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Det er mange truende skyer i horisonten 
når vi feirer jul dette året. Det er mer 
utrygt i vår del av verden enn på lenge, 
og midt oppe i skildringene av krigens 
redsler, uro for økonomien og eks-
tremværets herjinger skal vi igjen høre 
verdens vakreste fortelling. 

Juleevangeliet skjønnmaler ikke virke-
ligheten. Uroen, fattigdommen og 
redselen får også plass i skildringen av 
julens under, og fortellingen spenner 
vidt. Her møtes himmel og jord, og tiden 
og evigheten krysser hverandre. Her står 
det lille mennesket ansikt til ansikt med 
den ubegripelige, evige Gud. Her møtes 
frykten og gleden.

Midt i vår urolige verden valgte Gud å 
komme til jorden som menneske, for å 
vise sin kjærlighet og for å veve sitt liv 
sammen med vårt. Barnet i krybben var 
sårbart og avhengig av andre, akkurat 
som vi er det. Marias lille gutt skapte 
ikke frykt, men vakte håp og glede midt 
i det dypeste mørke. 

Ord som «Frykt ikke!», «Vær ikke 
redd!», «Vær ikke bekymret!» forekom-
mer 365 ganger i Bibelen. 

Det var de ordene Maria fikk høre da 
engelen fortalte at hun skulle bli mor 
til Guds sønn. De samme ordene fikk 
gjeterne på Betlehemsmarkene høre der 
de lå og holdt nattevakt over flokken 
sin. De ble overveldet av redsel da det 
plutselig stod en engel foran dem, men 
han sa: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for hele 
folket: I dag er det født dere en frelser 
i Davids by; han er Messias, Herren.»
Det er denne meldingen som gjør 
barnefødselen i Betlehem til noe helt 
spesielt. Det er dette budskapet som gjør 
juleevangeliet til noe mer enn en vakker 
og rørende beretning om en fattigslig 
fødsel. Det er innholdet i denne hilsenen 
som splitter verdenshistorien og vår tid-
sregning i et «før» og et «etter». 

De fleste av oss liker dårlig å bli fortalt 
hva vi skal gjøre, kan ikke fordra å bli 
kommandert. Vi tror at kommandoer 
begrenser oss. Det er ikke slik med be-
falinger som kommer fra Gud. De frigjør 
oss. De setter oss fri til å stige inn i en 
ny verden. Da ser vi at han holder både 
fortiden, nåtiden og framtiden i sine 
hender. Han viser oss at vi aldri er alene. 
Engelens hilsen åpner våre øyne for 
Guds løfte og inviterer oss til å starte en 
reise fra frykt til tro. Og når vi lar oss 
bevege fra tvilen og frykten til tilliten 
og troen, kommer Kristus til oss slik 
han kom gjennom stengte dører til redde 
disipler den første påskedagen. 

Han fjerner ikke uten videre all uro og 
alle årsaker til frykten, men han sier: 
«Se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.»

  Jan Otto Myrseth, 
biskop

Andakten
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Som mange av dere muligens vet er 
Nedre Eiker menighet den største menighet 
i Drammen prosti med en mangfoldig aktivitet 
for både gammel og ung. 
Det er stort engasjement av frivillige medar-
beidere, noe vi både er stolte og glade for.

Med Coronatiden som bakteppe og langt 
mindre inntektsgivende aktivitet i en del 
måneder, trenger vi hjelp fra dere som tilhører 
Nedre Eiker menighet. Nedre Eiker menighet 
får betydelig lavere overføringer fra Drammen 
kirkelige fellesråd sammenliknet med tiden da 
menigheten fikk overføringer fra Nedre Eiker 
kirkelige fellesråd. 

Vi ønsker å opprettholde og gjerne øke 
aktivitetsnivået i menigheten. Derfor trenger 
menigheten å styrke økonomien. 

Bli med på vår givertjeneste som fast giver 
til kontonummer 2220 31 04980, eller øk 
bidraget ved kollekt i kirken.
Du kan også vippse til nummer 79522 /
Nedre Eiker menighet.

Nedre Eiker menighetsblad har 3 utgivelser i 
året, i bladet ligger det også ved en giro som 
kan benyttes.

Nedre Eiker menighet håper at så mange 
som mulig kan være med på å gi et bidrag 
til dette gode formålet.

Med vennlig hilsen Økonomiutvalget 
i Nedre Eiker menighet.

Kjære venner i Nedre Eiker menighet!
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Jeg har flere salmer som betyr mye, 
men siden verden dessverre er som den er 

i 2022, med krigen i Ukraina og den 
fantastiske motstanden de viser mot 

overgriperen Russland, det samme med all 
den modige ungdommen spesielt i Iran. 

Begge steder bruke salmer og annen musikk 
som styrke å protest.

Derfor har jeg en salme som også ble brukt 
her i Norge, spesielt i Nidaros 1. februar 1942, 

også som motstand mot krig, urett og 
innsettelsen av Quisling som 
Ministerpresident i Norge.

Salmen som ble mest husket er:

Vår Gud han er så fast en borg
Vår Gud han er så fast en borg,

han er vårt skjold og verge.
Han frir oss ut av nød og sorg

og vet oss vel å berge.
Vår gamle fiende hård
til strid imot oss står.
Stor makt og arge list

han bruker mot oss visst.
På jord er ei hans like.

