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ANDAKTEN

Kjærligheten som er 
sterkere enn døden
Under Nürnbergprosessen, da 
fremtredende politiske og militære 
ledere i nazi-Tyskland ble stilt til 
ansvar for sine krigsforbrytelser, 
ble det framført et vitne som i en 
tid hadde oppholdt seg i en grav på 
en underjordisk kirkegård i Wilna i 
Polen. Det var det eneste stedet det 
var mulig for ham og mange andre 
å oppholde seg, mens de lå i skjul 
etter å ha flyktet fra gasskammeret. 
I et dikt skildrer denne flyktningen 
en fødsel. I en grav i nærheten 
fødte en ung kvinne et guttebarn. 
Den åtti år gamle dikteren hjalp til, 
og da det nyfødte barnet utstøtte 
sine første skrik, ba den gamle 
mannen en bønn: «Gode Gud, har 
du endelig sendt Messias til oss? 
For hvem andre enn Messias selv 
kan bli født i en grav?»
Juleevangeliet er beretningen om 
hvordan frigjøreren billedlig talt 
har landet bak fiendens linjer. 
Han kom i forkledning, ja, for 
han liknet slett ikke en krigshelt 
eller slåsskjempe. Hans våpen er 
ikke sverd eller spyd, bomber eller 
stridsvogner, men kjærligheten 
som er sterkere enn døden. Det 
nyfødte barnet blir svøpt og lagt 
i en krybbe, like forsvarsløst 
som ethvert annet nyfødt men-

neskebarn. Det er som vi allerede 
skimter korset. 

Både krybben og korset er 
symboler på sårbarhet. De er laget 
av samme tre. Korset er et mar-
tyrtegn, et torturredskap plantet 
midt i hatets og lidelsens verden. 
Det er først når vi ser at det er 
barnet fra krybben som henger på 
korset, vi fullt ut forstår den sterke 
fortellingen om Jesu fødsel. Han 
som tok bolig blant oss og delte 
våre kår, han vant over syndens 
og hatets makt da han ga sitt liv 
for oss. Påsken er julens innerste 
nerve. 

Fra krybben til korset gikk veien 
for deg, 
slik åpnet du porten til himlen for 
meg. (Norsk salmebok 56, 3. vers) 
Forbindelsen mellom krybbe og 
kors er helt nødvendig i vår kristne 
tro. Maria svøpte sin nyfødte sønn 
til livet. Siden tok hun imot hans 
døde kropp, slik det er framstilt så 
sterkt i Michelangelos Pietà. Men 
på den tredje dagen reiste Gud 
ham opp fra de døde, og i troen 
på ham får vi del i det evige livet 
– takket være kjærligheten som er 
sterkere enn døden. 

Påskefeiring 
i menigheten 
28. mars 
PALMESØNDAG 
Nedre Eiker kirke
11.00

1. april 
SKJÆRTORSDAG 
Mjøndalen kirke
18.00

2. april 
LANGFREDAG 
Nedre Eiker kirke
11.00

3. april 
PÅSKEAFTEN 
Nedre Eiker kirke
23.00

4. april 
1. PÅSKEDAG
Nedre Eiker kirke
11.00

Forsidefoto: Ina Bråthen Bjerke og Thomas W. Røkeberg
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Ingen påske uten… 
..mange kjærkomne fridager! Men hvorfor tar egentlig  
hele samfunnet vårt en lang og god påskeferie? 
Det hele startet for nesten to tusen år siden, i en fjellby 
som heter Jerusalem. Denne historien er opphavet til 
dagens påske, og det blir ingen påske uten... 

Jeg lever!

Hvorfor måtte 
Jesus dø, han var 
jo en snill mann?
 – Det skjedde fordi han ikke bare 
var en mann, men også sann Gud! 
Han ofret seg selv for å berge oss. 

Han betalte for alle våre  mangler og 
feiltrinn, og åpnet veien til Gud. 

Til alle som tror vil han gi 
LIVET og KJÆRLIGHETEN 
SOM ER STERKERE ENN 

DØDEN!

PÅSKEQUIZ:
1. Hva kaller vi dagen da Jesus red inn i Jerusalem?
2. Hva heter Langfredag i USA og Storbritannia?
3. Hvor høyt over havet ligger Jerusalem?
4. Hva het disippelen som hogg et øre av en soldat?
5. Hva skjedde videre med denne soldaten?
6. Hva betyr ordet «skjær» i Skjærtorsdag?
7. Hva betyr ordet «påske»?
8. Når innstiftet Jesus nattverden og ga den 
 første gang til disiplene?
9. Hva får man å spise når man går til nattverd?
10. Hvem fornektet Jesus tre ganger?
11. Hva sa Jesus mens han hang på korset? 
 (Klarer du alle de 8 små setningene?)
12. Hva het stedet der Jesus ble korsfestet?

Ingen påske uten… 
..mange kjærkomne fridager! Men hvorfor tar egentlig  
hele samfunnet vårt en lang og god påskeferie? Det hele  
startet for nesten to tusen år siden, i en fjellby som heter  
Jerusalem. Denne historien er opphavet til dagens påske,  
og det blir ingen påske uten...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeg lever! 

 

Hvorfor måtte Jesus dø, 
han var jo en snill mann? 
– Det skjedde fordi han 
ikke bare var en mann, 

men også sann Gud! Han 
ofret seg selv for å berge 
oss. Han betalte for alle 

våre  mangler og feiltrinn, 
og åpnet veien til Gud. Til 

alle som tror vil han gi 
LIVET og KJÆRLIGHETEN 
SOM ER STERKERE ENN 

DØDEN! 

