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Når en leser Det nye testamentes 
skildringer av oppstandelsen, er det 
påfallende hvor vanskelig det var for 
Jesu disipler å tro det de fikk se og 
høre påskemorgen. Eller kanskje er 
det ikke så rart? Det er vel strengt tatt 
ikke så mye lettere for meg å tro på 
oppstandelsen? Døden og dødskreft-
ene, derimot, er påtakelig nærværende 
og har mange vitner. 

Maria Magdalena og de andre som 
kom til den tomme graven påskemor-
gen var akkurat like hjelpeløse som oss 
i møte med døden. Underet var ikke 
noe de framkalte med sin tro eller sitt 
håp. Det var Guds kraft som gjorde 
det, ikke deres egen. Rett nok kan men-
neskers tro utrette mye, men ikke dette. 
Det var ikke troen eller håpet som drev 
Maria ut mens det ennå var mørkt, bare 
kjærligheten til en som var død. 
Den morgenen ble det født en levende 
tro på en levende Herre. 
Oppstandelsestroen var ikke en tro 
som vokste fram i kirken. Det var en 
kirke som grodde fram omkring troen, 
og selve den forutsetningen som troen 
var grunnlagt på. Kirken gror ikke 
fram av en sannsynlighet. Den gror 
fram av han som sa: «Jeg er oppstan-
delsen og livet.» (Joh 11,25) 
Det var heller ikke kraften i med-

lemmenes overbevisning som var 
avgjørende. Oppstandelsen er ikke 
avhengig av oss selv. Derfor finnes 
det også et levende håp som ikke er 
avhengig av oss selv. 
Dette håpet holdes levende ved at vi 
stadig holder ryktet om Jesus levende. 
Derfor trenger vi å komme sammen 
for å høre historien om ham og gjøre 
den levende, slik han selv oppfordrer 
oss med ordene fra innstiftelsen av 
nattverden: «Gjør dette til minne om 
meg.»

Etter to år med pandemi – og attpåtil 
påskestengte kirker – håper jeg at 
kirken kan bringe oss sammen igjen 
til påskefeiring, gudstjeneste, bønn og 
kulturopplevelser. For at troen, håpet 
og kjærligheten kan få ny næring og 
kraft. 

La oss vitne om håpet med føttene 
våre, når vi går til kirken og oppsøker 
fellesskapet om den oppstandne og 
levende Jesus. 

 Biskop Jan Otto Myrseth

Andakten
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1. PALMESØNDAG

2. SKJÆRTORSDAG

3. LANGFREDAG

4. PÅSKEAFTEN

5. FØRSTE PÅSKEDAG

6. ANDRE PÅSKEDAG

A. Jesus vasker disiplenes føtter. 
B.	 Alle	disiplene	forlot	Jesus	og	flyktet.
C. To menn går på veien til Emmaus. Plutselig kommer Jesus og går sammen med dem.
D. Peter varmer seg ved bålet som er tent på gårdsplassen hos øverstepresten.
E. Engelen sa: «Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, 
 han er stått opp, slik som han sa.» 
F. Soldater vokter graven. 
G. Jesus og disiplene er i Getsemane hagen.
H. Jesus innstifter nattverden.
I.	 To	kvinner	går	til	graven	–	og	finner	den	tom!
J. Jesus rir på et esel.
K.	 Folk	langs	veien	roper	«Hosianna	du	Davids	sønn!»
L. Jesus blir korsfestet.
M. Forhenget i tempelet revnet, jorden skalv og klippene slo sprekker.
N. Jesus spiser det siste måltidet sammen med disiplene sine.
O. Jesus ligger i graven.
P. Folk legger klærne sine på veien.
Q. Jesus ber disippelen Johannes om å ta vare på Maria, Jesu mor.
R. En Herrens engel stiger ned fra himmelen og ruller steinen foran graven til side.
S. To av disiplene går og henter en eselfole til Jesus.
T. Peter hogger øret av en soldat.

Årets påskenøtt!
Hva skjedde hver av dagene i påsken? Du kan finne 
svar i Matteusevangeliet, kapitlene 21, 26, 27 og 28. 
Skriv bokstavene for riktige hendelser under riktig dag. 
Løsning finner du nederst på siden.

Løsning på påskenøtten:
1. J-K-P-S       2. A-H-N       3. B-D-G-L-M-Q-T       4. F-O       
5. E-I-R      6. C

En påskebønn..
Herre, hjelp oss å se påskens vidunderlige budskap!