Vår egen makt er intet verd,
snart fikk vi banesåret.

Men én går frem i denne ferd,
som Herren selv har kåret.
Vil du hans navn få visst?

Han heter Jesus Krist,
den høvding for Guds hær,

i ham kun frelse er.
Han marken skal beholde!

Om verden full av djevler var
som ville oss oppsluke,

vi frykter ei, vi med oss har
den som Guds sverd kan bruke.

Er verdens fyrste vred
og vil oss støte ned,

han ingen ting formår,
fordi alt dømt han går.

Et Guds ord kan ham binde.

Guds ord det skal de nok la stå,
og ingen takk de høster.

Gud selv vil mektig med oss gå,
hans gode Ånd oss trøster.

Og om vårt liv de tar,
og røver alt vi har,
la fare hen, la gå!

Mer kan de ikke få.
Guds rike vi beholder.

Tekst: Martin Luther 1529, etter Salme 46

Min salme
JANOS MAJOR

32 98 91 22

Nedre Eiker menighet mottok 
følgende orientering fra 
prosten i Drammen og Lier 
prosti:

Ansettelse og innsettelse av sokneprest Stina Frøvoll 
Torgauten

Tunsberg bispedømmeråd tilsatte Stina Frøvoll Torgauten 
som sokneprest i Drammen og Lier prosti, med tjenestested 
Nedre Eiker sokn, på sitt møte 24. oktober 2022.
Stina Frøvoll Torgauten har siden takket ja til stillingen.
Hun vil tiltre stillingen mandag 16. januar 2023, og jeg 
vil innsette henne som menighetens nye sokneprest i 
høymessen, 4. søndag i åpenbaringstiden, 29. januar i 
Nedre Eiker kirke.

Menighetsråd og staben i Nedre Eiker kirke gleder seg over 
at Stina Frøvoll Torgauten er ny sokneprest i Nedre Eiker 
menighet, og ser frem til et godt samarbeide!

Velkommen 
til Stina :)
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Når dette skrives er vi i den siste høstmåneden, og så langt har 
høsten vært relativt mild og våt. Mange av oss er nok fornøyd 
med en «grønn» vinter så lenge som mulig, mens andre ønsker 
snø med de aktiviteter som følger vinteren.

I høst valgte vår tidligere sokneprest Ida å si opp sin stilling i Nedre 
Eiker menighet. Vi takker Ida for den innsatsen hun har lagt ned her 
i Nedre Eiker menighet, og vi ønsker henne lykke til videre i livet. 
I denne forbindelse har det vært søkt etter ny sokneprest, og i denne 
stillingen ble Stina Frøvoll Torgauten ansatt som ny sokneprest 
nå i oktober. Vi ser fram til at Stina skal begynne i Nedre Eiker 
menighet, og ser frem til å bli kjent med henne. Ryktene sier at vi 
skal være veldig fornøyd med denne ansettelsen, og vi ønsker henne 
varmt velkommen. 

I møtet i oktober vedtok menighetsrådet å etablere en samar-
beidsavtale med Kristent interkulturelt arbeid (KIA). KIA jobber 
for et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn, og har mange 
aktiviteter som støtter opp under dette. De som ønsker mer 
informasjon om KIA kan finne dette på www.kianorge.no .

Etter å ha stått på egne ben i mange år ønsket Kvinneforenin-
gen Gustavas etterfølgere å være helt og fullt del av Nedre Eiker 
menighets menighetsarbeid. Søknaden ble enstemmig vedtatt på 
siste menighetsmøte, og vi ønsker Kvinneforeningen Gustavas 
etterfølgere velkommen til å bli helt og fullt en del av Nedre Eiker 
menighet.

Nedre Eiker menighet har fremdeles god økonomi, men pandemien 
har satt sine spor. For å opprettholde gode tilbud, trenger vi 
inntekter. Et av tiltakene som vi har gjennomført var å starte opp 
Kirkelig begravelsesbyrå sammen med fem andre menigheter i 
Drammen. Her skal et fremtidig overskudd gå tilbake til menigheten 
for å styrke menighetenes økonomi. Vi oppfordrer derfor alle til å 
benytte menighetens eget begravelsesbyrå. 

Det går mot jul og forhåpentlig en tid hvor man får tid til å være 
sammen med familie, venner eller kanskje ha en rolig stund for seg 
selv. For meg blir det ikke jul uten at jeg har vært i kirken julaften 
sammen med min familie, og jeg hører kirkeklokkene i Nedre Eiker 
kirke ringer julen inn kl. 17:00. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

  Øystein Moursund
Menighetsrådsleder

Kjære dere!
Så mange kommunikasjonslinjer

det finnes i verden - -
alle jernbanelinjene og flyrutene

alle sosiale medier og alle veiene, et nettverk
av bygdeveier og europaveier

riksveier og kjerreveier, og ikke å forglemme
pilegrimsveier og stier

mennesketråkk oss-i-mellom, så mange
mennesker i bevegelse, så mange

møteplasser, torg og markeder
bedehus og kafeer

kirker og moskeer, så mange
mennesker i samtale, andakt og bønn

Skje din vilje, Herre!
Så mange blikk-kontakter og håndtrykk

så mye godmodig nysgjerrighet
åpenhet og søken, så mye velvilje - -
og likevel så mye hat og grådighet

maktbegjær og mistro, så mye
kynisme og råskap, så mye
våpen, mengder av våpen

drapsmaskiner
i hendene på mennesker
mot andre mennesker - -

Gud ser oss
gjennom tårer

og spør:
Hva gikk galt?

