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Det kristne livet

ANDAKTEN

Grethe Sviggum 
overlater ordet til 
Paulus brev til romerne, 
kapittel 12. 
Dette er også ord til 
troende i dag.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Derfor formaner jeg dere ved Guds barm-
hjertighet, søsken: 
Bær kroppen fram som et levende og hellig 
offer til glede for Gud. Det skal være deres 
åndelige gudstjeneste.Innrett dere ikke 
etter den nåværende verden, men la dere 
forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan 
dømme om hva som er Guds vilje: det gode, 
det som er til glede for Gud, det fullkomne. 
 Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver 
enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker 
om deg selv, men tenk sindig! Hver og 

en skal holde seg til det mål av tro som 
Gud har gitt ham. Vi har én kropp, men 
mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På 
samme måte er vi alle én kropp i Kristus, 
men hver for oss er vi hverandres lem-
mer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter 
den nåde Gud har gitt oss. Den som har 
profetisk gave, skal bruke den i samsvar 
med troen, den som har en tjeneste, skal ta 
seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal 
undervise,  og den som trøster, skal virkelig 
trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre 
det uten baktanker, den som er satt til å 
lede, skal gjøre det med iver, den som viser 
barmhjertighet, skal gjøre det med glede. 
La kjærligheten være oppriktig.
Avsky det onde, hold dere til det gode. 
Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de 
andre høyere enn dere selv.
Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær
brennende i Ånden, tjen Herren!
Vær glade i håpet, tålmodige i 
motgangen, utholdende i bønnen.
Vær med og hjelp de hellige som lider nød, 

og legg vinn på gjestfrihet.
Velsign dem som forfølger dere, velsign, 
og forbann ikke.
Gled dere med de glade og gråt med 
dem som gråter.
Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke 
for høye tanker, men hold dere gjerne 
til det lave, og vær ikke selvkloke. 
Gjengjeld ikke ondt med ondt, 
ha tanke for det som er godt for alle 
mennesker. Hold fred med alle, 
om det er mulig, så langt det står til dere. 
Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat 
vreden til Gud. 
For det står skrevet: 
Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, 
sier Herren. 

Men:
Er din fiende sulten, så gi ham mat, 
er han tørst, så gi ham drikke.
Gjør du det, samler du glødende kull 
på hans hode.
La ikke det onde overvinne deg, men 
overvinn det onde med det gode!

Det nåværende menighets-
rådet er inne i sitt siste ar-
beidsår. 9. september er det 
valg til nytt menighetsråd 
og nytt bispedømmeråd. 
Kirkevalget foregår samti-
dig og i samme lokaler som 
kommune- og fylkestings-

valget. I år er jo det siste valget ekstra 
spennende i og med kommune- og fylkes-
sammenslåingene. For kirken lokalt blir 
ikke endringene så store siden menighetene 
består som før. Nedre Eiker menighet skal 
fortsatt bestå av Krokstadelva, Solbergmoen 
og Solbergelva. Menighetsrådet arbeider for 
tida med å sette sammen ei ny kandidatliste, 
og det er en utfordring å fylle lista med de 
tretten navnene vi trenger. Åtte rådsmedle-
mmer og fem varamedl. skal velges. 
Har du lyst til å være med i menighets-
rådet? Meld deg så snart som mulig til 
menighetskontoret. Se for øvrig omtale av 
kirkevalget annet sted i dette bladet.I starten 
av hvert nytt år arbeider menighetsrådet 
med å oppsummere året som gikk. Rådet 
lager en årsrapport som omtaler aktiviteten 
i menigheten. Årsrapporten er vel verdt en 
gjennomlesing. Du får den på menighets-
kontoret.

Rapporten inneholder omtale av bl.a.:
Gudstjenester med mange variasjoner
Menighetens strategiarbeid
Diakoniarbeid av mange slag 

Misjonsprosjekt
Tilbud til barn og ungdom: Kor for ulike 
aldersgrupper, trosopplæringstiltak, konfir-
mantarbeid og annet ungdomsarbeid
Konserter, bibelkvelder og andre kulturar-
rangement
Menighetsblad
Hjemmeside og Facebook
Økonomi

En viktig del av menighetsrådets arbeid er 
økonomien. Pr 31.12.2018 har vi en egen-
kapital på kr 920 799. I 2019 får vi tilbake 
kr 90 566 i mva.Nedre Eiker menighet eier 
Solberg kapell Fredtun. Menigheten kjøpte 
Fredtun for kr 56 000 av DnB i 1991. Fra 
01.01.2019 skal Nedre Eiker menighets-
senter AS overta driften av Solberg kapell 
Fredtun. AS-et vårt har fra før ansvar for 
driften av menighetssenteret. Dermed 
samler vi driften av eiendommene våre i 
et selskap.
Etter julemessa til Kvinneforeningen Gus-
tavas etterfølgere fikk Nedre Eiker menighet 
en meget hyggelig gave. Gustava-damene 
bestemte at overskuddet på julemessa, kr 
50 000, skulle gå til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid og Tro og Lys. 
Vi takker hjerteligst for den store gaven.Selv 
om menighetens økonomi er god, oppford-
rer vi alle til å støtte menigheten økonomisk. 
Det kan du gjøre på flere måter. Under 
ofringen i gudstjenester kan du selvfølgelig 
gi litt ekstra hver gang, men fordi vi etter 
hvert 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 menighetsarbeidet 

på er å bli fast giver. Et spennende enkelt 
regnestykke med 100 nye faste givere som 
gir 100 kr hver måned, gir oss kr 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

Lysgloben i Nedre Eiker kirke
Nedre Eiker menighet hadde behov for større 
kapasitet til lystenning i Nedre Eiker kirke.
Vi er glade for at vi nå kan tenne flere lys under 
gudstjenester og andre arrangement.
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Hver søndag samles kristne mennesker for 
å feire tilværelsens desidert største begiven-
het. Det forunderlige er at det ikke finnes 
menneskelige vitner til denne hendelsen. De 
potensielle vitnene sov tungt da Guds Sønn 
stod opp fra de døde. 

De primære kildene våre, evangelistene, 
vitner om at de kom til en tom grav. Så for-
teller de om flere møter med den oppstandne 
Jesus, men ingen av dem påstår å ha vært 
vitner til selve oppstandelsen. Ingen så at 
steinen ble rullet bort. Men noen kvinner 
møtte engelen som hadde gjort det. 

Hvis denne historien var et påfunn og du 
ville få andre til å gå på limpinnen, ville du 
være ganske naiv og lite taktisk om du førte 
kvinner inn i vitneboksen. Da ville det hefte noe tvilsomt ved hele historien, siden kvinner 
på den tiden ikke hadde troverdighet eller aksept som juridiske vitner. 
Men selv om apostlene ifølge Lukasevangeliet først mente at kvinnene fór med løst snakk, 
sprang de til graven for å se etter. Graven var tom, og de undret seg over det som hadde 
hendt. Etter hvert fikk de møte den oppstandne ansikt til ansikt, ja, så mange som fem 
hundre mennesker møtte ham i live ved en anledning. 
Oppstandelse er ikke bare det som skjedde med Jesus, men også det som skjedde med 
disiplene. De gikk i dekning etter Langfredag, men etter møtet med den oppstandne Jesus 
gikk de ut i verden på nytt. Noe hendte i dem, noe ble satt fri i dem da de gikk fra å gruble 
over det uforståelige, til å praktisere oppstandelsen. 