Når vi står opp om morgenen - minn oss om din store kjærlighet!

Når vi spiser – minn oss om nattverden der du gir oss tilgivelse. 

Når barna leker – minn oss om barna som ropte «Hosianna!»

den gangen du red inn i Jerusalem på en eselfole.

Når vi er trette – minn oss om Deg som holdt ut i alle prøvelsene. 

Når solen glitrer i snøen – la oss få øye på oppstandelsens krefter,

du sto opp fra døden, du lever! 

Når vi legger oss – minn oss på at din kjærlighet som er sterkere enn døden!
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Hei alle barn og ungdommer 
mellom 0 og 18 år (og ikke minst 
deres foreldre). 
 
Trosopplæringen i Nedre Eiker starter 
nå opp igjen for fullt etter koronatida. I 
løpet av denne perioden har menigheten 
fått ny kateket, Marte Kinserdal (fra juni 
2021) og ny trosopplæringsmedarbeider, 
Gunhild Bonden (fra januar 2022). 
Tiltakene vi allerede har, fortsetter, og 
samtidig har vi utviklet noen nye trosop-
plæringstiltak sammen med Mjøndalen 
og noen for Nedre Eiker menighet alene. 

Noe av det vi fikk gjennomført i koro-
natida var Lys Våken i 2021 for 11- og 
12-åringer i Nedre Eiker kirke. Barna 
var med på å forberede gudstjenesten på 
søndag, laget egne Lys Våken t-skjorter, 
så filmen «Prinsen av Egypt» og over-
nattet i kirka. Vi gleder oss til å fortsette 
denne tradisjonen den første helgen i 
advent. Har du en 11- eller 12-åring i hus, 

sett av helgen! Her ser dere noen bilder 
fra helgen i fjor.  
En annen tradisjon i Nedre Eiker er tårna-
genthelg. Dette året blir det gjennomført 
onsdag før Kristi Himmelfartsdag, 25. 
mai. 9- og 10-åringer blir invitert til å 
være med å utforske kirka, og får til og 
med lov til å være med helt opp i toppen 
av kirketårnet (!). De som vil utforske 
mer, kan også være med på Agentleir på 
Solsetra i helgen 24.-26. juni.

De nye tilskuddene i trosopplæringen fra 
nå av er: «Toårssamling» (høsten 2022), 
«Kirkerottene» med klubb og teater 
for 5-og 6-åringer i oktober-november, 
tweenssamlinger for 10-12-åringer samt 
fastelavnsverksted og karnevalsgudstjen-
este der åtteåringer inviteres spesielt. 

I tillegg kan vi melde om at mandag 29. 
august starter Mikrogospel opp igjen! 
Det nye er at vi nå kobler mikrogospel 
sammen med «Mylder» som er et familie-
tiltak. Her kan småbarnsfamilier komme, 

få en enkel middag og en samlingsstund 
før Mikro starter sin øvelse. Mer infor-
masjon og invitasjoner kommer i posten 
i løpet av mai. 
Vår tanke med trosopplæringsplanen er å 
ha et tilbud for enhver aldersgruppe slik 
at barn og unge får et forhold til kirka og 
troen fra man er liten. Vi håper vi kan 
være med å lage morsomme, lærerike, og 
trosstyrkende miljøer og møtesteder for 
barn og unge i menigheten vår gjennom 
disse tilbudene. Nå jobber vi med å 
utvikle planen slik at alle får et tilbud om 
trosopplæring hvert år fra 0-18 års alder.

Dette er en omfangsrik jobb med et stort 
aldersspenn som gjør at vi kan bli kjent 
med barn og unge og bygge relasjoner 
gjennom mange år. Og det gleder vi oss 
til! Vi håper vi ser deg og din familie i 
løpet av det neste året!

 Med vennlig hilsen Gunhild og Marte 

Årshjul for trosopplæringen i 2022:

Trosopplæringen i Nedre Eiker
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• Grafisk design • brosjyrer • plakater • klistremerker 
• kalendere • menyer • skilt • bannere •  roll-ups 
• gatebukker  • beachflagg mm.