Kjære dere!
Hva gikk galt?

   
  Reidar Lund

NYTT FRA

Menighetsrådet

TORSDAGER  11-13
Her kan du lytte til musikk, be eller bare sitte i stillhet. 

DATOER: 
1. desember 
og 8. desember. 2022
2023:
19. og 26 januar,
2. 9. 16. 23 februar.
2. 9. 16. 23 og 30 mars.
13. 20. 0g 27. april,
4. 11.og 25. mai.
1. 8. 15. og 22. juni.

Åpen kirke 
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Kultur
arrangement
FREDAG 9. DESEMBER KL 20.00
Nedre Eiker kirke
JULETONER
Solberg musikkorps med solist 
Miriam Paureng.
Helt siden 1919 har Solberg 
musikkorps bidratt med 
musikalske innslag i Nedre 
Eiker. Korpset ble grunnlagt 
av arbeidere ved Solberg 
spinneri, og de har bidratt 
til bygdas kulturliv gjennom 
opptredener både på nasjonaldager, gudstjenester, 
offentlige høytider og egne konserter. Årets solist 
er Miriam Johanne Thornolia Paureng, og korpset 
er stolte over at hun sa ja til å være med på jule-
konserten! Sang og musikk har alltid vært en del 
av livet til Miriam. Hun var solist i NETS, og 
siden har hun tatt utdanning i klassisk sang både 
her i landet og i England.
Entre kr 200,-  Arr.: Solberg musikkorps
    
SØNDAG 11. DESEMBER KL 17.00   
Nedre Eiker kirke.
MENIGHETENS JULEKONSERT
Nedre Eiker Gospelkor og Gunhild Bonden med 
band, Soulchildren, Kirkekoret, Mikro, NETS.
Det startet med Gunhild Bonden sine julekon-
serter i Nedre Eiker. I fjor kom det nystartede 
gospelkoret med, og sammen leverte de en vakker 
og stemningsfull konsert. I år utvider vi med alle 
korene i menigheten! Hvert kor gjør egne sanger, 
men settes også sammen i ulike konstellasjoner for 
å lage årets fineste konsert i menigheten – sammen 
med innleide musikere og profesjonell lyd. 
Sammen skal vi lage en fantastisk kveld! 
Voksne: kr. 150,- , under 12 år fri entre.
Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet i 
samarbeid med korene i menigheten.

 

ONSDAG 14. DESEMBER 
KL 19.30 Nedre Eiker kirke
VÅR JUL
www.ticketco.no eller Vipps.
Solist: Lise Mette Lindland
Musikalsk ansvarlig: Trond Nilsen                                                                    
Når et storband med 17 musikere og vokalist 
lager førjulskonsert, ja da blir den både litt større, 
mektigere og forhåpentlig gladere. Selvfølgelig 
skal vi også ivareta det nære og sarte; balladene 
og det som er julete. Den flotte trekirken i Nedre 
Eiker passer utmerket til vårt akustiske og musi-
kalske behov for å kunne gi deg vakker julestemn-
ing. Velkommen til Vår Jul! Bill kr 250,-
Arr.: Krogstad Storband

SØNDAG 18. DESEMBER KL 11.00
Nedre Eiker kirke
NINE LESSONS AND CAROLS. 
Lesninger og salmer.
Med Nedre Eiker kirkekor.
Arr.: Nedre Eiker menighet.

Julen 2022
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Kultur

JuleQUIZ

arrangement
TORSDAG 9. FEBRUAR KL 19.00 
Mjøndalen kirke
MARKUSEVANGELIET I ORD OG TONER 

CHRISTIAN STEJSKAL forteller Markus-
evangeliet uten manuskript.
Forteller, fotograf og fiolinist Christian Stejskal 
har reist på kryss og tvers i Midtøsten og gått 
i Kristi fotspor og fotografert det kulturelle 
landskapet i Israel, Jordan og Egypt på leting 
etter 90 bibelske motiver som illustrerer Markus-
evangeliets 16 kapitler. Opplev Markusevangeliet 
fortalt utenat, med korte innslag av egenkompo-
nert musikk spilt på fiolin, og satt sammen med 
90 sort-hvitt fotografier vist på billedskjerm.
Billetter ved inngangen kr 200. Barn gratis.
Arr.: Kulturutvalgene i Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.