Du reagerer kanskje på uttrykket, men er det ikke det vi gjør når vi oppsøker det stedet 
der Jesus har sagt han er å finne? Han sa: ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der 
er jeg midt iblant dem” (Matt 18,20). 
Å praktisere oppstandelsen er å ta Bibelens budskap på alvor, midt i en verden full av død 
og fordervelse. Det er å trosse sin egen tvil og frykt, og våge seg til å gå for å se om det 
er noe i ryktene.  Det er å stole mer på Bibelens ord enn min egen erfaring. 

Millioner har gjort det før meg. Apostlene ble så overbeviste om at 
dette var sant at de frivillig gikk i døden framfor å fornekte Jesus. 
Utallige andre har gjennom to tusen år vitnet med sitt liv og sin død 
om sannheten i dette budskapet. Du kan også trygt stole på det.  

Biskop Jan Otto Myrseth

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Praktiser 
oppstandelsen!
Praktiser 
oppstandelsen!

Nedre Eiker menighet har inngått ny avtale med Det Norske 
Misjonsselskap om å samle inn penger til et misjonsprosjekt 
i Thailand. I forrige menighetsblad presenterte vi dette pro-
sjektet. Det er et spennende prosjekt som handler om  hjelp 
til skolegang, barnehage og fritidshjem for å nevne noe. 
Søndag 24. februar markerte vi inngåelsen og underskriving av ny 
avtale i gudstjenesten. Vi hadde besøk av misjonskonsulent  Reidun 
Andersen Weberg som var med og informerte om prosjektet, holdt 
prekenen og deltok på kirkekaffen etterpå med mer informasjon. 
I kirkekjelleren var det satt opp   en mini- utstilling  og vi fikk 
smake på tørket frukt fra Thailand. Vi vil fremover komme med 
nye glimt av vårt  misjonsprosjekt både i menighetsbladet og på 
nettsiden vår. Følg med!

NYTT 
MISJONSPROSJEKT!

Vårens datoer:
11. april, 9. mai

MJØNDALEN KIRKE

DATOER FOR VÅREN 2019:
.

8. april, 6. mai, 13. mai.

Velkommen til sang, lek, dans, kos og 
hyggelig samvær.
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HÅP OG MULIGHETER
Vi skriver 2019 og er dermed gått inn i siste 
driftsår for Nedre Eiker kirkelige fellesråd.  
Neste år er vi en del av Nye Drammen kirkelige 
fellesråd i ny storkommune.  Mye av arbeidet 
med sammenslåingen er kommet på plass og 
mye arbeid gjenstår. Vi håper og tror at nytt 
fellesråd vil bidra til enda bedre arbeidsvilkår 

og muligheterfor menighetene og for ansatte!
For Nedre Eiker jobber vi dette siste år spesielt med to ting i Nedre 
Eiker kirke: store reparasjoner på kirkens tårn og en omfattende 
gjennomgang og service av kirkens orgel.  Begge deler er svært 
viktige vedlikeholdsarbeider for Nedre Eiker kirke som blir prior-
itert dette året.  For denne vakre kirken fra 1860 er det til stadighet 
mye som ”skulle vært gjort” og mange områder som burde vært 
prioritert. Vi forsøker å ta ting i tur og orden og dette året er det 
tårn og orgel som blir prioritert.  Vi gleder oss over at stadig flere 
områder får litt ekstra ”omsorg” og at vi på denne måten kan ivareta 
bygdas stolthet som best vi kan med de midlene vi har til rådighet. 
I skrivende stund er vi inne i fastetiden og på vei mot den store 
påskehøytiden, - høytiden som på alle måter peker på kjærlighets-
budskapet som gir håp og muligheter for liv og tjeneste for oss alle!
Kirkevergen ønsker alle en riktig god og velsignet påskehøytid! 
   
    
    kirkeverge

NYTT FRA
KIRKEVERGEN

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 ut brev med orientering i slutten av april.
Denne orienteringen om konfirmasjonstiden, sendes til alle som 
står i vårt register, dvs. til alle som er døpt i Den norske kirke og 
født i 2005.

Om du ikke er døpt, er du likevel velkommen til å være konfirmant 
hos oss. Ta kontakt slik at du får tilsendt informasjon.
Informasjonsmøter med påmelding skjer
i Nedre Eiker kirke torsdag 23.mai 2019
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

KONFIRMANT 2020
- Er det din tur nå?

Det er valgår i år, skikkelig valgår! For Nedre Eiker er 
dette helt spesielt fordi vi skal velge representanter i en 
ny kommunestruktur. Ja, ikke nok med det, men også 
for et nytt «fylke».  
Mindre kjent er det at vi på samme dato har et tredje valg, 
et kirkevalg. Før kalte vi det valg på menighetsråd og for 

lettvints skyld nytter mange det samme ordet fordi vi sånn omtrent 
vet hva det innebærer. Til forskjell hos oss, stor forskjell også, er 
kirkevalget ikke en del av det nye Drammen. 
Vår kirke skal fremdeles hete Nedre Eiker kirke og vår menighet 
Nedre Eiker menighet. De som velges skal representere og lede vår 
menighet og kirke. Velgerne får gjennom de valgte representantene 
mulighet til å prege vår menighet og de avgjørelser som de må fatte. 
Arbeidet i menighetsrådet er et teamarbeid. Det kreves ikke spesi-
elle forkunnskaper for å bli med i menighetsrådet. Er man rimelig 
interessert i menighetens tilbud og arbeid og har lyst til å vite 
mer om det og ha en mening om det, er det fullgod kvalifikasjon. 
I kirken skal det være rom for alle, et stort rom, høyt under taket 
og med ulike veier til tro. Her skal være åpenhet for nye impulser, 
meninger og gode tradisjoner.  Menigheten skal bygge et fellesskap 
for alle. Jesu liv og lære er fundamentet. 
Vær med og ta ansvar for fellesskapet i din kirke og menighet! 
Kanskje du vil stille til valg?
Valgbare er alle som fyller 15 år i valgåret og er medlemmer i Den 
norske kirke. Valget avholdes 9. september 2019. 
DU ER INVITERT TIL Å VÆRE MED PÅ Å SKAPE FREM-
TIDENS KIRKE!

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Påsken er den eldste av kirkens høytider og den viktigste både i 
kristen og jødisk tradisjon. For jødene markerer den utgangen fra 
slaveriet i Egypt, for kristne minnet om Jesu lidelse, død og opp-
standelse. Også i ikke-kristen sammenheng markerte denne tiden 
på året overgangen fra vinter til vår, fra mørke til lys.

I kristen tradisjon har det opp gjennom århundrene blitt dannet 
skikker, forestillinger og symboler knyttet til påskefeiringen. Sen-
trale symboler er: Korset, egg, kyllinger, lam, gulfargen (spesiell 
for Norge), grønt.

Et lite knippe tradisjoner: Skjærtorsdag måtte en ikke bruke øks. 
Den som gjorde det, hjalp til med å hugge tømmer til Jesu kors. 