Korona er her ennå, men den 
har ikke lenger tak på oss.
2022 startet med restriksjoner på gudstjen-
ester og arrangementer pga. korona. Etter 
hvert som flere og flere ble vaksinerte 
med både dose to og tre åpnet samfunnet 
mer og mer, og den 17. februar ble alle 
restriksjonene opphevet. Vi er tilbake til 
normale tilstander. Gudstjenester og ar-
rangementer kan nå gjennomføres normalt. 
Vi fortsetter imidlertid med streaming av 
gudstjenestene en gang i måneden ut dette 
året, spesielt for de som ikke føler seg helt 
trygge på grunn av smittefaren.

Økonomi
Vi har fremdeles en god økonomi i 
Nedre Eiker menighet, men inntektene 
våre har gått ned i koronatiden. Det er 
ikke så unaturlig fordi vi har hatt mange 
færre gudstjenester og arrangementer 
enn normalt. Vi håper at takkoffer vil ta 
seg opp igjen nå da vi får en mer normal 

situasjon. Vi vil fortsette med både Vipps 
og kontanter ved takkoffer.
Regnskapsresultatet pr. nå viser at inntekter 
og utgifter er omtrent like.

Bemanning
Mannskapssituasjonen i staben er nå mer 
stabil enn på lenge. Kapellan Andreas 
er tilbake fra pappapermisjon og i full 
sving med sine oppgaver. Elling Erichsen 
fortsetter som fungerende sokneprest.Vi 
har ansatt ny trosopplæringsmedarbeider, 
og det er en som er godt kjent i menighet-
en. Gunhild Bonden ble tilsatt i Nedre 
Eiker menighet i januar, og vi gleder oss 
til å bli bedre kjent med Gunhild i hennes 
nye rolle. 

Årsmøte
I skrivende stund pågår planleggingen til 
årsmøtet i menigheten. Årsmøtet avholdes 
etter gudstjenesten søndag 3. april. Årsrap-
porten viser en aktiv menighet med mange 
jern i ilden. Rapporten kan fås ved henv-

endelse til menighetskontoret. Den ligger 
også i papirformat i våpenhuset i kirken, 
og kan leses på hjemmesiden 
www.nedreeikerkirken.no . 

Påske
I påsken feirer vi minnet om Jesu lidelse, 
død og oppstandelse, og det er også opp-
standelse i naturen i alt som nå våkner til 
live igjen etter en lang og mørk vinter.
I salmen «No livnar det i lundar» av Elias 
Blix står det:

Det er vel fagre stunder
Når våren kjem her nord,
Og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

God påske og god vår!

  Øystein Moursund
Menighetsrådsleder

NYTT FRA

Menighetsrådet

Eiker Trykkeri er 80 år!

Gi ut egen slektshistorie eller diktbok? 

Vi kan hjelpe deg med gode råd 

og med grafisk design om ønskelig.

Softcover og hardcover 

(stive permer) i små og store 

opplag.

TRYKK - REKLAME - DESIGN    80 ÅR I 2022

EIKER TRYKKERI Daglig leder: Håkon Stokke Amundsen

T: 922 48 118 • E: post@eikertrykkeri.no 

www.eikertrykkeri.no
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De aller fleste av oss gleder oss over og lengter etter en ny vår.  
I skrivende stund er den rett rundt hjørnet.  Og dette året er den 
kanskje mer etterlengtet en noen gang. Etter at mange av oss nå 
har opplevd to år uten å delta i normale aktiviteter og mange 
har måttet holde seg «borte» fra kirken, så er vi i gang igjen.  
Men hvordan oppleves dette for den enkelte?  Er vi klare til å 
gå tilbake til en normal hverdag?  Er det så enkelt at det bare 
er å starte opp igjen?

Antakelig vil de kommende ukene og månedene kreve en aldri 
så liten kraftinnsats og en felles dugnad både fra ansatte og fra 
frivillige medarbeidere for at vi skal få folk til å komme tilbake 
til kirken.  Vi har et ønske om å kunne nå enda flere mennesker 
og få enda flere til å komme til våre gudstjenester og kirkelige 
aktiviteter.  Nå blir det derfor viktigere enn noen gang å se 
hverandre og bry oss om hverandre. La oss fortsatt være rause i 
forhold til at noen enda trenger litt tid for å føle seg bekvemme 
og trygge i større forsamlinger, men la oss allikevel oppmuntre 
hverandre til å komme tilbake og delta.

La oss møte denne våren med glede! La oss bli inspirert og la 
oss inspirere hverandre med raushet, godhet og omsorg.

 Svein Askekjær 
kirkeverge

NYTT FRA

Kirkevergen

En ny vår..

