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AV DEN NYINNSATTE SOKNEPRESTEN

I LIVETS NAVN står vi på...

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Det er snart vår! Jeg 
er av de mennesker 
som teller ned til 

tiden da vårblomstene bryter seg 
fram i åpne snøfrie flekker og lyser 
mot meg og sier:” Vi klarte det! Vi 
klarte det i år også!” 
På samme tid er det fastetid, som er 
tiden før påske. 
I kirkens historie har man prøvd å 
fokusere og holde fram og holde 
fast ved kjernen i den kristne tro i 
denne tiden: Jesus, som mot all men-
neskelig forstand klarer å overvinne 
ondskap og død for livets skyld, for 
menneskehetens skyld, for min og 
din skyld. Det er kraft i dette budska-
pet. Vårblomstene minner meg om 
disse utrolige kreftene. Jesus gjorde 
det for oss i Livets navn! 
I Livets navn står vi på.

I Livets Navn.
I livets navn skal løgnen senke  
 våpen 
I livets navn skal håpets frø slå rot
I livets navn skal fredens vei stå  
 åpen
For dem som tør å gå i livets navn.
I livets navn skal åkrene gi grøde
I livets navn skal frukter modnes  
 fram
I livets navn skal alle få sin føde
Fra denne jord vi fikk – 
 i livets navn
I livets navn skal vannmakt bli til  
 vrede
I livets navn skal retten stå ved lag
I livets navn skal kildevell av 
 glede
Gi kampen kraft og mot – 
 i livets navn

I livets navn ble Gud et barn, 
 vår like
I livets navn ga han sitt liv for oss
I livets navn skal nå hans 
 rettferdsrike
Bli synlig gjennom oss – 
 i livets navn. 
(Frå IKO sin songbok: Syng Håp)

  Ida Etnestad

Menighetsrådet har 
oppgaver og ansvar 
på mange områder. 
Kirkelovens §9 gir 
følgende hovedan-
svar i rådets arbeid:
- Sørge for vekst og 

næring til det kristelige liv i me-
nigheten og at  Guds ord forkynnes.
- Omsorg for syke og døende.
- Sørge for å gi døpte dåps-
 opplæring.
- Sørge for gode tilbud til barn 
 og unge.
Årsrapporten for 2016 som me-
nighetsrådet  og de ansatte har utar-
beidet ble vedtatt i møte 21.02.2017. 
Rapporten viser at Nedre Eiker 

menighet er en aktiv menighet med 
mange gode tilbud til alle alders-
grupper. Nedre Eiker menighet 
har god økonomi, men for å opp-
rettholde gode tilbud trenger vi økte 
inntekter. De ansattes lønn og drift 
og vedlikehold av kirken og kirkeg-
ården er fellesrådets ansvar, men det 
øvrige kapitalbehovet må vi skaffe 
selv. Derfor har menighetsrådet ved-
tatt at vi skal fornye givertjenesten 
vår. Har du lyst til å bli med som fast 
giver, kan du henvende deg til en av 
oss i menighetsrådet eller til kontoret 
på menighetssenteret for å få mer 
informasjon. Skjema for påmelding 
til givertjenesten finner du annet 
sted i bladet. Vi trenger stabile faste 
inntekter for å opprettholde gode 
tilbud og er glade for både små og 
store faste bidrag. På gudstjenesten 
har vi hver søndag ofring til forskjel-

lige formål. Mange har lite kontanter 
i lomma, og vi har derfor anskaffet 
oss bankterminal og VIPPS som be-
nyttes til ofringen i gudstjenestene. 
Vi ser at dette gir noe økte inntekter 
enten offeret går til menighetens 
arbeid eller til eksterne formål.

2016 ble et år preget av skifte av 
mannskap blant ansatte. Sokneprest, 
menighetssekretær og trosopp-
læringsmedarbeider er nye i Nedre 
Eiker menighet. Vi takker for stor 
innsats av dem som sluttet!

Så er det en stor  glede å ønske 
nye medarbeidere hjertelig vel-
kommen til menigheten vår. Me-
nighetssekretær Ina og trosopp-
læringsmedarbeider Alexander 
begynte i jobbene sensommeren 
2016 og er godt i gang i sine roller. 
Sokneprest Ida begynte i jobben i 
januar i år. 
Utover våren inviterer Nedre Eiker 
menighet til mange gudstjenester, 
konserter og en bibelkveld. Gustava-
damene varter opp med nydelige 
vafler og kaffe. Arrangementene 
er til for deg, så ta sjansen og stikk 
innom. Påsken er snart her og kon-
firmasjonene nærmer seg også. 21. 
mai arrangeres torgmesse i Mjøn-
dalen for 7. år på rad. Vi ønsker 
velkommen til både gudstjenester 
og andre arrangement. Det hadde 
vært hyggelig om enda flere enn før 
benyttet sjansen til å bli bedre kjent 
med Nedre Eiker menighet.

En riktig god påske og en flott vår 
ønskes deg fra menighetsrådet!

   Ivar Haare
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Fortell litt om deg selv!
Jeg er født i Oslo, men da jeg var fem, 
flyttet familien til Holmestrand og bodde 
der til jeg var ferdig med videregående. 
Mor døde da jeg var 13, men far på 
90, lever ennå. Jeg har to eldre søsken. 
Mens jeg bodde hjemme, var jeg aktiv i 
Norges kristelige student- og skoleung-
domslag og i Nordmisjonens ung-
domsarbeid. Det var et godt 
ungdomsmiljø og foreldrene 
våre åpnet hjemmene sine for 
oss unge så vi hadde steder 
å treffes og være sammen. 
Og i denne sammenheng ble 
jeg motivert til å studere teologi. Etter 
videregående var jeg ettåring i Nord-
Rana menighet. Året etter begynte jeg 
på Menighetsfakultetet, men var usik-
ker på om det var prest jeg skulle bli. 
På slutten av studietiden ble jeg kjent 
med Oddvar og ble gift med ham. Jeg 
ble leder for Ten Sing Norway i KFUK-
KFUM sammen med Oddvar og kjente 
at det var der jeg hørte hjemme.
Etter praktikum i 1991, reiste vi til Sand 
kommune på Søre Sunnmøre. Der ble 
jeg ordinert og der ble de to eldste barna 
våre født. Våren 1995 flyttet vi til Førde 
der Oddvar ble kirkeverge og jeg pros-
tiprest, og i 1997 ble vår yngste født.

Og så ble du kretssekretær i 
KFUK-KFUM?
Ja, i 2000 ble jeg spurt om å bli krets-
sekretær i Sogn og Fjordane krets 
av KFUK-KFUM. Det betydde mye 
reising og jeg ble godt kjent i kretsen. 
Jeg ble kjent med mange og arbeidet 
KFUK-KFUM driver og var med på å 
tilrettelegge og inspirere til dette ung-
domsarbeidet både i møter, arrangement 
og leirer.