Til langfredag var det mange skikker og tradisjoner. Ved å plage 
seg selv, skulle man lide med Jesus. Enkelte steder var faste vanlig, 
eller spise salt sild som økte tørsten, sitte i mørke, ikke ha varme 
eller lys. Andre steder skulle man gjøre tungt, slitsom og smertende 
arbeide. Man kunne ha sand eller småstein i skoene. Da det ble 
vanlig med flaggstang, firte man flagget på halv stang.

Påskedag kommer gleden inn. Nå kunne man spise kjøtt etter den 
lange fasten. Enkelte steder var det skikk å feie låvegulvet slik at 
Jomfru Maria kunne komme der og danse i glede over Jesu opp-
standelse. Kunne man komme opp på den høyeste fjelltoppen, fikk 
man se sola danse av samme grunn som Maria.
 
Påskedag hadde sola en helt spesiell kraft. Syke kunne bli helbredet 
eller få styrke og nye krefter ved å se soloppgangen. Og – flagget 
som ble firt på halv stang langfredag, ble heist til topps påskedag. 
Påskeharen har ingen plass i norsk påsketradisjon.
     botr

GAMLE PÅSKESKIKKER
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Søndag 5. mai 2019 kl. 1000 
Mathilde Ødegård Andersen
Elise Bjerkelund
Nora Solbakken Caspersen
Ingrid Helene Moen Flatåker
Sander Heimsvik
Jonas Killingstad
Hedda Larsen
Neo Elias Maudal
Emma Moe
Dennis Halbjørhus Møhlenberg
Marcus Bjerkås Rukke
Maria Stensli Røine
Kevin Smith
Sarah Marie Hornseth Sveum
Selma Syversen
Alexander Thorud
Iben Vestengen

Søndag 5. mai 2019 kl. 1230 
Mats Bermingrud
Henriette Collett-Østensen
Sarah Galåsen
Sofia Helberg
Thomas Helberg
Maren Kristiansen Hjalland
Camilla Wilhelmine Nettelhorst 
 Hognestad

Konfirmasjon i Nedre Eiker menighet 2019Konfirmasjon i Nedre Eiker menighet 2019
Fredrik Holm
Marte Holmen
Emilie Jensen
Mats Eirik Johnsen
Emma-Bethine Weiby Klevjer 
Mats Fredrik Kollen
Kasper Edvard Olsvik
Martin Nordby Røren
Anneli Saksen
André Thoresen Stenberg
Marius Syvertsen
Ida Tennebø
Mari Torkildsen
Juan André Vila
Hanna Christiansen Wang

Lørdag 11. mai 2019 kl. 1000 
Trym Bodin
Sebastian Bjørge Dividal
Ramtin Eivazi
Anine Engh
Eline Fredriksen Karlsen
Emma Syvertsen Lykseth
Emilie Hamre Morken
Amanda Christina Schefte
Nikolas Stoichevski
Christoffer Røine Strømme
Jonas Kvale Støstad

Amalie Dahlmann Thorgersen
Ole Kristoffer Trandem 

Lørdag 11. mai 2019 kl. 1230 
Vilde Aadnevik
Sara Linn Arnarsdottir
Signe Weum Berge
Hedda Sivertsen Bergland
Emilie Dahl
Kim Andre Eikmo
Tuva Foss-Erstad
Kristian Frostad
Victoria Fyrie-Dahl
Amalie Rygg Hennum
Emma Rønning Jørgensen
Markus Mile
Jonas Mile
William Reitan
Kevin André Skjevelnes
Victoria Celine Sund

Søndag 12. mai 2019 kl. 1000 
Nora Sørstad Bentehaugen
Kim Andre Bråthen
Elias Brattfjord - Danielsen
Markus Skog Bryn
Snorre Eilertsen
Jørgen Engedal

Synne Marie Hansen
Magnus Riegels Hansen
Sebastian Enrique Jonathans-
Jenssen
Rino Alexander Jørgensen
Magnus Løkra
Elias Olsson

Søndag 12. mai 2019 kl. 1230 
Emma Mathilde Solvang 
 Basserud
Ida Marie Berg
Jan-Marcus Berntsen
Sondre Christoffersen
Lara Ertesvåg
Kristoffer Røren Hellum
Ole Andreas Draugsvoll Holm
Emily Sofie Jansen
Henrik Haugland Johansen
Ida Ebbesen Jørgensen
Emilie Janine Kristoffersen
Kristoffer Nørholm Lae
Kevin Oskarsen Skare
Henriette Gjessing Skogly
Mari Strandbråten
Martine Sørli

Vi har fått ny biskop!
Den 23. september 2018 ble Jan Otto Myrseth vigslet til biskop i Tønsberg 
domkirke, og fra denne dagen overtok han bispestolen her i Tunsberg 
bispedømme. Han overtok etter Per Arne Dahl, som avsluttet sitt virke 
som biskop i juni 2018.
Myrseth blir omtalt som uhøytidelig og omgjengelig, en mann som er glad 
i mennesker og møter dem med barmhjertighet, åpenhet og tydelighet. 
Han er en nærværende og tillitvekkende leder. Han er livsglad og sprer 
glede rundt seg. 
 
Myrseth har bred erfaring fra både hverdag og kirke. I sine yngre dager 
jobbet han som bussjåfør, drosjesjåfør, lærervikar og vaktmester. Som 
kirkelig ansatt har han vært vikarprest, sykehusprest, sokneprest, prost, 
domprost – og nå biskop. 

Vår nye biskop er godt kjent i bispedømmet vårt. Fra 1989 til 2010 hadde 
Myrseth sin tjeneste her i Tunsberg, hovedsakelig på Ringerike. Fra 2010 
og fram til han overtok som vår biskop i høst, var han domprost i Bergen.

«Som prest er jeg opptatt av å møte mennesker der de befinner seg,» sier 
Myrseth, «det er et stort privilegium å få formidle det glade budskap om 
Guds kjærlighet som tilgir og gir oppreisning, framtid og håp.» Videre sier 
han: «Jeg er blitt mer og mer glad i Den norske kirkes visjon «Mer him-
mel på jorda». Visjonen karakteriserer en folkekirke som er bekjennende, 
åpen, tjenende og misjonerende. Ved å leve opp til disse kjennetegnene 
vitner kirken i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus.»

På spørsmål om hva som er kirkens viktigste utfordring, svarer Jan Otto 
Myrseth: «Kirkens avgjørende utfordring er å hjelpe mennesker til å finne 
veien hjem til Gud. Det viktigste vi gjør er å vitne i ord og gjerning om 
Guds kjærlighet slik den kommer til syne gjennom Jesu frelsende gjerning 
for oss. Det er derfor kirken er til. For at budskapet om Guds kjærlighet 
og nåde skal bli troverdig, må kirken være et sted der mennesker møtes 
med barmhjertighet, raushet og åpenhet.»