Denne salmen på nr. 615 i Norsk salmebok skrev 
Svein Ellingsen teksten til i 1977, men historien 
begynte egentlig 1957. S.E. var da på et studie-
opphold i København. Skjærtorsdag møtte han 
opp til gudstjeneste i Trinitatis kirke og under 

nattverden kom presten fram og sa med tydelig 
stemme: «Vi kommer ikke alene. Vi bærer mange 
med oss». Så ble dette en vakker salme 20 år etter. 
Det er mange vi har i tankene våre når vi går fram 
til nattverd og/eller tenner lys. Melodien er skrevet 
av Bedrich Janacek, en tsjekkisk-svensk komponist.

Vi bærer mange med oss i dag når vi går frem.
Hva Kristus gav og gir oss, er også gitt for dem.
Du dekker bord for alle, her er de døptes hjem,
vi bærer mange med oss, o Gud, vi ber for dem. 

Vi ber for dem vi savner mens vi er samlet her,
for dem som går i uro i tvilens vind og vær,

for dem som vi har såret og drevet bort fra deg,
for dem som høster smerte av våre ja og nei.

Vi ber deg for de mange som kjenner andres dom,
For de som vi har sviktet og ikke brydd oss om.
Vi ber deg, Gud, om nåde, vi ber i manges sted:

Gi at vi bringer med oss velsignelse og fred.

Salmen gir uttrykk for Guds kjærlighet og Guds 
nåde som gjelder for alle. Den minner oss også om 

hvordan våre holdninger, ord og handlinger kan 
påvirke andre menneskers liv. Det igjen bringer oss 

til det dobbelte kjærlighetsbudet der Jesus sa: 
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte 
og av hele din sjel og av all din forstand. Dette 

er det største og første bud. Men det andre er like 
stort. Du skal elske din neste som deg selv». 

Min salme
LIV DANIELSEN HAARE

BILDEHJØRNEHJØRNE

T
H

O
M

A
S Allerede hestehov!

Thomas W. Røkeberg er 
fotografen av disse nydelige 
vårtegnene.
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Min salme

LIV DANIELSEN HAARE Kultur
arrangement
Lørdag 02.04. kl. 14.00 i Mjøndalen kirke:

MUSIKKHALVTIME 
Mia Emilie Halvorsen, sang, 
Andreas Buhaug, orgel og klaver.
Elever fra 3 klasse ved musikklinja på 
St. Hallvard videregående skole. 
Jostein Dalebø, orgel og klaver.
Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen 
menighet

Søndag 24.april kl 19.00 i Nedre Eiker kirke: 

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

Onsdag 11. mai kl. 19.00 i 
Mjøndalen kirke:

KONSERT MED FINE BLEND 
Drammens svar på «The Real Group»
Bill. Kontant el. vipps ved inngangen
Arr.:Kulturutvalget i Mjøndalen menighet

Mai (dato ikke bestemt) i Nedre Eiker kirke:

KONSERT
Det nye gospelkoret, ledet av Gunhild Bonden, planlegger 
en konsert i Nedre Eiker kirke til våren. Dato er foreløpig 
ikke bestemt. Mer informasjon vil komme på Nedre Eiker 
menighets hjemmesider – så følg med på www.nedree-
ikerkirken.no.

Fredag 3. juni kl. 19.00 i Mjøndalen kirke:

KONSERT MED NETS
Nedre Eiker Ten Sing inviterer 
til sommerkonsert.
Arr.: NETS

Søndag 12. juni kl. 14.00   
på Mjøndalen torg:

TORGMESSE
Felles utegudstjeneste for Mjøndalen og 
Nedre Eiker. Frivillige og ansatte fra begge 
menighetene deltar. 
Arr.: Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. 

Vår 2022

Faste aktiviteter for voksne
(forbehold om endringer, følg med på nettsidene)

SØNDAGER
• Gudstjenester i begge menigheter 
 hver søndag kl. 11.00

MANDAGER
• Mandagstreff i Mjøndalen kirke 
 (ungdomssalen) fra 11.00 -14.00
 Datoer for vinter og vår: 24.01., 21.02., 21.03.,   
 25.04., 23.05., og 13.06. 

TIRSDAGER
• Kvinnekvelder på Nedre Eiker 
 menighetssenter en tirsdag i måneden 
 kl. 17.30 – 19.30. 
 Datoer våren 2022: 25. januar, 
 22. februar, 22. mars og 26. april.  
• Nedre Eiker Gospelkor øver hver tirsdag 
 fra kl. 18.00 - 20.00 i Nedre Eiker kirke.

