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Av biskop Per Arne Dahl

LA DET BLI PÅSKE!
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Palmesøndag kommer Jesus til Je-
rusalem sammen med 100 000 pile-
grimer. Folket øyner en sensasjon. 
Endelig kommer Messias som skal 
befri dem fra de romerske okku-
pantene. Dermed blir det oppstyr. 
Palmegrener blir kappet, jubelen 
bryter løs. Endelig frie, og mengden 
roper ”Hosianna”, som betyr: Gud 
gi oss frelse! Dette var svært truende 
for det religiøse maktapparatet som 
var redd for å komme i skyggen av 
Jesus. Jesus opplevde det som svært 
mange offentlige personer erfarer i 
dag. Det er en kort vei mellom å bli 
hyllet og vraket.  Bare noen dag-
er senere ropte mennesker i den 
samme byen: Korsfest, korsfest! 
Det er tynne vegger for oss alle 
mellom å bli satt pris på og bli 
vraket.

Skjærtorsdag er en begivenhetsrik 
dag i påskedramaet. Jesus omgav 
seg ikke med elitesoldater når 
han skulle innta Jerusalem, men 
helt alminnelige menn. To av dem 
sovnet, en fornektet, en stakk av 
og mange tvilte. Vi skulle nesten 

En påskebetraktning
Hva kan påskens hendelser bety for våre liv?

forvente at avskjeden skjærtorsdag 
skulle bli preget av skuffelse og 
hard evaluering fra Jesu side. 
Maken til udugelig gjeng med 
mannfolk! Det skjer noe helt annet. 
Da tiden var inne gikk Jesus til 
bords sammen med dem og sa: ”Jeg 
har lengtet inderlig etter å holde 
dette påskemåltidet med dere før 
jeg lider”. Jesus viser en realisme 
i forhold til hva vi kan forvente av 
hverandre. Ingen av oss unngår å 
skuffe noen. Ingen av oss unngår å 
svikte idealene. Men vi kan unngå 
å la skamfølelsen vår føre til at vi 
forlater fellesskapet. Vi kan unngå å 
la selvfordømmelsen og forargelsen 
over andre føre til at vi blir dumme 
av skade og bryter kontakt. Vi kan 
rett og slett ta presten på alvor når 
landets kirker ønsker velkommen 
til nattverd skjærtorsdag: ”Kom, for 
alt er ferdig!” Også Judas fikk den 
kvelden høre: Drikk alle av denne 
kalk, slik du denne påsken kan få 
høre: ”Kristi legeme gitt for deg! 
Kristi blod utøst for deg!

Langfredag er den lange fredagen 

i historien da Jesus tok på seg 
ansvaret for alle våre synder, og 
forsonte oss med Gud, vår Skaper 
og Far. Etter langfredag er det tilbud 
om forsoning og tilgivelse for alle, 
og vi kan si: ”Jeg tror på syndenes 
forlatelse”. Men langfredag viste 
også Jesus verden at han vet hva 
lidelse er, ja han vet hva det er å 
bli uskyldig dømt og bli gjenstand 
for ironi, arroganse og trakassering 
av en folkemengde som ikke 
vet sitt eget beste. Jesus gir sitt 
håndtrykk til alle som lider, vrir seg 
av smerte og er fylt av raseri over 
urettferdighet. Søren Kierkegaard 
gir sin hyllest til Kristus: ”Da alt 
sprakk, ble du et trofast vitne til 
hele den hjerteskjærende elendighet 
vi kan ha. Og du våget i ditt hjertes 
bitterhet, som vår talsmann, å reise 
en klage og stride med Gud.” 

Påskedag ble gravsteinen rullet 
vekk. Livskraften i det mørke 
gravkammeret var for sterk til at 
den lange fredagen skulle bli vår 
evige skjebne. Døden døde og Jesus 
seiret. Hele graven ble dermed fylt 
av håp slik at vår trosbekjennelse 
ikke skal stanse ved troen på 
syndenes forlatelse, men fortsette 
helt fram til gravkanten: Jeg tror 
på legemets oppstandelse og det 
evige liv! Derfor lyder det ved 
alle barnedåp og begravelser som 
en hellig og håpefull innramming 
av våre liv: ”Lovet være Gud, vår 
Herre Jesu Kristi Far, han som i 
sin rike miskunn har født oss på ny 
og gitt oss et levende håp ved Jesu 
Kristi oppstandelse fra de døde”. 
Velsignet påske!

I starten av hvert nytt 
år arbeider menighets-
rådet med å oppsum-
mere året som gikk. I 
skrivende stund leg-
ger vi siste hånd på 

Årsrapport 2017. Den viser at Nedre 
Eiker menighet gir mange gode til-
bud og har høy aktivitet.
Se bare her på hva deler av rapporten 
inneholder:
l Velkommen til sokneprest Ida 
Etnestad, avskjed med kapellan 
Margrete Schmidt Johansen og an-
settelse av kapellan Espen Dahlgren 
Doksrød.