TORSDAG 13. MARS KL 1900
Nedre Eiker kirke
Konsert med Woodpeckers
Woodpeckers blokkfløytekvartett består av fire 
profesjonelle musikere fra Skandinavia, Med 
Caroline E. Dahl fra Drammen i spissen. 
Med svensk, norsk, dansk og irsk bakgrunn 
bringer medlemmene av Woodpeckers noe 
unikt og eget til konsertene sine, inkludert 
folkemusikk fra hvert av deres respektive land. 
Arr.: Halvorsen musikkfest

SØNDAG 23. APRIL KL 19.00
Nedre Eiker kirke

VÅRSANG MED NEDRE EIKER 
KIRKEKOR

Vi synger og lytter til sanger og tekster knyttet 
til våren. Fri entre. En gave til kulturarbeidet tas 
imot med takk. Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker 
menighet.

FREDAG 16. JUNI. Nedre Eiker kirke 
SOMMERKONSERT     
med Nedre Eiker gospelkor
Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet i 

samarbeid med gospelkoret.
Tidspunkt kommer.

Mer informasjon om vårens 
arrangementer i neste nr av 

menighetsbladet og i 
kulturkalenderen for våren 

2023.

Våren 2023

1.  Jeg lever ikke, men jeg vokser, jeg har ikke   
 lunger, men jeg trenger luft, jeg har ikke munn,  
 men vann dreper meg. Hva er jeg?  

2.  Hva er svart når du kjøper det, rødt når du   
 bruker det, og grått når du kaster det?

3.  Jeg er fire ganger så gammel som datteren min. 
 Om 20 år kommer jeg til å være dobbelt så   
 gammel som henne. Hvor gamle er vi nå?

4. På hvilken dag i jula leses dette: I begynnelsen 
 var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud?

5. Hvilket annet navn brukes om 2.juledag?

6. Hvem har skrevet boka Julemysteriet?

7. Hvem debuterte i 1976 med romanen 
 Folket på Innhaug?

8. Hvem har skrevet både tekst og musikk 
 til Nordnorsk julesalme?

9. I hvilken by bodde kunstneren 
 Rembrandt mesteparten av sitt liv?

10. I hvilken by finnes en liten gutt på 
 søyle som heter Manneken Pis?

Svarene finner du nederst side 9.
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2. 3.

Kirkelig Begravelsesbyrå er
et av de nyeste begravelses-
byråene i Drammen. 
Det spesielle med Kirkelig 
Begravelsesbyrå er at det er 
heleid av flere av menighetene 
i Drammen. Det er flere gode 
grunner til at menighetene 
engasjerer seg i dette.

Kirka er til stede og følger folk i alle 
livsfaser og i alle livets store be-
givenheter: Dåp, konfirmasjon, vielse, 
dødsfall. Gjennom glede og i sorg. 
Spesielt i forbindelse med dødsfall 
kan det være vanskelig å finne ut av alt 
det praktiske som må ordnes. Nå har 
kirkene i Drammen etablert et tilbud 
om å være med hele veien også i livets 
siste fase. 

Begravelsesbyrå med 
sosial profil
Dødsfall og begravelse vil på et 
tidspunkt berøre oss alle. Midt i sorgen 
er det mye å finne ut av og mye som 

må ordnes. Hvordan skal vi forholde 
oss, hvem skal vi snakke med og hva 
koster det? Kirkelig Begravelsesbyrå 
tilbyr profesjonelle tjenester. Her kan 
du få hjelp til alt i forbindelse med 
dødsfall. Alt som må gjøres fra henting 
i hjemmet, planlegging av seremonien, 
papirarbeid med dødsannonser, dødsat-
test, blomster, minnesamvær. For å 
nevne noe. 

Begravelser kan være kostbare. Det 
kan være tungt for mange. Filosofien 
til Kirkelig Begravelsesbyrå er at 
kostnadene ved en begravelse skal 
være forutsigbare. De kan være på et 
rimelig prisnivå eller påkostet, tilpasset 
familiens ønsker. De har fire prispakker 
fra det helt enkle til det mer påkostede. 
Dette er tydelig beskrevet i deres 
brosjyre. Dermed blir det ingen over-
raskelser i forbindelse med kostnadene 
ved en begravelse.

Kirkelig Begravelsesbyrå ønsker å 
støtte lokale aktører. De har derfor 
inngått samarbeid med lokale blom-
sterleverandører, solister og catering-
leverandører.

Daglig leder 
John Fredrik Skaane
Kirkelig Begravelsesbyrå har lokaler 
sentralt på Strømsø, i 1. etg i Strømsø 
menighetshus i Knoffsgate 2. Her møter 
vi daglig leder John Fredrik Skaane i 
behagelige, lyse lokaler. Han begynte 
i stillingen 1. april 2022. Ideen med at 
det er 6 menigheter som eier byrået, 
var noe av det som trigget ham da han 
sa ja til å begynne. Foreløpig har han 
en 20% stilling her. I tillegg jobber han 
på Veas (Norges største renseanlegg) i 
Slemmestad. John Fredrik har allsidig 
erfaring fra bla Lier sykehus, skole og 
psykiatri der han har møtt mennesker 
i krevende livssituasjoner. Stillingen 
i begravelsesbyrået blir utvidet etter 
hvert som oppdragsmengden øker. Det 
tar tid å bli godt etablert og kjent.
John Fredrik har stor tro på fordelen ved 
å være et lite byrå med rimelige priser. 
Her kan pårørende snakke om alt som 
ligger dem på hjertet og som de trenger 
hjelp til. De får profesjonell hjelp og et 
prisnivå som er overkommelig.

