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Din del av verdenen
Folk er både gode og dårlige på å 
elske det vi har fått tildelt som vår 
plass i verden. Når vi ser på en sol-
oppgang så tenker vi ikke «jeg har 
sett bedre soloppganger» eller «det 
finnes millioner av planeter med 
bedre soloppganger enn denne». 
Nei, vi ser på vår soloppgang, den 
eneste vi kjenner, og blir betatt 
av undring og fred. Dette gjelder 
også hvis vi finner en blomst som 
tar blikket vårt, et fossefall som 
flommer på en spesielt god måte, 
eller hvis vi spiser et måltid som er 
spesielt godt. Det er ikke viktig om 
det finnes noe som er mer vakkert, 
noe som er større eller noe som 
føles bedre. Det du sanser der og da 
er for deg, og du elsker det.

Vi elsker også de menneskene vi 
har nære, de som påvirker våre egne 
liv. Mange har kjøpt en «verdens 
beste mamma-kopp» til sin mor, 
- eller «verdens beste kjæreste 
genser» til sin bedre halvdel, selv 
om vi vet at det kanskje finnes en 
mor som gjør mer enn vår egen 
mor, eller en kjæreste som er en 
bedre kjæreste til en annen der ute 
i verdenen. Men dette har ingenting 
å si, for det påvirker ikke deg, det 
er ikke din lille del av denne store 
verdenen. Vi elsker det vi har selv, 
og vi står med det.

Eksemplene jeg har gitt så langt 
på å elske sin egen del har vært 
der vi ofte er gode på å gjøre 

akkurat dette, men dessverre så 
får vi det ikke alltid like godt til. 
Noen ganger blir vi lei av det vi 
har, eller begynner å tenke på det 
faktum at det finnes noe bedre der 
ute som du kanskje kan gjøre om 
til ditt. Andre ganger får noen ros 
eller kjærlighet som du selv vil ha. 
Det er da vi begynner å føle på den 
følelsen som jeg vil påstå er noe av 
det mest menneskelige som finnes, 
nemlig sjalusi.

Sjalusien kan utrykke seg på for-
skjellige måter, det er ikke kun at 
du ønsker at du har noe som noen 
andre har. Det kan også utrykke 
seg til at du ikke unner en annen 
noe godt. Hvis du hører noen si 
noe de har fått til, eller noe de har 
skaffet seg ved hardt arbeid, og du 
ikke blir glad på deres vegne, så 
kan dette være en form for sjalusi. 
Og denne formen for sjalusi kan 
være skadelig. Det kan føre til 
at du prøver å ødelegge for de i 
fremtiden, og det kan føre til at du 
ødelegger for deg selv.

Sjalusien har en måte å begrunne 
seg selv, ikke etter hva du er sjalu 
på, men etter hva du mangler selv. 
«Selvfølgelig er jeg sjalu, ikke bare 
er han mye kjekkere enn jeg er, men 
jeg er selv mindre pen» er en tanke 
som mange har hatt.

For meg er dette feil, det blir som å 
ikke nyte soloppgangen, siden det 

finnes en bedre soloppgang et annet 
sted, en annen tid. Det blir som å 
gå forbi hver en blomst, hver en 
foss og hoppe over hvert et måltid 
siden det ikke er det beste, flotteste 
eller vakreste som finnes i verden. 
Det fører til mistede muligheter for 
undring og fred, for kjærlighet og 
omsorg. Rett og slett for de gode 
følelsene. Sjalusien kan ødelegge 
det du har for et løfte om noe du helt 
sikkert ikke vil få. Det blir som å 
ofre sitt eget for ingen ting. Ikke la 
sjalusien gjøre dette i ditt liv. Elsk 
det du har, og sett pris på at du har 
i din lille del av verdenen. Din del 
er kanskje ikke perfekt, men den er 
verdt å nyte og elske.

 Ola Sørensen

Forsidefoto: Svenn Ivar Skåreverket

Andakten
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Vi har mye å glede oss til og mye å 
glede oss over til tross for tider preget 
av en situasjon vi må forholde oss til 
enten vi ønsker eller ikke.  Selv om 
mange av oss nå begynner å bli slitne 
og litt leie, så må vi holde ut - og vi 
holder ut – en stund til.  Og i stedet 
for å fokusere på det som er og gjør alt 
vanskelig, så vil vi nå fokusere på det 
som gir glede i øyeblikket og som vi 
kan glede oss til videre framover.

I Nedre Eiker og Mjøndalen skjer det 
mye som vi gleder oss over og som vi 
etter hvert skal få full glede av:

I Nedre Eiker har vi ansatt ny kateket 
som starter opp i midten av juni. Det er 
vi veldig glad for! Velkommen Marte 
Kinserdal!

Så er det selvfølgelig vemodig å skulle 
takke av hele Nedre Eikers kjære kantor 
gjennom mer enn 40 år, Nils Kristian 
Bonden. Hans innsats gjennom alle 
disse årene kan nesten ikke beskrives 
med ord; - den har vært til den største 
glede for menighet og lokalsamfunn og 
verdsettes svært høyt av arbeidsgiver.  
Han vil bli dypt savnet og vi er alle 
uendelig takknemlige for Nils Kristians 
lange, gode og trofaste tjeneste i Nedre 
Eiker!

Samtidig er det en stor glede at vi har 
kunnet ansette Runar Reknes som ny 
kantor i Nedre Eiker.  Vi er overbevist 
om at han er rett mann på rett plass og 
at han vil videreutvikle det kirkemusi-
kalske arbeidet på en god måte for 
menighet og lokalsamfunn.

Mjøndalen kirke har nå fått sitt nye 
inngangsparti og nytt klokketårn på 
plass – enda en ting å glede seg over!  
Dette har vært et stort prosjekt som nå 
endelig er i havn – alle gode ønsker til 
Mjøndalen menighet om at dette blir til 
velsignelse og glede!

Vi går mot sommerferie og en god 
hvileperiode for våre ansatte etter nok 
et arbeidsmessig krevende år; - mange 
opplever at det sliter langt mer at ar-
rangementer gang på gang må avlyses 
enn å kunne gjennomføre gode møte-
punkter i kirke og menighetshus.  Vi 
håper og har god tro på at når høsten 
kommer, vil vi kunne starte opp igjen 
på en noe mer normalisert måte enn det 
som har vært tilfelle det siste drøye året.  
I mellomtiden vil jeg ønske dere alle 
en riktig GOD SOMMER!  Let etter 
gledene – jeg håper dere finner mange!