Etter noen år valgte du å gå tilbake til
prestetjenesten?
Det kom til et punkt da jeg innså at 
jeg ikke kunne fortsette med dette. 
Det er ikke mange som står 16 år 
som kretssekretær. Jeg fikk lyst til å 
gå inn i en prestetjeneste igjen, som 
menighets-prest. Etter 26 år til sammen 
på Vestlandet og nær Oddvars familie, 
følte jeg for å komme nærmere min 

familie, jeg har jo nevnt far på 90 som 
fremdeles bor i Holmestrand. Men jeg 
angrer slett ikke på de 26 årene vestpå! 
Det er selvsagt røtter som nå må dras 
opp, og vi har venner der borte som vi 
vil holde kontakten med.  Og så er vi jo 
inne i en ny fase av livet. De to jentene 
våre bor i Oslo og sønnen vår går på 
folkehøyskole. Oddvar fortsetter som 
kirkeverge i Førde, men kommer når 
det blir jobb for ham, så foreløpig må 
vi bo hver for oss.

Hvorfor falt valget på Nedre Eiker?
Jeg kan svare med et motspørsmål: 
Hvorfor ikke? Våren 2016 var jeg klar 
for prestetjeneste, for jeg har et kall 
til å arbeide i Den norske kirke. Og 
et sted i den nedre delen av Tunsberg 
bispedømme ville bringe meg nær-
mere slekt og familie. Alle sogn rundt 
Holmestrand var stort sett ukjente for 
meg, men det var ledig både i Røyken 
og Nedre Eiker. Jeg bad og håpet på en 
avklaring. Så ble jeg innkalt til jobbin-
tervju og utfallet ble Nedre Eiker, en ny 
kommune og et nytt fylke og at jeg nå 
er kommet midt mellom hjem og barn.

Hva er ditt førsteinntrykk av 
menigheten?
Etter bare syv dager føler jeg at Nedre 
Eiker er en menighet som kan mye, har 
ambisjoner, viser åpenhet og har gode 
medarbeidere. Jeg er blitt godt mottatt  
og orientert av staben, samtidig trenger 
jeg litt tid til å sette meg inn i rutiner og 
skikker, skrevne og uskrevne regler. Jeg 
må gå en «sokneprestskole.» Det har 

vært godt å få delta på gudstjenester 
så langt. Jeg liker kirkerommet og 
kirkekjelleren er jeg kjempebegeistret 
for. Her er gode kontorlokaler, korte 
avstander og få kirker å betjene. Til jul 
fikk jeg jubileumsboka så jeg har lest 
meg opp og forstått at kirken har en 
viktig funksjon i bygda.

Som prest må du gi mye av deg selv, 
hva får du tilbake?
Jeg er opptatt av å gi, men også åpen 
for å ta imot. Dette oppnår jeg i sam-
vær med folk, gjennom forberedelser 
der jeg rett og slett taler til meg selv og 
oppbygger meg selv. Jeg er glad i alle 
aldersgrupper. Bønnen er åndedrettet. 
Jeg er avhengig av bønn både for egen 
del og for tjenesten jeg står i. Alt jeg 
lærte som kretssekretær, kan jeg ta med 
inn i presterollen. Jeg er en lagspiller og 
har ikke behov for å fremme bastante 
oppfatninger, men har meninger og 
kan skjære igjennom når det er nød-
vendig. Vi er et arbeidsfellesskap, skal 
utfylle hverandre og gjøre hverandre 
gode på det vi driver med, være gode 
medspillere.

Hva er din visjon for arbeidet?
Menigheten har jo allerede en visjon, 
«en glede for hele folket» den er det 
godt å arbeide ut fra og løfte opp og 
fram. En frelser er født, la oss gå og 
finne ham både «gjetere» og «vismenn» 
så vi blir kjent med ham, den levende 
Kristus, både barn og voksne. Det 
går en linje fra det humoristen Ajax i 
Stavanger Aftenblad skriver om jula, 
at her kommer vi med de små armene 
til Jostein Gaarders «Julemysteriet» der 
han skildrer det lange toget som ender 
i Betlehem. Englene var der og sang 
for alle!

Og så til slutt, hva er dine hobbyer eller 
interesser?
Jeg er glad i å gå turer og være ute i 
friluft. Jeg er ingen treningsfantast, 
men liker å være ute. Jeg liker å lese, 
følge debattprogram og er avhengig av 
nyhetene, liker å være på konserter, gå 
i museer og reise. Jeg er sosialt anlagt 
og liker å være sammen med folk. Hva 
mer? Jo, jeg liker å følge med i sporten 
og er i så måte klar over hvor jeg nå er, 
men heier på Sogndal selv om jeg her 
må være forsiktig med det!
Familien betyr selvsagt også mye, og 
venner. Jeg vil holde kontakten med 
Førde! Nå ser jeg fram til å bli kjent 
med folk her. Jeg er nok en analytisk 
og grublende type, og vil prøve å struk-
turere forholdet mellom arbeid og fritid. 
Men jeg vil møte alt med åpent sinn. 
    TB

Nedre Eikers
  nye sogneprest,
  IDA

 Nå ser jeg 
 fram til å bli 
 kjent med folk 
 her.
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NYTT FRA
KIRKEVERGEN

STELL AV
GRAVSTED

Skilsmissen mellom 
Den norske kirke og 
Staten er et faktum
I det øyeblikk vi skrev 
2017, var Den nor-
ske kirke ikke lenger 
underlagt et statlig 
departement, men op-

prettet som et eget rettssubjekt og 
en selvstendig offentlig virksomhet.  
Alle biskoper, proster, prester, an-
satte på bispedømmekontorene og i 
Kirkerådets administrasjon, gikk fra 
å være statsansatte til å være ansatte 
i Den norske kirke. Finansieringen er 
fortsatt statlig, men fra og med 2017 
skal alle driftskostnader betjenes av 
det rammetilskudd staten overfører til 
Den norske kirke. Tilskuddet ble langt 
lavere enn det kirken hadde utredet 
som et behov, så sparekniven tas i bruk 
fra første stund. For oss lokalt betyr 
dette først og fremst at våre prester har 
fått ny arbeidsgiver. For fellesrådets 
virksomhet betyr det at de økonomiske 
tilskuddene vi får fra staten, hoved-
sakelig til trosopplæring, reduseres noe. 
Reduksjonen håndterer vi greit med små 
justeringer, så vårt trosopplæringstilbud 
fortsetter på samme nivå som tidligere. 
Viktigst av alt er at vi fortsetter å være 
den samme lokalkirken som tidligere.  
Alle kirkens medarbeidere står fortsatt 
sammen i arbeidet, enten vi er prester, 
fellesrådsansatte eller frivillige medar-
beidere!
   