Med sitt vennlige vesen og sin rike erfaring vil Jan Otto Myrseth berike 
kirken og alle oss som får ha ham som biskop. Vi ønsker ham hjertelig 
velkommen hit til Tunsberg!
     vhb

FRA GULATINGSLOVEN
I det vi kaller Vikingetiden, hadde hver 
landsdel sine lover. Gulatingsloven går 
tilbake til 900-tallet, men fikk etter hvert 
nye ledd til den i 1270-årene ble avløst 
av Magnus Lagabøtes norske lov.
Gulatingsloven gjaldt på Vestlandet og 
har denne innledningen:
«Dette er det første i lovene våre at vi 
skal bøye oss mot øst og be til den hellige Kristus om godt 
år og fred og at vi må holde landet vårt bebygd og unne 
landshøvdingen, (kongen), vår lykke. Han være vår venn 
og vi hans og Gud venn til oss alle.»
(I Magnus Lagabøtes norske lov er dette leddet utvidet.)
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1. På hvilken måte 
er du engasjert i 
menigheten?
Jeg har vært frivillig 
i 7 år nå. Sitter i me-
nighetsråd, det har 
jeg gjort hele tiden. 
Er kirkevert og litt 
“altmuligdame” på 

Solberg kapell Fredtun, hjelper til med kap-
peprøving for konfirmantene og på noen av 
konfirmasjonsdagene.
Har også gått litt med menighetsbladet.

2. Hva liker du best å gjøre?
Jeg liker meg veldig godt på Fredtun og 
gleder meg over høyere aktivitet der og 
bli bedre kjent med mange av de som går 
fast til gudstjeneste. Det er veldig fint å 
møte konfirmantene også som kommer der. 
Det er spennende og interressant å sitte i 
menighetsråd. Man kan ikke sitte hjemme 
og mene ting. Da skjer det ikke noe. 
Å få møte konfirmantene er også veldig fint.
Å være frivillig vil si å gi og få. I et sam-
funn som blir mer og mer individualistisk 
syns jeg det er viktig, og fint å bidra til 
å gjøre noe for fellesskapet uten å kreve 
noe annet igjen enn at jeg blir glad av det. 
Man kan ikke bare kreve at andre gjør 
noe for deg uten å gi ett lite bidrag. 
Å kunne gjøre en forskjell for noen. 
En håndsrekning, et smil eller en klem 
for de som vil ha det eller trenger det. 
Jeg er glad og stolt av å være frivillig i 
menigheten. Det burde flere prøve! Jeg 
treffer så mange fine folk fra staben, unge 
og gamle i menigheten. Jeg er glad i kirken 
min og det må vi sammen fremsnakke. 

1. På hvilken måte 
er du engasjert i 
menigheten?
Da Gudrun Klings-
heim startet opp 
med «Tro og Lys» 
i menigheten vår, 
og jeg ble spurt om 
å være med, svarte 

jeg ja. Det var et felt jeg hadde forhold til. 
Jeg kjente mange av de aktuelle deltakerne 
til «Tro og Lys» fra før gjennom jobb og 
vennskap. Nå har vi holdt på i ca. ni år, og 
har blitt en fin gjeng.
Det ble dannet et lederteam. Vi treffes noen 
dager før hver samling, og planlegger og 
fordeler oppgaver. Vi vil gjerne ha med flere 
i denne gruppa for vi er bare fire.
«Tro og lys»  har samling ca. en søndag 
i måneden. Alle deltar på sitt nivå. Vi har 
også et måltid sammen før vi deltar i guds-
tjenesten som er åpen for alle. 
Jeg går hjem etter hver gudstjeneste med 
takknemlighet, jeg har fått mer enn jeg 
har gitt.

Jeg er for tida enga-
sjert på to områder:
Jeg er kirkevert en

gang i blant og leve-
rer menighetsbladet 
omkring her jeg bor. 
Disse oppgavene er 
jo praktisk betont, 
og det liker jeg etter 

mange år med komitearbeid (Menighetsråd i 
to perioder). Å være delaktig i gudstjenesten 
som kirkevert opplever jeg menighetsfylt og 
givende. Å lese samlingsbønn er også fint. 
Å være bidragsyter til menighetsbladet er 
vel også et frivillig arbeid for menigheten. 
Dette vil jeg prøve å fortsette med så lenge 
jeg kan, og så lenge redaksjonen vil ha 
tekstene mine.
 
Hva kan vi gjøre for å få flere til å melde 
seg til frivillig tjeneste?
Og på hvilke nye områder trenger vi men-
nesker til frivillig innsats?
Dette har staben og menighetsrådet sikkert 
tenkt mye på og drøfta fra tid til annen, 
men noen av de frivillige med erfaring har 
kanskje meninger og synspunkter som kan 
få flere personer på banen.
Sjøl vil jeg bare si dette:  Det er viktig å 
understreke at frivilligheten må fortsette å 
være nettopp det: Frivillig. Hvis frivillighet-
en blir plikttjeneste, er noe gått galt. “Plikt” 
er en gammel kristen dyd, men vektlegging 
av plikt kan lett ta vekk gleden. Torden-
skjolds soldater er et velkjent fenomen i 
menighetene, om det er like vanlig nå som 
før, veit jeg ikke, men det er iallfall noe 
som må unngås.

Å VÆRE frivillig...

1.  Du bidrar til å holde lokalkirken levende 
2.  Du blir del av et kristent fellesskap 
3.  Du gjør en viktig jobb for fellesskapet 
4.  Du kan sørge for et trygt og godt fritids-
 tilbud for barn og unge 
5.  Du får innblikk i og påvirker de demo- 
 kratiske prosessene i kirken 
6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 
7.  Du kan sørge for at din kirke er en åpen  
 og inkluderende kirke 
8.  Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet  
 ditt 
9.  Du får nyttig styreerfaring som du kan  
 bruke i andre sammenhenger 
10.  Du kan oppdage nye sider ved deg selv
Engasjér deg i kirken der du bor. Still til 
valg innen 30. april: kirkevalget.no

H v a  g j ø r  m e n i g h e t s r å d e t ? 
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet 
der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan 
du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene 

og utfordringene i din kirke. Menighetens 
arbeid spenner over mange temaer – bl.a. 
miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, 
misjon, barne- og ungdomsarbeid, jus og 
økonomiforvaltning. Her er noen eksem-
pler på menighetsrådets ansvarsområder: 
•   Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 
 18 år 
•   Diakonalt arbeid (kirkens omsorgs-
 tjeneste) 
•   Gudstjenester 
•   Kirkemusikk 
•   Ofringer 
•   Utleie av kirken 
•   Uttalerett ved ansettelser av prest, prost  
 og biskop 
•   Samarbeid med frivillige 
•   Langsiktig planlegging av menighetens  
 arbeid
Menighetsrådet har representanter i kirkelig 
fellesråd. Kirkelig fellesråd tar seg av admi-
nistrative og økonomiske oppgaver på 

vegne av soknene. Menighetsrådet har 4–10 
medlemmer. Medlemmene har ulik utdan-
nings- og yrkesbakgrunn og mange er også 
aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. 
Menighetsrådet møtes 2–5 ganger i halvåret. 
Medlemmene velges for fire år.
En undersøkelse blant menighetsrådsmedlem-
mer viste at et stort flertall trives og opplever 
det som meningsfylt å være med i menighets-
rådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like 
tilfredsstillende som de hadde forventet.

Anett Glittfjell Randi Neple Reidar Lund

Her er et lite knippe fra Nedre Eiker men.råd 
Anett Frog Glittfjell, Lill Johanne Rygg Hennum, 
Trond Bollerud, Janos Major og Ida Etnestad
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Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
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Stillhet i 
kirken

Dagene 
kan være krevende. 