 Svein Askekjær 
kirkeverge

NYTT FRA

Kirkevergen

God sommer!

Ikke en spurv 
til jorden

Ofte så tenker jeg på tekstene i de 
fine salmene vi har. Mange av dem 
minner oss på hvem Gud er, og hva 
Han tenker om oss. En av de salmene 
er den norske salmen”Ikke en spurv 
til jorden”, skrevet av salmedikter og 
prestefrue, Ingeborg Prytz Fougner. 
Den får meg til å tenke på hva Jesus 
sa i Matt. 10,29-31.
“Selges ikke to spurver for en 
skilling? Men uten ham som er Far 
for dere, faller ikke en av dem til 
jorden. Ja, hvert hår dere har på hodet 
har han talt. Frykt derfor ikke. Dere er 
mer verd enn mange spurver”
Dette minner meg på hvor mye Gud 
bryr seg om oss. Han har så stor 
omsorg, at Han gav sin sønn, Jesus 
til soning for oss. Det ble vi også 
minnet om da vi feiret påske for kort 
tid siden. 

 Jan Erik Ødegård

Ikke en spurv til jorden 
uten at Gud er med. 
Ikke en sjel mot døden 
uten hans kjærlighet! 
Ikke en blomst er visnet, 
ikke en tåre falt 
uten at Gud vet om det, 
han som er over alt.
 
Tro det når stormen herjer 
bladløse vintertrær! 
Tro det når brenning bryter 
over de nakne skjær! 
Tro det når ubeskyttet 
midt i en kamp du står. 
Tro det når helt alene 
du med en smerte går.
 
Tro det når noe brister 
uten å vokse frem. 
Tro det når noen mister 
det som var alt for dem! 
Tro det når håp går under 
uten å reise seg: 
Ikke en spurv til jorden! 
Det er et ord til deg.

T. Ingeborg Prytz Fougner

Min salme
JAN ERIK ØDEGÅRD
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Ingen kjenner orgelgalleriet i Nedre 
Eiker kirke bedre enn Nils Kristian. 
I 40 år har tjenesteplassen hans vært 
der. Selv om kantoren ikke er den 
mest synlige ved kirkelige handlinger, 
mumler menigheten «i dag spiller ikke 
Nils Kristian,» hvis en vikar trakterer 
orgelet.

Ved innsettelsen første januar 1981, 
formante avtroppende organist, Ragnar 
Holmen, menigheten til å stelle pent 
med organisten, for da blir han lenge! 
Når Nils Kristian nå har valgt å fratre, 
får vi tro at Nedre Eiker menighet har 
stelt pent med ham! Til det har Nils 
Kristian følgende kommentar: 

Man bør ikke jobbe på ett og samme sted 
for lenge, mener flere. Men når man har 
et så fint sted å arbeide som her i Nedre 
Eiker, har det ikke vært så viktig å se 
etter noe annet. Greie arbeidsforhold, 
ikke minst, selv om det ble en god del 
søndags- og kveldsarbeid. Kanskje dette 
er årsaken til at det bare har vært fem 
organister her på 161 år? Siden barn 
og ektefelle etablerte seg med skole og 
jobb, var det ikke mange andre steder 
som fristet. Sentralt og by-nært er det 
også. Og nå er en relativ folksom “land-
kommune,» blitt Drammen Vest. Jeg har 
hatt et godt arbeidsfellesskap med en 
rekke prester, ansatte og frivillige me-
darbeidere i menigheten og organister 
rundt omkring. 

Det har skjedd mye i Nedre Eiker disse 
årene og en stor utvikling i menigheten. 
Kor for barn, unge og voksne ble dannet, 
kirkelig kulturvirksomhet ble utviklet og 
antallet ansatte økte, for eksempel med 
diakon og trosopplærer. 
Nils Kristian liker å mimre, men nå 
avbryter jeg: 

De fleste kjenner deg 
som musiker og alt-
mul ig-mann,  men 
har du noen talenter/
egenskaper/hobbyer 
som du ikke har «delt» 
med oss?
Jeg er veldig orgel-
interessert, - og det 
har medført en god 
del stemming og stell 
av  ins t rumentene 
opp gjennom årene. 
Ellers så har jeg laget 
et slags instrument 
hjemme, et såkalt 
samplet “orgel,” hvor 
jeg “henter ned” digitale “opptak” av 
fine instrumenter som så igjen lar seg 
spille på og gir fin lyd i stua. 
Har nok til tider hatt ønske om ei hytte, 
det blir vel neppe noe av. Men i litt 
over 10 år har vi hatt bobil, - dvs. en 
“rullestue”. Den har vi hatt stor glede av 
selv om det ikke akkurat blir det samme 
som en helårs hytte. 

En gang var det mekking og oppussing 
av bil, med feks. bytting av motor som 
tok litt oppmerksomhet. Dette førte også 
til at jeg laget et par motoriserte biler til 
ungene. Og så liker jeg nok “duppedit-
ter” og å snekre.. 

Hvorfor valgte du å bli organist? 
Var odelsgutt og skulle vært bonde, 
men det ble mye musikk, derfor valgte 
jeg den veien i stedet.  Som veldig 
sang- og musikkinteressert, begynte jeg 
tidlig å spille i kirkelige sammenhenger 
hjemme i Sandefjord. Til jul f.eks. hadde 
vi blåse-ensemble hjemme på gården 
hvor min dirigent-onkel Helge instruerte 
8-10 musikanter i stua på juledagen. Ble 
veldig tidlig fascinert av salmer, kirke-

musikk og orgel. Fikk undervisning av 
organistene i Sandefjord og av fars fetter 
i Brunlanes før jeg begynte med videre 
kirkemusikk-studier.  

Hva fikk deg til å søke Nedre Eiker og 
hva visste du om bygda? 
Jeg var ikke veldig kjent med Nedre 
Eiker, men jeg spilte her en gang i 1972 
da elever fra Danvik folkehøyskole 
var i kirken. Så jeg visste at det var 
en virksom menighet og et fint sted. 
Det var nok også på grunn av bo - og 
arbeidsforhold vi søkte hit. Vi var i 
Røyken og mistet leiligheten som var 
knyttet til jobben som Thorun hadde. 
Her fikk vi tilbud om leie et hus i 
Hokksund, av prosten i Eiker, Rudolf 
Helmersmo. Der bodde vi i 5 år før vi 
kjøpte hus i Mjøndalen i 1985. Fikk fort 
et godt forhold til stedet som ikke lå så 
langt fra Røyken og Svelvik hvor mine 
svigerforeldre bodde. 