l Diakoniarbeid av mange slag 
l Misjonsprosjekt
l Tilbud til barn og ungdom: Kor 
for ulike aldersgrupper, konfirmant-
arbeid, trosopplæringstiltak, MILK-
kurs, Inside
l Konserter, bibelkvelder, andre 
kulturarrangement
l Gudstjenester med mange varia-
sjoner
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Da jeg kjørte på E134 kvelden på 1. 
nyttårsdag, på vei til en ny tjeneste 
og ny hverdag som kapellan i Nedre 
Eiker menighet, var jeg den eneste 
som var på vei mot Nedre Eiker. 
Den andre veien, vekk fra Nedre 
Eiker – der var det stampe. Biler 
stod tett i tett helt fra rundkjøringen 
opp til E18 og frem til jeg tok av 
mot Mjøndalen. Som en litt tander 
og smånervøs nyansatt lurte jeg på 
hva i all verden en sånn masseflukt 
skulle bety. Jeg ble beroliget da ra-
dioens trafikkmeldinger slo inn og 
jeg fikk vite at dette på ingen måte 
var noen flukt fra Nedre Eiker, men 
at det var en flukt fra hyttelivet på 
fjellet som sørget for at alle ville en 
annen vei enn meg.
Det har i skrivende stund gått knappe 
to måneder siden jeg hadde denne 
kjøreturen. Jeg skal ærlig innrømme 
at det føles lenger. Å etablere seg som 
prest, å bli kjent med en menighet, å 
bli kjent med ens arbeidsoppgaver, 

det byr på mange inntrykk. Og, når 
vi mennesker får mange inntrykk, 
da kjennes det ofte som om tiden 
går langsomt. For min del har dette 
på ingen måte vært langsomt som i 
kjedelig. For tro meg: Å være prest i 
Nedre Eiker menighet rekker aldri å 
bli kjedelig. Det er alltid mye spen-
nende arbeid – det er en menighet 
med mye til mange, og jeg tror til og 
med at vi kan bli enda mer for enda 
flere. Det er så mye som kan skrives 
om alt det fine arbeidet i Nedre Eiker. 
I denne omgang nøyer jeg meg med 
å konstatere at jeg trives veldig godt 
i en sammensatt og spennende me-
nighet hvor jeg har fått oppleve at vi 
alle vil hverandre det beste.
Sånn utover det er jeg 29 år, og har 
vært prest på heltid siden 2015. 
Jeg har erfaringer fra menighetsar-
beid både på tykkeste Oslo øst og 
tykkeste Oslo vest, i tillegg til en 
flott tid som prest i Levanger. Jeg 
har jobbet mye med ungdom og 

l Menighetsblad
l Hjemmeside og Facebook
l Økonomi
Årsrapporten er vel verdt en gjen-
nomlesing. Du får den på menighets-
kontoret.
En annen viktig del av menighetsrå-
dets ansvar og arbeid er økonomi. 
Regnskapet viser at vi pr. 31.12.2017 
har et disposisjonsfond (egenkapital) 
på kr 597 711. Kr 30 000 av dette er 
en gave fra Sparebanken Øst som 
er satt av til utsmykning i kirken. 
I tillegg får vi nå i 2018 tilbake kr. 
58 007 i mva for 2017 som blir lagt 
til i menighetens disposisjonsfond. 
Regnskapet for 2017 er avsluttet 
i balanse. Mindreforbruket (over-
skuddet) i driften på kr 4 196 øker 
vårt disposisjonsfond med samme 
beløp. Det lille overskuddet viser at 
vi trenger å styrke økonomien vår.
Vi oppfordrer alle til å hjelpe til 
med å bedre økonomien. Det kan du 
gjøre på flere måter. Under ofringen 

i gudstjenester kan du selvfølgelig 
gi litt ekstra hver gang, men fordi 
vi etter hvert antagelig går mot et 
kontantløst samfunn er det bedre å 
gi elektronisk. Å benytte VIPPS eller 
betalingsterminal er enkle måter å 
gi kollekt og gaver til menigheten.
En annen måte å støtte menighets-
arbeidet på er å bli fast giver. Et 
spennende enkelt regnestykke med 
100 nye faste givere som gir 100 kr 
hver måned, gir oss 120 000 i økte 
inntekter. Vi ønsker oss flere faste 
givere! Faste givere får skattefradrag 
for gavene. 
Vi gleder oss til arbeidet i det nye 
året vi har startet på og ønsker alle 
en riktig god påske og en deilig vår!

Hilsen fra

  Ivar Bj. Haare

mye med mennesker i sorg, og har 
også jobbet med religionsdialog. 
Allerede nå kan jeg med glede og 
takknemlighet kikke tilbake på en 
prestetjeneste med mange sterke 
opplevelser og gode erfaringer – og 
jeg gleder meg veldig over at jeg får 
lov til å fortsette denne tjenesten her 
i Nedre Eiker menighet. 
Det viktigste for meg er at vi møter 
hverandre bra der vi stort sett møter 
hverandre, nemlig i hverdagen. 
Kirka vår er kanskje som skapt for 
høytider, men kirka vår handler også 
om hele livet – og det er unektelig 
flest hverdager. Kirka er for de grå, 
monotone dagene like mye som for 
de store markeringene i livet. Det 
er med utgangspunkt i hverdagene 
vi former vår tro, og det er med ut-
gangspunkt i hverdagene vi møter 
hverandre. Derfor: Hvis du ikke har 
noen spesiell grunn til å komme på 
en gudstjeneste eller oppsøke noen 
av oss som jobber i kirka – så er 
du uansett veldig velkommen til å 
gjøre det. Jeg er helt sikker på at du 
kan finne noe veldig godt i ditt møte 
med kirka.

Bekjennelser fra en 
nyansatt kapellan
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NYTT FRA
KIRKEVERGEN

Søndag 24. september var det guds-
tjeneste på Solberg kapell Fredtun. 
Det var en glede å oppleve at kapellet 
denne søndagen var stappfullt med 
mennesker. Menigheten hadde besøk 
av tidligere Kamerunmisjonær og 
foreningssekretær Liv Jorunn Koller 
fra Det Norske Misjonsselskap. Hun 
hadde dagens preken.
Sanitetskvinnene i Solbergelva had-
de laget til en flott kirkekaffe, noe 
de har gjort i mange år, og som me-
nigheten setter stor pris på.

En rekke misjonsforeningskvinner 
var tilstede på denne gudstjenesten. 
Disse hadde fått en spesiell invitas-
jon, og er de siste foreningsmedlem-

mer som nå gir seg i Nedre Eiker 
menighet.

