
 

KULTUR- 

KALENDER 
 

 

HØSTEN 2022 

 

 

 

 

 

Mjøndalen menighet 

Nedre Eiker menighet 



SEPTEMBER 

 

Torsdag 8.september kl. 19.00 

i Nedre Eiker Kirke 

BOKBAD 

 

Trond Bollerud presenterer boka «Krig og            

fred» av pasifisten Leo Tolstoj. Boka er høyaktuell og 

den er et kunstnerisk mesterverk. Etter 

presentasjonen blir det samtale og tid til spørsmål. 

Gustava serverer kaffe og vafler. Fri entre.  

Gave til menigheten tas imot med takk 

 

  Arr. : Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

     Lørdag 17. september kl. 14.00 

    i Mjøndalen kirke 

 MUSIKKHALVTIME 

 

 «Hvilepuls» 

  Astrid Nyborg Berg, gitar. Meditativ musikk 

     av bl.a. Bachog Grieg.  

     Fri entre.  

   Gave til menigheten tas imot med takk. 

 

 

           Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                      OKTOBER 
  

     Lørdag 15. oktober kl. 14.00 

     i Mjøndalen kirke 

MUSIKKHALVTIME 

      

Matheo Ellefsen Stærkeby, klaver,  

Jostein Dalebø, orgel.  

Musikk av bl.a. Pachelbel og Mozart. 

Fri entre.  

Gave til menigheten mottas med takk 

 

     Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet 

 

 

Torsdag 20. oktober kl. 19.00 

     Nedre Eiker kapell 

     BLÅ TIME 

 

Musikk ved Glenn Rhoden og  

Runar Reknes med flere. 

 Sanginnslag ved Anne Kristine Reknes. 

 Fellessang. 

 Kaffe og boller ved utgangen. 

Fri entre. Gave til menigheten tas imot 

med takk. 

 

Arr. : Kulturutvalget i Nedre Eiker 

menighet      

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                

                         



 Søndag 23. oktober kl. 18.00 

 i Mjøndalen kirke. 

 KULTURKVELD 

      

Vi markerer FN-dagen (24.oktober) med 

arrangement og samarbeid med TV-

aksjonen slik som i fjor. Det blir et variert 

program med innslag fra ulike lokale 

organisasjoner og aktører. Pengene i år 

går til «Leger uten grenser» og det vil 

være loddsalg, kafé og mulighet til å 

donere penger på SPLEIS. 

 

 

                                 NOVEMBER             
 
     Lørdag 5. november kl. 12.00 

 i Mjøndalen kirke 

 KIRKEROTTENE 

   

 Forestillingen «Kirkerottene & Lea Mus» 

 Passer best for barn fra 3 til 6 år. 

 Dørene åpner kl. 11.45 

 

Arr.: Trosopplæringen i Mjøndalen og 

Nedre Eiker menighet 

      

 

 

 

 

 



 

Lørdag 19. november kl. 14.00 

     i Mjøndalen kirke 

  MUSIKKHALVTIME 

 

Musikkelever fra St.Hallvard videregående 

spiller et variert repertoar og presenterer 

musikk fra forskjellige epoker. 

  Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet 

 

 

 

Torsdag 24. november kl. 19.00 

   i Mjøndalen kirke 

  ORGELKONSERT 

 

Jostein Dalebø fremfører musikk med 

fellesnevneren variasjoner. 

Variasjonsverker som Passacaglia, 

Canzona, Ciacona og koralvariasjoner. 

Musikk av Sweelinck, Buxtehude,  

Bach, Mendelssohn og Franck. 

 

Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



                     DESEMBER 
 

Fredag 9. desember kl. 19.00 

 i Mjøndalen kirke 

 JULEKONSERT 

 

NETS og Lier Ten Sing samarbeider og 

ønsker velkommen til konsert med variert 

repertoar. 

Arr.: NETS 

_______________________________________________________ 

 

 

 Fredag 9. desember kl. 19.00 

 i Nedre Eiker kirke 

 JULEKONSERT 

 

Solberg Musikkorps med solist Miriam 

sunget i NETS og siden tatt utdanning i 

klassisk sang både her i landet og i 

England. 

 

Arr.: Solberg Musikkorps 

 

 

________________________________________________________ 

 

      

 

 

 

 



 

 

Søndag 11. desember kl. 19.00 

 i Nedre Eiker kirke 

 JULEKONSERT 

 

Nedre Eiker Gospelkor med band,  

og sin dirigent Gunhild Bonden.  

Flere av menighetens kor deltar. 

 

Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker i 

samarbeid med Nedre Eiker Gospelkor. 

 

 

     Torsdag 15. desember kl 20.00 

     i Nedre Eiker kirke  

      VÅR JUL 

 

Førjulskonsert med Krogstad Storband,  

og vokalist Lise Mette Lindland. 