Kirkelig Begravelsesbyrå
– trygghet, verdighet og varme
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tilbakemeldinger. 

 
Du finner oss i   

Strømsø menighetshus, 
rett overfor Strømsø Kirke 

 

Knoffs gate 2, 3044 Drammen 
tlf: 32 89 05 45, mobil: 909 26 484 

post@kirkeligbegravelsesbyra.no 
 

Nettsiden vår: 
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Det er også viktig å si at overskuddet 
fra begravelsesbyrået går tilbake til me-
nighetene som eier byrået. John Fredrik 
bruker derfor tid på å reise rundt til 
menighetene og informere om byrået.

Ikke helt alene
Daglig leder er ikke helt alene. For 
å utføre oppdragene må det være to 
personer, noe som løses ved at det er 
seks timelønnede hjelpere som trår til 
ved behov.

Videre planer
Kirkelig Begravelsesbyrå i Drammen 
er godt i gang. Oppdragsmengden øker. 
Likevel trenger de drahjelp for å bli 
bedre kjent og få flere oppdrag.

På sikt ønsker John Fredrik å utvide 
tilbudet hos Kirkelig Begravelsesbyrå 
til også å omfatte framtidsplanlegging. 
For noen vil det være godt å kunne 
snakke med noen om hva man bør tenke 
på av praktiske ting når livet nærmer 
seg siste fase. Noen ønsker kanskje 
også å legge planer for egen begravelse.

Begravelser og bisettelser bør høre 
kirken til. Vi oppfordrer eiermenighe-
tene til å “markedsføre” begravelses-
byrået ved enhver anledning som 
vaffeltreff/eldretreff/gudstjenester og 
andre sammenkomster. Sosiale medier 
er også en god kanal for å markedsføre 
byrået, lik og del.

FAKTA
Navn: Kirkelig Begravelsesbyrå ble etablert 
17. februar 2021. Navnet var da Kirkelig 
Gravferdsbyrå. Dette ble senere endret til 
Kirkelig Begravelsesbyrå. Samtidig ble 
logoen endret.

Adresse: Knoffsgate 2, 3044 Drammen

Åpningstid: Telefon 32 89 05 45. 
Telefonen er betjent hele døgnet 
Hjelper med: Alt du trenger i forbindelse 
med begravelsen

Sosial profil: Ingen uventede kostnader, 
alt er beskrevet i informasjonsmateriellet

Daglig leder: John Fredrik Skaane

Eies av: Bragernes, Konnerud, Nedre Eiker, 
Skoger, Strømsgodset og Tangen-Strømsø 
sokn.

Motto: Trygghet, verdighet og varme.

Mottoet til Kirkelig Begravelsesbyrå er Trygghet, verdighet og varme. 
Du kan lese mer her:
Facebook: www.facebook.com/kirkeligbegravelsesbyra
Hjemmeside: www.kirkeligbegravelsesbyra.no
Instagram:  @kirkelig_begravelsesbyra

Svar på gåtene: 1. En flamme 2. Kull 3. 10 og 40 år gamle. 4. 1.juledag, 
5. Stefanusdagen, 6. Jostein Gaarder, 7. Anne Karin Eldstad, 
8. Trygve Hoff, 9. Amsterdam, 10. Brussel 
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Livets gang
DØPTE
Oliver Skaret
Sofie Berntsen Solem
Sofie Gajda Askheim
Filip Oldertrøen Bjerknes
Elida Ripel Andreassen
Athena Hulbakviken Henriksen
Ingrid Elise Henriksen
Josefine Danielle Lauritsen
Linnea Wold Reed
Ask Arnesen
Ella Halgrimsen Hedenstad
Tobias Stokke Jensen
Hedvig Fossan Adamsrød
Hugo Hatleberg
Maxine Bakken Gundersen
Mille Gilen Vorkinn
Sebastian Egebakken Rakkestad
William Peter Løver Hustuft

VIGDE
Runar Sørensen og Anne Elisabeth Graf
Cathrine Løwer Dahlquist og Kristoffer 
Grinde

DØDE
John Harald Nordby
Anne Gunn Thorbjørnsen
Molly Johanne Borgersen
Nikolai Johnsen
Egil Fjeld
Anna Brita Holmen
Jon Ola Weum Marthinsen
Gun Marianne Laudal
Liv Sandum
Åge Kopperud

 

                                                                  Døgnvakt: 45 21 20 00 
                                                                  www.personliggravferd.no 
                                                                  Strandveien 39-41, 3050 Mjøndalen 
 
 

 Lokalt og familiedrevet  
 begravelsesbyrå 
 

 Over 25 års erfaring 
 Distriktets laveste priser 
 

 Stor utstilling av gravsteiner 
 

 Gratis parkering 
 Rullestolvennlig 

 

 

På kveldene møtes kvinner med 
ulik tro og kulturell bakgrunn. 
Denne høsten har vi disse temaene: 
• Høst og innhøsting 
• FN og menneskerettigheter 
• Klær om vinteren 
• Jul og høytidsmarkeringer
Vi møtes disse tirsdagskveldene 
kl 17.30 – 19.30 på Nedre Eiker 
menighetssenter:
24. januar, 21. februar, 21. mars
25. april, 23. mai, 20. juni.