Solbergelva misjonsforening
Randi Bergem (bildet nederst til 
venstre) var en av dem som ble med 
i Solbergelva misjonsforening fra 
1952. Det var det året hun giftet seg 
med sin Anders. Hennes svigermor, 
Inga Bergem, hadde da vært formann 
i mange år. For Randi var ikke dette 
hennes første møte med misjons-
forening. Allerede som 7-åring ble 
hun med i barnemisjonsforening 
sammen med sine fire søsken i 
Vestfold der hun vokste opp. Mange 
barn var med i barneforening på den 
tiden.

Randi forteller om møtene i Sol-
bergelva misjonsforening. De møttes 
på kvelden første tirsdag i måneden. 
Møtene hadde de i hjemmene. På 
denne måten ble vi kjent i bygda, 
forteller hun. Møtene startet med 
sang og andakt, de drakk kaffe og 
spiste sammen. Deretter brukte de 
tid til å lese eller fortelle fra mi-
sjonsarbeidet. De samlet inn penger 
på møtene, Randi var foreningens 
kasserer i mange år.
De drev også med håndarbeid. Utal-
lige hekla og broderte brikker og 
duker, barneklær og dukkeklær ble 
laget og loddet ut. Mye av det de 
lagde ble loddet ut på «Den store 
felles Misjonsbasaren» som avhol-

Misjonskvinneforeningene, vår største kvinnebevegelse gjennom mange år!Misjonskvinneforeningene, vår største kvinnebevegelse gjennom mange år!

2018 – STARTEN 
PÅ SLUTTEN AV 
NEDRE EIKER 
KIRKELIGE 
FELLESRÅD

Vi skriver 2018 og er dermed gått 
inn i den avsluttende 2-årsperioden 
for Nedre Eiker kirkelige fellesråd.  
2018 og 2019 er de siste virksom-
hetsårene for dette fellesrådet; - ved-

taket om kommunesammenslåing 
innebærer at fra og med 2020 vil 
soknene i nåværende Nedre Eiker 
kommune bli innlemmet i den nye 
storkommunen.   Slik blir det også 
med fellesrådets virksomhet.  Mange 
av de ansatte i alle de tre kom-
munene har fått roller i ulike ar-
beidsgrupper og skal nå i gang med 
arbeid innenfor ulike temaer, for at 
vi sammen skal kunne bygge et best 
mulig fundament for det fortsatte 
arbeidet i den nye kommunen.  Vi 
ønsker oss selv og hverandre lykke 
til med arbeidet!  

Parallelt med kommunereform 

skjøtter vi den daglige driften lokalt 
etter beste evne.  Fellesrådet har 
akkurat avsluttet et regnskapsår og 
er tilfreds med det økonomiske re-
sultatet. Det betyr at vi har fått gjen-
nomført mange av de tingene vi har 
hatt ønske om både i Nedre Eiker og 
i Mjøndalen innenfor de økonomiske 
rammene vi har til rådighet.

For 2018 har vi fått et driftsbudsjett 
som gir oss mulighet til å opprett-
holde aktivitetsnivået omtrent slik 
det har vært de siste årene.  I tillegg 
har vi fått investeringstilskudd som 
gjør oss i stand til å foreta en lenge 
etterlengtet rehabilitering av drifts-

Bjørg Nicolaysen.     Kjellaug Grønbeck.       Ingeliv Andreassen.Randi Bergem. .
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des på Bragernes menighetshus i 
Drammen hvert år. På denne ba-
saren hadde de «eget bord» i 18 år. 
Matkurv var også vanlig å lodde ut, 
forteller hun.
Et navn som i mange år var knyttet 
til Solbergelva misjonsforening og 
Nedre Eiker menighet var Kamerun- 
misjonær Else Strand. Hun hadde to 
søstre som var fast med i forenin-
gen, Gudrun og Gerda. Selv bidro 
hun med ferskt stoff fra Kamerun 
hver gang hun var hjemme i Nedre 
Eiker, og var ellers en flittig hånd-
arbeidsdame.
Solbergelva misjonsforening ble 
stiftet i 1878 og ble nedlagt i 2017.
Solbergmoen Misjonsring Denne 

ble startet i 1974. Det var Margit 
Andreassen, som da flyttet inn i 
kommunen, som startet opp denne 
foreningen. Senere tok Astrid Stry-
ken over oppgaven. Mye av det 
samme innholdet preget også denne 
foreningens møter. Solbergmoen 
Misjonsring ble lagt ned i 2012.   

Starten Det var i 1842 Det Norske 
Misjonsselskap (NMS) ble stiftet. 
Dette er den eldste misjonsorga-
nisasjonen i Norge. Målet var å 
formidle det kristne budskapet til 
folkegrupper som ikke hadde hørt 
det. De første misjonærene dro til 
Sør-Afrika i 1844 og til Madagaskar 
i 1866. Siden spredte det seg til en 
rekke land.
Misjonsforeningene kom som en 
følge av dette, for å støtte arbeidet 
«der ute», og å gjøre arbeidet «der 
ute» kjent i Norge.
I starten var det en selvfølge at det 
var mennene som var med i misjons-
foreninger. Men selv om kvinnene i 
samsvar med tidens kjønnsrollemøn-
ster befant seg i bakgrunnen, fulgte 
mange av dem godt med i hva som 
skjedde.  
Utover 1840- årene dukket det 
opp ulike initiativ til et selvstendig 
kvinneengasjement for misjonen. 
I løpet av de neste årtiene vokste 
denne bevegelsen til et betydelig 
folkelig omfang og utgjorde rundt 
århundreskiftet selve ryggraden i 
NMS. I byer som Trondhjem, Chris-
tiania og Drammen kom de første 