Når kommunene vedtar å slå seg sam-
men og danne en ny storkommune
Nedre Eiker kommune vedtok i desem-
ber 2016 å gå sammen med Drammen 
og Svelvik og eventuelt flere kommuner 
om å danne en ny storkommune. Som 
en konsekvens av denne kommunesam-
menslåingen følger også sammenslåing 
av fellesrådenes virksomhet i de opp-
rinnelige kommunene.  Den nye kom-
munen vil måtte etablere et nytt fellesråd 
bestående av representanter fra samtlige 
sokn. Det nye fellesrådet vil forvalte 
oppgavene gitt i Kirkeloven for den nye 
kommunen.  I praksis betyr dette at det 
vil skje en virksomhetsoverdragelse fra 
fellesrådene i eksisterende kommuner 
til fellesrådet i den nye kommunen pr. 
01.01.2020.  Virksomhetsoverdragelsen 
vil omfatte alle ansvarsområder som 
påhviler de enkelte fellesrådene i dagens 
kommunestruktur.
Kirkevergene og fellesrådene i Svelvik, 
Drammen og Nedre Eiker har opprettet 
kontakt om konsekvensene av kom-
munesammenslåingen. Det er en stor 
jobb som skal gjøres i fellesskap i tiden 
som kommer og fram til sammenslåin-
gen er et faktum.  Heldigvis finnes det 
erfaringer med slikt arbeid flere steder 
i vårt bispedømme, hvor vi kan hente 
mye kunnskap om prosessen.
I øyeblikket vet vi ikke med sikkerhet 
hvordan kommunekartet vil se ut til 
slutt. Det er sannsynlig at enda flere 
kommuner skal inn dannelsen og opp-
byggingen av den nye kommunen.  
Fylkesmannens innstilling til departe-
mentet omfatter som kjent flere enn 
de tre kommunene som nå har vedtatt 
å danne ny storkommune. Vi vil i de 

neste 2 – 3 årene være i en utviklings- 
og endringsprosess. Samtidig skal vi i 
denne perioden ivareta alt arbeidet som 
ruller og går på normal måte og som 
fortsatt skal gjøre det til og med 31. 
desember 2019.
I det politiske forliket som omhandler 
kommunereformen forutsettes det at 
alle ansatte overdras til den nye kom-
munen i form av en virksomhetsover-
dragelse pr. 1.1.2020. Dette innebærer at 
alle ansatte beholder sine rettigheter og 
plikter som fremgår av arbeidsavtalene. 
Samtidig vet vi at enkelte stillingstyper 
kun kan innehas av 1 person i den nye 
kommunen.  For kirkens del dreier dette 
seg om stillingen som kirkeverge.    
Det er viktig å understreke at Nedre 
Eiker kommune IKKE skal innlemmes 
i Drammen kommune, men at Svelvik, 
Drammen og Nedre Eiker (og kanskje 
også flere kommuner) skal danne ny 
kommune sammen.  Dette gjelder også 
for kirkelig fellesråd – vi skal bygge noe 
nytt sammen med Svelvik og Drammen!  
Vi står foran spennende utfordringer og 
masse arbeid!  Og kirkevergen i Nedre 
Eiker er overbevist om at dette arbeidet 
vil gi oss mulighet til å bygge noe som 
er positivt og solid for oss som står i 
kirkens tjeneste i Nedre Eiker!  Vi er en-
dringskompetente og går inn i arbeidet 
med mye mot og stolthet og optimisme!

  Eva Trogstad
  kirkeverge

Det er mulig å bestille stell av gravstedet 
du har ansvar for.
Mange som har ansvar for et gravsted, 
bor et stykke unna gravplassene våre 
eller synes det er vanskelig å komme til 
gravstedet så ofte man ønsker på grunn 
av dårlig helse.
Den som har ansvar for et gravsted, har 
ansvar for at det stelles og ikke er til 
sjenanse for andre. Dette innebærer også 
klipping av gress tett inntil gravminnet.
Nedre Eiker kirkelige fellesråd tilbyr 
mulighet for å inngå gravstellavtale 
som innebærer at det blir plantet på 
gravstedet 3 ganger i grøntsesongen 
(mai-oktoer), og at det blir vannet og 
kantklippet regelmessig. 
Det blir plantet stemorsblomster om 
våren, så fort været tillater det. Ste-

morsblomstene byttes ut med som-
merblomster i siste halvdel av juni og 
når høsten kommer blir det satt ned 
lyng. Stellavtale forutsetter at det er 
vanningskasse på gravstedet. Dette kan 
dere ordne selv eller dere kan bestille 
det hos oss.

Priser: 
• Stell av gravsted ca. kr 1.500 pr. år 

• Vanningskasse inkl. nedsetting
 ca. kr 1.500 (engangskostnad)
Ta kontakt med oss ved eventuelle 
spørsmål eller hvis dere ønsker papirer 
tilsendt.  
Tlf. 32272332, merete.lange@neiker.no
 Det ligger også informasjon ute på vår 
hjemmeside:  www.kirkeneinedreeiker.
no  Merete Lange
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Den første bibelkvelden er torsdag 
20. april kl. 19 i kirkekjelleren, 
Nedre Eiker kirke. Dette blir en 
kveld der vi skal more oss og ut-
forske ulike aspekter ved Bibelen. 
Gjennom en seksjon med «Visste 
du at…» vil du få vite ting om Bi-
belen som du kanskje ikke var klar 
over før. 
OG så blir det en stor Quiz-konkur-
ranse, der vi skal forsøke å tromme 
sammen et lag av leke og et lag av 

????????????
- det var en hard og langvarig kamp før Nedre Eiker kirke ble innviet i 1860
- kirken ble tegnet av drammensarkitekten Wilhelm Hanstein
- kirken har unike glassmalerier utført av den glemte kunstneren Carsten Lien  
- kirkens krypkjeller ble gravd ut til kirkens 150-årsjubileum og nå er et flott 
 forsamlingslokale
- det er 100 år siden kapellet ble bygd
- kapellet ble ombygd og dekorert av Carsten Lien
- Carsten Lien har utførtde fantastiske glassmaleriene i kapellet
- kapellet ble kalt en liten katedral
Dette og mye mer kan du lese om i jubileumsboken 

FOLKEKIRKEN I BYGDEFOLKETS HJERTER
En flott gavebok, og for alle som vil bli bedre kjent med en del av bygdas rike historie.
Anbefales også som lesestoff i vinter- og påskeferien!
Boken selges i kontortiden på Nedre Eiker menighetssenter og koster kr 300,-

VISSTE DU AT

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Hendene til faren min
Han arba med jord 
da han var femten
han arba med jord 
da han var søtti
Plantene mellom hendene hans
kunne ingen telle
Håndfuller med jord
i pottene 
omkring røttene
plantene må ha kjent
omsorgen i hendene hans
veslegutten i meg husker
handa hans over kjakan min
nesten som slitt
sandpapir

Hendene til mora mi
tråkka rundt i deigen
velta den opp og 
rulla den rundt
og deigen sukka
av velvære, og siden
tørre renner av deig langs
neglebånda, fingrene hennes
over kinnet mitt
fingrene hennes
ved halsen min
lovte brød til kvelds
og jeg
skulle få 
skalken
   R.L.

Hender

lærde bibelkjennere, og se hvem som 
vet mest om hva. Publikum skal også 
få delta.  Videre blir det allsanger, og  
Gustavas kafé med kaffe og vafler.
Den andre kvelden er torsdag 21. 
september kl. 19 i Nedre Eiker 

kirke. Denne kvelden får vi besøk 
av Helga Samset, en av Norges 
beste profesjonelle fortellere. Hun 
vil framføre en forestilling hun har 
kalt «Jakob - veien hjem er lang». 
Dette er en fortelling hun har job-
bet med i over to år, og hun sier om 
forestillingen: «Han lurte broren sin 
og rømte landet.
Han sloss med Gud og brukte et 
helt liv på å komme seg hjem. For-
tellingen om Jakob fra det gamle 
testamentet er henrivende og sterk. 
Den gir et usminket bilde av en 
familie som går i oppløsning, og spør 
etter Gud langt mer enn den sva-
rer.»  Dette blir en kveld du sent vil 
glemme! Sett av datoen allerede nå! 