Kvinnekvelder 
for flyktninger 
og innvandrer-
kvinner

Kontakt:
Diakon 
Gudrun 

Klingsheim 
Mobil  

90 92 73 30

Søk på oppdrag som fritidskontakt via 
drammen.kommune/ledigstilling

  Har du interesse og romslighet for andre 
mennesker? Lyst til å bidra til at andre får 
en meningsfull fritid?

  Vi søker etter deg som er over 18 år og som 
kan tenke seg oppdrag som fritidskontakt.

Lyst til å vite mer? 
Ta kontakt med Tilrettelagt fritid:  
Linda Skjersåker  tlf. 479 01 025 
linda.skjersaaker@drammen.kommune.no 

Anne Undall tlf. 979 50 011
anne.undall@drammen.kommune.no 

Er DU den 

fritidskontakten 
vi leter etter?

BILDEHJØRNEHJØRNE

T
H

O
M

A
S

Thomas W. Røkeberg er ivrig hobby-
fotograf. Dette er et blinkskudd av 
ivrige småfugler en fin vinterdag.



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2022 11

KONTAKTPERSON:
Trosopplæringsmedarbeider

Gundhild Bonden
Tlf: 32 98 91 33 - epost: gb662@kirken.no

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 etterlatte» cirka én 
gang i måneden. Lunsjsamlingene 
er uformelle og består av lunsj 
og samtale rundt sorg, savn og 
veien videre. Vi samles i Strømsø 
menighetshus, Knoffs gate 2

Datoer for våren 2023:
11. januar, 15. februar,
15. mars, 19. april,
10. mai, 14. juni.
Samlingene ledes av diakonene 
Ivar Nygård og Gudrun Klingsheim.
For spørsmål: Gudrun: 90 92 73 30
Ivar: 907 00 370
Velkommen!

Lunsj for 
etterlatte

På Nedre Eiker Menighetssenter
Oppstart 26/1 og så hver torsdag 
(følger skolens ferier) tom 11/5. 

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.

Start:

1. september

 

 

Supermandag 
Mikrogospel & Kirkeklubben 
Oppstart 23. januar kl. 16.30. 

06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 17/04, 
15/05, 29/05

Familiemiddag, kor og klubb.
Nedre Eiker kirke. Passer for 3-9 år

KONTAKTPERSON:
Trosopplæringsmedarbeider

Gundhild Bonden
Tlf: 32 98 91 33 - epost: gb662@kirken.no

Gustavas 
etterfølgere 

Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere er 
i full gang med sitt arbeide i Nedre Eiker 

menighet. Oppstart 5. januar.

Gustavadamene møtes annenhver torstag 
(oddetall) på Menighetssenteret kl. 19.00 

til sosialt samvær med snakketøy og 
strikketøy i en skjønn forening.

Er dette noe for deg?

KONTAKTPERSONER:
Anne Aanestad - 916 41 185

Gunnlaug Bollerud - 950 20 469

Nedre Eiker 
Soul Children 

18/1, 1/2, 15/2, 15/3,29/3, 12/4, 
26/4, 10/5, 24/5, 7/6.

KONTAKTPERSON:
Kristin Hallandvik Svendsen

epost: ks427@kirken.no

 

Nedre Eiker 
Ten Sing 

Øver hver fredag kl.18-21. 
Mjøndalen kirke. 

Passer for 13-18 år
KONTAKTPERSON:

Marte Kinserdal
epost: mk459@kirken.no

Kjenn din 
menighet -
les menighetsbladet!

 
Kirkevalget 2023 Vil du stille til  
valg i Nedre Eiker menighetsråd?   
Ta kontakt med menighetskontoret
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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

Formiddagstreff 
på Solberg kapell

Fredtun

Utleie av lokaler

Vår 2023
Torsdag 26. januar kl 11.00. 
Torsdag 23. februar kl. 11.00

Torsdag 30. mars kl 11-13
Torsdag 27. april kl 11-13
Torsdag 25. mai kl 11-13
Torsdag 22. juni kl 11-13

Andakt, bevertning, utlodning.
Velkommen!

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

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.

Kontakt oss: 
Strømsø Menighetshus, Knoffsgate 2, 3044 Drammen

Tlf: 32 89 05 45 - post@kirkeligbegravelsesbyra.no

Et menighetseiet 
begravelsesbyrå 
med rimelige priser
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Annonse 9,2 x 6,2 – Ett innrykk (nr. 1-2022) – 700 kr.  

 

 

 

PPaalleetttteenn  
rreessttaauurraanntt  

Flisveien 4B 
3055 Krokstadelva 

 

www.palettenrestaurant.no 
 

Tlf 32876620 
Tlf 48242616 

 
 

 

Annonse Paletten restaurant – 9,2 x 6,2 – Tre innrykk (alle nummer i 2022) – kr. 1500,- 

 
Vi tar på oss alle type oppdrag utomhus!  

Ingen jobb er for liten eller for stor for oss!  