foreningene. Disse hadde også fått 
sin inspirasjon fra utlandet, der det 
var misjonskvinneforeninger, men 
også etter oppmuntring fra NMS. 
Det ble oppmuntret til at kvinner 
skulle engasjere seg.
Misjonskvinneforeningenes mor 
En av dem som reagerte positivt, var 
Gustava Blom Kielland, prestefrue 
fra Lyngdal. Hun startet den første 
kvinnemisjonsforeningen på lands-
bygda i Norge. Modellen hennes 
spredte seg, og hun ble etter hvert 
kalt misjonskvinneforeningenes 
mor. 
Antall kvinneforeninger økte et-
terhvert sterkt. Ved århundreskiftet 
var antall misjonskvinneforeninger 
3-4000. Ved inngangen til 2. verdens-
krig var antallet misjonskvinne-
foreninger i NMS ca. 4500. 
Et inntrykk av hvor omfattende 
misjonskvinneforeningene var, får 
man ved å se på foreningenes geo-
grafiske spredning, og på antallet 
kvinner som var med i foreningene. 
I 1940 fantes det NMS-foreninger i 
samtlige skolekretser i Norge. Antall 
medlemmer i foreningene varierte. 
Enkelte foreninger har vært over 100 
medlemmer, men det normale antall 
har vært fra 7-8 til 30.
Sammenligner man med andre 
organiserte kvinnebevegelser i 
samtiden, vil man finne at misjon-
skvinneforeningene på 1800-tallet 
og i de første årtier av 1900-tallet 
var langt overlegne. Misjonskvin-
neforeningene har fungert som so-
sialt lim i befolkningen. Her var det 
ikke forskjell på sosial rang eller 
alder, by eller bygd. Det var mange 
steder lavere terskel å være med i en 
forening enn å gå på gudstjeneste i 
kirken. I Nedre Eiker menighet har 
det vært 4 NMS- foreninger. Disse er 
Horgen, Krokstadelva, Solbergelva 
og Solbergmoen.
I Mjøndalen menighet har det vært 
3. Disse er Korvaldforeningen, Yt-
terkollen og Mjøndalen misjons-
forening. Mjøndalen misjonsfore-
ning er fremdeles aktiv.
Nedre Eiker menighet vil takke for 
trofast tjeneste gjennom mange år.

Gudrun Klingsheim
diakon i Nedre Eiker menighet

Misjonskvinneforeningene, vår største kvinnebevegelse gjennom mange år!Misjonskvinneforeningene, vår største kvinnebevegelse gjennom mange år!

bygningen for vår gravplassdrift – 
de ansatte får endelig noe bedre og 
forsvarlige arbeidsforhold.  

Vi har entret 2018 med optimisme 
og ser fram til vår og sommer – en 
tid med mindre behov for snømåking 
og strøing.

Kirkevergen ønsker alle en riktig 
god vår! 

  Eva Trogstad
  kirkeverge

Kari Melby.   Erna Molin.   Oddrun Flatland.
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LAMMET – “Agnus Dei” symboliserer Sønnen. Lammet er et av de vanligste symboler på Kris-
tus. Det kan blir fremstilt som offerlam, eller, som her, som det triumferende lam. 
Det triumferende lam vender hodet bakover for å se etter sine venner. “Følg meg!” lyder kal-
let. 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 
“evangeliebekkene” 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.

25. mars Palmesøndag. Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Kapellan Espen Dahlgren 
Doksrød. Nattverd. Mikrogospel deltar. Kirkekaffe.
29. mars Skjærtorsdag. Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: Gudstjeneste. Sokneprest Ida Etnestad
Kveldsmat i kirkekjelleren.
30. mars Langfredag. Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste. Kirkekaffe.
31. mars Påskenatt/Ottesang. Nedre Eiker kirke
Kl. 23.00: Påskenattsmesse. Nattverd.
01. april Påskedag. Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad
Nattverd. Kirkekaffe.
02. april 2. Påskedag.Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Kapellan Espen Dahlgren Doksrød
Nattverd. Kirkekaffe.

Gudstjenester i påskehøytiden

27. til 28. januar ble det arrangert 
tårnagenthelg i Nedre Eiker kirke. 
Det var 7-8 år gamle agenter som 
deltok på opplegget, det ble ekspe-
disjon i klokketårnet, leting etter 
skatter, bibelundervisning og øvelse 

Tårnagenthelg i Nedre Eiker kirke
til gudstjeneste dagen etter.  På guds-
tjenesten på søndag deltok agentene 
med sang og annet som gjorde guds-
tjenesten til et fint felleskap.  
Det ble også litt musikk i kirke-
kjelleren med kapellan Espen.
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Etter 39 års aktiv virksomhet trekker koret Omnibus inn 
årene. Koret som har bidratt ved en lang rekke gudstje-
nester og konserter har gitt mange fine opplevelser i form 
av vakker sang i og utenfor bygda. I tillegg har mange 
av kormedlemmene vært ressurser for lokalmenigheten 
og gjort innsats f.eks. i diverse styrer og råd.
Søndag 29. april kl. 11.00 deltar korets gjenværende 
medlemmer under ledelse av dirigent Anne Lise Solheim 
for siste gang på gudstjenesten i Nedre Eiker kirke. 
På vegne av Nedre Eiker menighet og meg selv som kan-
tor vil jeg rette en stor takk til koret for et godt samarbeid 
og for den kulturelle innsats de har gjort i menighet og 
kommune.   Nils Kristian Bonden