Vi løper fra det ene viktige 
til det andre. 

Mange søker og lengter 
etter stillhet og ro.

Følgende dager er det lagt til rette for stillhet i Nedre 
Eiker kirke våren 2019:

 mandag 8. april
mandag 6. mai,
mandag 3. juni 

Vi starter kl. 20.00. 
Kirken er åpen 15 minutter før.

Enkel liturgi 
med vekt på stillhet.

Velkommen!
Se for øvrig mer informasjon for datoer 2019 

på vår hjemmeside: 
www.nedreeikerkirken.no

Jeg var bare 16 år gammel. VI satt i en stor ring med 
stearinlys som eneste lyskilde. Jeg husker at jeg satt 
ubehagelig på det harde tregulvet; tenåringsgutter 
og tregulv er sjelden en god kombinasjon. Jeg husker hvordan de 
svette hendene grep rundt den nesten helt nye konfirmantbibelen 
mens hjertet dundret i brystet. Stemningen lå et sted mellom mel-
lom klein og hellig. Jeg prøvde å dempe den indre uroen med et 
par dype innpust, men til ingen nytte. Og så plutselig, med over-
raskende klar og rolig stemme, begynte ordene å strømme ut av 
munnen min. De handlet om Jesus og lyspærer, og om hvordan vi 
kunne skinne for andre. Men at vi alle trengte strøm, altså Jesus.

Alle kan se tilbake på perioder, enkelthendelser, personer eller 
åpenbaringer som har fått varige konsekvenser for hvordan livet 
har blitt. Og selv om livet i sin helhet kan by på endring, tror jeg 
de  fleste av oss kan peke på noe helt avgjørende fra ungdomstiden; 
en vennegjeng, en frivillig medarbeider, en kateket, en idrettsklubb 
eller som i mitt eksempel, et halvkleint møte på en kristen påskeleir.
I ungdomstiden står mye på spill, og den har i seg både sårbarhet og 
vekst i rikt monn. Folk som er engasjert i kirkens ungdomsarbeid 
er i en helt unik posisjon til å bidra til å møte denne sårbarheten 
og samtidig gi ungdom vekst gjennom livsmot, selvtillit, tro, håp. 

I inneværende skoleår satser Tunsberg bispedømme spesielt på 
ungdom gjennom «Ungdomsåret». Mange tenker at ungdom i 
utganspunktet ikke er så interesserte i kirkens gjøren og laden, og 
jeg tror vi kan gi dem rett i det. Nysgjerrigheten er kanskje der, 
men de kommer ikke stormende til gudstjenester og kirkelige ar-
rangementer.
Men er det likevel håp for kristent ungdomsarbeid? Ja, så absolutt! 

ER DET HÅP FOR 
UNGDOM I KIRKEN?!
Av Henrik Guii-Larsen

Mye lever godt selv om det ikke er så stort, og det finnes mange 
dyktige og engasjerte frivillige og ansatte som på mer eller mindre 
regelmessig basis legger til rette for at ungdom skal komme til 
kirken og finne godt fellesskap. Og ikke minst tror vi at Gud vil 
noe med og for ungdom i Tunsberg. 

Vi har valgt «håp» som overskriften for satsingen Ungdomsåret.
Det handler om håp for den enkelte ungdom - om å finne tro, livsmot 
og glede i en kompleks verden.
Det handler om håpet som dukker opp når voksne bryr seg, ser og 
engasjerer seg for ungdom. Mange unge kan fortelle om «den ene» 
voksne som tok seg tid til en prat og som aldri lot prestasjoner, dår-
lige holdninger eller et og annet banneord stå i veien for relasjonen.
Og så handler det om håpet vi har i Jesus. Det grenseløse håpet 
som ligger i at Gud ble menneske og forsonte seg med oss og gav 
alt i kjærlighet. 
Summen av disse håpene viser at det virkelig har noe for seg å 
drive kristent ungdomsarbeid. Vi tror at håpet kommer smygende 
når vi fokuserer positivt på den enkelte ungdom og gir dem støtte, 
boltreplass og reell medvirkning i sin lokale menighet.
Men aller mest dukker håpet opp når unge får koble seg på «strøm-
kilden» som aldri tar betalt eller går tom; Jesus Kristus.

Prestegården i Nedre Eiker har en 
lang, lang historie, helt tilbake til 
600-tallet. Gården het opprinnelig 
Borge, men på 1700-tallet skiftet navnet til Møllenhof etter møl-
lebrukene i den lille elva som renner like forbi. Fra den tiden kan 
gården også defineres som det noe upresise, «herregård.» I årene 
fremover ble gården eid og drevet av det vi dag vil kalle «sam-
funnstopper».

På slutten av 1800-tallet eide fløtningsinspektør Johan Grundt 
gården. Den 12. januar 1875 ble hans datter, Jenny Ulrikke, viet 
til kapellan Bendix Christian Blom, og bryllupet ble feiret på Møl-
lenhof. Det er for øvrig første gang vi hører om en vielse i Nedre 
Eiker kirke og eneste gang om bryllupsfestligheter på Møllenhof.
Nedre Eiker var den gangen ennå ikke eget prestegjeld og egen 
kommune. Menigheten ble betjent av prestene i Haug. Blom var 
personell kapellan til sogneprest Holter. Når Blom tjenestegjorde 
i Nedre Eiker, spiste han middag hos Grundt på Møllenhof og ble 
godt kjent med hele familien. Han fikk godt øye til den ene datteren, 
det endte med forlovelse og bryllup. 

Blom forteller at på formiddagen bryllupsdagen leste han med 
konfirmantene i Haug prestegård, embedshandlingene måtte ikke 
forsømmes! Så kjørte han til Møllenhof der hele huset var pyntet til 
fest og bryllupsgjestene begynte å komme. Det var bitende kaldt. «I 
klingende kulde og straalende sol gik brudefærden til Nedre Ekers 
kirke som var fuld av folk og deilig opvarmet».
Mye tyder på at man satte pris på Blom og hans brud og ville hedre 
dem, for. «En sangforening dannet for anledningen av en del av 
bygdens lærere, sang fra orgelet efter vielsen, - Lover den Herre, 
den mæktige konge-, meget pent.» Det er første gang vi får høre 
at et sangkor synger i Nedre Eiker kirke.

Bryllupsbordet var dekket i den store salen og et lite siderom i andre 
etasje. Det var mange fine gaver, flere rett og slett arvegods. Den 
mest originale var en polonese for firhendig klaver. Den ble ikke 
fremført der og da, men på sølvbryllupsdagen 25 år senere! Festen 
ble avsluttet, som seg hør og bør, med en kort andakt.
Været hadde slått om til tett snøføyke, så brudeparet fikk en strev-
som sledetur hjem til sin bolig hos garver Braaten i Hokksund.
I sine memoarer skrev Blom: «Nu, 1926, er det gamle Møllenhof 
brændt, et nyt opført, næsten som det gamle, men dog et andet».
Utdrag fra jubileumsboken Folkekirken i bygdefolkets hjerter.