Hva har organisttjenesten betydd for 
deg?
Det har på en måte ligget der at jeg 
skulle drive med sang og musikk i 
kirkelig sammenheng. Det har “gått 

Ja, sånn er verden blitt, man er på fornavn med 
de fleste, til og med organister, eller rettere, 
kantorer, for nå er tittelen kantor.

Møte med 
Nils Kristian
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den veien” uten at jeg har gjort så store 
valg. Hadde tidlig et ønske og ‘kall’ om 
å være med og bringe ut Jesus-fortell-
ingen og evangeliet på en eller annen 
måte, gjerne gjennom sang og musikk. I 
gudstjenesten har orgelet og sangen spilt 
en viktig rolle. Det appellerte til meg. 
Dessuten var det bare naturlig lykke at 
broren min ble gartner/ bonde og at jeg 
ikke ble det.. 
Føler kirkemusiker-oppgaven i Nedre 
Eiker Menighet har vært meningsfull. 
Musikkmedvirkning, ledsagelse av 
sangen ved gudstjenester og kirkelige 
handlinger, korvirksomhet og me-
nighetsarbeid for øvrig, har opptatt det 
meste av min arbeidsdag. Det har blitt 
et ganske stort antall tjenester i løpet 
av disse årene, 
men det har gitt 
meg stor glede.

Har du opplevd 
spesielle utfor-
dringer eller 
opplevelser? 
Det har jo vært en del morsomme og 
spennende opplevelser underveis. Ofte 
i forbindelse med framføringer og ak-
kompagnement av kjente og ukjente 
solister i vielser og begravelser. Med 
både amatører og profesjonelle kan 
det være utfordrende, særlig når for-
beredelsestiden ble kort, men også 
hvis musikkønsker ikke var egnet eller 
gjennomførbare. Det er ikke alle som 
vil ha kirkelig repertoar. Andre trodde 
nok jeg greide å spille “alt”, og at man 
bare kunne «legge på en femmer».. 
Noen ganger har nok “Guds finger” 
vært til hjelp. Helt ‘håpløse’ fram-
føringer kunne bli kronet med: “Stor 
takk for en fantastisk opplevelse,” fra 
de pårørende.. En del improvisasjon ble 
det nok “etter hodet” hvor noter ikke 
eksisterte. Eller hvor jeg tidlig hadde fått 
et ønske fra den avdøde om en spesiell 
sang i dennes begravelse. Tenk deg, full 
kirke og “hjertet i halsen,” ingen solist 
kom! - og det endte med at jeg selv 
måtte synge ønskesangen som solo! Jeg 
hadde jo lovet det. Eller det hendte at 
brudefolk, pårørende og konfirmanter 
besvimte på varme dager. Jeg hadde 
god utsikt fra oven! I forbindelse med 
korvirksomheten har jeg mange gode 
minner. Jeg begynte med ungdomskoret 
Confession på Mjøndalen bedehus (før 

Young Community og Nets ble til). Så 
ble det 25 år med Nedre Eiker kirkes 
barnekor/jentekor, 7 år med menighets-
koret Omnibus og de siste 25-30 år med 
Nedre Eiker Kirkekor. 

Det har vært hyggelig å samarbeide med 
Samklang-koret, med Galleri-musikken, 
Solberg Musikkorps, Glenn Rhodén og 
med jazzbandet Norsk Linie. Vi har hatt 
arrangement med lokalkomponisten 
Per Stenbergs musikk, kirke-jubileer, 
innvielse av ny Mjøndalen kirke i1983, 
nytt hovedorgel i 1988, nytt kororgel gitt 
av banken og innviet ved visitas i 2000, 
ny kirkekjeller i 2010. Vi har hatt tor-
vgudstjenester og Nedre-Eiker-synger 
arrangement med Jo Vestly som inspi-

rator, jubileer med ur-
framførelser av Jostein 
Dalebøs musikk, f.eks. 
Alt  dette har vært 
hyggelige opplevelser.
Ellers så møtte jeg jo 
mange flere fine sa-

marbeidspartnere underveis også; 
for eksempel korister, musikanter og 
medarbeidere som trofast har møtt til 
gudstjenester, opptredener og øvelser. 
Det har vært inspirerende å kjenne at 
mange andre også hadde gleden av 
det vi drev med. En del musikk og 
salmetoner til lokal bruk har også blitt 
til igjennom årene. F.eks. nye melodier 
til eldre tekster, eller til tekster av en 
lokal skribent. 

Hva for planer har du med pensjonist-
tilværelsen? 
Barn og barnebarn må jo få mer 
oppmerksomhet nå, - håper også at 
Korona’n snart slipper taket så vi får 
sjansen til å reise litt mer. Så prøver jeg 
å utvide ei snekker-bu. Liker å lage noe. 
Kanskje blir det mer dreiing? Som nevnt 
har jeg et “hjemmelaget” digitalt orgel 
og øver en god del. Så hvis helsa holder 
en stund til, ønsker jeg fortsatt å spille. 
Kanskje vikariere av og til for min gode 
etterfølger Runar.

Stor takk, Nils Kristian! Vi har satt 
stor pris på deg og den tjenesten du har 
beriket Nedre Eiker med! 

 botr

Dikt
Venner, kamerater, kompiser
kommer i mange varianter:

leikekamerater og fotballkompiser,
barndomsvenner, studiekamerater 

og bokvenner
venner for livet
hjertevenner

ferievenner og turvenner
besøksvenner, brevvenner og 

telefonvenner 
smittevernsregler er ingen hindring –

vi kjenner dem på ærligheten
 på tillitsfullheten og holdbarheten

på ganglaget
noen er som blåveisen

dukker opp etter en lang vinter
med et smil om munnen

noen går med deg i sol og regn
i skodde og kulde

noen prater tett og livlig
noen bare er der i
nærheten, lyttende

noen sier ja når det trengs og
nei

når det trengs
holder deg i handa

når det trengs, noen
har gått ut av tida, men vi har dem

med oss, som
fargestriper i sjelen

grått, blått, fiolett og rødt

skulle så gjerne ha samlet dere alle
skulle ha sett dere

i øynene, hørt stemmene, kjent
håndtrykkene, bare koronaen 

er over så …
og dagene kan møte oss

med vidåpne dører 

                         Reidar Lund

Føler kirkemusiker-
oppgaven i Nedre Eiker 
Menighet har vært 
meningsfull. 
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Spor av Gud.. 
Ho står den kvite symra, den fyrste blom i år
der like innpå snøen i sine tronge kår.
Ho står i kvite klede, så fager som ein brud.
Sjå henne vel i auga. Då har du skoda Gud.