OMNIBUS SYNGER PÅ SISTE VERSET
Det var en gang et ungt og initiativrikt preste-par som 
kom til Nedre Eiker menighet. De het Anne Synnøve 
og Roar Røkeberg. De var begge sang- og musikkglade, 
men oppdaget til forferdelse at det ikke var noe kor i 
menigheten. Det bestemte de seg for å gjøre noe med. De 
ville starte et gospelkor «for alle», ikke bare tenåringer. 
Mange var interesserte og kimen til Omnibus var sådd. 
Der møttes noen unge og noen godt voksne, men de 
fleste var unge foreldre med barn. Da var det behov 
for barnepass. Det ble til at de store passet de små slik 
at tilbudet ble «øvelse med barnepass». Roar og Anne 
Synnøve var dirigent/musikalske ledere og koret vokste. 
Etter hvert sto koret på egne ben, kantor Nils Kristian i 
Nedre Eiker overtok som dirigent og koret utviklet seg 
videre. På det meste var vi over 40 stykker som møttes 
til øvelse hver tirsdag. Roar prest sa vi skulle synge alt 
fra Bach til Beatles, og det har vi gjort. Mye Bach og 
barokk, med konserter på Tynset, Røros, Fossesholm og 
Nedre Eiker. Vi synes også det er deilig når det swinger, 
og har hatt konserter med Røshnes jazzband, Royal Gar-
den og Norsk Linie. Musikaler er også morsomt. F.eks. 
«My Way» i samfunnshuset 1996 eller «Eiker anno 
1900». Her var Sonja Lidsheim vår dirigent, regissør og 
inspirator. Vi har også fått være med på Reidar Lund og 

Rolf Ødegaards «Solbergspelet» og «Krokstadspelet» 
og ved kirkejubileet i 2010 var vi med på kirkespillet 
«En mann, én forsoning». I ti år arrangerte Omnibus 
kor-kafé vår og høst oftest på menighetssenteret. Da in-
viterte vi gjestekor og koste oss med mye sang, kaffe og 
kake. Arrangementet var populært og samlet fulle hus. 
I mange år hadde vi som fast tradisjon at vi reiste på 
pinsetur. Da besøkte vi mange steder rundt i landet. Da 
hadde vi konsert pinseaften, og vi sang ved gudstjeneste 
1. pinsedag. Omnibus har vært glad i å reise og har hatt 
mange fine utenlandsturer. Omnibus ble en godt sam-
mensveiset gjeng. Det satte også spor i menighetens 
arbeid. Det ble nyrekruttering av mange som tidligere 
ikke hadde vært aktive i menigheten. De kom inn i me-
nighetsrådet, kulturutvalg etc. og selv i dag har mange 
av de som sitter i utvalg og råd vært innom Omnibus 
en eller annen gang. 
Men det er en tid for alt og koret har ikke evnet å rekrut-
tere nye medlemmer nok til å få til en god kontinuitet. De 
elleve som nå er med, har alle passert middagshøyden og 
vi har bestemt oss for å formelt legge ned koret i løpet 
av 2018. Det forhindrer ikke at vi som er igjen kom-
mer til å møtes mer uformelt i sosiale sammenhenger 
og kanskje i noen prosjekter, men Omnibus som kor vil 
være historie. Det har vært en god historie gjennom 39 
år og for de av oss som har vært med fra starten har det 
beriket våre liv.                   
Vi håper at vi også har vært til glede for Nedre Eiker 
menighet. Vi skal synge siste gang under gudstjenesten 
29. april, og vi benytter herved anledningen til å takke 
for oss og takke Roar og Anne Synnøve som tok ini-
tiativet til koret. Uten dem hadde vi gått glipp av mye.

Tone og Gunnar Furevik,   
styreledere og korsangere i Omnibus

STOR TAKK TIL KORET OMNIBUS!

Påskelunsj i 
påsketiden for 
flyktninger 
Torsdag 5. april inviterer Nedre 
Eiker menighet til påskelunsj på 
Nedre Eiker menighetssenter.
Samlingen er for flyktninger som 
nylig har kommet til Nedre Eiker 
kommune.

Dette er et samarbeid mellom læringssenteret i kom-
munen og Nedre Eiker menighet. 
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 småbordet?
Ta kontakt med diakon Gudrun Klingsheim, 
tlf: 90 92 73 30/ 32 27 23 28.

llllllllllllllllllllllllllllll
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Gustavas
julemesse
Kvinneforeningen Gustavas 
etterfølgere består av en gjeng 
muntre damer i alle aldre. 
Sosialt samvær gjennom 
hele året med strikketøy og 
snakketøy i skjønn forening 
resulterte også denne gangen 

i en mengde fine håndarbeidsprodukter. Det er ikke alt 
som kan produseres på menighetssenteret, men hjemme 
fra kjøkkenet og symaskinen kommer det også mange 
godbiter og håndarbeid. Ved siden av det sosiale sam-
været, som er viktig for oss i Gustava, har julemessa 
vært et mål for våre aktiviteter og siste års julemesse 
var nummer åtte i rekken. Det er alltid spennende om 
det kommer folk, men det var kø i gangen i år også. En 
viktig del av julemessa har blitt kafeteriaen hvor folk 
kan hygge seg og kanskje treffe noen som de ikke har 
sett på lenge. Julemessa åpnes alltid av “soknepresten” 
Trond Bollerud, som med noen velvalgte ord klipper 
snoren, og så er salget i gang. 
Resultatet av salg, loddsalg og kafeteria ble 35.000 
kroner. Vi i Gustava sier HJERTELIG TAKK til dere 
som bidro til  dette fine resultatet. Senere ble det bestemt 

Nedre Eiker kirke vår 2018

Kultur
arrangementer
lllllllllllllllllllllllllllll

Fredag 13.april kl 20.00. 
Konsert i Nedre Eiker kirke. 
Tenoren Sveinung Hølmebakk. 
Se egen omtale på menighetens 
nettside 
Pause med kaffe og vafler 
ved Gustavadamene.

