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Et sommerbrev

For noen tiår siden ble kirkens trang til å 
forarge seg over sanselighet, lyst og glede 
med rette ironisert over av Dagbladets Ham-
marlund. Han tegnet mesterlig et ektepar 
på et bedehustak på Sørlandet som kunne 
skimte nakne kropper i det fjerne. Foranled-
ningen var kristenfolkets reaksjon på at en 
nudistbadestrand kom for nær bedehusets 
eiendom. Replikken på taket var tatt på 
kornet. Kona grep etter mannens kikkert 
og repliserte: «Konrad, nå er det min tur 

Av biskop Per Arne Dahl

til å forarges!» Ja, forarget har man vært, 
ikke bare på Sørlandet, men rett som det er 
i hele landet.
Vi lot syndsbegrepet bli altfor mye preget av 
menneskelig angst og menneskers behov for 
å fordømme og kontrollere andre. Synde-
listene var nok velmente, men påførte altfor 
mange kvinner og menn falsk skyldfølelse 
og et forkrøplet liv. Sorry!
Vi har tatt grundig selvkritikk fordi vi var 
mer opptatt av syndsbekjennelse enn av 
tilgivelse. Vi var mer fiksert på det som 
kunne ødelegge livet enn det som kunne 
muliggjøre liv. Derfor har det i kirken de 
siste tiårene vært en positiv anerkjennelse av 
menneskelig livsutfoldelse som tidligere ble 
mistenkeliggjort. Vi har også hatt en stille 
nattverdvekkelse i vår kirke hvor det etter 
hvert begynner å gå opp for folk at presten 
ikke sier: “Kom alle dere som er verdige”, 

men “kom, for alt er ferdig”. Hva er kirken 
hvis den ikke tilbyr tilgivelse for syndere og 
oppreisning for alle som går på en smell? 
Poenget med dette sommerbrevet er at 
kirkens svar på synd ikke er forargelse 
eller fortielse, men oppgjør og tilgivelse. 
Da kong David hadde brutt inn i et annet 
forhold og hatt sex med Batseba var han 
fristet både til taushet, bagatellisering og 
forargelse. Han skriver selv om denne 
tiden: «Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, 
jeg stønnet dagen lang. Min livskraft tørket 
bort som en eng i sommerheten» (Salme 
32). Endelig forsto han poenget. Våre syn-
der blir ikke borte om vi bortforklarer, tier 
eller forarges. Det er vi som blir borte. Vår 
glede, vår fred og vår gode samvittighet 
forsvinner hvis ikke vi går inn i oppgjør og 
ut med tilgivelse. 
I dette sommerbrevet peker jeg på Gud 
som har vist oss tilgivelsens vei og latt 
oss oppdage hvor uendelig verdifullt det 
er å leve med god samvittighet. Fred i 
sjela med en god samvittighet må være en 
av verdens beste bevarte hemmeligheter. 
Verd å takke for og verd å akte høyt. Det er 
en sammenheng mellom vår fortid og vår 
fremtid. Den som opplever fortiden som 

Det er ikke lenge siden pinse. Det er en av 
høytidene i kirka vår. Pinse handler bla. om 
kirkas  fødselsdag og dermed er det vår fei-
ring av at vi hører til i kirka og i menigheten. 
Hva vil det si å høre til? Vi hører alle til 
i ulike sammenhenger, men vi føler ikke 
alltid at vi gjør det. Sånn kan det være med 
vår tilhørighet til kirka også. Kirka kan være 
et sted å komme hjem, der man engang ble 
døpt med korsmerket. For mange kan det 
være et fellesskap man lengter etter.

Hver søndag feires det gudstjeneste i kirken. 
De helliges samfunn, kalles det, men det er 
ikke mer eller mindre hellig enn de men-
neskene du møter på jobb, i butikken eller 
andre steder. Hver søndag vender vi blikket 
mot noe større enn oss selv, noe mer enn 
det vi kan begripe og forstå. Likevel kan 
det som er større enn oss gripe OSS og gi 
oss tilhørighet. Det er ikke det vi gjør, våre 
handlinger som gjør oss hellige, men troen 

på ham, Jesus, som kom og kommer oss i 
møte. Han ønsker oss velkommen hjem. 
I det fellesskapet er det plass, god plass! 
Velkommen til å høre til, å delta, være en 
deltaker eller medvandrer. Nedenfor er det 
en lånt tekst av Idun Strøm Sefland som ble 
til inspirasjon og glede for meg og som jeg 
håper kan inspirere og glede deg inn i Nedre 
Eiker menighet sitt fellesskap!

Det er plass! Takk!
Takk til Gud for supporterne!
De som heier entusiastisk, også når det 
er en lang og slitsom vei igjen mot mål. 
De som våger å elske en neste, og som tar 
ordene på alvor om ikke å dømme så kjapt. 
De som stadig gjør ting mot andre som 
man kunne trenge at noen hadde gjort mot 
en selv.

Takk Gud for vandrerne!
De som går langt for å finne en som har gått 

seg bort. De som tar med seg noen dit de 
skal. De som på den lange veien raust gir 
videre til alle de møter av det de selv har fått.