     Dirigent: Trond Nilsen 

Billetter kr. 250,- på www.ticketco.no 

eller Vipps 

 

Arr.: Krogstad Storband 

      

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.ticketco.no/


 

Søndag 18. desember kl. 11.00 

i Nedre Eiker kirke 

 

Nine lessons and carols. 

Lesninger og salmer. 

Med Nedre Eiker kirkekor 

 

     Arr.: Nedre Eiker Menighet 

 

 

     Fredag 23. desember kl. 23.00 

     i Mjøndalen kirke 

 HJEM TIL JUL 

 

I samarbeid med musiker og komponist 

Trond Nilsen sørger unge, lokale talenter 

for skikkelig julestemning kvelden før 

kvelden. Kjente og kjære julesanger i ulike 

sjangre fremføres av dyktige musikere og 

sangere. Noen av dem er i ferd med å 

fullføre en musikalsk utdanning. 

 

Entre kr. 200,- Vipps eller kontant ved 

inngangen 

 

 Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      FASTE AKTIVITETER 
      (forbehold om endringer – følg med på våre nettsider) 

 

 

 

SØNDAGER 

 

• Gudstjenester i begge menigheter hver søndag kl. 11.00 

 

MANDAGER 

 

• Mandagstreff i Mjøndalen kirke (ungdomssalen) kl. 11.00-14.00 

Sosialt fellesskap m/ samtale, sang, quiz og bevertning. 

Datoer for høsten: 28. august, 19. september, 17. oktober,  

21. november, 12. desember. 

• Mikrogospel & kirkeklubben  

i Nedre Eiker kirke annenhver mandag kl. 16.30 – 18.30 

Datoer for høsten: 5. og 19. september, 17. og 31. oktober,  

14. og 28. november og 12. desember. 

 

TIRSDAGER 

 

• Strikkegruppa i Mjøndalen kirke annenhver tirsdag  

kl. 18.00 – 21.00. Oppstart tirsdag 6. september. 

• Kvinnekvelder på Nedre Eiker menighetssenter en tirsdag i 

måneden kl. 17.30 – 19.30. 

• Nedre Eiker Gospelkor øver hver tirsdag kl. 18.00 – 20.00  

i Nedre Eiker kirke. 

 

 

 



ONSDAGER 

 

• Formiddagstreff på Krokstad bedehus. 

Hver onsdag kl. 11.00 – 13.00. 

• Nedre Eiker Soul Children øver annenhver onsdag i Mjøndalen 

kirke kl. 18.00 -20.00. Koret er et tilbud til barn på 5.-7. trinn. 

Oppstart onsdag 31. august. 

• Nedre Eiker kirkekor øver hver onsdag kl. 18.30 – 20.30 

i Nedre Eiker kirke. 

 

TORSDAGER 

 

• Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun kl. 11.00 – 13.00 

siste torsdag i måneden. Datoer høsten 2022: 25. august, 29. 

september, 27. oktober, 24. november. 

• Åpen kirke i Nedre Eiker kirke hver torsdag kl. 11.00 – 13.00 

Kom innom for en stille stund, tenn et lys om du ønsker det. 

• Åpen kirke i Mjøndalen kirke hver torsdag kl. 12.00 – 14.00 

Første torsdag i måneden inviterer vi til hverdagsmesse med 

nattverd. De andre torsdagene gjennomføres hverdagsbønn. 

Begge har faste liturgier med salmesang, tekstlesing, musikk og 

lystenning. 

• Kvinneforeningen Gustava møtes annenhver torsdag (ulike 

uker) kl. 19.00 på Nedre Eiker menighetssenter 

 

FREDAGER 

 

• Nedre Eiker Ten Sing – NETS øver hver fredag kl. 18.00 – 21.00 

i Mjøndalen kirke. NETS er et tilbud til ungdommer på 

ungdomsskole og videregående og består av band, kor, dans, 

drama, konserter og turer. Kom som du er og bli med på 

opplevelser og moro. Spiller du et instrument er du velkommen 

til å spille i bandet. Oppstart fredag 19. august. 

Ta gjerne kontakt : kf266@kirken.no eller tlf. 329891 

mailto:kf266@kirken.no


 

 

 

 

 

 

 

Ute fra verden den vide  

kaller en sang meg hjEm, 

hjembygdens bakker blide                    

Herren velsigne dem. 
                                  (Herman Wildenvey) 

                                  
       

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Velkommen til gode pusterom 

  i våre kirker 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Du finner mer informasjon om våre gudstjenester, aktiviteter 

og arrangement i våre menighetsblader og på nettsidene 

www.kirken.no/mjondalen og www.nedreeikerkirken.no 

http://www.kirken.no/mjondalen
http://www.nedreeikerkirken.no/