MINNER FRA 
MØLLENHOF



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 20198

Nedre Eiker Ten-Sing – slik eventyret startet
Tekst og foto: Jørn Gjennestad

Et viktig innslag i en jubileumsfeiring er forhistorien med spe-
siell vekt på starten og hvordan det hele kom i gang. Jeg møtte 
to sentrale personer for å stable opp brikkene i grunnmuren for 
dagens NETS: Roar Røkeberg og Børre Jensen. Men det var ikke 
bare plankekjøring, for i slutten av 1980-tallet skjedde det mye på 
ungdomsfronten i kirken og «gamlegutta» grov godt i hjernekista 
for å finne de detaljene jeg var ute etter.
Kor i kirkelig regi for ulike aldersgrupper er like gammel som 
kirken selv. Også her i Nedre Eiker. Confession, stiftet av Jan 
Floberg og i en periode drevet av bl.a. tenåringen Børre, hadde 
bedehuset som sitt samlingssted i mange år. Roar entret arenaen 
som prest i Nedre Eiker i 1978, og hadde med seg en ide om ung-
domsmusikk med kor og band fra han var tenåring i Vestfossen. 
Før Mjøndalen ble eget kirkesokn (1994) forsøkte Roar å etablere 
et ungdommelig kortilbud kalt Youngspiration - som dessverre 
strandet etter få år. Men han så både muligheter og behov og ga 
derfor alle konfirmanter tilhørende Krokstadelva et tilbud om å 
gjennomføre konfirmantopplæringen med NETS-ideologien som 
en del av tilbudet. Konfirmantkoret 1988-89 ble en suksess, men 
da Børre begynte som kateket i 1988 ble videreføringen besluttet å 
gjelde alle konfirmanter i hele Nedre Eiker. Så der er starten, kjære 
leser: Fredag 8. september 1989 ble alle konfirmantene invitert til et 
opplæringstilbud der sang og musikk var et viktig element: Nedre 
Eiker Ten-Sing. Invitasjonen gikk ikke bare til konfirmantene, men 
også til de som deltok i «prøvekoret» året før og andre unge som 
kunne tenke seg å være med, enten i kor eller band. Stor respons 
– og NETS var et faktum.
Inspirasjonen til å lage et ungdommelig sang- og musikkmiljø 
i kirkelig regi kom egentlig fra USA og Singout-bevegelsen på 

NETS – et sted for musikalitet, felleskap og 
omsorg
Tekst og foto: Knut Johan Finquist

I 30 år har Nedre Eiker Ten Sing (NETS) vært et rusfritt tilbud 
til ungdom på fredagskvelden. Rundt regnet har 900 ungdom-
mer funnet veien til Mjøndalen kirke i løpet av disse årene. I dag 
teller NETS 14 medlemmer og 5 voksenledere. NETS er medlem 
av Norges KFUK-KFUM. Vi er med på å bygge åpne og trygge 
fellesskap der unge mennesker kan være seg selv, og der de blir 
utfordret til å stå opp for andre. 

Vær deg selv
Vi er opptatt av å ta vare på og utvikle de ungdommene vi er i 
kontakt med. Årlig sender vi ungdommer på Ten Sing-seminar. Der 
får de opplæring og mulighet til å utvikle sine ferdigheter innenfor 
direksjon, bandledelse, traktering av ulike instrumenter, lyd og lys 
for å nevne noen av tilbudene. 
NETS er et sted hvor ungdommen får være seg selv med alle sine 
tanker og meninger. Det å akseptere hverandres holdninger og 
ulikheter er viktig i dagens samfunn. 
Mange interessante refleksjoner og meningsutvekslinger har vi i 
forbindelse med andakter eller temaer som blir tatt opp.

Stå opp for andre
Samtidig er vi opptatt av å utgjøre en forskjell i et menneskes liv. Vi 
har ikke bare ansvar for oss selv, men også for de som er rundt oss. 
Det snakkes mye om hvordan gi og motta omsorg og viktigheten av 
å respektere hverandre. I forkynnelsen snakker vi mye om hvordan 
Jesus møtte mennesker og hvordan Han reiste enkeltmennesker 
opp. Jesus er et forbilde og en inspirator til å gjøre gode gjerninger. 

Ungt engasjement
I NETS er det valgt et styre som engasjerer seg på flere felt. Det 
er styret som vedtar semesterplan, legger opp program for turer 
og innøving av låter, arbeider mot konserter, snakker om miljøet i 
koret og tiltak som til enhver tid bør settes inn. 
Flere av styremedlemmene har deltatt eller deltar i et ung-
domslederkurs. Her blir det gitt opplæring i lederskap og de får 
prøve ferdighetene sine gjennom lederoppgaver i menighetens 
ulike trosopplæringstiltak. 
NETS har et dyktig styre som vedtar saker om drift av koret, plan-
legger konserter og sosiale aktiviteter. 

NETS 30 ÅR

Børre og Roar mimrer om starten på NETS

60-tallet. Kjell Grønner tok denne hjem til Norge, og KFUK/KFUM 
tok tak i ideen og utviklet den videre til det den er i dag. Grun-
nmuren for Ten-sing-bevegelsen er å etablere en kirkelig sang- og 
musikkultur basert på ungdommelige behov som et alternativ til 
tradisjonell salmesang, for å få ungdommens egen musikkform inn 
i kjerka. Og selvfølgelig i en kristen kontekst. Det preger øvelsene 
og aktivitetene i NETS også i dag.
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

Et sted for musikalitet og felleskap.
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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!
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For 60 år siden skulle jeg på ferie i Lake District i England med 
en engelsk venninne. Før jeg skulle møte henne, hadde jeg en dag 
alene i Keswick. Jeg tok en båttur på innsjøen der og på vei ut av 
båten sa jeg noen ord til en eldre dame som også var alene. Vi kom 
i prat. Daisy, 64 år, var fra Australia og skulle se landet foreldrene 
hadde utvandret fra.
Vi tilbrakte dagen sammen og siden brevvekslet vi i mange år. 
Hver jul sendte hun gaver til mine barn, og jeg sendte henne 
Norges-kalendere. Etter hvert ble det slutt på brev fra henne, og 
jeg tenkte hun var død. Men en dag fikk jeg telefon fra en australsk 
dame, Margaret, som var på ferie i Norge sammen med sin mann. 
Hun fortalte at hun hadde funnet mitt navn hos Daisy da hun 
skulle hjelpe henne med å flytte til sykehjem. Jeg møtte Margaret 
og mannen i Oslo. Så begynte vi å skrive til hverandre. Da jeg for 
30 år siden skulle til Australia for å besøke min engelske venninne 
som hadde flyttet dit, ble jeg også invitert til Margaret. Da fikk jeg 
besøke Daisy, som nå var 94 år. Det ble et beveget møte. Vi gråt 
begge to. Daisy levde ett år til.
Margaret og jeg har fortsatt jevnlig kontakt. Da hun ble enke for 
noen år siden, trengte hun reisefølge og jeg ble bedt med på cruise 
i Østersjøen, og noen år senere i Nordsjøen. Det er utrolig hva et 
tilfeldig møte kan føre til.
PS. Starten på det hele er fra 1945 da jeg fikk en pennevenn i Eng-
land gjennom min engelsklærer. Jeg skrev at jeg var kristen og fikk 
brev fra Phyllis som også var det. Vennskapet  holdt til hun døde i 
fjor.    Grethe Sviggum

Et spesielt møte...

