19. mai

Vi øver annenhver onsdag i Mjøndalen kirke kl 18.00 til 20.00. 
Kontingent vår 2021 er kr 200,-
Arr: Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. 
For mer info: https://kirken.no/mjondalen

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

Kom og 
bli med! 

32 98 91 22
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STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! 
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l 21. september 
19. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiemesse
Innsettelse av ny kapellan
Kirkekaffe på menighetssenteret

STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! 

Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. 
Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling 
ligger først og fremst på den politiske og administrative 
ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag 
og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. 
Det kan du hjelpe oss med. 
Ta kontakt. 
Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

Alt i 
trykksaker!
Ring 920 58 648

TLF. 32 87 62 47

Vil du være 
med å gi 
en gave til 
Nedre Eiker 
menighet 
og
menighets-
bladet?

Send ditt bidrag 
til kontonr. 
2220.31.04980 eller 
VIPPS 79522

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UTLEIE AV VEVSTUA
til dåp, konfirmasjon 
og familieselskap. 
Henvendelse på tlf. 993 20 804

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.
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Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiemesse
Innsettelse av ny kapellan
Kirkekaffe på menighetssenteret

STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! 

Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. 
Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling 
ligger først og fremst på den politiske og administrative 
ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag 
og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. 
Det kan du hjelpe oss med. 
Ta kontakt. 
Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

Alt i 
trykksaker!
Ring 920 58 648

TLF. 32 87 62 47

Vil du være 
med å gi 
en gave til 
Nedre Eiker 
menighet 
og
menighets-
bladet?

Send ditt bidrag 
til kontonr. 
2220.31.04980 eller 
VIPPS 79522

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UTLEIE AV VEVSTUA
til dåp, konfirmasjon 
og familieselskap. 
Henvendelse på tlf. 993 20 804
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Kjenn din 
menighet -
les menighetsbladet!

T
H
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M

AS BILDEHJØRNE

www.kirkens-sos.no

Kirkens SOS i Buskerud
trenger flere frivillige

til å betjene telefon og e-post

Ta kontakt med oss!
Telefon 32 89 60 07

E-post: buskerud@kirkens-sos.no

BABYSANG

Vil du være 
med å gi 
en gave til 
Nedre Eiker 
menighet og
menighets-
bladet?

Send ditt bidrag 
til kontonr. 2220.31.04980 
eller VIPPS 79522

Ledig annonseplass!
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Nedre Eiker menighet
Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 98 91 00 

Nettside: www.nedreeikerkirken.no • Kontortid: Mandag-fredag, kl. 9-15

Driftsleder/ 
gravplassforvalter
Robert Jonassen
Kontor: 48 89 38 78
E-post: rj793@kirken.no

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

Kantorvikar
Runar Reknes
Kontor: 32 98 91 25
E-post: 
rr746@kirken.no

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

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

Kirketjener
Heidi Tokle Poverud

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

Prostiprest
Jan Erik Askjer 
Kontor: 32 98 91 26
E-post: ja957@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

Kapellan/fungerende 
sokneprest
Andreas Aspeland 
Svalheim
Kontor: 32 98 91 23 
E-post: aa553@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

Kateketvikar
Ola Sørensen  
Kontor: 32 98 91 23
E-post: os556@kirken.no

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

DØPTE
Helle Foss de Gala
Melvin Hellberg Amundsen
Anine Kruse Horgen
Mikkel Gellein
Emilia Dahl-Pedersen
Bjørn Noah Orsteen
Bastian Huth Kittelsen
Madelen Grinde Nilsen
Thea Furuholt Gloppestad
Alfred Lundnes Normann
Theodor Kopperud
Nora Emilie Narverud 
Karlsen
Saga Linea Andradottir 
Gundersen
William Fjeldbo Kleven
Filip Langeng Sandberg
Jesper Kristensen-Hennum
Ariel Reiersrud Stavis
Jøran Gamst Holter

Marius Helgerud Rygh
Sander Aakvik  Mathisen
Lenni Pettersen Lange
Sienna Eloise Skaug

VIGDE
Sara Julie Maria og Jonas 
Kristiansen Nøland
Hege Dragerengen og 
Øyvind Kristoffer Sæther

DØDE
Harald Robert Nielsen
Arne Nordmark
Øivind Kristoffer Lund
Trine Lill Kopperud Brænden
Vidar Bekkevold
Kåre Pedersen
Toril Strøm Bruvold
Fritz Halsten
Erling Skjold

Berit Mile
Jan Erik Rudi
Erna Elvira Stenberg
Arild Strøm
Rolf Ellov Henriksen
Johny Larsen
Egil Olsen
Per Hellberg
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SIDESIDE

VITSERVITSER
Ole var ikke 

verdens smarteste 
pilot. Han fløy inn mot 
Gardermoen og fikk 

melding fra kontrolltårnet: 
– Oppgi høyde og posisjon!

– Jeg er 178 centimeter 
høy og sitter helt fremst 

i flyet, svarte 
piloten.

I Molboland 
er det veldig 

strenge trafikklover 
når det gjelder sikker-

hetsbeltet:
Første gang du blir tatt 
uten å ha på deg beltet, 

får du 1000 kroner i 
bot. Andre gang får du 

2000 kroner i bot. 
Tredje gang blir 
sikkerhetsbeltet 

inndratt.

Finn stjerneveien!Finn stjerneveien!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene
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   Suzy Senior  •  Estelle C
orke

V
duer

mosS il k
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Finner du veien gjennom stjernelabyrinten?

Jesus, Guds egen sønn, ble født i en stall i Betlehem. 

Finn 5 feilFinn 5 feil
Engler fortalte gjeterne at Frelseren var født. Gjeterne 
løp inn til Betlehem for å se ham. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Tegning: Claudia Chiaravalotti

FargeleggFargelegg

Tegning: 
Claudia Chiaravalotti

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største  
     julegaven

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00


