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En halvmeter med håp

Andakten

Når vi tar bort all innpakning, 
glitter og stas, er det et veldig enkelt 
bilde som gjenstår som selve julens 
hjerte: et sårbart spebarn født inn i 
en natt så klar og kald, i en krybbe 
i en stall. Det er et kraftfullt bilde 
også på vår sårbarhet. 

For en tilfeldig forbipasserende 
må det ha sett ganske hverdagslig 
ut, men for de første som kom på 
barselvisitt, ble det klart at det var 
selve håpet som var født til jord. 
Det skjedde så umerkelig og 
stille. Gatene var forlatt og vert-
shusene overfylte. Ingen opptog 
og fyrverkeri for den lille. Men 
englene, Guds egne budbærere, 
var der og lyste opp den mørke 
vinternatten. 

Meteren er blitt et velkjent begrep 
gjennom koronatiden. Av omsorg 
for hverandre har vi måttet holde 
avstand, og helseministerens 
metermål ble flittig brukt som en 
veileder og et symbol på smitte-
vernet. Nå kan vi heldigvis slippe 
andre nærmere inn på livet og tillate 
oss både et håndtrykk og en klem 
når det faller naturlig. 

Denne juletiden erstattes meteren av 
en halvmeter. Julenattens håpstegn 
er en halvmeter av kjøtt og blod, av 
myk og naken hud som appellerer 
til all vår omsorg og nærhet og 
kjærlighet. Når Gud lar seg føde 
inn i vår verden, så kommer han på 
nøyaktig samme måte som da alle 
vi andre begynte vår livsvandring. 
Det var en uventet vending for 
alle som håpet at Gud skulle gripe 
inn og gjøre vei i vellinga for sitt 
eget undertrykte, okkuperte folk. I 
stedet for å komme som hærfører 
for en mektig armé, kom han som 
en ydmyk og sårbar tjener. 

Men etter hvert forstod vi at denne 
fødselen er bekreftelsen på at Gud 
holder sine løfter. Profetene hadde 
flere hundreår tidligere snakket om 
et barn som skulle fødes og være 
Fredsfyrsten og tegnet på Guds 
nærvær midt i all sorg og frykt og 
smerte og ensomhet. 

Også denne julen utfordres vi til å 
elske slik Gud elsker, dele slik Gud 
deler, være nær hos hverandre og 
hos de som trenger omsorg og trøst 
slik Gud etter sitt løfte er nær hos 
oss i all vår nød. Vi kan omfavne det 
sårbare, nyfødte barnet i Betlehem 
ved å omfavne de som er utsatte og 
nakne i dagens verden. 
Slik kan håpet leve videre og 
julegleden spres.

 Biskop Jan Otto Myrseth
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Søndag 28. november kl. 11:00 
Familiegudstjeneste. Barn fra 
Lys Våken  medvirker.

Søndag 28. november kl. 18.00 
Lysmesse. Speidere medvirker.
    
Søndag 28. november kl. 19:30
Konsert med Gunhild Bonden 
og Det nye koret i Nedre Eiker 
menighet.

Søndag 5. desember kl. 11:00  
Gudstjeneste med nattverd  
Tro og Lys-gruppen medvirker.

Fredag 10. desember kl. 20:00 
Juletoner med Solberg musik-
korps. Solosangerne Ingrid og 
Miriam.
 
Søndag 12. desember kl. 19:30  
Gudstjeneste med nattverd

Torsdag 16. desember kl. 20:00  
Velkommen til VÅR JUL 
Julekonsert Krogstad Storband 
m.fl.

Søndag 19. desember kl. 11:00   
A festival of Nine Lessons and 
Carols Nedre Eiker kirkekor. 
  

Julaften 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 13.00, 14.30 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: Gudstjeneste med 
nattverd 

Nyttårsdag  - lørdag 1. januar
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00: Gudstjeneste med 
nattverd, felles med Mjøndalen

Kristi åpenbaringsdag 
– søndag 2. januar
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste med 
nattverd 

2. søndag i åpenbaringstiden 
– søndag 9. januar
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Juletrefest i kirkekjelleren etter 
gudstjenesten

Jul i Nedre Eiker menighet

Neste nummer kommer i mars 2022
Redaksjonskomité: Trond Bollerud, Ina Bråthen Bjerke, 
Ida Etnestad, Andreas Aspeland Svalheim og Jan Erik Ødegård
Grafisk produksjon: Eiker Trykkeri AS
Opplag: 5600 eks. Det utgis 3 nr. pr. år

I Guds bilde
Barnet

ser deg for første gang
med et blikk som fra

en annen verden
bakenfor, bortenfor, 

innenfor alt
der bare Gud er

Når barnet griper fingeren din
og holder

er det Guds hånd du kjenner

Når barnet krabber og siden
reiser seg på to

er det Guds plan som settes i verk
og når det ler 

triumferende, stående
er det Gud som trekker i 

smilebåndene

Når det spiser uten hjelp
og kjenner smakene

og siden kan si
«salt, søtt, surt …»
er et nytt stadium 
i Guds plan nådd

JEG kan, JEG vil,
JEG vil ikke, sier barnet

Og Gud smiler:
I mitt bilde skapte jeg deg

 Reidar Lund
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2021 startet med restriksjoner på gud-
stjenester og arrangementer pga. Covid 
19. Etter hvert ble flere og flere vak-
sinerte med både en og to doser. Nå 
i november/desember får til og med 
flere av oss dose tre. Smitten stiger 
mange steder igjen, og vi er alle spente 
på utviklinga. Gudstjenester og ar-
rangementer har siden i sommer gått 
sånn noenlunde normalt. I skrivende 
stund (november) tror vi på normale 
julegudstjenester med kirken fylt av 
forventning og glede hos både små og 
store. Nok en gang skal vi feire at Jesus 
ble født. Vi håper inderlig vi slipper å gå 
tilbake til streamede julegudstjenester 
slik det var i 2020. Men uansett blir det 
jul også i 2021. 