Torsdag 3.mai kl 19.00.
Bibelkveld i kirkekjelleren. 
Opplegget er ved bibelkontakt Vigdis 
Buhagen. 
Se egen omtale. 

Søndag 10. juni kl. 18.00
Jubileumskonsert  i Nedre Eike kirke
Nedre Eiker kirkekor har gitt oss god korsang i 25 år! 
Arr.: Nedre Eiker kirkekor

Unge og eldre deler bibelens skatter med hverandre! 
Det blir kaffe og vafler og prat ved bordene!

at Frelsesarmeen i Nedre Eiker skulle få hele beløpet 
til sitt arbeid i kommunen for de som trengte litt støtte 
opp mot julen. Frelsesarmeen har takket oss for gaven 
de fikk til sitt arbeid før jul og da kan vi si: Den beste 
gleden du kan ha, er å gjøre andre glad.
Gustava Kielland som stiftet den første kvinneforening 
har gitt navnet til vår forening og mange av hennes 
tanker er også gjeldende i dag. 

Har du lyst til å være med i Kvinneforeningen Gus-
tavas etterfølgere” så har vi møte på menighetssenteret 
i Krokstadelva annenhver torsdag (i oddetalls uker).
  Velkommen!  Frøydis Lange

Stillhet i 
kirken
Dagene kan være krevende. 
Vi løper fra det ene viktige 
til det andre. Mange søker 
og lengter etter stillhet og 
ro.
Det er naturlig å åpne 
kirkens dører og følgende 
dager er det lagt til rette for 
stillhet i Nedre Eiker kirke:

2018:
Mandag 12. mars, mandag 9. april, mandag 7. mai, 

mandag 11. juni.

Vi starter kl. 20.00. Kirken er åpen 15 minutter før.
Enkel liturgi med vekt på stillhet.

Velkommen!
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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 opprett-
holde 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 inntek-
ter som gjør at vi kan planlegge innsatsen 
og videreutvikle menighetsarbeidet innenfor 
trygge rammer.  Gaver på over kr 500 pr. år 
kan du trekke fra på skatten. 
Se neste side. 
    Menighetsrådet

KLIPP HER!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

Søndag 27. mai blir det igjen torgmesse på torget i 
Mjøndalen. I år skal koret Celebration Gospel være med 
å sette sitt preg på gudstjenesten med glad og smittende 

Torgmesse 2018 gospelsang. Celebration Gospel er et kor under ledelse 
av Petter Anthon Næss, og er nå i overkant av 50 med-
lemmer og har måttet innført venteliste... I år markeres 
deres 20-årsjubileum.

Som alltid er det bred deltakelse av frivillige og ansatte 
fra Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. Etter torg-
messa blir det kirkekaffe med speiderne i spissen. 
Vi er sikre på at dette blir en flott opplevelse for både små 
og store, har bestilt godt vær og gleder oss til folkefest 
på torget. Håper vi sees!

Torgmessa er en samarbeidsgudstjeneste mellom Nedre 
Eiker og Mjøndalen menigheter.Foto: Jørn Gjennestad

Foto: Helge Andre Skarre Solberg

Ungdomskvelder i kirkekjeller`n!
• Søndag 4. mars (ung messe)

• Lørdag 24. mars   
• Lørdag 14. april
• Lørdag 5. mai 
• Lørdag 9. juni  

KL: 1900-2200. Ta deg en tur DU også!
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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 
menighet      Kr
    
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: …………………………………….………
Skjemaet leveres eller sendes til: Nedre Eiker kirkekontor, 
Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva. For mer info – se vår 
nettside www.nedreeikerkirken.no. 
Tusen takk for gaven du vil gi.
Det går også an å gi gaver til menigheten via Vipps: Søk opp 
«Nedre Eiker menighet» eller 79522 i Vipps-appen, fyll inn 
beløp, og skriv i meldingsfeltet hva beløpet gjelder.

KLIPP HER!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

DATOENE FOR VÅREN 2018I MJØNDALEN KIRKE:
Torsdag 18. januar – Torsdag 15. februar     

Torsdag 15.mars –   Torsdag 12. april 

DATOER FOR VÅREN 2018:
22. og 29. januar,

5. 12.og 19. februar,
5. 12.og 19. mars,

9.16.23. og 30. april

En henvendelse
Jeg kunne anklage deg, Gud,

du som har overlatt
de fattige i verden, de skrekkslagne,

de hjemløse, overlatt dem
til oss rike, oss selvforsynte,

oss selvfornøyde  –
en guddommelig feilvurdering

å tro at vi selvopptatte mennesker
skulle kunne skape trygghet og

utkomme for hverandre verden over –
jeg kunne anklage

men vegrer meg, for Du er tross alt
Gud, og jeg et menneske med begrensede

forutsetninger (sett i et evighetsperspektiv)
Om jeg bare kunne si: Naturen er brutal,
de sterkeste – og de heldig – overlever,

sånn er det bare,
men barn som dør av sult,

barn som rives i filler av bomber
mødre og fedre uten håp

de slipper meg ikke,
og Du slipper dem ikke heller, håper jeg

håper jeg

     Reidar Lund
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PROGRAM 
Våren 2018

Torsdagene 22. mars, 26. april, 
31. mai

Andakt, fellessang, bevertning og 
utlodning.

Møtene begynner kl. 11.00.
Velkommen til en hyggelig 

formiddag.

Hilsen Kirkeringen

Velkommen 
til formiddagstreff på 

Solberg kapell Fredtun

Velkommen 
til bibelkveld i 
kirkekjelleren 
torsdag 3. mai 
kl. 19! 
Denne gangen 
får vi med oss 
ungdommer 
fra menigheten 
vår, og unge og 
eldre skal få dele 
bibelens skatter 
med hverandre. 
Det blir ulike 
innslag, blant 
annet en quiz, 
og selvsagt blir 
det også kaffe 
og vafler og prat 
ved bordene. 