INNSAMLINGSAKSJON 2019:

Noen trenger vann - og vi kan hjelpe!
Tirsdag 9. 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!

Du kan også støtte ved å gi en gave via VIPPS 2426.

Jubileumskonsert med tema Fortid – nåtid - fremtid
Vi inviterer til jubileumskonsert i Mjøndalen kirke lørdag 15. juni 
kl. 19.00. En jubileumskomité arbeider med konserten. Målet er 
at vi får med oss tidligere NETS’ere. Kanskje legges det også 
opp til felles allsang. Kirkerommet rigges til konsert med lyd og 
lys og etterpå inviterer vi til et hyggelig sosialt fellesskap for alle 
generasjoner. Mer informasjon er å finne på Nedre Eiker Ten Sing 
sin Facebookside.

Bak fra v: Andreas, Charlotte, Marthin og Angelica. Foran fra v: Per 
Arne, Ida Kristin og Henning. Foto: Pål Magne Johannessen
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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 menighets-
kontor, 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!
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APRIL:
Søndag 7.april
Konsert med SOLBERG
MUSIKKKORPS
Nedre Eiker kirke, kl. 19.00:
Konsert i anledning Solberg 
Musikkorps sitt 100-års jubileum 
Gjester: Nedre Eiker kirkekor.
Billetter kr. 200,- .
Arr.: Solberg musikkorps.

Lørdag 13. april 
ORGELHALVTIMEN
Mjøndalen kirke kl. 14.00
Ellinor Grimnes, orgel. Hun
spiller fra sitt eksamensprogram 
ved Norges Musikkhøgskole.
Musikk av J.S.Bach og F. Men-
delssohn. Fri entré. Du kan gi en 
gave ved utgangen til nytt klok-
ketårn ved Mjøndalen kirke.
Arr.: Kulturutvalget i 
Mjøndalen menighet.

Nedre Eiker kirke og Mjøndalen kirke
våren 2019

Kultur
arrangementer
lllllllllllllllllllllllllllll

MAI:
Søndag 26. mai TORGMESSE
Mjøndalen torg, kl. 14.00: Fri-
luftsgudstjeneste for
Mjøndalen og Nedre Eiker me-
nigheter i Dnk.
Gjest: Generalsekretær i KFUK-
KFUM Øystein Magelsen.
Menighetenes frivillige og an-
satte, kor og musikalske krefter 
deltar også Arr.: Mjøndalen og 
Nedre Eiker menigheter.

JUNI:
Søndag 2. juni
TÅRNKAFÉ
Mjøndalen kirke kl. 17.00
Mjøndalen kirke skal få nytt tårn 
og hovedinngang, og vi inviterer 
til Jazzkafé der overskuddet går 
til inntekt for tårnet. Finn Krogh, 
og jazzmusikere fra Kongsberg 
deltar.
Bevertning. Entré kr. 100.-
Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen 
menighet.

Lørdag 15. juni
JUBILEUMSKONSERT 
Mjøndalen kirke kl. 19.00
NETS - Nedre Eiker Tensing 
fyller 30 år.

Du finner mer informasjon om våre gudstjenester, aktiviteter og 
arrangementer i menighetssbladene våre, og på nettsidene våre – 
www.mjondalskirken.no og  www.nedreeikerkirken.no

Velkommen til gode pusterom i våre kirker!

Livets skole
har ingen eksamen

ingen sensorer
med departementsdokumenter

på skrivebordet   —
livets skole er

en sti
en umerket sti

stykkevis usynlig
gjennom kratt og langs myrer

gjennom mørke snar
over lyse sletter

en sti
i motbakker og utover luftige sva

opp skyggefulle juv
langs lunefulle skrenter
og mosegrodde urer —

sensorene stirrer i
papirene sine, mens du

trasker i vei
– snart framme nå

  Reidar Lund
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Jeg kan få gå høytiden i møte i troen på at 
Herren lever, jeg har ingenting å frykte, han 
er med til evig tid!  Det er salmens budskap 
slik jeg hører den og synger den , og det er 
for meg, ord og leve i og å hvile i.
GOD PÅSKE!

  Eva Trogstad
   kirkeverge

EVA TROGSTAD

Min salme

Kvinneforeningen
GUSTAVAS 

ETTERFØLGERE
MØTEKVELDER 

VÅREN 2019

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

6. januar: Juletrefest for damer 
(se omtale)

11. april, 25. april
09. mai, 23. mai

06. juni 

Velkommen til damer i alle aldre!

SE, HERREN LEVER
Vår salmebok inneholder en mengde flott 
salmer knyttet til påskehøytiden – gamle, 
kjære salmer vi lærte på skolen som barn og 
som klinger i hjerte og hode så fort høytiden 
nærmer seg.  
I Nedre Eiker har mange skolebarn kommet 
til gudstjeneste i kirken like før påske gjen-
nom flere år.  Jeg har fått besøke et par av 
disse gudstjenestene  og hørt barna synge av 
full hals; - det har vært en mektig opplevelse 
som har rørt og bevet meg. 
Og hvilket budskap barnestrupene forkyn-
ner når de sammen med det mektige orgel-
bruset synger:  

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!

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

Frykt ikke mer!
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.

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

PÅSKENATTS
MESSE
XpиcToc Bockpec! (Khristos voskres!) blir 
det ropt tre ganger i den ortodokse kirke i 
påskenattsmessen.  For hver gang svarer 
menigheten: воистинe воскрес! (Voistinie 
voiskres!) Ropene er et klimaks i messen. 
Kristus er oppstanden! Han er sannelig 
oppstanden! Også i vår lutherske kirke er 
det blitt mer vanlig å feire påskenattsmes-
sen. Ja, også hos oss i Nedre Eiker har vi 
en lang tradisjon for å feire overgangen 
fra stillheten,som begynte Skjærtorsdag 
og fram til Kristi jublende oppstandelse 
påskemorgen.
De som vil delta, får utlevert et lys og går 
inn i en mørklagt kirke. Alteret er tomt og 
tildekket av et sort klede. Vi møter Jesu 
gravs stillhet og mørke. I stillheten høres 
sitater fra Bibelen, etterfulgt av en prosesjon 
der påskelyset, symbolet på den oppstandne 
Kristus, blir båret inn. Tre ganger blir det 
ropt: Kristus, verdens lys! med gjensvar: 
Gud, være lovet! Menigheten får sine lys 
tent. Deretter følger påskelovsangen og 
utvalgte bibeltekster blir lest. Det er ingen 
preken, bibeltekstene taler for seg. 
Gradvis blir kirken fullt opplyst. Gravmør-
ket er brutt. Det sorte kledet over alteret 
blir fjernet, i stedet kommer det hvite an-
tependiet. Alterutstyret kommer på plass. 
Prestene skifter fra fiolett stola/messehagel 
til hvitt. Feiringen av nattverden tar til. 
Til sist i messen er det salmevandring som 
ender ute på kirketrappen der velsignelsen 
blir lyst, og presten roper: Kristus er opp-
standen! og menigheten svarer: Ja, han er 
sannelig oppstanden.
Påskenattsmessen har sin begynnelse i old-
kirken. Foruten å feire Jesu oppstandelse, 
var det også en dåpsgudstjeneste. Den blir 
gjerne kalt: Alle messers mor.
Vi håper mange vil delta på årets påske-
nattsmesse i Nedre Eiker kirke, lørdag 
20. april.
Møt i god tid før messen begynner kl 23.00.