ONSDAGER
• Nedre Eiker kirkekor øver hver onsdag 
 kl. 18.30 – 20.30 i Nedre Eiker kirke.
• Formiddagstreff på Krokstad bedehus    
 hver onsdag kl. 11.00 – 13.00.

TORSDAGER
• Formiddagstreff på Solberg kapell    
 Fredtun kl. 11.00 – 13.00 siste torsdag 
 i måneden. Datoer våren 2022: 
 28. februar, 31. mars, 28. april og 2. juni.
• 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, tekstlesning, musikk, og lystenning. 
• Kvinneforeningen Gustava møtes annenhver   
 torsdag (ulike uker) kl. 19 på Nedre Eiker 
 menighetssenter.



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 20228

1.

2. 3.

Messehagel
Messehagel er en liturgisk kledning 
som presten tar over den hvite albaen 
ved nattverd og høytidelige anledninger. 
I utseende minner den om en poncho. 
Benevnelsen virker sikkert underlig. På 
nynorsk heter det messehakel, og hakul 
er det norrøne ordet for kåpe, eller kappe. 
Flere steder i landet ble messehagelen 
kalt «prestesmekke.» Messehagelen er 
en «arv» fra den katolske kirken, og den 
eldste her i landet er fra 1500-tallet. En 
så gammel messehagel har vi ikke her i 
Nedre Eiker. Men til kirkens innvielse 
i 1860, gav sorenskriver Georg Peter 
Rasch og frue to messehagler i bur-
gunderrød velour med et stort gullkors 
på ryggstykket. I samme stil gav de 
også antependium, klede og trekk til 
prekestolen. Den ene messehagelen ble 
overført til Solberg kapell og var i bruk 
der helt til ca 1980. 

Fra 1929 til ca1970 var en kirkeforening 
i virkelig aktiv virksomhet. De beriket 

kirken med et stort antall gaver. I 1935 
gav de både antependium og messe-
hagel, begge i rød ulldamask og med 
motiver tegnet av den kjente kirkekun-
stneren Frøydis Haavardsholm, utført 
av Ester Tybring Stuve. Motivene på 
messehagelen er på ryggstykket, en 
pelikan som nærer ungene sine med sitt 
blod, på bryststykket kristogrammet, 
også kalt kristusmonogrammet. 

Fra antikken av har mennesker blitt 
fascinert over pelikanen. Når fuglen 
bøyer seg for å gi ungene mat, kan det 
se ut som den hakker seg i brystet, og 
slik nære ungene med sitt eget blod. 
Pelikanen ble derfor et symbol på sel-
voppofrelse kjærlighet. Kristne fant 
raskt en parallell mellom denne fuglen 
og Jesus, som i nattverdsmåltidet nærer 
mennesker med sitt kjøtt og sitt blod. 
Pelikanen har siden den gang vært et 
symbol på Jesus som gir seg selv for 
oss: Derfor finner vi pelikanen både på 

messehagelen og på et av glassmaleriene 
i Nedre Eiker kirke. 
Middelalderens største teolog, Thomas 
av Aquinas, bruker dette bildet i en 
nattverdsalme:

Gode pelikan, å Jesus, Herren min,
lat ditt blod meg reinsa, so eg heilt vert din;
for ein drope berre av det blod som rann 
kann all verdi løysa ut or syndeband.

(Oversettelse: Ragnhild Foss 1938)

I denne tradisjonen står altså kirkens 
røde messehagel. De første tyve årene 
var den i stadig bruk, mens den nå bare 
brukt de få gangene rødt er liturgisk 
farge: Ved ordinasjoner og vigslinger, 
i pinsen, og på martyrdager som olsok, 
stefanusdagen 26. desember og apos-
teldagen (markeres en søndag i juni/juli). 