Hjertelig 
velkommen til 
en kveld med 
hyggelige over-
raskelser!

Her er bilder fra kirkekaffe på Sol-
berg kapell Fredun i januar. Hver 
søndag det er gudstjeneste på ka-
pellet blir alle invitert til kirkekaffe, 
eller retter sagt kirkelunsj rett etter 
gudstjenesten. 
Det er mer regel enn unntak at kir-
ketjener Heidi tryller fram brød og 
diverse pålegg og variert drikke. I 
tillegg er det alltid noe søtt etterpå, 
gjerne en kake som vist på bildet. 
Det er stor stas og veldig hyggelig! 
Vi gleder oss over dette og blir vel-
signa av maten og praten. 
Dette er et viktig fellesskap som alle 
er hjertelig velkommen til å være 
med på. 
Følg med på prekenlista og kom 
på gudstjeneste på Solberg Kapell 
Fredtun i vår!

KIRKEKAFFE PÅ
FREDTUN

Kvinneforeningen
GUSTAVAS 

ETTERFØLGERE
MØTEKVELDER 

VÅREN 2018

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 
Anne Aanestad 916 41 185

Toril Schou Moe 995 78 470
Gunnlaug Bollerud 950 20 469

15. mars: møte
12. april: møte
26. april: møte
07. juni: møte

Velkommen til damer i alle aldre!
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VIVIAN  F. NYBORG

Min  
salme 

til barnedåp, konfirmasjon, minnestund 
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 liten klubb på 6-10 personer. 
Ta kontakt hvis du vil ta en titt.

Kontakt Randi Høgmoen på 
tlf. 909 52 311.
Leie av Fredtun koster 
kr 1500.

T R E N G E R 
DU ET 
VELEGNET 
LOKALE?

1: 
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

2: 
Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!

Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

3: Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.

Gledelig påske, Kristus er oppstan-
den!

Det gledelige budskap om Jesu opp-
standelse bærer jeg med meg året 
rundt. Jesus seiret over dødens makt.
For meg er dette en seierssalme. En 
salme som passer til alle kirkeårets 
tider og alle anledninger med.

Når jeg er helt alene i kirken, da 
synger jeg gjerne denne salmen av 
full hals. Ordene gir meg styrke. 
Men enda sterkere blir ordene når de 
tonesettes av kirkeorglet. Budskapet 

Deg være ære 
T: Edmond L. Budry 
O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel

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

llllllllllllllllllll

llllllllllllllllllll

AGENTLEIR 25. 27. JUNI på 
SOLSETRA
Alder: 2.-4. klasse
Agentleiren er et samarbeid mellom Solsetra 
leirsted, Nedre Eiker, Bragernes og Sande 
menigheter.
Påmeldingsfrist: 11. juni til Alexander 
Glestad.
E-post: alexander. glestad@neiker.no

griper dypt i meg, og jeg kan si:
Ja, han er sannelig oppstanden!
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Se vår nettside: www.nedreeikerkirken.no for 
informasjon om aktiviteter i menigheten

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

Kirkens 
Nødhjelps 
innsam-
lingsaksjon 
2018
Tirsdag 20. mars, 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!
Du kan også støtte ved 
å gi en gave via VIPPS 
2426.

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 orien-
teringen om konfirmasjonstiden, 
sendes til alle som står i vårt 
medlemsregister, dvs. til alle som 
er døpt i Den norske kirke og født 
i 2004. Om du ikke er døpt, er du 
likevel velkommen til å være kon-
firmant hos oss. Ta kontakt slik at 
du får tilsendt informasjon.
Informasjonsmøter med regi-
strering skjer i Nedre Eiker kirke 
torsdag 24. mai 2018
Kl.1800 for dere som bor i Krok-
stadelva.
Kl.1930 for dere som bor i Sol-
bergelva.
Er det noe du lurer på, så ta gjerne 
kontakt med kateket Ingeborg 
Skagestad
Tlf 32 27 23 23 eller epost; inge-
borg.skagestad@neiker.no

Konfirmant 2019
- Er det din tur nå?
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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

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

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UTLEIE AV VEVSTUA
til dåp, konfirmasjon og familiesel-
skap. 
Henvendelse på tlf. 993 20 804

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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Slekters gang Mars 2017 – Juni 2017
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 Kantor 
 Nils Kristian Bonden 
 Arbeid:  32 27 23 25
 Privat:  32 87 94 55
 
E-post: nils.kristian@neiker.no
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Filip Horne Ebbesen
Adelen Hansen-Heyerdahl
Norah Skog Andersen
Liam Johansen Jonsås
Kenny Smith
Kevin Smith
Anniken Grinde Nilsen

Lindbjørg Kirkerud
Wenche Gulbrandsen
Eva Ingeborg Saasen
Vidar Åsen
Kjell Adolf Røed
Kåre Moen
Anita Thorshaug Fyrand
Elsie Bjurstrøm
Odd Ingar Stor-Re
Aslaug Bøe
Solveig Løvold
Knut Bermingrud
Torgeir Hanssen
Borgny Eidal
Bodil Haugen
Aslaug Klara Norum
Bjørg Jorunn Fossum
Torbjørn Rennehvammen
Steinar Tveter
Gudrun Strand
Annar Elvekrok

Dagrun Øiaas og Åsmund 
Kvalvåg Rue

Oddmund Lunden
Torbjørg Torgersen
Jan Egil Sigurdsen
Bjørg Synnøve Kristiansen
Karin Synnøve Nilsen