Har du sett en blomst i øynene noen gang? Og oppdaget at – 
nettopp der – kan du møte Gud? Anders Hovden opplevde 
det sånn. Han er forfatter av verselinjene du nettopp leste. 
Og om du har det sånn som ham, om du kan se skjønnheten 
og undrene som stadig skjer i naturen omkring oss, da kan 
resultatet bli glede og begeistring over vår store Gud som 
har skapt alt dette. Vår Gud, som er så stor og så mektig, 
men samtidig så nær i alt det små. 

Og oppdager du dette, ligger et vell av glede foran deg 
videre denne sommeren. Den kvite symra har blomstret 
av for flere uker siden, men nye blomster kommer stadig. 
Se på dem! Da ser du spor av Gud. Og blomsten har et 
budskap til deg:

Eit bod fra himmelriket, ein fatig, liten svein
som helsar frå Gud Fader: Du er min perlestein!
Du – Guds perlestein. Tenk på det! La blomstene minne 
deg om det! Og la lengslene få leve i deg.
Å Gud, du ser mitt hjarte og all min vesaldom!
Kle sjeli i din nåde, så kvit som denne blom!

Her er en liten hilsen til deg fra noen av blomstene Gud har 
øst ut over bygda vår. Bildene er tatt i her i Nedre Eiker. 
Og hver plante er helt spesiell (akkurat som du også er):

1. MARIANØKLEBÅND
Marianøklebånd blomstrer tidlig på våren. Den har flere 
vakre navn, som dvergnykkel, teblom og himmelsnyk-
kel. Den er en gammel legeplante, og uttrekk fra planten 

skal bl.a. virke slimløsende, 
hostedempende, beroligende, 
krampeløsende og betennelsesh-
emmende.  

2. MARIKÅPE
Marikåpe hører til roseslekten, og 
det finnes en rekke ulike arter av 
den i Norge. Planten er blitt kalt 
kvinnenes beste venn, siden den 
kan være til hjelp både under gravi-
ditet, fødsel og under klimakteriet. 
Den er også en fin urt for huden og 
fordøyelsen, og til heling av sår. 

3. JONSOKKOLL
Jonsokkoll er formet som et bitte lite tre, noe som gjør den 
lett å kjenne igjen. Den liker seg ved åker og eng, der den 
blomstrer i mai/juni. Den er en robust liten plante, som er 
funnet i fjellet opp til 1400 meter over havet, og enkelte 
forekomster er observert helt nord til Varanger.

4. KNOLLERTEKNAPP
Dette er en plante i erteblomsfamilien. Den kan bli 10-35 
cm høy, og den er spiselig. Unge skudd kan brukes i salat, 
og skudd og blomster kan brukes til garnityr. 

5. GJØKSYRE
Gjøksyra – også kalt gauksyre – blomstrer hele sommeren. 
Den lager fine tepper i skogen, de hvite blomstene har lilla 
striper, og bladene er formet som trekløver. Om natten 
og i regnvær lukker blomsten seg og henger ned. Både 
blomsten og bladene er spiselige, og har vært brukt mot 
en rekke sykdommer, som f.eks. mot feber, urinveisplager, 
nyresykdommer og treg mage. Utvortes har den blitt brukt 
på sår, utslett og på tannkjøttbetennelse.
 

 Vigdis Hartberg Buhagen

1.

2. 3. 4. 5.
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Så sitter vi her med mer enn de anbefalte 
to meters avstand mellom oss, han 
bak et stort skrivebord og jeg midt i 
en sofa. Dette “vi” er prestevikaren 
Elling Erichsen og for tiden fungerende 
sokneprest, og “jeg” er intervjueren. 
Han har allerede vært her et snaut halvår, 
for han begynte i tjenesten 1. januar og 
skal være så lenge vi har bruk for ham, 
sier han.

Jeg ber ham si litt om seg selv. -Jeg 
er pensjonist etter mange års tjeneste 
i forsvaret. Der er pensjonsalderen 60 
år. Nå er jeg tilbake i kjente trakter, jeg 
er jo gammel buskerudgutt! På grunn 
av tjenesten har jeg bodd mange steder 
rundt om i landet. Da jeg ble pensjonist, 
kjentes det naturlig å bosette seg i 
området Oslo – Drammen, i nærheten 
av barna. Vi valgte Åros og har bygd 
hus der. Og vi har hytte på Tempelseter.

Men du hadde jo oppvekstårene i 
Hokksund? Ja, jeg kom til Hokksund i 
12-årsalderen. Et godt sted å vokse opp. 
Den gangen var det snø hele vinteren. 
Jeg gikk mye på ski. Holtefjell er jo 
flott! Tolv år gammel ble jeg med i Ten 
Sing i Vestfossen med Roar Røkeberg 
som leder. Han var da 21 og studerte 
teologi. Det var ei viktig tid. I løpet av 
det første året ble jeg overbevist om at 
Jesus lever! Den bevisstheten har jeg 
ennå. Så det er flott, etter nesten 50 år, 
å komme til Nedre Eiker hvor Roar har 
vært prest i bortimot 40 år!

Selv om vi bodde i Hokksund, gikk 
jeg på ungdomsskolen i Vestfossen. 
Vi ble bussa dit. Jeg hadde også en fin 
konfirmasjonstid. Den unge presten 
Leif Thoresen var folkelig og tett på oss 
ungdommer. Han var forbilledlig, og så 
holdt han så korte prekener! Videre ble 
det Hokksund gymnas, men etter andre 
klasse brøt jeg av og var et år i Seattle 
i USA. 