Økonomi
Økonomien i Nedre Eiker menighet er 
fortsatt god, men inntektene våre har 
gått ned i coronatiden. Det er ikke så 

unaturlig fordi vi har hatt mange færre 
gudstjenester og arrangementer enn 
normalt. Ofringer har en nedgang på ca 
60% i løpet av de siste to årene. Vi har 
samlet inn offer i gudstjenestene via 
Vipps. Selv om mange benytter Vipps 
gir det mindre offergaver for menigheten 
enn normalt. I de siste ukene har vi 
samlet inn offer med kontanter i tillegg 
ved avslutning av gudstjenestene, og det 
hjelper. Fordi vi har hatt færre arrange-
menter har vi også noe færre utgifter. 
Regnskapsresultatet pr. nå viser derfor 
at inntekter og utgifter er omtrent like.

En god nyhet
Nedre Eiker gospelkor er en realitet. 
Koret har øvd sammen siden september 
under ledelse av Gunhild Bonden. Du 
kan lese mer på side 6. Vi gleder oss til å 
høre både Gunhild og koret på konserten 
28. november.

NYTT FRA

Menighetsrådet

Korona har fortsatt et visst tak på oss
Julehilsen
I adventstida forbereder vi oss på julefei-
ringa. En viktig del av å gjøre seg klar til 
jul er å høre og synge alle julesangene. 
Av alle de flotte julesangene hilser 
menighetsrådet deg med et vers av «En 
stjerne skinner i natt». Velsignet jul og 
et fredfylt nytt år!

Nå er den hellige time. 
Vi står i stjerneskinn 
og hører klokkene kime. 
Nå ringes julen inn.
Englene synger høyt i kor, 
synger om fred på vår jord.
Verden var aldri helt forlatt. 
En stjerne skinner i natt.

 Ivar Bj Haare
Menighetsrådsleder

Er du en person med litt idéer og 
interesse for kultur, så har vi i 

Nedre Eiker kirke bruk for deg i 
vårt kulturutvalg. 

Vi jobber med ulike konserter og 
arrangementer som holdes i kirken. 
Vi er en hyggelig gjeng, med godt 

humør, men har også behov for
en person til i vårt utvalg.

Håper noen der ute har lyst 
til å bli med.

Vi venter i spenning!

Henvendelse kan sendes på mail 
til Ina Bråthen Bjerke:  

ib884@kirken.no

KIRKEOFRINGER OG VIPPS
Mesteparten av ofringene ved gudstjenestene våre 
går til drift av menighetens mange frivillige tilbud. 
Et eksempel er kor for voksne, barn og unge. 
Men offerinntektene er sunket betraktelig. Det skyldes 
i stor grad koronaen med færre gudstjenester og at vi 
ikke kunne samle inn offer i benkeradene, bare ved 
VIPPS, som ikke uten videre er tilgjengelig for alle. 
Nå er det igjen mulig å gi kontanter, ikke som før ved 
innsamling i benkeradene, men i en kurv ved utgangen 
etter gudstjenestene. Fremdeles er VIPPS aktuelt, og vi anbefaler å bli med 
i en fast givertjeneste eller ved å benytte giroblanketten i menighetsbladene. 

TAKK FOR GAVENE DERE VIL GI, DE KOMMER GODT MED! 

Hei!  HVA MED EN ANNONSE I MENIGHETSBLADET?
Nedre Eiker menighetsblad kommer med tre nummer i året og blir 
distribuert til 5600 husstander i Krokstadelva/Solbergelva.
Siden bladet når et så vidt stort publikum, er det kanskje vel verd med 
en annonse i bladet for din bedrift/ditt foretak?
Prisen pr annonse er nå fra kr 300 kroner.
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Jeg har svoret Guds aand lydighed og han har 
hjulpet mig at blive mit forsæt tro.

At hun skulle bli mor til en av de betydeligste menn i Norge, 
hadde Maria Olsdatter på Hauge gård utenfor Fredrikstad, 
selvsagt ingen anelse om. Det er heller ikke sikkert at hun hadde 
store framtidsvyer om dette barnet. Å føde et barn var i seg selv 
ikke oppsiktsvekkende, for henne var dette det femte i rekken. 
Den 3. april 1771 ble barnet født. Det ble en gutt og i 
dåpen fikk han et helt vanlig navn, Hans. 
 
Selv om gårdens avkastning ikke var 
større enn den måtte være, var imidler-
tid hjemmet preget av åndelig rikdom. 
Kristelige bøker var det nok flere av der 
enn i andre hjem. Fra dem fikk Hans en 
kristen ballast som preget hans tanke 
og livsinnstilling så lenge han levde. 
 
To dager etter sin 25-årsdag, den 5. 
april 1796, pløyde han en åker og sang 
en av tidens populære salmer, Jesus din 
søte forening å smake. «Nå ble mitt sinn 
så oppløftet til Gud at jeg ikke sanset meg, 
eller kan si hva der foregikk i min sjel, thi jeg 
var utenfor meg selv --,» forteller han. Denne åndsop-
plevelsen ble retningsgivende for hele resten av hans liv.
 