Bibelkvelder i2017
Vi skal ha to bibelkvelder 
dette året – det blir to 
spennende kvelder!

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Søndag 7. mai 2017 kl. 1000 
Maren Helene Røste Andersen 
Tuva Helen Andersen
Lasse Røisli Bak
Mia Boily-Jacobsen
Sondre Martinsen Filtvedt
Lars Willy Johannes Fredriksen
Ida Gislerud 
Scott Halvorsen
Amalie Madsen Larsen
Helene Nestaker
Sanne Elise Aarbogh Oskarsson
Frida Enger Rustad 
Oskar Price Selstø
Martine Andersen Skarpås
Christiane Stenmark
Marte Svenneby Svendsen
Christine Trandem
William Wilthil

Søndag 7. mai 2017 kl. 1230 
Vanessa Evjen Camarena
Fredrik Enerstvedt- Smedberg
Mathias Roa Gran
Emil Aleksander Espegard Holst
Kasper Bergene Karlsen
Magnus Edward Krol-Petraborg
Dina Magnussen
Tobias Midje
Jenny Moe
Alexander Brurberg Selbo
Sunniva Skeide
Oda Fagerlid Sønju
Knut Tore Thoresen Yttrie

Konfirmasjon i Nedre Eiker menighet 2017
Lørdag 13. mai 2017 kl. 1000 
Kaja Kristin Berget
Patrick Bergstrøm
Karoline Bernth Borchgrevink
Sara Børresen
Julia Furhovde
Viktoria Sif Gudmundsdottir
Petrea Gudmundsdottir
Kasper Rygg Hennum
Inger Lise Strand Herlofsen
Anders Larsen Høiås
Torodd Klausen
Mathias Mørk Kløvig
Nora Brattaule Kristiansen
Amelie Møller
Silje Rolfsnes
Emilie Tangen

Lørdag 13. mai 2017 kl. 1230
Erle Austdal Aabrekk
Maria Erla Arnarsdottir
Helene Uhl Bakke
Mats André Canander Bellika
Ine Marie Edquist Berg
Tomas Edland Formo
Veronika Fridheim
Jonas Solovic Furuseth
Martine Brandtzæg Gedde
Simen Haug
Merete Kristiansen Hjalland
Gard Egon Joranger Jonassen
Zandra Østheim Larsen
Hedda Fjeldheim Lein
Tuva Nilssen

Erika Remme
Christian Mark Kiss Sundgot
Victoria Syvertsen
Thor Martinius Glimsdal Temte
Maja Alice Vik
Sofie Brandal Ødegård
Nora Åsen

Søndag 14. mai 2017 kl. 1100 
Ida Dahlmann Andersen
Adrian Dahlmann Aschjem
Mikkel Dahlmann Aschjem
Ludvig Magnus Fredriksen
Nicolai Arnold Grelland
Lone Østmo Halfdansen
Benedicte Kalrud Henricks
Vilde Bjerke Ingebo
Sander Green Kopstad
Sophie Lundhaug Kristiansen
An–Marie Leius
Martin Løvdokken
Eline Martens
Stine-Lotte Ringnes
Andrine Gjessing Skogly
Caitlin Henriette Trulsen
Vilde Østerdahl

Maria, Maria! Du fulgte Guds kall –
Ave Gratia Plena!
da Jesus ble født i en tarvelig stall.
Soli Deo Gloria!

Maria, Maria! Din lodd og din del –
Ave Gratia Plena!
da smerten ved korset ble sverd i 
din sjel.
Soli Deo Gloria!

Maria, Maria! Du gir oss et bud –
Ave Gratia Plena!
at Kristus er veien til livet i Gud.
Soli Deo Gloria.

Ave Gartia Plena – Vær hilset du 
høyt benådede.
Soli Deo Gloria – Gud alene æren.
    botr

MARIA BUDSKAPSDAG (år 26. mars)
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Påskelunsj 
i påsketiden for 
flyktninger på 
nedre eiker 

menighetssenter 
torsdag 27. april

Torsdag 27. april inviterer Nedre 
Eiker menighet til påskelunsj på 
Nedre Eiker menighetssenter.
Samlingen er for flyktninger som 
nylig har kommet til Nedre Eiker 
kommune.
Vi har siden 2008 hatt et fint samar-
beid med læringssenteret i kom-
munen om jule- og påskelunsjene.

Har du lyst til å være sammen med 
oss denne dagen?
Vil du hjelpe til med å:
dekke bord, lage lunsj, vaske opp, 
skyss, den lille praten rundt småbor-
det?

Ta kontakt med diakon Gudrun 
Klingsheim: 
Tlf: 90 92 73 30/ 32 27 23 28

1. januar 2017 skjedde det en viktig 
endring av forholdet mellom Staten og 
Den norske kirke. Kirken overtok opp-
gaven som arbeidsgiver for prestene 
og de ansatte i bispedømmerådene og 
de sentralkirkelige rådene. Rundt 1600 
medarbeidere har gått fra å være stats-
ansatte til å bli kirkelig tilsatte. Her i 
Nedre Eiker gjelder det de to soknepres-
tene og de to kapellanene. 
Dette er den største organisatoriske 
endringen av Den norske kirke siden 
reformasjonen, et tydelig skille mellom 
stat og kirke, slik de statlige myndighe-
tene uttrykker det. 
Det siste hundreåret har staten overført 
stadig nye ansvarsområder til organer 
for Den norske kirke. I 1920 fikk vi 
menighetsråd, deretter fulgte innføring 
av bispedømmeråd i 1933. I 1934 ble 
Bispemøtet formalisert og i 1984 ble 
Kirkemøtet opprettet. Ny kirkelov som 
blant annet regulerer forholdet mel-
lom kommunen og menighetene, kom 

Kvinneforeningen
GUSTAVAS ETTERFØLGERE
MØTEKVELDER VÅREN 2017

Nedre Eiker menighetssenter 
annenhver torsdag kl. 19.00

(oddetallsuker)

Kvinneforeningen består av en gjeng 
med muntre damer i alle aldre. Sosialt 
samvær med strikketøy og snakketøy i 

skjønn forening.

Kontaktpersoner 
Merete Lange 454 66 758

Anne Aanestad 916 41 185
Toril Schou Moe 995 78 470

Gunnlaug Bollerud 950 20 469

02. mars, 16. mars, 30. mars,
27. april, 11. mai, 08. juni

Velkommen til damer i alle aldre!

i  1996  og 
de kirkelige 
fellesrådene 
ble opprettet. 
De endrin-
gene som nå 
skjer, er en 
konsekvens 
a v  g r u n n -
lovsendring-
ene fra 21. mai 2012. Den norske kirke 
er nå blitt et selvstendig trossamfunn og 
eget rettssubjekt med Kirkemøtet som 
øverste organ. 