Alle 
clipart på 
siden er 

hentet fra 
Shutter-
stock. 

 

PÅSKEQUIZ: 
1. Hva kaller vi dagen da Jesus red inn i Jerusalem? 
2. Hva heter Langfredag i USA og Storbritannia? 
3. Hvor høyt over havet ligger Jerusalem? 
4. Hva het disippelen som hogg et øre av en soldat? 
5. Hva skjedde videre med denne soldaten? 
6. Hva betyr ordet «skjær» i Skjærtorsdag? 
7. Hva betyr ordet «påske»? 
8. Når innstiftet Jesus nattverden og ga den første 
gang til disiplene? 
9. Hva får man å spise når man går til nattverd? 
10. Hvem fornektet Jesus tre ganger? 
11. Hva sa Jesus mens han hang på korset? (Klarer du 
alle de 8 små setningene?) 
12. Hva het stedet der Jesus ble korsfestet? 
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Har du tenkt på 

hvorfor vi pynter med 

egg til påske? 

Hva har egg med påsken 

å gjøre?
Egg symboliserer 

Jesu oppstandelse:

Som kyllinger kakker 

seg ut av egget, slik brøt 

Jesus dødens lenker og 

steg ut i livet! 

Påskekyllinger 

symboliserer dette.

Hver dag i påskeuken forteller 
sin bit av alt det som skjedde 
den gangen i Jerusalem: 

PALMESØNDAG: 
Jesus får låne et esel og rir inn i 
Jerusalem. Mange folk følger ham, 
de svinger med palmegreiner og roper 
“Hosianna, du Davids sønn!” 

MANDAG-ONSDAG: 
Jesus er i Jerusalem, han forkynner og 
helbreder. De skriftlærde liker det ikke, 
og planlegger å drepe ham. 

SKJÆRTORSDAG: 
Jesus samler disiplene til påskemåltid. 
Under måltidet forteller han at en av 
dem kommer til å forråde ham. Så tar 
han et vaskefat og går rundt og vasker 
disiplenes føtter, og forteller dem at de 
skal være tjenere for hverandre. Videre 
tar han fram brød og vin og innstifter 
nattverden sammen med disiplene. 
Sent på kvelden tar han disiplene med 
seg ned i Getsemanehagen. Jesus er 
redd, han ber til Gud. 

LANGFREDAG: 
Den lengste dagen i Jesus liv; - han blir 
tatt til fange og gjennomgår en lang og 
urettferdig rettergang, blir dødsdømt og 
hengt på et kors. Idet han dør, kommer 
en solformørkelse, og forhenget alteret 
tempelet revner. 

PÅSKEAFTEN: 
Jesus ligger i graven, disiplene sørger. 

PÅSKEDAG: 
Maria kommer til graven og finner den 
åpen. Inni sitter en engel og forteller at 
Jesus er stått opp. Like etterpå treffer 
hun Jesus selv. Hun løper til disiplene 
og forteller nyheten. 

2. PÅSKEDAG: 
Jesus møter disiplene sine flere ganger, 
og nå skjønner de - og tror - at han 
virkelig er stått opp og lever!

Jeg lever!
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I februar snakket konfirmantene om tro 
og sannhet, og sammen fant vi ut at de 
ordene vi tror vi forstår som «tro» og 
«tillit» ikke alltid er så lett å definere. 
Men etter mange samtaler så fant vi ut 
at disse ordene har forskjellig mening 
for forskjellige mennesker. Årets konfir-
manter har en spesiell evne til å ha slike 
samtaler, med mye alvor samtidig som 
de har noen artige avbrekk.

Vi hadde planlagt å gå en lengre tur opp 
til Lokkeråsen, men været ble kaldere 
enn vi håpet på. Derfor møttes vi på 
Årbogen med en bålpanne, Kvikklunsj 
og overflod av marshmallows! Aldri har 
vi sett noen spise så mange marshmal-
lows som disse ungdomsgruppene, hvor 
noen konfirmanter til og med hadde to 
marshmallows over bålet på én gang. 

Vi hadde også tre quiztemaer med en 
vinner for hvert tema, og vinneren fikk 
en pose med sjokolade. Ett av temaene 
handlet om kateketvikaren, og det viste 

seg at konfirmantene kjente han godt! 
Et av spørsmålene var «Har Ola også 
navnet Ola som mellomnavn, altså er 
hans fulle navn Ola Ola Sørensen?» Det 
viste seg at han faktisk har Ola også som 
mellomnavn! 

De fikk også høre noen sitater som 
de skulle gjette på om sitatet er fra 
bibelen eller ikke. Dette er en vanskelig 
oppgave selv for folk som er godt kjent 
med bibelen, men på tross av dette så 
klarte konfirmantene å gjette rett svar 
overraskende ofte. Ett av sitatene som 
splittet konfirmantene var «Det er bedre 
med dobbeltmoral enn ingen moral». 
Dette står ikke i bibelen, men ble sagt 
på Skavlan av Petter Stordalen.

Vi gleder oss til flere opplevelser med 
konfirmantene de kommende månedene, 
og ser frem til flere gode samtaler som 
skaper nye tanker.