  Botr og Andreas Svalheim

Seljefløytetreet
Jeg drømte om seljetreet
ved bekken, det tok seg til rette
i bevisstheten min, lot meg høre
alle seljefløytene
det kunne gi meg, med toner
fra vind og bekkesilder - -
et helt orkester av
seljefløytespillende
barn, jeg drømte
om alle fløytene jeg skulle
skjære til
alle barna jeg skulle
dirigere i et helt orkester
av seljefløytespillende
tiåringer
av alle aldere
så til og med fuglene ble stille
et øyeblikk
før de bare måtte
synge med

En drøm bare …
Nei, seljetreet står der
Og jeg har jo engang kunnet det - -
lage seljefløyte
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Adeline Kristiansen-Kürner
Adrian Kjelsrud Aarevoll
André Utengen
Andreas Nedberg Nilssen
Bethine Schulsrud-Hansen
Carmen Halbjørhus Møhlenberg
Emma Alvim Bentsen
Cassandra Røed
Chris-Sander Weiby Klevjer
Christian Themte
Christine Hennum Steenberg
Cornelia Evensen Slettvold
Dominik Trentadue
Elisabeth Røkeberg Stranden
Else-Kristine Nordby
Emely Wahlstedt Bekken
Emil Andre Johnsrud
Emil Liavaag Goli
Emilie Bech
Emilie Hundershagen Wilthil
Evine Pettersen Leireng
Filip Björling Galåsen
Fredrik Reid Sørensen
Frida Galåsen
Ida Cesilie Klinge
Ingvild Syvertsen
Isabell Bjurstrøm Thorsby

Isabella Gamst Stubberud
Jacob Haugen Braar
Jenny Margrethe Sveen
Joakim Rugaard Hodnebrug Hansen
Jonah Nilsen Bikset
Jonas Myhre Martinsen
Julia Mathisen Hammer
Julian Sjåstad Major
Julie Myhre Engen
Kaja Elise Berg
Kajsa Lovisa Hillestad
Lars Olav Johnsrud
Leah Hovland Paulsen
Lilli Hermine Gustavsen
Liv Elisabeth Fjeldheim
Lyder Heltne Skjoldhaug
Madelen Karlsen Vannebo
Magnus Fjeldheim Gaathaug
Magnus Fredriksen
Maiken Emilie Løvstad Wittbank
Maiken Lysaker
Mai-Leah Jensen-Le
Maren Forsberg Unnestad
Marius Holstad
Marthine Valle Røed (konfirmeres i Nidaros 
domkirke 8. mai).
Mats Sørstad Bentehaugen

Melissa Andersen Nordby
Michael Asbjørnsen Larsen 
Niclas Caspersen Damli
Nicolai Lagesen
Noah Halvorsen
Noah Larsen Fjeld
Oliver Leon Cabarrubias Kyrkjeeide
Oliver Rosé Borge
Preben Leander Årnes Justad
Rolf Magnus deBourg Bergersen
Sarah Hyde Ranheim
Simen Lagesen
Sofie Louise Schenk
Sofie Kopland Sætre
Sofie Sæterdalen Bing
Sokrates Sveia Krossen
Sondre Moen Flatåker
Stine Hansen
Synne Martinsen
Tilje Linnea Hansen Trillhus
Tobias Auestad Martinsen
Tobias Hemmingby Hansen
Tore Sebastian Mølsted
Trym Foss Erstad
Tuva Treholt
Victoria Marie Stenmark
Zuzannah Paulina Tarnowka

Konfirmanter	i	Nedre	Eiker	menighet,	våren	2022

 

Åpen 
kirke 
 
TORSDAGER  11-13

Stadig flere ser verdien av å 
komme til kirken for å tenne lys, 
sitte ned, lytte til musikk, be 
eller bare sitte i stillhet. 

Datoer:
21. april, 28. april, 5. mai, 
12. mai, 19. mai, 2. juni, 
9. juni
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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

Jeg føler jeg kjenner menigheten godt, 
men etter 22 år i oslo er det også mange 
nye ansikter for meg. Jeg gleder meg til 
å bli kjent med dere.

På mange måter føler jeg at jeg har 
startet å jobbe i familiebedriften… 
Min far Nils Kristian Bonden jobbet som 
kantor i Nedre eiker i 40 år.
Mamma var med i Omnibus og senere 
kirkekoret, så mine brødre og jeg vokste 
opp i kirken. 
Og det jeg er meget takknemlig for!! 
(Men litt skadet ble vi vel, lite sport og 
overdose musikk…)
Men for meg var det nok veldig riktig. 

Etter barnekor og dirigering av NETS i 
10 år, bar min vei til Oslo. Hvor jeg fikk 
en fot innenfor plate og musikkbran-
sjen, og drømmen om en sangkarriere 
ble oppfylt. Jeg har siden 1998 levd av 
musikk og fått gleden av å jobbe med de 
fleste i underholdnings-Norge. 
Gjennom musikkmiljøet i Oslo traff jeg 

min mann som også er 
musiker. Til sommeren 
har jeg vært gift med 
Christian Nystrøm i 13 år og 
sammen har vi datteren Luca på 6 år. 