Hva vil vi merke til dette? 
Befolkningen og menighetene vil 
sannsynligvis merke lite. Heller ikke 
for prestene er virkeligheten blitt an-
nerledes, bortsett fra at man må skrive 
reiseregning på et annet skjema og får 
en annen lønnsslipp.
Det er fortsatt kommunen som finan-
sierer de grunnleggende funksjoner i 
den lokale kirke. De kirkelige felles-
rådene er de samme, og kirkegårds-
forvaltningen er uendret. Og det er 
fortsatt staten som bevilger penger til 
prestetjenesten, bispedømmerådene og 
de sentralkirkelige organer. På samme 
måte som fellesrådene siden 1997 har 

hatt et selvstendig forvaltningsansvar 
for midlene som bevilges fra kom-
munen, får nå Kirkemøtet et selvstendig 
forvaltningsansvar for midlene som 
bevilges fra staten.

Forandringer i nær framtid?
Viktige samfunnsendringer som ligger 
foran oss vil få konsekvenser for kirken. 
Siden den lokale kirke finansieres 
med bevilgninger fra kommunen, vil 
kommunereformen også bli en reform 
for den lokale kirke. De kirkelige 
fellesrådene er på kommunenivå. Når 
kommuner slås sammen, slås kirkelige 
fellesråd sammen. Regjeringen har vars-
let at Staten skal gjennomgå sin tros- og 
livssynspolitikk. Det kan få betydning 
for hvordan kirken finansieres.

Ny kirkelov 
En naturlig konsekvens av et tydeligere 
skille mellom stat og kirke, vil bli en 
endring av kirkeloven. I dag er kirke-
ordningen regulert i detalj av stortinget 
gjennom kirkeloven. Nå er det ventet 
at vi får en kortfattet rammelov, og at 
det blir Kirkemøtet som vedtar kirke-
ordningen.

Kirkens oppgave er den samme 
som før
Stortinget har gitt Den norske kirke en 
spesiell forankring i Grunnloven: Den 
norske kirke, en evangelisk-luthersk 
kirke, forblir Norges folkekirke og 
understøttes som sådan av staten (§16). 
Det viser at staten i sin religions- og 
livssynspolitikk sørger for at det finnes 
et tilbud om gudstjenester og kirkelige 
handlinger i ethvert lokalsamfunn i 
Norge. Den norske kirke er representert 
i alle lokalsamfunn med kirkebygg og 
ansatte, slik vi kjenner det her i Eiker-
bygdene
Den norske kirke fremstår i dag enda 
tydeligere som et trossamfunn. Opp-
gaven er den samme som før – å for-
midle evangeliet til alle som ønsker å 
høre det og betjene befolkningen med 
kirkelige handlinger. Det skjer gjennom 
gudstjenester med forkynnelse, dåp og 
nattverd, og gjennom bryllup og be-
gravelser. Trosopplæringen for barn og 
unge og konfirmantundervisningen er 
helt sentral for at nye generasjoner skal 
vokse opp med kunnskap og tilhørighet 
til vår kristne tro.
Endringene mellom stat og kirke gjør 
kirken fri fra staten, men ikke fra folket! 
Den norske kirke vil fortsatt være en 
folkekirke som formidler vår kristne tro 
på hvert sted i landet vårt, til alle som 
ønsker det.

Erik Haualand, Prost i Eiker

Endringer i Den norske kirke 1. januar 2017
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Nedre Eiker kirke vår 2017

kulturarrangementer
lllllllllllllllllllllllllllll

DEN HELLIGE 
ST ANTONIOS
I de første århundrene av kristendommens 
historie, søkte mange ut i ørkener, spesielt 
den syriske og egyptiske. Ved hjelp av 
stillheten og askesen, ville de leve et liv 
i kontemplasjon og bønn for å komme 
nærmere Gud. Etter  protestantisk syn var 
det virkelighetsflukt og isolasjon fra med-
mennesker. Men var det tilfelle? Selv om 
de levde som eremitter, ble de oppsøkt av 
mennesker som søkte åndelig veiledning, 
og fikk det.
Men det er St. Antonios som i ettertid har 
«fått æren av» å være opphavet til det vi 
kaller ørkenfedrene og -mødrene, og være 
forløperen til klosterbevegelsen.

Den hellige St. Antonios ble født ca år 251 i Egypt. Når vi kjen-
ner ganske mye til ham, skyldes det ikke minst den biografien en 
av hans venner skrev. Antonios’ foreldre døde da han var tyve år 
gammel og etterlot seg en ikke ubetydelig arv. Kort tid etter hørte 
Antonios en preken over Matteus kap. 19 der Jesus oppfordrer den 
rike unge mannen: Selg alt du har og gi det til de fattige, da får du 
en skatt i himmelen, kom så og følg meg. Prekenen gjorde inntrykk 
på Antonios, han tok den bokstavelig, solgte alt han eide og gav 
pengene til de fattige. I følge tradisjonen ble klosterbevegelsen 
født da det skjedde. Etter å ha blitt undervist av lærde, tok han ut 
i ørkenen for å leve som eremitt. Gjennom askese skulle kropp og 
sjel stilles åpne for Gud. Antonios erfarte at det var langt fra enkelt, 
harde kamper ventet. Men han gav ikke opp.

Etter hvert tiltrakk Antonios og andre eneboere flere til å følge deres 
eksempel. På 300-tallet var det faktisk tusener av eremitter i den 
egyptiske ørkenen, flest menn, men også noen kvinner. Et organisert 
fellesskap dem imellom eksisterte ikke. Det er i denne forbindelse 
at Antonios bryter sin ensomhet for å gi veiledning til de disiplene 
som hadde samlet seg om ham, og med det legge grunnlaget for det 
første klosteret. Munkene bodde spredd i egne celler, men møttes 
til gudstjenester og arbeid. Antonios selv valgte å bo i en fjellhule 
utenfor dette samfunnet, bare besøke det en gang iblant. I den hulen 
døde han i år 356, 105 år gammel, antakelig 17. januar.
Antonios regnes som helgen både i den østlige og vestlige kirke. 
Kort etter sin død fikk Antonios «den store» lagt til navnet.

Tanker og belæringer etter ørkenfedrene og mødrene ble samlet i 
en bok kalt: «Ord fra ørkenen». En annen arv fra ørkenen er den 
såkalte Jesusbønnen som har kommet til oss fra Østkirken i de se-
nere år: «Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg», 
som også kan ha tillegget: «en synder».  botr

Torsdag 20. april kl 19.00
Bibelkveld i kirkekjelleren.
Bibelquiz med mer. Ved bibelkontakt Vigdis Buha-
gen.Se egen omtale.

Søndag 11. juni kl 19.00.
Sommerkonsert i Nedre Eiker kirke.
Kirkekoret med sin dirigent Nils Kristian Bonden.