Nå begynte en utrolig aktiv periode. Allerede i 1796 ble hans to 
første skrifter utgitt, det ble i alt over tredve. Han reiste landet 
på kryss og tvers, for det meste gikk han. I lengderetning kan vi 
si at han reiste fra Tromsø i nord til Christiansfeldt i Sønderjyl-
land. I Danmark var han to ganger. Der lærte han å lage papir av 
brukt i bomulls- og lintøy. I København deltok han i trykking og 
innbinding av huspostillen som kom i året 1800.
 
Forkynneren Hauge fikk stor betydning for kirke- og kristenliv 
og lekmannsbevegelsen. Skillet mellom rik og fattig ble visket ut. 
Kvinner og menn ble likestilt. Det fantes flere kvinnelige forkyn-
nere og bedriftsledere! Sara Oust i Vingelen var forkynner, Berte 
Kanutte Aarflot i Volda salmedikter, Lucine Nesterud boktrykker 
i Kristiansand, for å ha nevnt noen få. Men ut på 1800-tallet ble 
denne siden ved Hauges virksomhet «glemt.» Vanlige mennesker 
opplevde at de var like mye verd som rikfolk og embetsstanden. 
Dette ble avspeilt i bondestortingene på 1800-tallet.
 
Hauge er en av de fremste gründere landet vårt har hatt. Den 
næringsvirksomheten han arbeidet fram sammen med vennene 
sine, står det respekt av. Solberg spinneri og papirmølla på Eiker 
er vi kjent med. Men det mest interessante er saltkokeriene. 
Under Napoleonskrigene var landet blokkert av engelskmenn. 
Det var stor mangel på nødvendige varer, bl.a salt. Hauge satt 

fengslet på femte året uten rettssak og dom, men myndighetene 
slapp ham fri for å anlegge verk som utvant salt fra havvann. 
Som takk måtte han tilbake til fengselet.
 Hauges virksomhet tiltrakk seg oppmerksomhet. Embetsmenn 
og priviligerte handelsfolk følte seg truet av denne oppkomlin-
gen som ikke kunne vise til status eller høyere utdanning, og 
som hadde en slik innflytelse på vanlige folk. Også regjeringen 
i København ble skremt. Så, den 24. oktober 1804 ble Hauge 
arrestert og satt en ukes tid fengslet i Hokksund. Huset står ennå, 

men ble brannherjet for noen år siden. Han ble overført 
til strengt fengsel i Christiania. Bortsett fra 1809, 

satt han fengslet til 1811. Fengselsoppholdet 
brøt ham ned. Først i 1813 falt dommen. 

Han giftet seg, var gift to ganger, og 
hadde en sønn, Andreas, som ble prest 
og salmebokutgiver. I 1817 kjøpte han 
Bredtvet. På gården ble Bredtvet kirke 
bygget i 1977. Hauge døde 29. mars 
1824 og ble begravd ved gamle Aker 
kirke. 

 
Nå er det 250 år siden han ble født, og 

det skal markeres ved ulike arrangement 
landet over. Temaene som tas opp, belyser 

ulike sider ved hans person og virksomhet. 
Noen vektlegger ham som grunder og forretnings-

mann, andre som forkynner og reformator, et tredje tema 
er hans sosiale og samfunnsbyggende betydning osv. Det fører 
for langt å nevne alt i en kort artikkel.
 
Eiker var sentral for hans virksomhet. Her var han ofte og hadde 
mange venner, bl. a storbonden og den senere eidsvollsmannen 
Christopher Hoen, men også motstandere som sognepresten og 
eidsvollsmannen Fredrik Schmidt, og lensmannen, Jens Gram. 
I Nedre Eiker etablerte Hauges venner Solberg Spinneri, og var 
pådrivere til byggingen av kirken. En av dem var Hovel Helseth 
på Ulverud. Altertavla ble gitt av haugianere i Drammen. På Øvre 
Eiker ble det etablert ei papirmølle på Fredfoss i Vestfossen. 
Hovedbygningen står fremdeles. 
Det er flere i Eiker som er etterkommere av haugianere. Bl. a. 
undertegnede.
 
Rundt om i landet er det mange minnesmerker om Hauge. Bøker 
er skrevet, filmer spilt inn, teateroppsettinger, til og med en opera 
handler om ham! Gater og veier har hans navn. 
I 1961 spilte Per Sunderland Hauge i en sort/hvitt spillefilm. 
Men allerede i 1957 lagde leder i Kristne arbeideres forbund, 
Hans Lindal, en spillefilm med en skoleversjon, i farger! Disse 
digitaliseres nå.

 tb

Hans Nielsen Hauge 
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Denne gangen vil jeg la Trygve Hoff 
målbære min hilsen til menighets-
bladets lesere i adventstida, der han 
– uten å vite det selv – oppsummerer 
både adventstid, post-koronatid, veien 
mot lysere tider og budskapet om ham 
som skal komme, i ett og samme vers:

Dagen er borte og natta er stor,
men i mørketidslandet skal høres et 
ord om sol som skal snu så det bærer 
mot dag, om folk som skal samles 
til helg og til lag.
På veien til Betlehem bærer Maria
et lys, et lys, et lys imot mørketida.