 

Annonse Velstelt Hage – 9,2 x 6,2 - alle tre nummer i 2022. 

Pris: Kr. 1480 for tre innrykk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

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

      
  
  
  

VVii  hhjjeellppeerr  ddeegg  
mmeedd  aalltt  aavv  
bblloommsstteerr  ttiill  ssoorrgg  
oogg  gglleeddee..  

 

 

Annonse Kamille Blomster – 12,3 x 4 cm (hvis dette er et mulig format?) 

Tre innrykk – Kr. 1 500,-  

 

 

 

Hvis umulig format, er dette et alternativ (samme antall og pris) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVii  hhjjeellppeerr  ddeegg  mmeedd  aalltt  aavv  bblloommsstteerr  
ttiill  ssoorrgg  oogg  gglleeddee..  

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

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.

 

 
 
 
 

Tannlege  
Ole Tellefsen 

 
32 87 05 55 

Gamle Riksvei 162 A 
3058 Solbergmoen 

 

 

Annonse 6 x 6 cm – 3 innrykk (alle nummer i 2022) – 950 kr. 

Vi ønsker oss flere rodebærere!
Nedre Eiker menighetsblad blir delt ut av frivillige.
Nå trenger vi sårt fler som kan trå til. 
Ta kontakt med Ina på: 32 98 91 22 eller e-post: ib884@kirken.no
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Jul er å feire det største av alle mirakler, 
at Gud blei menneske i et lite, hjelpeløst 
barns skikkelse. Født utenfor ekteskapet 
av ei tenåringsjente som etter datidens 
skikk kunne steines til døde for sin synd. 
Født under kår som bare var vanlige og 
akseptable for de aller laveste på rangsti-
gen, fordi de ikke visste om annet. Da Gud 
skulle plukke ut de aller første vitnene og 
budbærerne av evangeliet om Frelserens 
fødsel, spurte Han ikke etter CV, teologisk 
utdanning, høy sosial rang eller medle-
mskap i en forening for det vellykkede 
borgerskapet. Han valgte gjeterne som var 
blant de aller lavest rangerte etter datidens 
normer. De ble ikke engang sett på som så 
troverdige mennesker at de fikk lov å vitne 
i rettssaker. Men de ble valgt av Gud som 
budbærere for det største og viktigste av 
alle budskap. 

For en fantastisk beretning for alle oss som 
ikke er så flinke og vellykkede. For alle oss 
som ikke har så blanke og vakre fasader. 
For oss som ikke er så fromme som vår tids 
fariseere og skriftlærde, for alle som ikke 
kan skryte av så store moralske og trosmes-

sige bravader. Gud ser oss, vil oss 
vel og bruker oss i sin 

daglige, virksomme 
skapelse. 

Ikke på grunn av vår vellykkethet, men på 
tross av våre nederlag og vår tilkortkom-
menhet. Han bruker oss til det beste for 
våre medmennesker. For hva vi gjør mot en 
av Guds aller minste, det gjør vi samtidig 
mot Gud.

I vår tid, hvor alt skal være størst og best 
og raskest og blankest og flinkest og dyrest 
er det åpenbart vanskelig å fatte dette 
budskapet. Gud ser tvers igjennom all 
menneskelig staffasje og sier. Du er med 
på skaperlaget slik du er, uavhengig av 
tidligere meritter og prestasjoner. Akkurat 
som Gud inviterte ei enslig, usikker 
tenåringsjente og forskremte gjetere til 
å være med på det viktigste av alt. Gud 
vektlegger andre verdier enn lønnstrinn, 
boform og fornikling. Han vil mest av alt at 
vi elsker hverandre, oppmuntrer og støtter 
hverandre, snakker pent om hverandre og 
gjør mot andre det vi ønsker de skal gjøre 
mot oss. Da blir vi medskapere i vår tid 
som trenger disse verdiene minst like mye 
som før.

Julebudskapet er revolusjonært og bane-
brytende. Det er en glede for HELE 
FOLKET, - som det står i juleevangeliet. 
Vi kan glede oss fordi Gud selv kom i Jesus 
Kristus og har gjort alt som skal gjøres 
for alle mennesker for at vi en dag skal få 
oppleve å være i en tilstand uten smerte, 
sorg og død. Der skal alt være godt. Vi har 
fått et løfte, et løfte om at dette livet vi 
lever nå bare er begynnelsen på det evige 
som bare kan bli enda bedre. Et løfte om 
at det finnes en ny himmel og en ny jord 
– et sted der det ikke er sorg eller smerte 
eller klage, for der finnes ikke døden. Det 
løftet er gitt til alle mennesker – løftet om 
en ny himmel og en ny jord. Dette er selve 
evangeliet, det er det som gjelder, og det 
er det som frigjør oss til å leve her og nå, 
frigjør oss til å være hele mennesker, frigjør 
oss til å bruke livet vi har fått til det beste 
for mennesker rundt oss og oss selv. Frigjør 
oss til å leve det gode livet som hjertevarme 
mennesker for å gjøre lokalsamfunn og 
livet for andre og oss selv godt. Derfor kan 
vi elske vår neste som oss selv. Derfor kan 
vi leve uten frykt for Jesu gjenkomst. Han 
kommer for å hente alle, og da mener jeg 
alle, for hans forsoning gjelder alle, ingen 
unntak. Gud selv kom i Jesus Kristus for å 
gjenopprette det som har gått galt for alle 

mennesker på tross av hvem vi er og hva 
vi tror i denne vår virkelighet. 