(Foreløbig for høsten.)
Torsdag 21. september kl 19.00.
Bibelfortellerkveld i Nedre Eiker kirke.
Helga Samseth:«Jakob – veien hjem er lang.»
Se egen omtale.
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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 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 vi-
dereutvikle menighetsarbeidet innenfor trygge 
rammer.  Gaver på over kr 500 pr. år kan du 
trekke ifra på skatten. Se neste side. 
    Menighetsrådet

KLIPP HER!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

Søndag 12. februar ble en høytidsdag for Nedre Eiker 
menighet. Vår nye sokneprest, Ida Etnestad, ble innsatt 
i embetet. Rammen om en slik begivenhet er spesiell og 
høytidelig. Selve innsettelsen ble foretatt av prost Erik 
Haualand, og leder av menighetsrådet, Ivar Bj. Haare, 
leste biskopens tilsettingsbrev. Han overrakte også en 
gave fra menigheten til Ida.Tilsatte og frivillige med-
arbeidere deltok i de rituelle handlingene. Kirkekoret 
medvirket og to ungdommer, Kristine Østerdahl og 
Karoline Nilsen, gav et utrolig vakkert sanginnslag. 
Salmesangen var god og fikk et betydelig løft av Robert 
Hendry på trompet.
Ordfører Bent Inge Bye representerte kommunen. 
Gledelig var det at mange av Idas familie og venner 
var til stede.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Menighets-
senteret. Trond Bollerud ledet samværet. Han bandt 
innslagene sammen, som seg hør og bør i Nedre Eiker, 
med dikt av Herman Wildenvey.
Mange ønsket å gi Ida en hilsen. Ordføreren hilste fra 
kommunen og overrakte blomster. I sin hilsen nevnte 
han Idas preken og poengterte hvordan ord kan virke i 
oss og mellom oss. Idas svigersønn, Sølve Styve Etnes-

en HØYTIDsDAG I neDRe eIkeR MenIGHeT

tad, fremhevet hennes gode egenskaper og fremførte en 
sang. Han er for øvrig dirigent for koret Mosaic som er 
kjent fra flere konserter i Nedre Eiker kirke. Fra NETS 
hilste lederen, Kevin Johnsen, med å synge «Du tar 
meg imot», TT-salmen fra 2014 (KFUK KFUM’s ung-
domssamling). Det var hilsener også fra stab, fellesråd 
og Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM.  TB
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Ja, jeg blir med på menighetens 
givertjeneste!

  Jeg ønsker å gi et fast beløp i måneden til 
  Nedre Eiker menighet!
Mottaker:  Mottakers kontonr: Beløp pr. mnd:
Nedre Eiker  2220 31 04980 Kr
menighet    
Beløpet kan legges inn som fast oppdrag i din 
nettbank.
Ønsker du at gaven skal registreres og gi skatte-
fradrag, trenger vi personnummeret ditt:

Navn: …………………………...………………………

Adresse: …………………………………..……...……

Postnr./sted: ……………………………………...……

Sted/dato: ………………………………………...……

Underskrift: …………………………………….………
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. Skjemaet 
leveres eller sendes til: Nedre Eiker kirkekontor, Stensethal-
leen 1, 3055 Krokstadelva. For mer info – se vår nettside 
www.nedreeikerkirken.no. Tusen takk for gaven du vil gi.

KLIPP HER!

K
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Innsamlingsaksjon 2017.
Tirsdag 4. april, på ettermiddagen, har konfirmantene 
dør til dør innsamling i vårt nærområde.
Ta godt i mot dem og støtt opp om et viktig arbeid:
Sammen for en mer rettferdig verden!
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neDRe eIkeR

Hva er Tro og Lys? 
Tro og Lys er et kristent fellesskap for men-
nesker med en utviklingshemming, deres 
venner og familie. 

Vi møtes ca. en gang i måneden i Nedre Eiker 

kirke. På samlingene lærer vi om en fortelling 
fra Bibelen,  synger og spiller sammen, vi 
bruker drama og lek.

Vi bruker også god tid til å spise sammen. 
Hver samling avsluttes med en gudstjeneste 
som er åpen for alle.

En gang i året drar vi på tur til Solsetra ved 
Hagatjern.
Vi er med i en større sammenheng. Hvert 
annet år møtes deltakere fra Tro og Lys-
gruppene i Norge til sommersamling (leir).

Gruppene er økumeniske, åpne for mennesker 
fra ulike kirkesamfunn, men også for men-
nesker som ikke har noen kirketilhørighet.

Det finnes grupper i hele verden. I Norge har 
vi 11 grupper. Tro og Lys-Nedre Eiker startet 
opp i september 2009

SAMLINGER FOR VÅREN 2017
Søndag 19. mars møtes vi kl 17.00  i Nedre Eiker kirkekjeller. 
Kl 19.00 feirer vi gudstjeneste i kirken.
Søndag 30. april er vi med på gudstjeneste i Nedre Eiker kirke kl 11.00.

Ønsker du å være sammen med oss?
Vi ønsker oss en eller flere personer som kan ta ansvar for å ordne kveldsmaten. Du trenger 
ikke være superflink til å lage mat.

Vi ønsker oss noen flere som kan være sammen med oss i dette flotte fellesskapet som vi er 
kjempestolte over at vi har i Nedre Eiker menighet.
Kontaktperson: Gudrun Klingsheim (diakon i Nedre Eiker menighet), 
tlf: 90 92 73 30/ 32 27 23 28, gudrun.klingsheim@neiker.no

PROGRAM 
Våren 2017

Torsdagene 30. mars, 
27. april og 

4. april.

Andakt, fellessang, bevertning og 
utlodning.

Møtene begynner kl. 11.00.
Velkommen til en hyggelig 

formiddag.

Hilsen Kirkeringen

Velkommen 
til formiddagstreff på 

Solberg kapell Fredtun
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AKTIVITETER  

I  MENIGHETEN 
MANDAG :
Babysang kl. 12.30 på menighetssent-
eret, kaffeservering fra kl. 12.00. 
Kontaktperson: Gudrun Klingsheim,
32 27 23 28
Mikrogospel (annenhver mandag), 
kl.18-19 på menighetssenteret,
kontaktperson Alexander Glestad 
32 27 23 33

TIRSDAG:
Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus 
kl. 17.30-19.00 for barn over 7 år.
Sangkoret Omnibus på menighetssen-
teret kl. 19.00. 

ONSDAG:
Morgensang i kirken kl. 08.30
Formiddagstreff på Krokstad bedehus 
kl. 11.00, Kontaktperson: G. Sviggum, 
915 61 716
Nedre Eiker kirkekor i kirken om våren 
og kapellet om vinteren, kl.18.30-20.00
Kontaktperson: Kantor Nils Kristian 
Bonden, 32 27 23 25

Soul Children (annenhver onsdag) 
kl. 18-20.
Kontaktperson: Ingeborg Skagestad,
32 27 23 23, 400 38 295.
TORSDAG:
Formiddagstreff på Solberg kapell
Fredtun kl.11.00 siste torsdag i
 måneden.
Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, 
menighetssenteret, torsdag kl. 19.00 i 
oddetallsuker.