Jeg kommer fortsatt til å synge mye, det 
er en så stor del av min identitet,  men 
etter at vi flyttet til Hokksund i 2019 har 
lysten til å bruke flere sider av meg selv 
blitt sterkere. 
Så når jeg ble tilbudt denne jobben 
følte jeg at det kanskje var en mening 
med det… 

Min far gikk bort rett før jul, og jeg kan 
jo ikke se bort fra at det gjorde det ekstra 
sterkt å gå inn i denne jobben. 

Jeg håper jeg kan bidra med energi, 
kreativitet og engasjement. Og at jeg 
kan være med å plante trosfrø i hjertene 
til store og små! 

 Vårklem fra Gunhild

Vil du bli med på givertjeneste i Nedre Eiker menighet?

 

Mikrogospel 
starter høsten 2022. Følg med på 

www.nedreeikermenighet.no 
og facebook for oppdatering.

Til Nedre Eiker 
menighet..
Rett før jul takket jeg ja til stillingen som 
trosopplæringsmedarbeider i Nedre eiker menighet. 
I den forbindelse har jeg blitt bedt om å skrive en 
liten hilsen til menigheten, og noen linjer om meg selv. 
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Gustavas etterfølgere 
Kvinneforeningen består av en gjeng med muntre damer i alle aldre. 

Møtedatoer utover våren 2022: 28. april og 12. mai

Kontaktpersoner: Anne Aanestad 916 41 185 / Gunnlaug Bollerud 950 20 469
(Stensethalleen 1, Krokstadelva)

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

E-post: gk763@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 vår 2022:
Onsdag 6.4, 4.5, og 1.6.

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
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.

Vårens datoer:

25. april, 2. mai, 

9. mai

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
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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.

Alle er velkomne,
Både med og uten 

strikketøy :)

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:

Vi øver disse dagene:

6. og 20. april 

4. og 18. mai

Velkommen!
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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

Kjenn din 
menighet -
les menighetsbladet!

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

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

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
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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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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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Livets gang

Takk..

Takk..

DØPTE
Kasper Falkenhaug Thomesen
Erle Brekka Leonhardsen
Mikkel Johnsen-Ourdahl
Hedda Høibakk Friise
Tobias Engerud Opsahl
Maximiliano Waldimarsson
Miloh Austad Munkejord
Marie Gulhaugen
Ulrik Evju Hovland
Tobias Mile Nørgaard
Flemming Alexander Olufsen Løvdal
Aksel Pareli Dahle-Pettersen
Helena Spæren Kristensen
Maja Oline Østby Kristensen
Linus Bentsen Frivoll
Jenny Lybekk
Ada Engelkor-Berg
Henrik Hodnebrug Holthe
Andreas Gellein
Theo Gellein

Ellie Graversgaard
Max Skøien Hodnebrug
Aurora Kristine Bremnes Jensvold
Even Christie-Nguyen
Linus Johan Geiryd-Jørgensen
Noah Emilio Johansen Jonsås
Mileah Wessel Iversen

VIGDE
Lene Schau Josten og Alexander 
Schjøth Evensen
Maria Victoria Christensen og 
Karl Hampus Mikael Valfrid

DØDE
Arild Tollefsen
Svein Arne Haugen
Tore Schau
Odd Kristian Dignes
Odd Solberg
Arild Hetty

Nils Kristian Bonden  – til minne
Det var med dyp sorg i mottok budskapet om at Nils Kristian Bonden 
- en svært avholdt og høyt respektert kantor - døde torsdag 
9. desember etter lengre tids sykdom.  
Nils Kristian forvaltet sin stilling som kantor i Nedre Eiker i mer enn 
40 år og mottok Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for 
lang og tro tjeneste ved avskjedsgudstjenesten sist sommer.  
Han var en særdeles dyktig, trofast og pliktoppfyllende medarbeider, 
og en varm og omgjengelig person som satte dype spor etter seg både 
i arbeidsfellesskap og i bygda der han jobbet i alle disse årene. 
Han var en person som alle ble glade i og han er dypt savnet!  
Som arbeidsgiver er vi særdeles takknemlige for alt Nils Kristian gjorde 
og for alt han var.  
Vi lyser fred over hans gode minne!