 Ola Sørensen

Konfirmanter rundt bålet
I februar kunne endelig konfirmantene samles igjen, både til undervisning og til en tur på Årbogen! 
Siden november har vi kun sett konfirmantene over nettet, noe som har vært givende på sin egen måte, 
men ved å samles igjen så ser vi verdien av et fellesskap ansikt til ansikt.
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Ved årsskiftet hvert år arbeider menighetsrådet med 
å oppsummere året som gikk. Vi har i mange år laget 
en fyldig årsrapport med omtale av arbeidet som blir 
utført i Nedre Eiker menighet. Rapporten får du ved 
å henvende deg til menighetskontoret. 

Menigheten er forpliktet til å avholde et årsmøte. I 
år blir møtet digitalt og avholdes 21.03.21 kl 17.00. 
Årsrapport og regnskap for 2020 blir presentert på 
årsmøtet.

Årsrapport 2020 inneholder omtale av bl.a.:
- 2020 – Et annerledes år
- Gudstjenesteliv
- Diakoniarbeid av mange slag 
- Misjonsprosjekt
- Aktiviteter for barn og ungdom
- Konserter, bibelkvelder og andre kulturarrangement
- Menighetsblad
- Restaurering av kirken
- Hjemmeside og Facebook
- Økonomi

Økonomi
En viktig del av menighetsrådets arbeid er å styre 
økonomien. Den økonomiske situasjonen for Nedre 
Eiker menighet er god. Til tross for at 2020 har vært 
et «korona-år» med redusert aktivitet, har vi et bra 
økonomisk resultat. Når arrangementene er langt færre 
enn normalt, er både utgifter og inntekter redusert. 

Gudstjenester
Gudstjenestene er fortsatt preget av koronarestriks-
joner og nedstengning. Vi begynte 2021 med stengt 
kirke og løsningen ble streamede gudstjenester. På 
menighetens facebookside eller på Youtube kan du 
hver søndag finne gudstjeneste fra Nedre Eiker kirke. 
I de siste ukene har vi hatt lov til å ha 10 deltagere 
og mannskap for å arrangere. Vikarkantor Runar 
Reknes kan mer enn å spille orgel og piano. Han har 
god teknisk innsikt, og vi har utstyr nok til å avvikle 
sendinger slik at gudstjenestene er tilgjengelig digitalt. 

Stor innsats fra stab og frivillige gjør at sendingene 
blir gjort tilgjengelig for alle. Menighetsrådet takker 
hjertelig for innsatsen!

Selv om vi etter hvert kan åpne for flere deltagere på 
gudstjenestene, ser det ut til å ta tid før pandemien 
slipper taket i oss. Det gjør at vi regner med å fortsette 
med streamede gudstjenester i måneder enda. I 
skrivende stund er antall deltagere økt til ca 20, men vi 
fortsetter likevel med streamingen. Ta gjerne kontakt 
hvis du lurer på hvordan du får tilgang til de digitale 
gudstjenestene.

Hver torsdag er dessuten Nedre Eiker kirke eller Nedre 
Eiker kapell åpen på formiddagen (11-13) for å sitte 
ned i stillhet, for bønn og for lystenning.

Vikarprest
Elling Erichsen er ansatt som vikarprest i Nedre Eiker 
menighet. Han blir hos oss i lengre tid fordi funger-
ende sokneprest Andreas Aspeland Svalheim skal 
ha pappapermisjon i vår. Vi ønsker Elling hjertelig 
velkommen til menigheten samtidig som vi gratulerer 
Andreas som nybakt pappa.

Vi gleder oss til arbeidet i det nye året vi har startet 
på og ønsker alle en riktig god påskehøytid og en fin 
vår med et vers av salme 848, vers 2. 

Se, nå maler Gud med nye farger, trærne, gresset, 
blomster, fuglesang.
Våren leker fritt og livet synger, lokker fram det beste 
fra Guds fang.

Hilsen fra

 Ivar Bj Haare
Menighetsrådsleder

NYTT FRA

Menighetsrådet

2020 er historie / Årsrapport



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 20216

Innvendig i tårnet er det fjernet stubbloftsleire, skiftet sviller med 
råte, revet råte i tårnkrans og bjelker, montert ny bæring og lagt 
nye gulv. Alt dette er utført med gamle bygningsteknikker og ser 
tilnærmet likt ut som da det var nytt.

Utvendig er det fjernet råtne vannbrett, byttet beslag og fjernet 
gammelt silikon som gjorde at veggen ikke fikk luft og dermed 
råtnet. På gavel mot øst ble det byttet vindskier som også var 
råtne p.g.a. manglende vedlikehold. Tårnet og sakristi har fått 
ett etterlengtet strøk med linoljemaling og forhåpentligvis kan 
vi fortsette på langvegger i år da malingen faller av i store flak. 
Innvendige trapper til galleri samt gulvet i våpenhus har også fått 
ettstrøk med maling.

Under renoveringsperioden ble det oppdaget at alle bunnstokkene 
på nordveggen måtte byttes og det ble også oppdaget et tett rom 
under trapp opp til galleri. I dette rommet var det ekte hussopp 
samt store mengder mugg, dette medfører at snekker må bytte de 
tre nedre stokkene i yttervegg og to stokker i vegg mellom trapp 
og heisrom. Årsaken til at bunnstokker hadde råtnet såpass mye 
er dessverre elendig håndtverk under oppussningen i 2009, det ble 
da støpt inntil bunnstokk og ut til ytterkant grunnmur. Dette har 
i mange år stått og trukket vann fra utsiden og inn i bunnstokk. 
Hussoppen og muggen i det tette rommet ble også oppdaget i 
2005 og det ble skrevet en rapport om det og deretter bare tettet 
igjen, dette har jo gjort at soppen har trivdes veldig godt. Status på 
denne jobben er at snekker har byttet bunnstokker på delen med 
kirkerommet, han er også ferdig med veggen imellom trapperom 
og kirkerommet. Han kommer tilbake nå i slutten av februar for 
å begynne på utvendig vegg. 