Kontaktpers.: 
Toril Schou Moe 995 78 470, 
Merete Lange 454 66 758, 
Anne Aanestad 916 41 185.
FREDAG:
NETS i Mjøndalen kirke kl. 18.00
Kontaktperson: Knut Johan Finquist, 
32 23 68 63.

se oGså våR neTTsIDe
www.nedreeikerkirken.no 

KONFIRMANT 2018?
Er du en av dem som vil være konfirmant 
i Nedre Eiker kirke om ett år? 
Da har vi informasjon til deg her:
Vi sender brev med orientering i slutten av 
april. Denne orienteringen om konfirmas-
jonstiden, sendes til alle som står i vårt 
medlemsregister, dvs. til alle som er døpt i 
Den norske kirke og født i 2003. 
Om du ikke er døpt, er du likevel hjertelig 
velkommen til å være konfirmant hos oss. 
Ta kontakt slik at du får tilsendt informa-
sjon.
Informasjonsmøter med registrering skjer
i Nedre Eiker kirke tirsdag 30. mai 2017
kl. 1800 for dere som bor i Krokstadelva.
kl. 1930 for dere som bor i Solbergelva.
Er det noe du lurer på, 
så ta gjerne kontakt med 
kateket Ingeborg Skagestad
tlf 32 27 23 23 eller epost: 
ingeborg.skagestad@neiker.no

Gudstjenester i påske-
høytiden:
09. april: Palmesøndag kl. 11.00 i 
Nedre Eiker kirke
13. april: Skjærtorsdag kl. 18.00 felles i 
Mjøndalen kirke
14. april: Langfredag, 
Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00 i 
Nedre Eiker kirke
15. april. Påskenattsmesse kl. 23.00 i 
Nedre Eiker kirke. 
Dåp
16. april: Påskedag, 
Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 i 
Nedre Eiker kirke
17. april: 2. påskedag kl. 11.00 på 
Solberg kapell Fredtun

LAMMET – “Agnus Dei” symboliserer Sønnen. Lammet er et av de vanligste symboler på 
Kristus. Det kan blir fremstilt som offerlam, eller, som her, som det triumferende lam. Det tri-
umferende lam vender hodet bakover for å se etter sine venner. “Følg meg!” lyder kallet. Et av 
forbena holder korsmerket, seiersbanneret. Banneret har renhetens og kjærlighetens farger. 
Lammet står på en klippe som symboliserer den kristne kirke. Ut derfra renner de fire “evangeli-
ebekkene” som er det glade budskap som renner gjennom kirken Jesus følger sin menighet fra 
det høye og i hans navn går det glade budskap ut til alle folkeslag.
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Utleie av lokale. 
Passer ypperlig til minnesamvær, 
barnedåp, bryllup og jubiléer. 
Kontakt Gunn Zahl på 984 30 791 eller 
menighetskontoret for nærmere
informasjon. 

NEDRE EIKER 
MENIGHETS-
SENTER

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UTLEIE AV VEVSTUA
til dåp, konfirmasjon og familieselskap
Henvendelse på tlf. 993 20 804

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

T
H

O
M

AS BILDEHJØRNE

Salme nr. 163 av Edvard Hoem

No vaskar han føtene deira og tørkar dei varsamt med kledet. No vaskar 
han føtene deira og
minner om dette eine, at han, som er son av den høgste, er komen til oss 
for å tene. No vaskar han
føtene reine.

Slik lyfter han slaven til fridom. Han vaskar bort støvet frå vegen. Den 
livslange, strevsame vegen
skal ende hos han, i Guds rike. Og han som er son av den høgste, han 
bøyer sitt hovud mot jorda,
og slik blir han menneskets like.

Slik sprenger han tilværets gåte. Han bur seg til møtet med døden. Han 
tener fordi han er herre.
Han bøyer seg ned for å sone. Han førebur gudsrikets orden: Dei siste 
skal vere dei første. Den
minste skal stå ved hans trone.

Skjærtorsdagssalme
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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

Fristende kaker til alle 
anledninger!

www.bakerklausen.no
Tlf.: 32 23 16 00

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

lyst til å 
hjelpe til med 
kirkeskyss?
Det er flere i vår menighet 
som har vanskeligheter med å 
komme seg til kirken. Nedre 
Eiker menighet ønsker derfor 

å etablere kirkeskyssordning.
Vi trenger flere som kan dele på denne oppgaven. Hvis 
du kan tenke deg en slik oppgave, ta kontakt med diakon 
Gudrun Klingsheim. Tlf: 32 27 23 28 eller 90 92 73 30.
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DØPTE

Nedre Eiker menighet
Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 27 23 20 • Faks: 32 27 23 21 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no

Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 09.00-15.00 • Onsdag kl. 11.00 -15.00 • Fredag stengt, ved behov ring Mjøndalen kirke 32 23 68 60

 Kirkegårdsleder
 Tormod Krogrud
 Arbeid: 32 27 23 30
 Mobil: 488 93 878
 E-post: 
tormod.krogrud@neiker.no

 Kirkegårds-
 arbeider
 Steinar Hunnestad
 Arbeid: 32 27 23 30

 Sekretær på 
 kirkevergekontoret
  Merete Lange
 Arbeid:  32 27 23 32
 E-post: merete.lange
@neiker.no

 Kirketjener og   
 kirkegårdsarbeider 
 Toril Schou Moe
 Arbeid:  32 27 23 30
 E-post: toril.schou.
moe@neiker.no

 Menighetssekretær 
 Ina Bråthen
 Bjerke
 Arbeid:  32 27 23 20
 E-post: 

ina.brathen.bjerke@neiker.no

 Kapellan
 Margrete Schmidt
 Johansen
 Arbeid:  32 27 23 24
 E-post: 
margrete.schmidt@neiker.no 

 Kirketjener
 Heidi Tokle 
 Poverud
 Arbeid:  32 27 23 20

 Diakon 
 Gudrun Klingsheim
 Arbeid:  32 27 23 28
 E-post: 
 gudrun.klingsheim
@neiker.no 

 Redaksjons-
 medarbeider
 Trond Bollerud
 Mobil: 478 40 415
 E-post: 
trondbollerud@gmail.com

Fotograf
Thomas W. 
Røkeberg

 Kateket 
 Ingeborg Skagestad    
 Arbeid:  32 27 23 23
 Mobil:  400 38 295

E-post: ingeborg.skagestad
@neiker.no

Trosopplærings-
 medarbeider

Alexander Glestad
Arbeid: 32 27 23 33
E-post: 

alexander.glestad@neiker.no 

 Leder Nedre  Eiker  
 menighetsråd
 Ivar Bj. Haare
 Mobil: 955 29 385

E-post: ivar
@haare.no

ANDRE 
NETTSTEDER:
Drammens og 
Oplands turist-
forening: 
http://www.dotf.no/ 
Bok og media: 
http://www.
bokogmedia.no/
Kirketorget: 
http://
www.kirkenorge.no/
Kirkens SOS: 
http://
www.kirkens-sos.no/