Visst er vi inne i mørketida. Allikevel 
ser vi lys – både fordi vi nærmer oss 
et normalisert liv etter koronatiden, 
fordi vi av erfaring vet at et nytt år og 
en ny vår med nye muligheter er rett 
rundt hjørnet og ikke minst fordi vi står 
foran lysenes høytid der vi kommer 
nær budskapet om barnet som ble født 
i Betlehem og som er verdens lys.

Vi har – etter gjenåpningen av våre 
kirker fått nye muligheter – det er 

litt som å starte med blanke ark og 
nye fargestifter. Jeg ønsker at vi 
alle – i dette mulighetsvinduet - vil 
stå sammen i arbeidet med å skape 
gode møteplasser i våre kirker og 
menighetshus.  Vi vil å stå skulder ved 
skulder, være sammen om oppgavene 
og praktisere samhandling ved å løfte 
hverandre, heie på hverandre og vise 
raushet mot hverandre i den tjenesten 
vi står i - i Guds rike – hver på vårt 
sted.

Da vil vi sammen kunne oppleve 
sannheten i at «sola kan snu så det 
bærer mot dag». Vi kan forhåpentligvis 
se at våre kirker og menighetshus igjen 
fylles av «folk som skal samles til helg 
og til lag». Og vi vil kunne følge Maria 
på veien mot Betlehem og se, oppleve 
og formidle at hun bærer «et lys imot 
mørketida»! 

Jeg ønsker alle en riktig lys, god og 
velsignet adventstid! 

 Svein Askekjær 
kirkeverge

NYTT FRA

Kirkevergen

Lys imot mørketida 
nytt håp – nye muligheter

Vi er midt inne i adventstida. En tid 
for å forberede oss til og vente på jul.
Når jeg skal velge min salme er det 
derfor naturlig for meg å velge en 
adventssalme. Valget faller på Eivind 
Skeies kjente salme: Tenn lys
I salmen er Eivind Skeie opptatt av 
gode relasjoner mellom mennesker, 
utviklingen i verden og å vise takk-
nemlighet for julebudskapet. 
Mange av oss tenner adventslys, 
og mitt ønske er at alle vi som tenner 
adventsstaken i bygda vår i denne 
adventstida kan tenke på innholdet i 
salmen og tenne ett lys for jorda vår, 
ett lys med takk til alle de som gir av 
seg sjøl og viser omsorg, ett lys for 
rettferdighet og frihet i verden og det 
siste lyset i takk til Gud som sendte 
sin sønn til jorden for vår frelse.
Riktig god adventstid!

Tenn lys! Et lys skal brenne 
for denne lille jord

den blanke himmelstjerne 
der vi og alle bor.
Må alle dele håpet 

så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. 

Et lys er tent for det.

Tenn lys! To lys skal skinne
 for kjærlighet og tro,

for dem som viser omsorg 
og alltid bygger bro.

Må fanger få sin frihet 
og flyktninger et hjem.

Tenn lys for dem som gråter 
og dem som trøster dem.

Tenn lys! Tre lys skal flamme 
for alle som må sloss

for rettferd og for frihet. 
De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet 

før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper 

for frihet og for rett.

Tenn lys! Nå stråler alle 
de fire lys for ham

som elsker alt som lever, 
hver løve og hvert lam.

Tenn lys for himmelkongen 
som gjeterflokken så!

Nå møtes jord og himmel 
i barnet, lagt på strå!

Min salme
GRO RYGHSETER SOLBERG
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Jul 2021 og vår 2022

Kultur
arrangement
Fredag 10. desember.
Kl 20.00 i Nedre Eiker kirke.

JULEKONSERT MED SOLBERG MUSIKKKORPS

Forhåndssalg av billetter vil komme via hoopla.no. 
Billettpris kr 150,-  Arr.: Solberg musikkkorps

Torsdag 16. desember.
Kl 20.00 i Nedre Eiker kirke.

KROGSTAD STORBAND: VÅR JUL
 (varighet 1 t 20 min.)

Velkommen til VÅR JUL. Vi er 17 musikere med 
Lise Mette Lindland på vokal og har spilt både for kongen 
og dronningen og i hundrevis av private og offentlige 
arrangementer. Nå gjentar vi suksessen og den fine opplevelsen fra 2019. Gjestesolister er bl.a. 
damene i Showkompaniets Juleshow. Musikalsk ledelse Trond Nilsen. Arr:: Krogstad storband.

Søndag 19. desember. 
Kl 11.00 i Nedre Eiker kirke.

«NINE LESSONS AND CAROLS.»
Kirkekoret deltar. Arr.: Nedre Eiker menighet.

10. februar
Kl 19.00 i Nedre Eiker kirke

SALMEKVELD
Vi håper å få besøk av prest, forfatter og salmedikter Sindre Skeie. 
Han vil presentere noen av sine salmer, og det blir fellessang. Nedre Eiker kirkekor deltar.
Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet

Mandag 14. mars, kl 19.00 i Nedre Eiker kirke

JOHAN HALVORSEN MUSIKKFEST
Konsert med Stian Carstensen. Stian er en norsk musiker og komponist. 
Han er en multiinstumentalist som spiller blant annet trekkspill, gitar, banjo og fløyter.
Arr.: Johan Halvorsen musikkfest

Søndag 24. april, kl 19.00 i Nedre Eiker kirke

SANGKVELD
På vårens sangkveld blir det både korsang med Nedre Eiker kirkekor, og det blir mange 
fellessanger. Dirigent Runar Reknes. Fri entre. 
 Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet.

MUSIKKFEST
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1.

2. 3.