«Så våk da for ingen kjenner dagen eller 
timen», er et kjent skriftord. Ja vi skal 
våke, vi skal være våkne. Det handler om 
å være til stede i hverdagene. Det handler 
om å være til stede i eget liv. ”Pusse sotet 
av lampen så menneskene langs veiene kan 
se lyset i dine bebodde øyne”,  som Hans 
Børli så klokt sier. Det handler om å være 
Jesu hender og føtter her i våre hverdager. 
Det handler om å stå opp for urettferdighet, 
støtte de som faller utenfor, de som blir 
mobbet og konfrontere mobberne. Det 
handler om å bidra der noen trenger hjelp. 
Det handler om ikke å baksnakke andre. 
Det handler om å leve sant uten å lyve 
fordi det er det beste for oss selv og men-
neskene rundt oss. Det handler om å bidra 
i miljøkampen for å bevare jorden for 
de neste generasjoner. Det handler om å 
besøke den ensomme naboen. Dette gjør 
vi med kraft fra Den Hellige Ånd som er i 
våre hjerter som hjelper oss til å våke. Vi 
elsker fordi Gud elsket oss først. Å våke 
er å omsette Guds kjærlighet i praksis hver 
dag fordi vi er elsket av Gud. Det er men-
neskene vi lever sammen med som trenger 
de gode gjerningene ikke Gud. 

Ordet – Jesus selv, er usynlig til stede midt 
iblant oss i dag. Gud har sin bolig hos oss. 
Hver søndag i kirkene er det vi som får ta 
del i den nye tid Jesus brakte til verden. I 
nattverden er det vi som konkret i brød og 
vin får ta del i Jesu seier over ondskapen 
og mørke. Hver søndag er det oss Gud gir 
styrke til å bevare vårt hjerte så vi kan leve 
hverdagslivet med våre dypeste verdier til 
det beste for andre og oss selv. 
Gud gir oss sitt lys så vi kan gå oppreist 
og være stolte av oss selv fordi vi er skapt 
i Guds bilde, så menneskene langs veiene 
kan se lyset i våre bebodde øyne.

God julefest!
Beste hilsen 
Elling Erichsen. 
Fungerende sokneprest i 
Nedre Eiker menighet.

Ære være Gud i det laveste
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Nedre Eiker menighet

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

Kirketjener
Sigrid Haave Reknes

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

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

Kirketjener
Heidi Tokle Poverud

Trosopplærings-
medarbeider
Gundhild Bonden
Kontor: 32 98 91 33
epost gb662@kirken.no

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

Leder Nedre Eiker  
menighetsråd
Øystein Moursund
Mobil: 98208615
E-post: om@veas.nu

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

Kirketjener
Ivar Haare
Mobil: 95 52 93 85
E-post: ivar@haare.no

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

Adresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva 
Tlf: 32 98 91 00 • www.nedreeikerkirken.no 

 4. desember
2. søndag i adventstiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste.
Tro og Lys-gruppen medvirker.

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

 18. 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. 15.30: Julaftengudstjeneste

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

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

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

 8. januar
Kristi åpenbaringsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Juletrefest i kirkekjelleren etter 
gudstjenesten.

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

 22. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Avskjed Elling Erichsen
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste.
Tro og Lys-gruppen medvirker.

 29. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: 
Innsettelsesgudstjeneste
Ny sokneprest Stina Frøvoll 
Torgauten

 5. februar
Såmannssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Gudstjeneste

 12. februar
Kristi Forklarelsesdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste

 19. februar
Fastelavnssøndag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 22. februar
Askeonsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste

 26. februar
1. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste
Tro og Lys-gruppen medvirker

 5. mars
2. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 12. mars
3. søndag i fastetiden 
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Utdeling 6-års bok.

 19. mars
4. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00 og kl. 18.00: Samtale-
gudstjenester

 26. mars
Maria Budskapsdag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Menighetens årsmøte
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste.
Tro og Lys-gruppen medvirker.

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

Søndag er kirkedag!
Med forbehold om endringer, se dagspresse og www.nedreeikerkirken.no
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Finn fem feil!Finn fem feil!
Engelen forteller gjeterne på marken nyheten om Jesu fødsel. 
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet 
til høyre? Tegning: Asbjørn Tønnesen

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

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

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: 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.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS
Navnet på ti navn og ord fra juleevangeliet 
er gjemt inni rutenettet under. Navnene står 
bortover og nedover. Finner du alle? 

Finn 10 navn og ord Finn 10 navn og ord 
fra julefortellingenfra julefortellingen

Å F J O D E L I J A

U B E T L E H E M Q

M E S S I A S N A A

U L U I G U G G R U

J O S E F F J E I G

O L P Å S W E L A U

N A S A R E T X Ø S

S M A K K I E P I T

K Y I L L I R A P U

I K R Y B B E M Ø S

Fargelegg!Fargelegg!