 Kantor 
 Nils Kristian Bonden 
 Arbeid:  32 27 23 25
 Privat:  32 87 94 55

E-post: nils.kristian
@neiker.no

 Kirkeverge
 Eva Trogstad
 Arbeid: 32 27 23 27
 E-post: 
 eva.trogstad
@neiker.no

DØDE
Red.komité: Trond Bollerud og Ina Bråthen Bjerke

Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, 920 58 648

STOFF-FRIST NESTE NR.: UKE 6 I 2017

Opplag: 5400 eks. Det utgis 3 nr. pr. år

 Sokneprest 
 Ida Etnestad
 Arbeid:  32 27 23 26

E-post: ida.etnestad
@neiker.no

Theo Georg Timland 
Aksel Sjølie Morken 
Mateo Stene Nylænden
Ingeborg Lysaker Kopperud 
Ola Alm Ødegård 
Sebastian Bøe Johansen
Jonas Østbye
Isabella Gundersen
Lukas Gerhardsen Aasen
Emmely Constance Johansen Grâs
Luka Castonnier Johansen Grâs
Matheo Eeg Tørring 
Cassandra Hallgren
Sebastian Cabarrubias Larsen
Ingrid Midtskogen Riis
Sebastian Engelhardt Skree
Vanessa Haron-Reitan
Elvine Husby Johansen
Tiril Eugenie Smedsrud
Didrik Dyrdal

Odd Baltzer Oseth
Ruth Horpen

Slekters gang Oktober 2016 – februar  2017

Odd Arnfinn Rød
Nils Narverud
Trygve Zakariassen
Georg Olaf Persson
Vera Eithun Eknes
Knut Jacobsen
Åge Syvaldsen
Aud Marion Colberg
Unn Solstad
Reidun Nielsen
Berit Frise
Mary Holstad
Willy Wendelborg
Anna Woll
Synnøve Landstad Guneriussen
Grethe Mathilde Paulsen
Jens Johannes Huseby
Torbjørn Åsen
Laila Blom-Bakke
Ragnhild Dorthea Wahlstedt
Jan Kåre Iversen
Tore Braathen
Jørgen Thorleif Hammari
Asle-Vidar Pedersen
Verner Hansen
Marie Arnesen
Inger Norbom
Bjørg Elin Sydtskow
Rolf Thor Stokkland

Anton Jørgensveen
Ingrid Solveig Eriksen
Olaf Loe
Thorleif Amundsen
Terje Hegstad
Kristian Braathen
Grethe Ruud
Britt Toril Hals
Ruth Vestad Henriksen
Kjell Kåre Halvorsen
Ove Karl Jørgensen
Kristine Nielsen
Marit Larsen
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Søndag 21. mai kl 14.00 er det en glede å invitere 
til torgmesse på Mjøndalen torg. Dette er den 8. 
torgmessa som Mjøndalen og Nedre Eiker me-
nigheter arrangerer.  
Det er værforbehold, og dersom været blir for 
dårlig, flyttes arrangementet inn i Mjøndalen kirke.
Gjennom årene har vi hatt mange spennende 
gjester på torgmessa,  blant annet politiker Tor-
geir Michalsen, fylkesmannen i Buskerud Helen 
Bjørnøy, filosof Henrik Syse og biskop i Tunsberg, 
Per Arne Dahl.
Årets gjest er vi spesielt glade for å 
ønske velkommen. Det er Ida Etnestad 
som er nytilsatt sokneprest i Nedre 
Eiker menighet. Ida er fra Holme-
strand, men har i mange år bodd og 
arbeidet som kretssekretær i KFUK-
KFUM i Sogn og Fjordane. 
Tema for torgmessa er «Fremtid og Håp».  Vi har 
aktiv deltagelse i gudstjenesten fra bl.a. NETS-
ungdommer og KFUK/KFUM-speidere og det blir 
rikelig med sang og musikk.
Dagens offer ønsker vi å gi til kommunens MOT-
arbeid. De skal ha et arrangement 15. juni for alle 
kommunens 10.-klassinger. Dermed vil pengene 
komme alle våre lokale ungdommer til gode.  Vi 
tar imot gaver kontant, med kort og med VIPPS. 
Takk for gaven du vil bidra med! 

Hva er MOT?
MOT ER EN UNGDOMS- OG SAM-
FUNNS BYGGER, 

som styrker ungdoms bevissthet og gir dem mot:  
– til å leve, til å bry seg og til å si nei. 

Etter torgmessa blir det stor kirkekaffe som Mjøn-
dalen KFUK/KFUM-speidere og strikkegruppa er 
ansvarlig for. Vi ønsker alle velkommen til en fin 
samling på torget!

Arr: Nedre Eiker og Mjøndalen menigheter

Søndag er kirkedag!

l 2. april
4. søndag i fastetiden.
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Dåp. Nattverd. 
Koret Omnibus medvirker

l 5. april Kveldsguds-
tjeneste i fastetiden
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Kveldsgudstjeneste
Keltisk inspirert. Nattverd.

l 9. april Palmesøndag 
Nedre Eiker kirke
Kl 11.00: Høymesse
Dåp. Nattverd.

l 13. april Skjærtorsdag
Fellesgudstjeneste i Mjøndalen 
kirke
Kl. 18.00 med påfølgende 
kveldsmåltid.

l 14. april Langfredag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste. 

l 15. april Påskenatt
Nedre Eiker kirke
Kl. 23.00: Påskenattsmesse
Dåp av 3 konfirmanter.

l 16. april Påskedag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
Dåp. Nattverd.
Medlemmer av kirkekoret 
deltar.

l 17. april 2. påskedag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd.

l 23. april 2. søndag i 
påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Samtalegudstjeneste
Kl.19.00: Samtalegudstjeneste

l 30. april 3. søndag i 
påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd.
Tro og Lys gruppen deltar.

l 7. mai 4. søndag i 
påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00 og kl. 12.30:
Konfirmasjon. 
Kirkekoret  medvirker.

l 13. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00 og kl. 12.30:
Konfirmasjon.

l 14. mai 5. søndag i 
påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Konfirmasjon.

l 17. mai Grunnlovsdagen
Nedre Eiker kirke
Kl. 09.00: Festgudstjeneste.
Solberg musikkorps.

l 21. mai 6. søndag i 
påsketiden
Mjøndalen torg. 
Kl. 14.00: Torgmesse 
Felles med Mjøndalen.
Forsangerkor og NETS deltar.
 
l 25. mai Kristi Himmel-
fartsdag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Dåp. Nattverd.

l 28. mai Søndag før pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Dåp. Nattverd.

l 4. juni Pinsedag
Nedre Eiker kirke

Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Dåp. Nattverd.
Kirkekoret medvirker.

l 11. juni Treenighetssøndag
Bjørkedokk
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Dåp. Nattverd.
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: Sommerkonsert med 
kirkekoret.

l 18. juni 2. søndag i 
treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Dåp. Nattverd.

l 25. juni 3. søndag i 
treenighetstiden
Nrdre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Felles 
med Nedre Eiker.
Dåp. Nattverd.

llllllllllllllllllllllllllll

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

TRENGER DU
ET VELEGNET 
LOKALE?
til barnedåp, konfirmasjon, minne-
stund eller til et mindre selskap?
Fredtun egner seg også til 
foredrag eller liten konsert.

Vi har også to små rom i 2. etg. 
som kan brukes som atelier, systue, 
skriverom eller til en lten klubb på 
6-10 personer. Ta kontakt hvis du 
vil ta en titt.
Kontakt Randi Høgmoen på 
tlf. 909 52 311.
Utleie av Fredtun koster 
kr. 1500,00.

ToRGMesse 2017