– Hei, Gunhild! I 
Nedre Eiker kirke 
har det i  høst 
vært mulig å se 

en god flokk med 
mennesker som er i 

kirka på tirsdagskveldene 
– et nytt kor. Der er du dirigent. Har du 
lyst til å fortelle litt om koret? Hvor og 
fra hvem kom ideen fra?
 
– Dette var en idé som har ligget og 
modnet etter NETS sitt 30 års jubileum 
i 2019, da var det så mange tidligere kor-
sangere som ytret et ønske om å synge 
i kor igjen. Så nå i sommer spurte Ivar 
Haare og menighetsrådet meg om dette 
var noe jeg kunne tenke meg å gjøre. For 
min del var det mange brikker som hadde 
falt på plass de siste årene. Ikke minst at 
vi etter 22 år i Oslo nå har etablert oss i 
Hokksund. Jeg har lenge ønsket å drive 
kor igjen, og nå var tiden inne.

– Jeg har lyst til at dette koret skal bli et 
miljø som kan leve i mange år fremover.
Dette er et kor for de som ønsker et fel-
lesskap, hvor man kan synge og bli glade 
i hjertet sammen, og få et nært forhold 
til kirka vår. Jeg tror at det er mange 
med meg som kjenner at koronatiden 
har gjort noe med behovet for påfyll fra 
andre kilder enn Netflix. 
Vi har lyst til å lage et kor hvor det er 
takhøyde, hjertevarme og tro i fokus, 
men hvor vi også lærer sangteknikk, 
sjangerforståelse og formidling.

– Hvordan har responsen vært? Hvem 
er det som har blitt med i koret så langt?

– Det har tydeligvis vært et behov for 
et slikt type kor, for så langt er det litt 
over 50 mennesker som har vært innom 
øvelsen. De fleste øvelser har det vært 
en kjerne på rundt 35 korister. Dette er 

folk fra Drammen og Eikerbygdene, som 
både er aktive korsangere i flere kor og 
folk som ikke har sunget på mange år. 
Gjennomsnittsalderen er vel rundt 40 
år, med et spenn fra 20 til 60. Men vi 
har fortsatt plass til flere, spesielt gutter!
 – Et kor er helt avhengig av samspillet 
mellom alle som deltar. Samtidig har ofte 
dirigenten mye å si for hva og ikke minst 

hvordan koret synger. Hva er dine tanker 
rundt hva dette koret skal være og gjøre?
– Her skal det være takhøyde, men jeg er 
preget av å ha jobbet med dette i 30 år, 
så jeg ønsker jo at det skal bli så bra som 
mulig! Jeg ønsker at folk skal få et bevist 
forhold til stemmen sin, stemmebruk og 
sjangerforståelse. Slik at koret kan låte 
klassisk på sanger som krever det og så 
dra til på gospellåter! 
 
– Hvilken bakgrunn har du? Både i 
musikken og i livet for øvrig?

– Min far Nils Kristian Bonden var 
organist i Nedre Eiker i 40 år, så jeg er 
vokst opp i kirka, hvor pappa og mamma 
hadde meg med på øvelser fra jeg var 
bitteliten. Spesielt koret Omnibus ble 
en utvidet familie for meg. Pappa hadde 

Kor med takhøyde og 
formidlingsglede
I høst har et nytt kor starta opp i Nedre Eiker kirke. Menighetsbladet 
har tatt en prat med dirigent Gunhild Bonden for å høre mer.
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Konfirmanter 2021barnekor fra jeg var liten, og da jeg 

var 10 år fikk jeg lov til å dirigere de 
minste i koret. Det trigget en liten di-
rigentnerd i meg. Jeg hadde skolekor 
på Veiavangen, og da jeg var 14 ble 
jeg dirigent for NETS - Nedre Eiker 
Tensing. Da jeg var 19-20 år hadde 
jeg i tillegg Gospelkoret Mosaic i noen 
år. Så bar det til Oslo hvor jeg gikk på 
bibelskolen i Staffeldtsgate. 
Herfra ble det platekontrakt med Sony 
music og DaWorks, og siden har jeg 
levd av å synge. De siste 20 årene har 
jeg gjort aller mest eventer for næring-
slivet i tillegg til enkeltkonserter. 
Jeg føler meg veldig privilegert som 
har fått jobbet med de fleste i norsk 
underholdningsbransje, og sunget for 
så mange nydelige mennesker landet 
rundt.

  – Menighetsbladet når ut til mange 
her i Nedre Eiker: Har du noen ord til 
dem som synes tanken på å synge i kor 
virker spennende? Hva er det å synge 
i kor godt for?

– Det å skape noe sammen, stå skulder 
til skulder med andre i den samme 
energien, kan være enormt sterkt. 
Det er forsket på at det blant annet er 
stressreduserende og godt for hjerte og 
lunger. I tillegg har du den psykiske 
delen ved det: Man kan få påfyll i 
hjertet og øke lykkehormonnivået i 
kroppen, så bli med oss! 

– Og spre ordet! Ta med deg en venn 
du gjerne skulle ha sett mer, en mor, en 
onkel. Dra med en kollega som trenger 
å lufte seg, eller en nabo du vet er litt 
ensom. Du kan lage ringvirkninger i 
noens liv!

– Tusen takk for praten! Kan jeg til 
slutt spørre om hvilke planer koret har 
framover? Vil det bli mulig å få høre 
det dere har jobba med etter hvert?