Utvendig mur har vi fjernet pussen på og åpnet opp så man kan 
se den gamle natursteinmuren, denne vil bli ferdigstilt med nye 
fuger av oss i løpet av våren 2021. Det er også produsert nye og 
bredere vannbrett her så vannet blir ledet på utsiden av mur og 
ikke inn i mur. Vi får håpe denne innsatsen gjør at kirken vil stå 
i minst 160 år til!

 Driftsleder Robert Jonassen

Restaurering av kirken
En tilstandsrapport fra 2005 viste omfattende råteskader i tårn, 
utvendig kledning og bærende deler på grunn av lekkasjer. 
De senere år har lekkasjene økt i omfang spesielt ved vind og 
nedbør fra nordøst. Vi har ved flere tilfeller måtte gjøre strakstiltak 
for å hindre vann i å trenge ned til orgel. Nyere tekniske under-
søkelser utført av Flannum tradisjonsbygg avdekket økt skade i 
bærende elementer i øvre del av tårnet i såpass stor grad at vi 
fryktet alvorlige konsekvenser ved sterk belastning,
 f.eks ved mye vind.
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I disse coronatider med strenge smitte-
vernregler, er det ikke bare-bare å troppe 
opp med blokk og blyant og sitte face to 
face med den som skal intervjues. Selv 
om nærheten i en intervjusituasjon er 
borte, viser datamaskinen med mailfunk-
sjonen, seg som en god hjelper.  

Fortell litt om deg selv, Runar!
Jeg bor i Åsen i Mjøndalen. Har to ut-
flyttede barn som bor i Oslo og ei jente 
som nettopp har begynt på ungdomss-
kolen. Opprinnelig er jeg utdannet prest 
og jobbet som det i 18 år før vi kom 
til Mjøndalen. De siste årene har jeg 
arbeidet som kateket i Strømsø menighet 
i Drammen.
På en måte har jeg vokst opp i kirka, med 
en far som var prest og en mor som var 
søndagskolelærer.

Siden du har byttet plass fra alteret til 
orgelet, hva betyr kantortjenesten for 
deg?
Da jeg ble ordinert til prest i 1994, merket 
jeg meg at biskop Wagle i sin ordinas-
jonstale nevnte lovsangen som en viktig 
del av min tjeneste. Jeg syntes at det var 
spesielt siden dette er en oppgave som 
først og fremst er knyttet til kantortjen-
esten.Kantoren skal lede lovsangen. 
Det er fint å få være med og løfte opp 
og berike gudstjenesten med musikken. 
Da er det å levendegjøre sangen og 
lovsangen noe av det viktigste for meg.

Nedre Eiker menighet har i mange år hatt 
et kirkekor, nå har du fått ansvar også for 
det. Hva tenker du om det?
Det har vært veldig hyggelig å begynne 
som musikalsk leder for kirkekoret. 
Koret  synger fint i utgangspunktet, det 
har vært flott å merke det når vi opptrer. 
I Nord-Norge var jeg dirigent (og pianist) 
for et blandakor i mange år. Kirkekoret 
bringer tilbake gode minner fra den tiden. 

Jeg tror både kirkekoret og jeg var spente 
da vi møttes og det var fint   umiddelbart 
å merke at vi trivdes med hverandre.

Arbeidet med konfirmantene er en viktig 
oppgave i kirken. Til gudstjenestene 
møter kirkegjengerne flotte ungdommer. 
Hvordan kan vi som menighet vise kon-
firmantene at vi setter pris på dem?
Jeg tenker at det viktigste er å gi dem et 
smil og gjerne ta en liten prat med dem 
når vi ser og møter dem i gudstjenesten.

Nå til noe helt annet. Heller ikke i kirken 
kan vi se bort fra teknologiske og elek-
troniske nyvinninger. Hvordan kan de 
digitale mulighetene berike de kirkelige 
handlingene?
Nedre Eiker har inne en søknad om å få 
sette opp skjermer i kirken. For noen er 
dette et fremmedelement i kirkerommet. 
Som kirkevert opplevde jeg at dåpsfolk 
takket nei til salmebok. Jeg har opplevd 
helt tydelig at når vi får teksten opp på 
veggen, blir folk mye mer med i tros-
bekjennelsen og Vår Far (Fader vår). 
Selvsagt må slike installasjoner gjøres så 
estetisk pent som mulig. Men at så mange 
flere blir aktivt med i gudstjenesten, er et 
godt argument for å tåle at kirkerommet 
blir litt endret.
Ellers er tanken å streame på julaften. 
Da vil det digitale ikke berike selve 
gudstjenesten, men gjøre at de som ikke 
får plass på gudstjenesten, kan få være 
med hjemmefra.