Aurora Elise Aag
Dennis Legård Fagerhøi
Tiril Bye
Adea Nordgulen Thorsby
Eskild Bakke Lien
Eira Tveiten Figenschou
Alma Sundberg
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Søndag 6 mai kl 1000 Martin 
Ivesdal Bjerkeset
Mina Celine Karlsen Edvardsen
Amalie Sofie Hole Fredriksen
Michelle Reindal Frogner
Martine Hansen Galteland 
Daniel Hermansen
Tobias Hære-Jørgensen
Isioma Inalu
Nikolay Edin Larsen
Anna Lærum Fausa Olsen
Jenny Lærum Fausa Olsen
Daniel Bjørnsen Sandbeck
Hedda Elise Henriksen Stryken
Marilen Larsen Syvertsen
Ingvill Thorvaldsen

Søndag 6 mai kl 1230
Mikkel Hvidsten Arnesen
Vetle Bamrud
William Basserud
Laila Charlotte Fredriksen
Mats André Ullern Fridlund
Henrik Grønlie
Andreas Nergaard Haveråen
Tiril Horgen- Kapstad
Tuva Horgen- Kapstad
Marius Jansson
Martin Lislelid
Ludvik Lund
Tuva Sevlejordet
Max Marius Ågedal

Lørdag 12 mai kl 1000 
Nora Lian Bratland
Julie Sofie Solheim Disen
Johanne Eystø
Marthe Mathiassen Hansen
Marthe Nikoline Hovde
Simen Hægstad
Stina Seljeseth Johnsen

Celine Opdal Slettevold
Charlotte Hennum Steenberg
Celine Thorbjørnsen
Andrine Lunde Thoresen
Malin Wallborg

Lørdag 12 mai kl 1230 
Jonas Berg
Gabriel Attermann Frandsen
Linnèa Björling Galåsen
Garnik Gukasyan
Elias Finsrud Henriksen
Elias Jørgensen-Hilsen
Tevje Dalen Iversen
Trym Myklebust Klausen
Elise Larsen
Frida Nilsen
Sverre Meyer Nilsen
Tobias Husvik Skar
Emilie Hereid Solberg
Tobias Hansen Trillhus
Thea Trulsen
Elin Vesterlund

Søndag 13 mai kl 1000 
Christoffer Johannes Jacobsen 
Bamrud
Emilie Grøtte
Julie Gulbrandsen-Larsen
Erik Holstad
Thea Kjøsterud
Tobias Korneliussen
Hannah Ludvigsen
Silje Nilsen
Mille Martine Aarbogh Oskarsson
Sunniva Storheil
Mathias Tuften

Søndag 13 mai kl 1230 
Frida Poverud Eigeland
Celine Clementz Engen

Erik Fjeldheim
Oscar Mathisen Frimpong
Malin Sørensen Grelland
Ole Anton Hagen
Herman Blikken Halfdansen
Kasper Hille Halvorsen
Inger Kristine Holmen
Aleksander Smirennikov Listau
Sondre Neverdal
Charlotte Riis
Mikael Skrivervik
Sondre Corneliussen Steiner
Johannes Stuedal-Strande
Håvard Thoresen Yttrie

Konfirmasjon i Nedre Eiker menighet våren 2018

l 18. mars 
Maria budskapsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sokneprest Etnestad med flere
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Menighetens årsmøte.

l 21. mars
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Kveldsbønn med 
keltisk preg.
Diakon Klingsheim

l 25. mars Palmesøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Kapellan Doksrød
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Sang ved Mikrogospel .

l 29. mars Skjærtorsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: Gudstjeneste
Sokneprest Etnestad
Kveldsmat i kirkekjelleren.

l 30. mars Langfredag
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste
felles med Nedre Eiker 
menighet.

l 31. mars Påskenatt/
Ottesang
Nedre Eiker kirke
Kl. 23.00: Påskenattsmesse
Dåp. Nattverd.

l 01. april 1. påskedag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Sokneprest  Etnestad
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Trompet.

l 02. april 2. påskedag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Kapellan Doksrød
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l 08. april 2. søndag i 
påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Kapellan  Doksrød
Dåp. Nattverd. Sang ved 
Nedre Eiker Soul children. 
Kirkekaffe.

l 15. april 3. søndag i 
påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest  Etnestad
Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe.

l 22. april 4. søndag i 
påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Samtalegudstjeneste
Kl. 19.00: Samtalegudstjeneste
Kapellan Doksrød. Kateket 
Skagestad.
Dåp. Bønnevandring. NETS

l 29. april 5. søndag i 
påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest  Etnestad
Sang ved Omnibus 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l 6. mai 6. søndag i 
påsketiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00 og kl. 12.30
Konfirmasjon
Kapellan Doksrød. Kateket 
Skagestad
Nedre Eiker kirkekor.

l 10. mai Kristi Himmel-
fartsdag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest Etnestad
Nattverd. Kirkekaffe.

l Lørdag 12. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00 og kl. 12.30
Konfirmasjon
Kapellan Doksrød. Kateket 
Skagestad.

l 13. mai Søndag før pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00 og kl. 12.30
Konfirmasjon
Kapellan Doksrød. Kateket 
Skagestad.

l 17. mai 
Nedre Eiker kirke
Kl. 08.30: Gudstjeneste
Sokneprest Etnestad

Solberg musikkorps. Speiderne 
deltar.

l 20. mai Pinsedag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest Etnestad
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l 27. mai Treenighetssøndag
Torgmesse på Mjøndalen torg
Kl. 14.00: Felles med Nedre 
Eiker menighet 
Preken ved kapellan Doksrød 
og kapellan Hardang.
Nattverd. Kirkekaffe. 
Gospelkoret Celebration. 

l 3. juni 2. søndag i 
treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest Etnestad
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l 10. juni 3. søndag i 
treenighetstiden
Bjørkedokk
Kl. 11.00: Gudstjeneste ute.
Sokneprest Etnestad
Nattverd. Enkel kirkekaffe.
Speidere deltar.