– Koret skal ha en liten debut på min 
konsert i Nedre Eiker kirke 28/11, så 
da må folk komme.
Den er også gratis! I tillegg blir koret 
med på en konsert i Skoger kirke 7/12. 
Og så synger de på gudstjenesten i 
Nedre Eiker kirke julaften kl. 1530.

 Andreas Aspeland Svalheim

Jubileumsboka – en flott julegave
Vi har ennå jubileumsboka Folkekirken i 
bygdefolkets hjerter på lager. Den forteller ikke 
bare om Nedre Eiker kirke og menighet, den 
er like mye et bidrag til kunnskap om bygdas 
historie. Det kan være interessant å få med seg 
nå da Nedre Eiker har blitt en del av storkom-
munen Drammen! Boka egner seg som julegave 
og gave i ulike andre 
sammenhenger. Vi går derfor ut med et tilbud nå i tiden før jul. 
Vi selger den for 200 kroner. Den kan kjøpes ved gudstjenester eller på 
menighetssenteret.

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

Folkekirken i bygdefolkets hjerter     N
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Ved å delta i givertjenesten får menigheten 
et bedre økonomisk grunnlag for å oppretthol-
de 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. Beløpet kan legges inn som fast 
oppdrag i din nettbank. Ønsker du at gaven 
skal registreres og gi skattefradrag, trenger 
vi personnummeret ditt. 

For mer info – se vår nettside 
www.nedreeikerkirken.no. 

Kontonummer Nedre Eiker menighet 
2220 31 04980 
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.

Menighetsrådet

UBDM er et årlig møte for ungdom 
fra hele Tunsberg bispedømme hvor 
de snakker om saker som er viktige for 
ungdommen i kirken. I år så sendte vi 
Sandra (Solvang Kristoffersen) til møtet 
på vegne av Nedre Eiker menighet, hvor 
hun hadde et hovedfokus på psykisk 
helse og ensomhet blant ungdom i 
kirken. Møtet ble holdt over en helg på 
Søstrene Storaas i Kongsberg. Vi har 
spurt Sandra noen spørsmål om helgen:
Hva slags forventinger hadde du til 
UBDM?
Jeg må innrømme at jeg var ganske 
nervøs når vi dro til Kongsberg, men det 
viste seg fort at det ikke var noen grunn 
til å være det. Møtet var spennende, 
sosialt og veldig gøy! Etter god mat, 

komitéarbeid og kveldsgudstjeneste på 
første dag så var jeg spent for resten av 
helgen. 
Dere hadde mye å gjøre på møtet, 
spesielt på lørdagen. Hvordan var denne 
dagen for deg?
Dagen startet med trening for morgenfu-
gler, noe vi takket pent nei til! Men 
resten av dagen hadde vi mye å gjøre 
med et fullt program. Vi jobbet mye i 
komitéer, hvor trosopplærervikar Ola 
var med som sekretær. Vi leste gjennom 
sakene i plenum med alle på møtet 
og diskuterte hvordan vi kunne bedre 
sakene våres slik at vi fikk formulert 
meningene våres på best mulig måte.
Vi fikk også møte biskop Jan Otto, noe 
som var veldig spennende. Han ga oss 

muligheten til å stille ham spørsmål om 
troa og kirken vår, og han hadde mange 
gode tanker og svar.
Vi møtte også på en fra sjømannskirken, 
ei fra Teologisk Fakultet ved UiO og 
Kirkens Nødhjelp.
Hvordan ble den siste dagen på møtet?
Denne dagen startet også med trening 
for morgenfugler, og igjen så takket vi 
fint nei! Jeg fikk presentert saken vår 
i plenum med alle ungdommene. Vi 
hadde jobbet hardt med saken, og vi var 
nesten ferdige. Det å presentere en sak 
som vi har jobbet så hardt med gjorde 
meg litt nervøs, men det gikk fint. Alle 
ungdommene på møtet valgte å støtte 
saken og det ble en konsensus om at 
dette er en viktig sak i kirken vår.
Er det noe mer du ønsker å legge til?
Jeg vil anbefale UBDM for alle 
ungdommer i Nedre Eiker menighet, 
samt alle ungdommer i kirken generelt. 
Jeg var nervøs og tenkte at jeg ikke 
passet helt inn, men det var ikke tilfelle. 
UBDM er for alle ungdommer som 
ønsker å hjelpe kirken til å bli enda 
bedre! 

 Ola Ola Sørensen

Nedre Eiker menighet på UBDM

Vil du bli med på givertjeneste i Nedre Eiker menighet?
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KVINNEFORENINGEN 
GUSTAVAS ETTERFØLGERE

Det er i skrivende stund usikkert 
med møtedatoer for våren 2022.
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

 

Mikrogospel 
Vårplan 2022. Er satt på vent 
til Nedre Eiker menighet får 

ny trosopplæringsmedarbeider/
menighetspedagog. Følg med på 

www.nedreeikermenighet.no 
og facebook for oppdatering. KONTAKTPERSON:

Gudrun Klingsheim - tlf 32 98 91 28/ 909 27 330
E-post: gk763@kirken.no

30 .  j a n u a r  2022  s y n g e r  k o r e t  i  Tå r n a g e n t  g u d s t j e n e s t e n  i

N e d r e  E i k e r  k i r k e  k l .  11 .00

27 . m a r s  2022  s y n g e r  k o r e t  på  e n  f a m i l i e m e s s e  i

M jøn d a l e n  k i r k e  k l .  11 .00

K o r e t  s y n g e r  på  g u d s t j e n e s t e r  2  g a n g e r  i  h a l vå r e t .