Helt på tampen: Har du noen skjulte 
talenter eller interesser utenom de 
fagrelaterte?
Jeg har hele livet vært opptatt av lyd- 
og videoteknikk. Da jeg gikk på vi-
deregående, var målet å bli programin-
geniør i NRK. Så kom kallet til å jobbe 
i kirka. Nå er det flott å merke at fer-
digheter innen lyd og bilde også er nyttig 

i kirkelig sammenheng. Det er flott å 
være med som lydtekniker på konserter, 
og i koronaperioden har jeg streamet flere 
gudstjenester og arrangement.
Takk, Runar! Og velkommen og lykke til 
med tjenesten i vår menighet!

 botr

Bønn..
Joda, jeg ser

lyset ditt gjennom
is-dråpene og i gjen-
skinnet av fullmånen.

Med stjernehimmelen over meg 
aner jeg

uendeligheten –
jeg kjenner tilliten din

i hjertet mitt 
og skjelver for at

verktøyene du har gitt meg
blir liggende ubrukte

Takk for vitenskapens undere

Jeg kjenner omsorgen din
når et medmenneske ser meg

holder meg, tilgir meg,
kjenner tilliten til skapermakten

 når våren vokser
enda en gang, når kronbladene

åpner seg mot meg
 enda en gang, men

når fortvilelsen fyller meg og mørket
stenger meg inne i

meg selv, når maktesløsheten
er det eneste jeg kjenner –
la meg høre stemmen din

la meg kjenne hendene dine
la meg se lyset ditt

Hjelp oss igjennom

Reidar Lund

Bli kjent med Runar
Ny mann på orgelkrakken! Ny leder for kirkekoret! De fleste i menigheten 
har merket det og vet at vi har en kantor-vikar. Flere av oss har sett ham før, 
som pianist for NETS. Men, hvem er han? Hvem er Runar Reknes? 
Det er på tide med et intervju. 
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Tvers over gata for Strømsø kirke, 
åpnes i disse dager døren inn til et aldri 
så lite stykke kirkehistorie, idet Kirkelig 
Gravferdshjelp AS ser dagens lys. 

Vi snakker her om et begravelsesbyrå 
stiftet av 8 menighetene i Drammen.
Flere har tenkt, håpet og drømt, noen 
har kartlagt, planlagt og regissert. 
Atter andre har dannet styre og blitt ar-
beidsgivere for en daglig leder og flere 
timebaserte medhjelpere som i vinter 
starter arbeidsdager i troen, håpets og 
kjærlighetens tjeneste!

Menighetsrådene så en gylden anledning 
for kirken til å bidra med kompetanse 
og erfaring inn i gravferdsbransjen. 
Vi har stor tro på at vi som kirke kan 
tilføre hjertevarme, trygghet, relevant 
verdiforankring, og igjen vise oss som 
en nytenkende Folkekirke. 

Selskapet og tjenestene våre 
vil særpreges av:
• sosial innovasjon; som handler om å  
 koble gode krefter sammen, løfte
 frem  aktører som skaper bredde og  
 mangfold, og synliggjøre kirken som  
 verdiskaper i nærings- og samfunnsliv.
• medvirkning og deltagelse, så
  pårørende kjenner eierskap til   
 avskjeden vi legger til rette for.
• bærekraft og grønne verdier i alle  
 ledd.
• rimelige og fornuftige priser uten  
 uforutsette påkostninger, og
• menighetsforankring, som gjør at  
 vi enkelt kan koble folk på aktuelt  
 kirkelig arbeid og tilbud i menighet- 
 en der de bor, om det er ønskelig. 
Slik håper vi å styrke tilknytningen til 
kirke og tro, og formidle en god porsjon 

trøst og håp for veien videre.
Kan vi etter hvert oppfattes som et byrå 
som ikke bare hjalp med døden, men 
også gav hjelp til livet, mener jeg vi 
har gjort et viktig og godt stykke (sorg)
arbeid, oppsummerer en forventningsfull 
daglig leder.

Annette Stenseng har gjennom 17 års 
prestetjeneste hatt om lag 500 begrav-
elser og bisettelser, og det har vært et 
mangfold av omstendigheter og skjebner.
Gjennom beredskapsarbeidet som hører 
til tjenesten, har det vært en naturlig del 
av Annettes arbeidshverdag å bidra i 
kommunens kriseteam og gå med døds-
budskap.

Tjenesten ved to sykehus i Minneapolis 
under sjelesorgsutdannelsen der, ble 
skjellsettende møter med syke barn og 
spedbarn som døde. 
«Det har mildt sagt vært en rik og 
uendelig meningsfull tjeneste. Nå skal 
jeg inn på sorgfeltet fra en annen kant, 
og oppdager igjen at det ofte er slik at 
dyrebar erfaring en høstet i en fase, kan 
forme og dyktiggjøre deg til en ny.»
Erfarne fjellfolk er som kjent også verdt 
å lytte til, så jeg har i forberedelsesfasen 
frem mot oppstart hatt stor nytte av 
veiledning fra flere særs kompetente 
bransjefolk.

Gjennom alle erfaringer med både døden 
og begravelsene, går en dypfølt respekt 
for at hver livshistorie er unik, hver 
familie ulik, sorgprosessen er ny hver 
gang, og ingen blir noen gang ekspert 
på døden.

Men så vet jeg også at mennesker kan 
vokse og lære under press. - At diamanter 
og perler slipes ved konstant trykk, og at 

selv om det kan være vondt å rense sår, 
gir det lindring etterpå og hjelper såret 
med å gro. Det har jeg sett mang en gang 
sammen med fortvilte mennesker som 
har funnet fram nye ressurser.