Hvorfor valgte du 
å bli prest? -Etter 
gym var jeg et 
år som ettåring i 
Asker, et viktig år. 
Da året var omme, 
utfordra presten 
meg til å bli prest. 
Selv hadde jeg 
ikke tenkt  den 
tanken. Jeg tenkte 
vel heller at prest 
skulle jeg ikke 
bli, jeg så jo hvor 
travelt prestene 
hadde det. Likevel 
begynte jeg på Menighetsfakultetet i 
1978. Jeg ønsket å bygge en bro mellom 
folk og kirke, vise folk inn i kirken, vise 
at de hører til der. Så jeg ble ordinert 
i Haug kirke i 1986, til tjeneste som 
vernepliktig prest i forsvaret og jeg var 
stasjonsprest på Kjevik et år.  Siden var 
jeg tre år i Gjerdrum med mye konfir-
mant- og ungdomsarbeid. Men i 1990 
ble jeg feltprest på Heistadmoen. Det ble 
flere år i forsvaret enn jeg hadde tenkt, 
helt fram til 2017. Jeg hadde et avbrudd 
1995 – 96 da jeg var kretssekretær i 
Buskerud KFUK-M, og så tilbake til 
forsvaret. I 14 år var jeg også leder for 
prestetjenesten i Heimevernet. Forsvaret 
er møteplass for mennesker med ulikt 
ståsted og man skal være prest for alle. 
I mange av samtalene jeg hadde, var 
jeg den gode samtalepartneren om det 
vanskelige som skjedde i livet. Presten 
er ikke terapeut, men samtalene kan ha 
en terapeutisk virkning. Presten kan du 
snakke med om alt.

Hva betyr prestetjenesten for deg? 
-Det er et privilegium å være prest 
fordi en får forkynne evangeliet om 
den oppstandne Kristus til mennesker i 
alle aldre. En konfirmant på Zoom fikk 
spørsmålet: Hva er det viktigste du har 
lært i konfirmanttimen i dag? Han svarte 
forbilledlig: 

At Jesus er midt iblant oss! Derfor er 
sakramentsforvaltningen sentral. Jesus 
er til stede i dåpen i ord og vann og i 
nattverdens brød og vin. Privilegerte 
møtesteder utenfor det rent gudstjen-
estelige, er å gå et stykke livsvei 
sammen med medmennesker, blant 
annet med etterlatte ved gravferder der 
en kan forkynne håpet om et liv etter 
døden. Selv kan jeg ikke svare på alle 
spørsmål de har, men jeg kan vise dem 
Kristus og ut fra det blir det opp til dem 
å finne svarene. 

Er det noen spesielle utfordringer i en 
corona-tid? -Jeg liker å være tett på folk, 
på menigheten. Nå er det bare det aller 
nødvendigste vi kan gjøre. Menneske-
møtene blir borte. Kirkene er stengte, 
dåp og nattverd kan vi ikke forrette. Da 
er det flott at vi i Nedre Eiker har dyktige 
folk som kan strømme gudstjenestene. 
Men det kan ikke erstatte de levende 
gudstjenestene i kirkerommet.

Intervjurunden nærmer seg slutten, men 
før jeg gir meg, må jeg spørre om Elling 
har noen hobbyer eller interesser utenom 
det å være prest: -Å ja da! Jeg liker å 
være fysisk aktiv. Gå turer, gjerne hver 
dag. Skiturer, seiling, fotografering, og 
– være farfar!

 botr

Bli kjent med 
Elling Erichsen

Presten er ikke terapeut, men 
samtalene kan ha en terapeutisk 
virkning. Presten kan du snakke 

med om alt.
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Nedre Eiker menighet - Høsten 2021

Kultur
arrangement

Tirsdag 12. oktober. 

Kl 19.00 på Nedre Eiker 
menighetssenter.

TEMAKVELD OM 
PSYKISK HELSE.

«Å være voksen med ADHD.»
Runar Reknes deler sine erfaringer med oss.
Musikalsk innslag ved søskenparet Anne Kristine og 
Runar Reknes.
Vi spiser kveldsmat sammen.
Fri entre. En gave tas imot med takk.
Arr.: Diakoniutvalget og kulturutvalget i Nedre Eiker 
menighet.

Torsdag  
21. oktober.

Kl 19.00 i Nedre 
Eiker kapell. 

BLÅ TIME
En kveld med ord 
og toner i vårt vakre 
kapell.
Kaffe og boller 
ved utgangen.
Fri entre. En gave 
tas imot med takk.
Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet.
 

Søndag 28. november.
Kl 19.00 i   
Nedre Eiker kirke.

KONSERT MED 
GUNHILD BONDEN
Entre kr 200 ved inngangen. 
Kontant eller Vipps.

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

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

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

KROGSTAD STORBAND: VÅR JUL
(varighet 1 t 20 min.)
Velkommen til VÅR JUL. Vi er 17 musikere med 
Lise Mette Lindland på vokal og har spilt både for 
kongen og dronningen og i hundrevis av private og 
offentlige arrangementer. Nå gjentar vi suksessen 
og den fine opplevelsen fra 2019. Gjestesolister er 
bl.a. damene i Showkompaniets Juleshow. Musikalsk 
ledelse Trond Nilsen. Arr:: Krogstad storband.

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

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

Denne sommeren er det ti år siden angrepet 
på regjeringskvartalet og Utøya. Nedre Eiker 
kirke vil være åpen fra 12-14 og fra kl 18-20 
denne dagen. 

Sammen med alle kirkene i Norge vil 
kirkeklokkene ringe fra kl 12.00-12.05.
Følg med på nettsiden www.nedreeikersiden.no  
og f.b for mer informasjon når tiden nærmer seg.

Hilsen til 
Nedre Eiker 
menighet
Hei!
Jeg heter Marte, er 31 år, og fra midten 
av juni skal jeg begynne som kateket i 
Nedre Eiker menighet. 
Jeg har vokst opp i Agder og i Skien i 
Telemark (fra jeg var ca. 11 år). Jeg har 
vokst opp med et nært forhold til kirken 
som barn og ungdom med blant annet 
kor, klubb og søndagsskole, noe jeg har 
tatt med meg videre i livet. 