 Personalsjef Eva Elisabeth Trogstad

Grethe Østvold
Torbjørn Seljenes
Bjørg Bodil Slettvold
Berit Nebell
Irene Helene Celius
Vidar Johansen
Johanna Hegrestad
Inger Storholt
Berit Hansen
Birger Bakken
Ulf Børre Johansen
Kjetil Enlien
Randi Holmen Neple
Frithjof Indseth
Øystein Bekkeland
Bjørn Erik Larsen
Bodil Stensrud Lien
Øyvind Halden
Bjørg Nikolaysen
Trygve Kolbjørnsen
Nils Kristian Bonden

Nedre Eiker menighet takker for den store pengegaven til sang og musikk-
arbeidet i menigheten, i forbindelse med Nils Kristian Bondens begravelse.

Tusen takk for pengegaven i forbindelse med Randi Holmen Neples begravelse.
Randi har betydd mye for Tro og Lys. Vi savner henne.

  Hilsen Tro og Lys- gruppa i Nedre Eiker menighet»
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Nedre Eiker menighet

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

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

Menighetssekretær/
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

Gravplassarbeider/
kirketjener
Alexander Glestad
Kontor: 48 86 85 29
E-post: 
ag226@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

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

Søndag er kirkedag!
 4. søndag i fastetiden 

– Søndag 3. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Menighetens årsmøte ca kl. 12.30

 Palmesøndag 
– Søndag 10. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste

 Skjærtorsdag 
– Torsdag 14. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 Langfredag 
– Fredag 15. april
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Langfredagsgud-
stjeneste felles med Mjøndalen 
menighet

 Påskeaften 
– Lørdag 16. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 23.00: Påskenattsmesse

 Påskedag 
– Søndag 17. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

 2. påskedag 
– Mandag 18. april
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 2. søndag i påsketiden 
– Søndag 24. april
Nedre Eiker kirke
Kl 11.00: Gudstjeneste
Tro og Lys-gruppen medvirker

 3. søndag i påsketiden 
– Søndag 1. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 4. søndag i påsketiden 
– Søndag 8. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjenester

 5. søndag i påsketiden 
– Lørdag 14. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00, 12.30 og 14.30: Kon-
firmasjonsgudstjenester

 5. søndag i påsketiden 
– Søndag 15. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00, 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjenester

 17. mai – Tirsdag 17. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 09.00: Festgudstjeneste
Bautabekransning kl. 08.30

 6. søndag i påsketiden – 
Søndag 22. mai
Bjørkedokk
Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste

 Onsdag 25. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Forenklet 
familiegudstjeneste

 Kristi himmelfartsdag – 
Torsdag 26. mai
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 Søndag før pinse 
– Søndag 29. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 Pinsedag – Søndag 5. juni
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

 Treenighetssøndag 
– Søndag 12. juni
Mjøndalen torg
Kl. 14.00: Torgmesse felles med 
Mjøndalen menighet

 2. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 19. juni
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 3. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 26. juni
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 4. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 3. juli
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 5. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 10. juli
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 6. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 17. juli
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 7. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 24. juli
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 8. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 31. juli
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 9. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 7. august
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 10. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 14. august
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

11. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 21. august
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

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

Endringer kan forekomme. Sjekk nettsiden 
www.nedreeikerkirken.no og facebook
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– Pappa må 
være kjempegammel.
– Jaså? Hvorfor tror 

du det?
– Fordi brannalarmen 
gikk da han blåste 

ut alle lysene 
på kaka.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 forskjellige 
musikkinstrumenter. Navnene står fra venstre mot høyre 
og nedover. Klarer du å finne alle sammen?

Finn fem feil!Finn fem feil!
Her gir Jesus brød til fem tusen. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Claudia Chiaravalotti

Finn navn på 10 instrumenter! Finn navn på 10 instrumenter! 

U K U L E L E T I F

S T I F I T R U T U

M R S O T E I B I T

K O N T R A B A S S

Å M Ø R O M A T I A

P B B O M O P Ø M T

O O A M M G I T A R

D N L P E R A S T U

E E L E R Ø N U A T

L A O T F I O L I N

Y F L Ø Y T E K R Å VitserVitser
Så var det 

fyrvokteren som 
fikk sparken. Han 
pleide å skru av 

lyset før han gikk 
og la seg.   

  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

Fa
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s