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

PROGRAM 
Våren 2019

Torsdagene 11. april, 
9. mai, 6. juni

Andakt, fellessang, bevertning og 
utlodning.

Møtene begynner kl. 11.00.
Velkommen til en hyggelig 

formiddag.
Arr.: Nedre Eiker menighet

Velkommen 
til formiddagstreff på 

Solberg kapell Fredtun

  

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

Utleie av lokaler
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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 eller 
VIPPS 79522

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UTLEIE AV VEVSTUA
til dåp, konfirmasjon og familiesel-
skap. 
Henvendelse på tlf. 993 20 804
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Salme 90:12: 
Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet

  
Nedre Eiker menighet

Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 27 23 20 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no
Kontortid: Mandag-fredag, kl. 10-14

 Driftsleder gravpl.
 Robert Jonassen
 Arbeid: 32 27 23 30
 Mobil: 488 93 878
 E-post: 
robert.jonassen@neiker.no

 Kirkegårds-
 arbeider
 Svenn Ivar 
 Skårerverket
 Arbeid: 32 27 23 30

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

 Kirketjener og   
 gravplassarbeider 
 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 Espen 
 Dahlgren Doksrød
 Arbeid:  32 27 23 24
 Mobil: 909 63 080
 E-post: 
espen.dahlgren doksrød
@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

 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

 Sokneprest 
 Ida Etnestad
 Arbeid:  32 27 23 26

E-post: ida.etnestad@neiker.no

Nora Nilsen
Oliver Smestad Becher
Sunniva Lund Vist
Ellinor Kruse Horgen
Charlotte Øksnes Ellingsen
Mikael Bay-Vaeng
Alma Ask Løwe Rygh
Mille Hvalsmarken Iversen
Jakob Fretland Rieck
Hailey Bergersen Amundsen
Jenny Synstelien Raaen
Liam Elander Kvan
Iver Haugland Pedersen
Birk Steiro Steen
Oline Suren Tørrisplass
Saga Skjølsvik Hauksson
Alvin Svindal larsen
Aron Xander Førde-Stryken
Filip Dabrowski Robert
Anton Ødeskaug Lundgreen
Olav Leander Halvorsen
Ronja Rasmussen Buvarp
Evander Elias Stykket
Aurora Hansen Isachsen
Philip Laborg Bjerkelund

Filip Haron-Reitan
Sonja Tonby Khazai
Henrik Heen Jøranlid
Jacob Brenna Haugan

Anja Sunde Leirvåg og Kurt Petter 
Halvorsen
Rebeca Skinnes Hernandez og Per 
Ivar Gjerden Lund

Per August Meyer
Odd Isaksen
Ingvar Kaugerud
Magnhild Larsen
Svanhild Adele Hansen
Bjørn Olav Sæther
Erik Georg Gundersen
Øyvind Husum
Kari Anne Kristiansen
Vidar Tveten
Hugo Bjørnar Hansen
Ninni Bodil Fredriksen
Karin Margareth Sannerud
Anne-Mari Karlsen
Sverre Aure
Marit Amundsen

Elsy Langaas
Øivind Halvorsen
Frank Simensen
Toril Skar
Kjetil Normann Jacobsen
Ove Henning Pedersen

Arne Johansen
Aslak Fonn
Rose Marie Brudheim
Yngve Ingar Kristoffersen
Rolf Walter Nordskog
Paul Sigve Johansen
Alice Simensen
Annie Margrethe Asmundsen
Ragnar Karl Victor Christiansen
Arne Simensen
Liv Halgerd Sandnes
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Søndag er kirkedag!

l  03. april 
Nedre Eiker kapell 
Kl. 20.00: Kveldsbønn 

l  07. april 
4. søndag i fastetiden. 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  14. april Palmesøndag 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste for små 
og store 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 
Tro og Lys medvirker.

l  18. april Skjærtorsdag 
Mjøndalen kirke 
Kl. 18.00: Gudstjeneste 
Felles Nedre Eiker og Mjøndalen 
kirker

l  19. april Langfredag 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste

l  20. april Påskenatt 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 23.00: Felles påskenattguds-
tjeneste

l  21. april Påskedag 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  19. mai 
5. søndag i påsketiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste

26. mai 
6. søndag i påsketiden 
Mjøndalen torg 
Kl. 14.00: Torgmesse 
Felles Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter

l  30. mai 
Kristi himmelfartsdag 
Solberg kapell Fredtun 
Kl. 11.00: Gudstjeneste

l  2. juni 
Søndag før pinse 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste

l  9. juni Pinsedag 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

l  16. juni 
Treenighetssøndag 
Bjørkedokk 
Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste

Gudstjenester i 
påskehøytiden

14. april Palmesøndag 
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 
Sokneprest Ida Etnestad
Tro og Lys medvirker.
Nattverd. Kirkekaffe.

18. april Skjærtorsdag 
Mjøndalen kirke
Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste

19. april Langfredag 
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste
Kapellan Espen Dahlgren Doksrød

20. april Påskenatt/Ottesang 
Nedre Eiker kirke
Kl. 23.00: Påskenattsmesse
Kapellan Espen Dahlgren Doksrød 
med flere. Nattverd.

21. april Påskedag 
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Kapellan Espen Dahlgren Doksrød. 
Nattverd. Kirkekaffe.

22. april 2. påskedag 
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad. 
Nattverd. Kirkekaffe.

l  22. april 2. påskedag 
Solberg kapell Fredtun 
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  28. april  
2. søndag i påsketiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  5. mai 
3. søndag i påsketiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 10.00 og kl. 12.30: 
Konfirmasjon

l  11. mai Lørdag 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 10.00 og kl 12.30: 
Konfirmasjon

l  12. mai  
4. søndag i påsketiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 10.00 og kl 12.30: 
Konfirmasjon

l  17. mai 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 08.30: Bautabekransning 
Kl. 09.00:  Festgudstjeneste. 
 

I perioden 23. juni – 11. august  
er det gudstjenester hver an-
nen søndag i Nedre Eiker og 
Mjøndalen kirker.

Med forbehold om 
endringer, se dagspresse 

og hjemmesiden: 
www.nedreeikerkirken.no

Tro og Lys, Nedre Eiker, 
er et kristent tilbud for 

utviklingshemmede, deres 
venner og pårørende. 

Vi møtes 4 - 5 ganger i 
semesteret.

Søndag 2. juni møtes vi 
kl 17.00 i Nedre Eiker 

kirkekjeller. 
Kl 19.00 feirer vi 

gudstjeneste i kirken. 
Er Tro og Lys noe for deg? 

Vi har plass til flere. 
Ta kontakt med 

Gudrun Klingsheim, 
diakon i Nedre Eiker 

menighet.
Tlf: 32 27 23 28/ 

90 92 73 30.

Tro og Lys i 
Nedre Eiker,
våren 2019

Med forbehold om endringer, se dagspresse og hjemmesiden: 
www.nedreeikerkirken.no