Bakgrunnen min er en mastergrad 
i pedagogikk med fokus på barn i 
barnehage- og skolealder og foreldresa-
marbeid. Etter studier i Trondheim og 
på Lillehammer, deltok jeg som frivillig 
i trosopplæring mens jeg tok KRLE-
studiet på Menighetsfakultetet. Det å få 
være med som frivillig, inspirerte meg 

og ga meg et ønske om å jobbe med 
trosopplæring og undervisning i kirken.
Nå har jeg jobbet i til sammen 3 år 
som menighetspedagog-vikar, først i 
St. Johannes menighet i Stavanger og 
de siste årene i menighetene Greåker, 
Holleby, Soli og Tune i Sarpsborg. 
Her har jeg jobbet med trosopplæring 
for barn og unge mellom 0 og 18 år, 
konfirmantundervisning og ledertrening 
med nye ungdomsledere. Når jeg har 
kommet ordentlig i gang i jobben i 
Nedre Eiker, skal jeg også ta et siste 
år med praktisk-kirkelig utdanning for 
å kunne bli vigslet til kateket. Det blir 
også nye og spennende oppgaver som 
jeg gleder meg til å gå i gang med. 

Noen ord om interesser/ fritid: Jeg er 
veldig glad i sang og musikk, har sunget 
i ulike kor i mange år og spilt piano. Jeg 
er også glad i å lese, være ute, og å være 
sammen med familie og venner.
Jeg gleder meg til å komme til Nedre 
Eiker, og å bli kjent med staben og alle 
menneskene her. Gjennom de digitale 
møtene med folk i menighet og stab, har 

jeg fått et godt inntrykk av menigheten 
og arbeidet her, og jeg gleder meg til å 
møte dere på ordentlig i juni! 

  Hilsen Marte Kinserdal

Markering i kirken 

22. juli
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Strømmede gudstjenester
Hittil i 2021 har vi hatt gudstjenester 
nesten hver søndag. Selv om det i hele 
perioden har vært sterke begrensninger 
på hvor mange som har kunnet delta på 
gudstjenestene, har alle hatt et tilbud om 
å oppleve gudstjenesten. Det har vi fått til 
ved at gudstjenestene har vært strømmet. 
Du har kunnet følge gudstjenesten 
enten på facebook eller Youtube. Hvis 
du trenger teknisk hjelp til å få koblet 
opp, står vi klare til å hjelpe deg. Og 
dersom du har lyst til å hjelpe til med 
strømminga, trenger vi mannskap. Meld 
deg gjerne. Vi fortsetter å strømme gud-
stjenester til det ikke er begrensninger på 
antall deltagere på 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.

Bemanning
Mannskapssituasjonen i staben er fortsatt 
noe preget av vikarløsninger. Sokneprest 
Ida er fortsatt sykmeldt, men vi har et 
håp om at hun er tilbake hos oss etter 
sommeren. Det gleder vi oss til. Kapellan 
Andreas har pappapermisjon til slutten 
september. Vi gleder oss også til han er 
tilbake igjen.

I mellomtiden er prestetjenesten løst med 
vikarer, og vi er svært fornøyde med 
vikarene. Elling Erichsen er fast vikar 
og er fungerende sokneprest. Ellers er 
vikarene Einar Salvesen, Solveig Aas 
Kristiansen, Marie Pleym og Johan 
Vilhelm Eltvik. Tusen takk for god 
innsats til alle.

Vi har ansatt ny kateket, og vi har gledet 
oss veldig til Marte Kinserdal startet hos 
oss 15.06. Vi kommer tilbake med en 

NYTT FRA

Menighetsrådet

Hurra - det er sommer!

nærmere presentasjon av Marte i neste 
nummer av menighetsbladet. Alexander 
Glestad skal ha ferie og pappapermisjon 
fra 04.06. og kateketvikar Ola Sørensen 
fyller Alexanders jobb som trosop-
plæringsmedarbeider fram til 22.11.

Ofringer
Koronatida har ført til mange endringer 
også økonomisk. Vi har færre inntekter 
enn før pga at ofringene bare foregår 
på Vipps. Frivillige gaver kommer inn 
på bankkonto. Tall fra regnskapet viser 
at ofringer og gaver i perioden jan -mai 
fra 2019 til 2021 har gått ned med 60%. 
For oss er nedgangen dramatisk. Når 
virksomheten etter hvert skal tilbake 
til normal drift, er vi nødt å skaffe økte 
inntekter for å opprettholde aktiviteten.

Vi oppfordrer derfor til at flere blir med 
enten på ofringene hver søndag eller 
ved å gi gaver til menigheten på Vipps 
(#79522) eller på konto 2220 31 04980. 

 Ivar Bj Haare
Menighetsrådsleder

Høytidsdag i 
Nedre Eiker kirke

Søndag 13. juni ble en høytidsdag utenom 
det vanlige i Nedre Eiker kirke. For første 
gang på lang, lang tid ble det mulig å 
holde gudstjeneste for 65 mennesker pluss 
tjenestegjørende! For første gang hindret 

ikke smittefaren kirkekoret i å delta. Og 
i tillegg kunne vi for første gang siden 
coronaen lammet alle sosiale aktiviteter, 
samle oss til en enkel kirkekaffe etter 
gudstjenesten. Riktignok utendørs og bare 
med en kroneis til kaffen eller brusen, 
men for en lettelse, glede, inspirasjon og 
forhåpning! 
Men dagen var så mye, mye mer! Allerede 
i begynnelsen av gudstjenesten hilste leder 
i menighetsrådet, Ivar Bj Haare, vikar-
prest Johan Vilhelm Eltvik velkommen. 
Han kan vise til en mangeårig internas-
jonal tjeneste for ten sing-bevegelsen og 
KFUK/M. Prekenen hans ble i grunnen 
ikke avsluttet, men motiverte til å møte 
fram ved neste anledning for å høre 
fortsettelsen!

Gudstjenesten var annonsert som avskjed 
for organist og kantor i hele 40 år, Nils 
Kristian Bonden. Han har nådd pensjon-
salderen og menigheten har mye å takke 
ham for. I den anledning møtte familien 
hans også. Litt orientering om hva som 
skulle skje, hadde de fått på forhånd. 

Etter velsignelsen og de ni klokkeslag, 
tok personalansvarlig hos kirkevergen, 
Eva Trogstad ordet. Hun bar fram en 
helt spesiell takk fra kirkevergen, og 
overrakte, til stående applaus, medaljen 
for lang og tro tjeneste fra «Det kongelige 
selskap for Norges vel.» 

Leder i menighetsrådet, Ivar Bj Haare, 
takket på vegne av menigheten og 
overrakte et ikon med motivet “Kvinnen 
ved brønnen”, det samme som i kirkens 
altertavle. 
Fra koret Omnibus og orgelkomiteen som 
arbeidet fram orgelet i kirken, hilste Tone 
Furevik og overrakte blomster.