Jeg er derfor for lengst overbevist om at 
den kristne troen og håpet har slitestyrke 
og muligheter i seg, til å bære når alt 
brister, holde når alt faller sammen, og 
trassig bevise at dødskreftene ikke er 
de sterkeste. Alt dette kan altså bli en 
ressurs når en må finne nytt fotfeste fordi 
livet ikke kan fortsette som før.

Tror vi at Kirkens budskap og kunnskap 
er aktuell og etterspurt, skal vi tørre å 
gjøre oss gjeldene. Kan vi bidra, bør vi 
det! Ta oss i bruk neste gang det er din 
tur til å gå det siste stykke vei med og 
for en du er glad i.

 Annette Stenseng, Daglig leder
    

 

Oppstart av Kirkelig Gravferdshjelp



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 2021 9

Vil du bli med på givertjeneste 
i Nedre Eiker menighet?
Ved å delta i givertjenesten får menigheten et bedre 
økonomisk grunnlag for å opprettholde 
det brede aktivitetstilbudet vi har for barn, 
unge, voksne og eldre i bygda vår. 
Offentlige tilskudd er dessverre ikke nok. 
Med faste givere har vi forutsigbare inntekter som 
gjør at vi kan planlegge innsatsen og videreutvikle 
menighetsarbeidet innenfor trygge rammer.  
Gaver på over kr 500 pr. år kan du trekke fra på skatten. 
Se neste side. 
    Menighetsrådet

KLIPP HER!

I skrivende stund er vi inne i fastetiden, 
da mange velger å avstå fra noe for 
å kunne være mottakelige for andre 
impulser og se muligheter for å få blikk 
for noe annet og kanskje mer verdifullt 
enn det man velger å avstå fra.  

Det siste året har vi alle måttet avstå fra 
mye og særlig har vi oppdaget at det 
viktigste vi har måtte gi avkall på er fel-
lesskap og nærhet.  Og så er det kanskje 
disse to tingene som er noe av det aller 
viktigste for oss som mennesker; - å 
kunne delta i og være del av et fellesskap 
og nærhet til familie, venner og bekjente.  

De fleste av oss kjenner på betydningen 
av moderne ord som «Korona-trøtthet».  
Mange føler på en slitenhet i forhold til 
å måtte holde seg hjemme, ikke kunne 
delta i det sosiale livet vi er vant til, ikke 
å kunne feire gudstjenester sammen slik 
vi pleier, ikke kunne gå til korøvelser å 
synge sammen og treffe hverandre, ikke 

kunne møtes i en normal arbeidshverdag, 
men være henvist til hjemmekontor ved 
kjøkkenbordet, spisestuebordet eller i det 
ledige rommet i 2. etasje som nå har fått 
betegnelsen «kontor». Det utfordrer oss 
på mange plan både praktisk og i forhold 
til ensomhetsfølelse og isolasjon. For 
noen er dette mer belastende enn andre 
og mange kjenner på en psykisk belast-
ning som er langt større enn vi er vant til.
Så blir det ekstra viktig at vi nå etter et 
helt år i denne situasjonen allikevel kan 
«se» hverandre.  Det blir ekstra viktig å 
vise raushet mot hverandre og hverandres 
forskjellighet og ulike måter å reagere 
på.  Og når muligheten er tilstede blir det 
ekstra viktig at vi jobber sammen, løfter 
i flokk og løfter og heier på hverandre.

Og så vet vi at det går mot lysere tider.  
Våren er allerede i ferd med å sende 
ut varsler om sitt komme. Vinden som 
blåser er mildere og ikke så isnende 
kald lenger.  Solens stråler er hakket 

varmere enn de var like etter årsskiftet 
og vissheten om at alt snart skal bli 
gjenskapt og nytt føles nærmere. 
Vi håper og ber om at det også vil gjelde 
for våre «korona-liv».  

Snart vil vi kunne krype ut av isolasjon 
og møtes. I våre kirker, i kor, på eldretreff 
og i ungdoms- og barnegrupper.  Vi vil 
kunne ta livet tilbake og i hvert fall en 
tilnærmet normal hverdag der vi kan 
møtes med et godt håndtrykk eller en 
god klem.

La oss nå – på oppløpssida – gjøre et siste 
felles krafttak og stå sammen i troen på 
og vissheten om at vi går mot lysere tider.

 Svein Askekjær 
kirkeverge

NYTT FRA

Kirkevergen

Mot lysere tider
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I et skur ved Betlehem (N13 104)
T John Bell, Graham Maule 1987 
O Hans-Olav Mørk 1999
M Irsk folketone

Keltiske sanger og salmer, særlig fra det økumeniske 
kristne felleskapet på øya Iona utenfor Skottland, 
har i løpet av de siste 20 årene vunnet innpass i norsk 
kirkeliv og i Norsk Salmebok. John Bell og Graham 
Maule’s salme «In a byre near Bethlehem» fikk sitt 
gjennombrudd i Norge med Hans-Olavs Mørks 
gjendiktning, og er en av de nye salmene for 
Åpenbaringstiden i N13. 
Jeg fikk selv oppleve å synge denne ved flere 
anledninger i Iona Abbey for en del år siden da jeg var 
på besøk. Det er noe godt å ekte med både tekst og 
melodi som traff meg fra første stund.

Teksten beveger seg fra jul til påske, fra skuret i 
Betlehem, over Jesu møte med folk ved Galileasjøen, 
til Getsemane hage, Golgata og den tomme graven 
påskemorgen. I den norske teksten innføres Josef i det 
første verset på poetisk og ettertenksomt vis:
I et skur ved Betlehem, 
gjemt i Josefs store trøye,
lå Guds dyrebare Ord
som et nyfødt barn i høyet.
Og vi ser: Gud er god.