E n d r i n g e r  i  s e m e s t e r p l a n e n  k a n  f o r e k o m m e .

K o n t a k t  i n f o r m a s j o n  t i l  v o k s e n l e d e r e  i  k o r e t  e r :

H i l d e  M a r i  S k i  -  m e n i g h e t s p e d a g o g  t l f :  941  77  878  h s874@ k i r k e n . n o

R e b e c c a  D o l a t i  -  D i r r i g e n t  t l f :  984  72  457

G u d r u n  K l i n g s h e i m -  d i a k o n  t l f :  909  27  330  g k763@ k i r k e n . n o

 

OPPSTART VÅR 2022
KOR FOR BARN FRA 4. TIL 7.TRINN

KORET ØVER ANNENHVER ONSDAG I MJØNDALEN KIRKE
KL. 18.00 TIL 20.00

12. og 26. Januar
9. og 23. februar 
9. og 23. mars
6. og 20. april
4. og 18. mai

Vi øver disse dagene:

Bærer du på en sorg? 
Den Norske Kirke i Drammen 
tilbyr sorgstøtte for deg som 
har opplevd å miste din 
ektefelle/livsledsager.

Gjennom året arrangerer vi 
«Lunsj for etter-latte» cirka 
én gang i måneden. Lunsj-
samlingene er uformelle og 
består av lunsj og samtale rundt 
sorg, savn og veien videre.

Vi samles i Strømsø menighets-
hus, Knoffs gate 2

Datoer for vår 2022:
Onsdag 19.1, 16.2, 16.3, 6.4, 4.5, 
og 1.6.

Samlingene ledes av diakonene 
Ivar Nygård og Gudrun 
Klingsheim.
For spørsmål: Gudrun: 
90 92 73 30

Lunsj for 
etterlatte

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.
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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

Velkommen til
formiddagstreff 

på Solberg kapell
Fredtun

Utleie av lokaler

BILDEHJØRNEHJØRNE
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Thomas W. Røkeberg er glad i å 
ta bilder. Denne gangen har han 
fotografert en vakker måne.

Takk til Sonja Olsen for utstyr til 
kjøkkenet på Nedre Eiker 
Menighetssenter

Torsdag 31. mars kl. 11.00.
Andakt, bevertning, utlodning.

Torsdag 28. april kl. 11.00.
Andakt, bevertning, utlodning

Torsdag 2. juni kl. 11.00
Andakt, bevertning, utlodning.

Alle er hjertelig 
velkommen!

Arr. Nedre Eiker menighet
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STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! 

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 201914
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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Kjenn din 
menighet -
les menighetsbladet!
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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

ANNONSER HOS OSS DU OGSÅ!

Stasjonsgata 27
3300 Hokksund

redaksjonen@eikerbladet.no

Tlf.: 32 87 20 23

Et menighetseiet selskap med sosial profil

Kontakt oss på:  tlf: 3289 0545 eller kirkeliggravferdshjelp.no

Alle våre tjenester kjennetegnes av:
❤ sosial innovasjon
❤ medvirkning
❤ bærekraft
❤ rimelige priser og
❤ menighetsforankring

Et menighetseiet begravelsesbyrå med sosial profil
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Livets gang

DØPTE
Martin Schau Evensen
Ingrid Olsen
Hedvig Ullern Strand
Benjamin Lensberg Kathrud
Sophia Schulsrud-Ryen
Martin Kristoffersen
Cornelia Aaberg Bendiksen
Chloe Tillerås-MacEachern
Isabella Jensen
Leticia Emilia Brevikaas Ertsås
Hermine Larsen Egge
Nelie Kalstrup Måren
Elise Grønli Kristiansen
Oscar Smedshammer Borgersen
Jannea Johanne Hovde
Hedvig Aurora Halvorsen
Marcus Johansen Bjønness
Trym William Schumann
Emrik Bakken-Zeka
Aleksander Mikael Malixi San-
danbråten
Oliver Hernandez Lund
Laila Charlotte Fredriksen
Matheus Duah Svenne
Niklas Fredriksen

Ella Haug Aadalen
Mathilde Steiner Carlsson
Ellie Mehlum Nygaard
Sofie Saksen Tørnby
Julie Nilsen
Mileah Bardal Ripel
Emilie Marie Nilsson Andreassen
Amund Sand Gaarder
Aksel Skjølsvik Hauksson
Ada Ødegård-Halfdansen
Alvin Arnesen
Nora Oghogho Bergum-Ekom-
wen
Nathaniel Esosa Masteflet 
Ekomwen
Olivia Nicoline Grymyr Karlsen
Kiaan Saggi
Rikke Elene Obbekjær
Lykke Annie Grüssinger Resvold
Aurora Bekkelien Snekkerhaugen
Felix Fossheim
Leah Sofie Selmer Rønningen
Liam Heimsvik
Emma Fossheim
Emrik Iversen
Nathaniel Nordli-Koløy

VIGDE
Nina Kristin Granli og Øystein 
Sørmark 
Marit Emilie Fossan Halvorsen 
og Sigurd Adamsrød Hellum 
Ane Marenze Snuggerud Jensen 
og Pål-Andreas Iversen 
Lene Schau Josten og Alexander 
Schjøth Evensen 
Ah Vilde Fossholm Ryghseter og 
Kim André Bakke 
Kristine Birgitte Sylte og Jan 
Christer Orsteen 
Torill Thorkildsen og Kari Larsen 