Som nok en overraskelse for Nils, hadde 
nåværende kantor Runar Reknes, fått 
Gunhild med kunstnernavnet Gil Bonden 
til å synge: O, store Gud, når jeg i undring 
aner -. Barn, barnebarn og svigerbarn 
sluttet seg til og de fikk hele menigheten 
med på refrenget: Da bryter lovsang i fra 
sjelen ut: Takk store Gud!

 botr 
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April 2021
Eiker Arkiv og Solbergelva i Bilder har 
fulgt prosessen med hvordan mange 
gravstøtter på kirkegården blir skiftet ut, 
og hvordan nye kommer på plass. Det vi 
har vært opptatt av, er at noen gravminner 
bør forbli på kirkegården som et tidsvitne 
på gravstøtte- og gravminnehistorien. 
Mange gravsteiner er hugget og bear-
beidet av steinhuggere fra Vinnes og 
Solbergelva. De hentet granittsteiner i 
nærliggende steinbrudd, og bearbeidet 
disse etter kundens ønske og behov. 
Flere hundre av disse gravstøttene er 
destruert, da en ikke har mulighet til å 
ivareta gravminner av eldre dato, og som 
ingen fester lenger.

Det er svært hyggelig å oppdage at 
gravplassbetjeningen på Nedre Eiker 
kirkegård etter eget initiativ, i ledige 
stunder og på dugnad, har satt i stand en 
liten plass med historiske gravsteiner. 
Samlingen representerer en over 160 år 
lang gravminnetradisjon som ville blitt 
borte. En flott måte å bevare deler av 
en kirkegårdskultur på, og en steinhug-

gers arbeid med støttene. De historiske 
gravsteinene ligger på nedre kirkegård, 
nederst i vestre hjørne.
 
I denne sammenheng søkte Solbergelva 
i Bilder og Eiker Arkiv om økonomisk 
støtte gjennom Spiremidlene til Spare-
banken Øst til restaurering av fem 
gravminner som fremdeles er intakte 
ute på kirkegården. Vi fikk et positivt 
svar høsten 2020, da det ble innvilget 
120.000 kr til dette prosjektet. Arbeidet 
med oppussingen vil skje i løpet av våren 
2021. Det vil også bli produsert en infor-
masjonsplakat om de historiske stenene 
som er samlet inn og tatt vare på.

Gravminnene som prioriteres denne 
gangen er: Graven etter Hovel Helset, 
som var fabrikkeier ved Solberg Bo-
muldspinderi, Rydgrens gravminne 
– han var spinnerimester ved Solberg 
Bomuldspinderi, Doktor Kamstrup og 
hans nærmeste families gravminne – 
Kamstrup var eier av Solberg Gods og 
medeier i Solberg Spinderi og sykepleier 
Anna Skavang, som var en av stifterne 

av Lutherske Menighetssøstres Forening. 
Anna Skavangs gravsted er det eneste 
gravsted på kirkegården der steinen har 
innhugget flerfarget emblem.

Vi retter en takk til Sparebanken Øst for 
økonomisk støtte og interesse for denne 
oppgaven, og for all hjelp fra Robert på 
kirkegården. Buskerud Monument har 
påtatt seg restaureringen, og ble ferdig 
med Helsets og Rydgrens gravsted i 
mars 2021. Deretter står de andre for tur. 
Informasjonsplakaten kommer i løpet av 
høsten 2021.
 
Hvert år gir Sparebanken Øst millioner 
av kroner tilbake til lokalsamfunnet. 
Vi støtter små og store prosjekter med 
midler fra vårt samfunnsutbytte, som er 
en del av bankens overskudd. Jo bedre 
det går for banken, desto mer penger kan 
vi gi bort til dem som trenger det.

 Tekst og foto: Gjermund Glittfjell
  Tilrettelegging: Magne Grønvold

Historiske gravstøtter Nedre Eiker kirkegård 2021: 

Sparebanken Østs “Gavetildeling fra 
Spire” redder gravminner

Tor Morten Aga, fra Buskerud Monument, ved Helsets gravsted før restaurering, og fra samlingen av historiske gravminner 
på kirkegården. Foto: Anne Gallefos Wollertsen 
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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 høsten 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 
Høstplan 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

September: 6.,13., 20. og 27.
Oktober: 18. og 25.

November: 1., 8., 15., 22. og 29.

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

E-post: gk763@kirken.no

HØSTENS 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.

Alt du trenger er å være glad i sang og musikk! 
 

Det er lov å komme en gang eller to for å sjekke om
dette er noe du har lyst til å være med på. 

 
Vi har øvelser annenhver onsdag og synger i 2.

gudstjenester hvert halvår. Høstsemesteret øver vi
på Nedre Eiker menighetssenter og vårhalvåret øver

vi i Mjøndalen kirke. 
 

Har du lyst til å
bli med i kor? 

 

Vi gleder oss til å se deg! 
Øvelsene starter: 

 

Øvrige øvelser er: 1.9, 15.9, 29.9, 13.10,
27.10, 10.11, 24.11 og 8.12

Nedre Eiker Soul Children er et barnekor
for deg som går i 4-7. klasse 

Nedre Eiker menighetssenter 
onsdag 18. august kl. 18:00-20:00. 
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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
HØSTEN 2021

Torsdag 26. august kl. 11.00.
Andakt, bevertning, utlodning.

Torsdag 30. september kl.11.00.
Andakt, bevertning, utlodning
Torsdag 28. oktober kl. 11.00
Andakt, bevertning, utlodning

Torsdag 25. november kl 11.00
Andakt, bevertning, utlodning.

Alle hjertelig velkommen.
Arr. Nedre Eiker menighet

UTLEIE av lokaler

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.
Samlingene ledes av diakonene Ivar Nygård og Gudrun Klingsheim.

For spørsmål:   
Gudrun: 90 92 73 30
Ivar: 90 7003 70

Bærer du på en sorg?

BILDEHJØRNEHJØRNE
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Thomas W. Røkeberg er glad i å 
ta bilder. Denne gangen har han 
fotografert i kornåkeren en nydelig 
sommerdag!
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STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! 
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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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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

Annonser hos oss du også!