Hele salmen handler om «Guds dyrebare Ord». Dette 
innholdsmettede uttrykket gjentas i alle versene. Og 
refrenget summerer det hele opp og minner oss om 
at Inkarnasjonen, dette at «Ordet ble menneske og 
tok bolig iblant oss» (Joh 1,14), var og er en virksom 
realitet:

Han er her når vi synger,
han gir liv, lek og latter,
himmelrikets skjulte skatter.
Og vi ser: Gud er god.

Hebraiske pilegrimssanger gjør ofte bruk av omkved 
som stadig blir gjentatt, jo nærmere en kommer sitt 
pilegrimsmål, templet eller helligdommen. Salme 136 
i Bibelen er et eksempel på dette. Salmen innledes 
med ordene «Pris Herren for han er God» og den neste 
setningen, «evig varer hans miskunn», gjentas gjennom 
hele salmen. Slike omkved er også typiske for 
afrikanske tilbedelsessanger, og den keltiske tradisjon 
har løftet denne tradisjonen inn i den vestlige 
salmesang. Omkvedet kan gi uttrykk for bot, forbønn, 
lovprisning eller forkynnelse/proklamasjon. Slik også i 
her i denne keltiske salmen. Om og om igjen synger vi:
Og vi ser: Gud er god.

Melodien er en irsk folketone. Det er et ganske nytt 
grep i anglikansk salmetradisjon å kle tekstene med 
allmenne folketoner, i motsetning til i Norge hvor 
dette har vært gjort i lang tid. Å velge akkurat denne 
melodien til denne sterke og innholdsrike salmeteksten 
er et godt valg. Melodien er enkel og sangbar. Det er 
godt å stå mens en synger den, gjerne gynge litt frem 
og tilbake, kjenne på rytmen og pulsen i en salme som 
egner seg utmerket som fellessang både i den store 
forsamlingen i gudstjenesten og i mindre grupper, – 
både i kirke og hjem!

Slå opp på nummer 104 i Norsk Salmebok 2013. Les 
teksten – og syng med! Neste gang vi synger den på 
gudstjeneste i Nedre Eiker står vi og vugger litt!

Kilde: Egne erfaringer og fra «Estrid Hessellund og 
Sindre Eide. Månedens salme februar 2014»

   Jeg ønsker å gi et fast beløp i måneden til 
   Nedre Eiker menighet!

Mottaker:  Mottakers kontonr:   Beløp pr. mnd.:
Nedre Eiker  2220 31 04980 
menighet      Kr
    

Beløpet kan legges inn som fast oppdrag 
i din nettbank.

Ønsker du at gaven skal registreres og gi 
skattefradrag, trenger vi personnummeret ditt:

Navn: …………………………...………………………

Adresse: …………………………………..……...……

Postnr./sted: ……………………………………...……

Sted/dato: ………………………………………...……

Underskrift: …………………………………….………

Skjemaet leveres eller sendes til: Nedre Eiker 
menighetskontor, Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva. 
For mer info – se vår nettside www.nedreeikerkirken.no. 
Tusen takk for gaven du vil gi.
Det går også an å gi gaver til menigheten via Vipps: 
Søk opp «Nedre Eiker menighet» eller 79522 i Vipps-appen, 
fyll inn beløp, og skriv i meldingsfeltet hva beløpet gjelder.

KLIPP HER!KLIPP HER!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

Ja, jeg blir med på menighetens givertjeneste!

Min salme
ELLING ERICHSEN, VIKARPREST
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Thomas W. Røkeberg er glad 
i å ta bilder. Denne gangen 
har han fotografert en vakker 
svane i Drammenselva.

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

Søndag er kirkedag!

 Palmesøndag 
Søndag 28. mars
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste

 Skjærtorsdag 
– Torsdag 1. april
Obs: Mjøndalen kirke 
kl. 18.00: Fellesgudstjeneste 
med Mjøndalen menighet

 Langfredag 
– Fredag 2. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Pasjonsgudstjen-
este: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 Påskenatt 
– Lørdag 3. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 23.00: Påskenattsmesse: 
Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 Påskedag 
– Søndag 4. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

 2. søndag i påsketiden
 – Søndag 11. april
Nedre Eiker kirke
Kl 11.00: Førsteklasses påskefest

 3. søndag i påsketiden 
– Søndag 18. april
Nedre Eiker kirke
Samtalegudstjenester med konfir-
mantene

 4. søndag i påsketiden 
– Søndag 25. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 5. søndag i påsketiden 
– Søndag 2. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 6. søndag i påsketiden 
– Søndag 9. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
med tårnagenter

 Kristi himmelfartsdag 
– Torsdag 13. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste 

 Søndag før pinse 
– Søndag 16. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

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

 Pinsedag 
– Søndag 23. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.

 Treenighetssøndag 
– Søndag 30. mai
Obs: Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Festgudstjeneste med 
åpning av nytt inngangsparti og 
klokketårn

 2. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 6. juni
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 3. søndag i treenighetstiden 
– Søndag 13. juni
Bjørkedokk
Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste

Velkommen!
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Se vår nettside: www.nedreeikerkirken.no for informasjon om aktiviteter i menigheten

Kvinneforeningen
GUSTAVAS 

ETTERFØLGERE

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

Kvinneforeningen består av en gjeng 
med muntre damer i alle aldre. 