DØDE
Ingeborg Severina Bekken
Malcolm Cyril Bullock
Tor Otto Aasland
Bjørn Kristiansen
Truls Lysaker
Ann Kristin Nilsen
Bård Henni Siegwarth
Svein Ingar Themte
Reidun Petrine Solberg

Alf Bjarne Abelsen
Elna Moen
Else Synnøve Iversen Dypvik
Gerd Victoria Sønju
Inger Lilly Signora Martinsen
Arve Pettersen
Anny Wivian Jakobsen
Jan Erland Lien
Målfrid Suren
Siw Hansen
Aslaug Kristiansen
John Eknes
Svein Brede Johansen
Marit Aas
Hanne Mari Grøndal
Trond Ingar Østgaard
Olav Løvdokken
Ole Neeraas
Rune Sandli
Berit Schmidt Hanssen
Bjørnar Lund

Dåp i koronatiden
Det siste halvanna året er det mange som har vært nødt 
til å gjøre store endringer og tilpasninger i livet sitt. 
Koronapandemien har prega mye. Mye har stansa opp. 
Men livet har likevel vært i bevegelse. Tiden har ikke 
stått stille. 
Dåpsvannet har også rent igjennom alle disse 
månedene. Mennesker har blitt døpt, måned etter 
måned. For noen har det betydd en helt enkel 
seremoni: Kun den som blir døpt, sammen med 
faddere, foreldre og prest. Andre har hatt muligheten 
til å gjøre det litt større. Alle har måttet planlegge med 
en usikkerhet om hvordan neste måned kommer til å 
se ut.
Storslagent, eller enkelt og nært. Felles for alle har 
vært det som skjer. At vi får takke Gud for livet, og at 
Gud igjennom vannet gjør noe stort. Den døpte blir 
frelst fra dødens makt, og får løfte om det evige livet. 
Kanskje er det uvant med ord om døden, men i korona-
tiden har den blitt snakka mer om. Antall smittede og 
døde ble oppdatert daglig i mediene. Mange har også 
kjent på frykt for hva som kan skje. Og pandemi eller 
ei: De yngste av de døpte har også nylig vært virkelig 
tett på livet og døden – De har blitt født! 

De store orda om dåpen har funnet sin plass i en tid 
hvor realitetene om livet og døden har vært tettere 
på. Etter koronaen er alt dette like viktig. Vi kommer 
fortsatt til å samles til dåp. For å takke for livet. For 
at Gud kan komme nær. For å feire at livet er sterkere 
enn døden. 

Velkommen til dåp!
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Nedre Eiker menighet
Adresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 98 91 00 • www.nedreeikerkirken.no • Kontortid: Man-fre 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

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

Fungerende 
sokneprest
Elling Erichsen 
Kontor: 32 98 91 26
E-post: ee492@kirken.no 

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

Kateket 
Marte Kinserdal
Kontor: 32 98 91 23
E-post: 
mk459@kirken.no 

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

Fotograf
Thomas W. 
Røkeberg

Kapellan
Andreas Aspeland 
Svalheim
Kontor: 922 14 237 
E-post: aa553@kirken.no

Gravplassarbeider/
kirketjener
Alexander Glestad
Kontor: 48 86 85 29
E-post: 
ag226@kirken.no

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

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

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

Søndag er kirkedag!
 5. desember

2. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Tro og Lys-gruppen medvirker

 12. desember 
3. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 19. desember
4. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Nine Lessons & Carols
Nedre Eiker kirkekor

 24. desember
Julaften
Nedre Eiker kirke
Kl. 13.00: Julaftengudstjeneste
Kl. 14.30: 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

 1. januar
Nyttårsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Nyttårsgudstjeneste.
Felles med Mjøndalen.

 2. januar
Kristi åpenbaringsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse

 9. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Juletrefest i kirkekjelleren etter 
gudstjenesten.

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

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

 30. januar
5. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Familiegudstjeneste
Tårnagenter medvirker.

 6. februar
5. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Gudstjeneste

 13. februar
Såmannssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste

 20. februar
Kristi Forklarelsesdag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste.
Tro og Lys-gruppen medvirker.

 27. februar
Fastelavnssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Karnevalsgudstjeneste

 2. mars
Askeonsdag
Kl. 18.00: Fastegudstjeneste

 6. mars
1. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 13. mars
2. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Samtalegudstjeneste

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

 27. mars
Maria budskapsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Utdeling 6-års bok.

 3. april
4. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Menighetsmøte.

 10. april
Palmesøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familliegudstjeneste

Endringer kan forekomme.
Sjekk hjemmesiden 
www.nedreeikerkirken.no 
og facebook

Velkommen!
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I K N A L F E L U E

B L Å V E I S E L N

E O L Ø R O T F I F

S K A L Å L E R P R

T K O T S E H O A Y

H E R E V L O S N D

I R H V I T V E I S

Inne i rutenettet er det gjemt 10 blomsternavn. De står fra venstre mot 
høyre, og nedover. Finner du alle?

Finn 10 blomsternavn!Finn 10 blomsternavn! Finn fem feilFinn fem feil Vismennene knelte 
for Jesus, og ga 

ham gull, røkelse og myrra. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet 
under? (Tegning: Claudia Chiaravalotti)

Fargelegg!Fargelegg! Da Jesus var født, kom tre vise menn fra Østen for å hylle ham.
(Tegning: Claudia Chiaravalotti)

SIDE

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn

du er glad i!

Disse oppgavene er henta fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 22 08 71 0071 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

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

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

 
         i Paradisbukta

Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

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

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021