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
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Nedre Eiker menighet
Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 98 91 00 

Nettside: www.nedreeikerkirken.no • Kontortid: Mandag-fredag, kl. 9-15

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

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

Kirketjener og   
gravplassarbeider 
Toril Schou Moe
E-post: 
tm255@kirken.no

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

Kirketjener
Heidi Tokle Poverud

Kirkeverge
Svein Askekjær
Arbeid:  32 98 91 00
E-post: 
sa727@kirken.no

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

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

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

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

Fotograf
Thomas W. 
Røkeberg

Kapellan
Andreas Aspeland 
Svalheim
Kontor: 32 98 91 23 
E-post: aa553@kirken.no

Trosopplærings-
medarbeider
Alexander Glestad
Kontor: 32 98 91 33
E-post: 
ag226@kirken.no

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

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

Vikar trosopplærings-
medarbeider
Ola Sørensen  
Kontor: 32 98 91 33
E-post: os556@kirken.no

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

32 98 91 22

Neste nummer kommer i november 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

Livets gang
DØPTE
Mikael Halseth
Adrian Halseth
Eda Marie Halseth
Carl-Hartvig Øksnes Ellingsen
Elijah Dæhlen Lyhus
Ron Olav Helstrup Larsson
Sander Orvedal-Finnerud
Gabriel Bekkevold-Andersen
Emma Eriksen
Axel Wærstad Nisja
Nora Aanes Palmgren
Olivia Haron Sveum
Mathias Hære
Emmelin Olsen
Hedda Fyrand Engelkor
Sondre Skar-Jæger
Benjamin Helgevold Tjugum

DØDE
Robert Ryghseter
Finn Roar Eriksen
Unni Helen Hvidsten
Ann-Kristin Gedde
Greta Brekke Thorkildsen
Aud Winni Nilsen
John Georg Rygg
Odd Skogmo
Evelyn Martha Andersen
Odd Arne Berg
Arild Hansen
Arild Juell Hassel
Bjørg Andersen
Anne Marie Brandt
Kari Saastad
Randi Marie Rasmussen
Sigurd Jansen
Magne Syvertsen
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Søndag er kirkedag!

 6. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
04.07.2021- kl 11:00
Fellesgudstjeneste 

 7. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke
11.07.2021 – kl 11:00
Fellesgudstjeneste

 8. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
18.07.2021- kl 11:00
Fellesgudstjeneste 

 9. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke
25.07.21 – kl 11:00
Fellesgudstjeneste

 10. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
01.08.2021 - kl 11:00
Fellesgudstjeneste 

 11. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke
08.08.21 – kl 11:00
Fellesgudstjeneste

 12. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
15.08.2021- kl 11:00
Gudstjeneste 

 13. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
22.08.2021- kl 11:00
Gudstjeneste 

 Vingårdssøndagen
Mjøndalen kirke
29.08.2021 - kl14:00
Torgmesse

 15. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
05.09.2021- kl 11:00
Gudstjeneste 

 16. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
12.09.2021- kl 11:00
Gudstjeneste. 4-års bok

 Nedre Eiker kirke
18.09.2021 - kl 10:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

 Nedre Eiker kirke
18.09.2021 - kl 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

 17. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
19.09.2021 - kl 10:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

 17. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
19.09.2021 - kl 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

 17. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
19.09.2021 - kl 14:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

 Nedre Eiker kirke
25.09.2021 - kl 10:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

 Nedre Eiker kirke
25.09.2021 - kl 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

 18. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
26.09.2021 - kl 10:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

 18. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
26.09.2021 - kl 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

 19. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
03.10.2021 - kl 11:00
Høsttakkefest

Velkommen!

Aimée Hatland Midtskogen
Aleksander Rustad
Alexsandra Rafada Siegwarth
Amalie Aadnevik
Amalie Teige Grosvold
Amanda Zachariassen Ulsbøl
Andrea Hegg Riegels
Andrea Skeide
Andreas Handberg
Andreas Saksen
Anine Brandtzæg  Gedde
Anna Sofia Vestnes
Ariel Isabella Kristiansen 
Dokken
Benjamin  Oldebråten
Camilla Jensen
Celina Gundersen Slotte
Christian  Aleksander Evju
Christian  Wilthil
Dina Helen Westby Johan-
nessen
Edvart  Fjeld Løkra
Eirik Morgan Brastad
Elias Nyhus Løkken
Elin Bolghaug
Eline Lande Skretteberg

Eline Roa Gran
Elise  Groth Flatebø
Emil Vesterlund
Emilie Gamst Stubberud
Emma Bermingrud Nordås
Emma Forsberg Rosendal
Emma Johnrud Madsen
Fredrik  Jansson
Frida Marie Reitan
Frida Sandum Christoffersen
Gabriele  Vapsva
Gustav Meyer Nilssen
Halvard Green Kopstad
Hedda Emilie Andreassen
Hedda Neverdal
Helene Westbye Syvertsen
Henning Korsgård Nielsen
Henriette Molin Eidsberget
Henrik  Jørgensen
Iselin Obbekjær Hansen
Jarl Bøvelstad
Jesper Thorsland-Vindtorn
Johannes Bjøre Løkka
Jon Oskar Ebbestad
Jose David Waldimarsson

Kasper Seim Krogh
Kasper-Elias Solvang 
Basserud
Kristiane Støle Flystveit
Lea Sofie Haugaasen
Lene Haugen
Magnus Holmen
Maiken Sollie Skjørdal
Marie Lesley Rype Fawcett
Marius Bergland Pedersen
Marius Eilev Sporbeck
Marius Jensen
Martin Sørensen Grelland
Martine Fjeldstad Pettersen
Martine Steen Fjeld
Mathea Vid Skipa
Matheo Magnussen-Karlsen
Mathias Gunerius Helliksen
Mathias Petterson Jensen
Mathias Ullern Fridlund
Mats Strandbråten
Mattis Hvidsten Arnesen
Mengxuan  Lin
Michael Korneliussen Storheil
Mikael Våge Sandvold

Minna Alette Aarbgogh 
Oskarsson
Nikoline Kvamsø Kristiansen
Noah Schrøder-Tollefsen
Nora Furulund Knutsen
Pernille Hæhre-Jørgensen
Petter Teien
Philip Solheim Disen
Pia Alexandra Stormo 
Syvertsen
Remi Tobias Dybdal Jørgensen
Rikke Korneliussen
Ron Olav Helstrup Larsson
Samuel Tande Johansen
Sander Andreassen Solvoll
Sandra Eknes Fjeldheim
Selma Solsrud Sveen
Silje Grette Nilsen
Thea Adelena Jørgensen
Tuva Borgersen Holst

Konfirmanter 2021