Sosialt samvær med strikketøy og 
snakketøy i skjønn forening.

Kontaktpersoner 
Anne Aanestad 916 41 185

Gunnlaug Bollerud 950 20 469

 

Mikrogospel 
Vårplan 2021

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

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

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

12. april, 19. april og 26. april
3. mai og 10. mai

KONTAKTPERSON:

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

VÅRENS DATOER

På Nedre Eiker Menighetssenter
mandager kl. 11.30

For barn 0-1 år i følge med foresatt.
Samlingene starter med lunsj kl. 11.30. 
Ta med nistepakke. Kaffe/te er inkludert 

i prisen. Kl. 12.00-12.45 er det sangstund.

Kirkeklubben
Mjøndalen og Nedre 
Eiker menigheter

Sted: Mjøndalen kirke
For barn fra 3 til 6 år, en torsdag 
i måneden kl. 16.30 til 18.00

På grunn av situasjonen vi er i for 
tiden er det ikke mulig å starte 
opp kirkeklubben ennå. 

For mer Informasjon se 
menighetenes hjemmesider:  
nedreeikerkirken.no eller 
kirken.no/mjondalen.

NEDRE EIKER SOUL CHILDREN 
er et felles kor for Mjøndalen og 
Nedre Eiker menigheter. 
Vårens Øvelser foregår i Mjøndalen kirke. 
Øvelsene starter kl. 18.00 og varer 

til ca. 20.00.

SEMESTERPLAN VÅR 2021
Onsdag 10. og 24. februar  
Onsdag 10. og 24. mars
Onsdag 7. og 21. april 
Onsdag 5. og 19. mai
Onsdag 2. juni 

Søndag 6. juni: Vi synger på Tårnfestiva-
len i Mjøndalen kirke. Som dere vil se er vi 
i ferd med å bygge nytt tårn og inngangs-
parti i Mjøndalen kirke. Dette skal åpnes 
med en egen Tårnfestival  i uke 22. 
(Endringer kan forekomme.)

KONTAKTINFO: 
Dirigent: Rebecca Dolati Mobil: 98472457. 
Mjøndalen menighet: Hilde Mari Ski 
Mobil: 94177878 hs874@kirken.no 
Nedre Eiker menighet: Gudrun Klingsheim 

Mob:909 27 330 gk763@kirken.no 
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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

VÅREN 2021
Torsdag 29. april kl. 11.00.

Andakt, bevertning, utlodning.
Torsdag 27. mai kl. 11.00.

Andakt, bevertning, utlodning
Torsdag 24. juni kl. 11.00

Andakt, bevertning, utlodning.
Alle hjertelig velkommen.
Arr. Nedre Eiker menighet

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

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

Velkommen!

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

Stillhet i kirken

Dagene kan være krevende. 

Vi løper fra det ene viktige til det andre. 

Mange søker og lengter etter stillhet og ro.

UTLEIE 
av lokaler

Velkommen til 
formiddagstreff 
på Solberg 
kapell Fredtun.
Torsdag 29. april kl. 
11.00.

Andakt, bevertning,
utlodning.

Torsdag 27. mai kl. 
11.00.

Andakt, bevertning, 
utlodning

Torsdag 24. juni kl. 
11.00

Andakt, bevertning, 
utlodning.

Alle hjertelig 
velkommen.

Arr. Nedre Eiker 
menighet

Velkommen til 
formiddagstreff 
på Solberg 
kapell Fredtun.
Torsdag 29. april kl. 
11.00.

Andakt, bevertning,
utlodning.

Torsdag 27. mai kl. 
11.00.

Andakt, bevertning, 
utlodning

Torsdag 24. juni kl. 
11.00

Andakt, bevertning, 
utlodning.

Alle hjertelig 
velkommen.

Arr. Nedre Eiker 
menighet

Velkommen til 
formiddagstreff 
på Solberg 
kapell Fredtun.
Torsdag 29. april kl. 
11.00.

Andakt, bevertning,
utlodning.

Torsdag 27. mai kl. 
11.00.

Andakt, bevertning, 
utlodning

Torsdag 24. juni kl. 
11.00

Andakt, bevertning, 
utlodning.

Alle 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!

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

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

Send ditt bidrag 
til kontonr. 2220.31.04980 
eller VIPPS 79522

Ledig annonseplass!

Neste nummer kommer i mai 2021
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
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Nedre Eiker menighet
Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 98 91 00 
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Finn fem feilFinn fem feil

Finn veien til Jesus!Finn veien til Jesus!
Hjelp Maria, Peter og Johannes med å finne veien til engelen i 
den tomme graven, og videre til Jesus! (Tegning: Kari Sortland)

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..

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

Klassen hadde
matteprøve. En av 

opgavene var slik: «Et hus 
har 5 etasjer. Hver etasje har 
20 trappetrinn. Hvor mange 
trappetrinn må du gå for å 

komme til toppen?»
– Enkelt, tenkte Ole, og 

skrev: «Alle.»

– Hvordan er den 
nye gitaren din?

– Jeg måtte kaste den.
– Hvorfor det?

– Den hadde jo et 
stort hull i 

midten!

Maria Magdalena løp og fortalte disiplene at Jesus var 
stått opp fra de døde. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
(Tegning: Kari Sortland)

Hva 
får du hvis du 

krysser en kalkulator 
med et menneske?

Svar: En venn du kan 
regne med.

VitserVitser