Takk Gud for byggerne!
De som med krefter og kunnskap bruker alt 
de har for å bygge et rike som er annerledes. 
De som langsomt og noen ganger usynlig 
snekrer gulv og vegger i stødige livshus som 
ingen kan rive ned. De som bruker ulike 
verktøy og ulike materialer, og vet verdien 
av skikkelig grunnmur.

Takk Gud for gartnerne!
De som sår, vanner og passer på, så frø 
vokser og blir sterke trær under himmelen. 
De som skjønner seg på god jord, og som 
ser spennende muligheter som ingen andre 
legger merke til. De som lever livene sine 
sånn at Ordet blir menneske igjen og igjen.

Takk Gud for trøsterne!
De som ikke bekymrer seg for morgenda-
gen, de som smitter sin trygghet over på 
andre. De som orker å være tilstede med 
stille bønn og varm omsorg når det trengs. 
De som finner sin egen trøst hos Ham som 
har oversikt over milliarder av hårstrå.

Jeg lukker øynene og ser supportere, van-
drere, byggere, gartnere og treøstere. Takk 
Gud for dem. For uten dem vet jeg ikke hvor 
jeg ville vært. Så tusen takk, Gud!

Velkommen til fellesskap i Nedre Eiker 
menighet. Det er plass!

  Sokneprest Ida Etnestad



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 2 • 2018 3

llllllllllllllllllll

skyld møter ofte fremtiden med angst. Den 
som erfarer fortiden som tilgitt, møter frem-
tiden som håp. Denne dype sammenheng i 
livet må vi hjelpe hverandre å fastholde.
I dette sommerbrevet vil jeg også takke dere 
alle rundt i menighetene i Vestfold og Busk-
erud som jeg har fått møte i disse fire årene 
som biskop i Tunsberg. Avgjørelsen om å 
runde av og gi stafettpinnen videre ved fylte 
68 kjennes riktig. Og ordet pensjonist finnes 
heldigvis ikke i Bibelen. Jeg vil fortsette 
med å formidle verdens beste budskap. Det 
er mulig å ha fred i sjela med en god samvit-
tighet. Jesus døde for våre synder og tilbyr 
sjelefred til alle som tar imot. Sånn sett er vi 
alle syndere i sommersol. Og enda bedre: Vi 
kan bli tilgitte syndere i sommersol.

Vakre Galilea. I øst stiger solen. Himmelen 
er høy og blå med noen få godværsskyer. 
Genesaretsjøen speiler himmelen. Morgen-
duggen glitrer i gressbakkene rundt Kaper-
naum. Hvite og gule liljer, røde valmuer og 
blå kornblomster duver i et lett vinddrag. 
Kvitrende fugler leker i sorgløse kast.

Og der kommer han, Mesteren, med sine 
disipler. De snakker lavt sammen, ler og 
trekker inn den friske, rene morgenluften. 
Flere følger dem, mennesker som har hørt 
Mesteren og vil høre ham igjen. Andre har 
bare hørt om ham og ønsker å høre mer enn 
det ryktene sier.

Da de når opp til et stort, gammelt tre, set-
ter Mesteren seg. Disiplene  slår seg ned 
i gresset. En legger seg på ryggen, folder 
hendene under hodet og følger skyene som 
stadig forandrer seg. En annen ligger på 
magen og tygger på et strå, og en har pluk-
ket en kornblomst som han driller mellom 
pekefingeren og tommelen. De andre leirer 
seg omkring Mesteren så nær de kan i for-
ventning og håp om at han vil tale. Også et 
par lovlærde er blant dem. I bakgrunnen, 
lengst unna, står et par romerske soldater. 
Mesteren er taus som om han ikke legger 
merke til hvor de er og hvem som omgir 
ham. Omsider lar han blikket gli over dem 
alle, vennlig, som om han vil prente den 
enkelte i minnet og begynner så å tale. 
Stille, uten å heve stemmen eller med store 
geberder, men tydelig, klart faller ordene.
 
-Salige er---.
En bevegelse brer seg i folkemengden. 
Disippelen som så opp i skyene, retter seg 
opp, strået som den andre tygget på glir ut 
av munnen og han som drillet kornblomsten 
legger hendene sammen. 

Salige, -- ordet sier mer enn noe språk kan 
romme. Hver og en kjenner at det tolker alt 
de trenger og lengter etter.

-Salige er de som er fattige i ånden —
Sa han fattige i ånden? Noen unge kvin-
ner ser spørrende på Mesteren. Hva mener 
han? Hvem retter han ordene til? De ser på 
hverandre. De har samme erfaring, samme 
opplevelse. Ofte ber brødre, fedre og onkler 
dem om tie stille, og av all makt får de dem 
til å føle seg verdiløse og små. For hva vet 
de? Hva kan de som ikke en gang er gift! 
Og nå løfter Mesteren dem opp og stiller 
dem fram for alle og enhver og sier at him-
melriket er til nettopp for dem! 

-Salige er dere som sørger –
En gammel enke slo følge med de andre 
denne morgenen. Selv de slakeste bakker er 
blitt tunge for henne. Hele tiden tørrer hun 
tårer. Hun ser på Mesteren og tenker på sin 
egen sønn. De kunne være på samme alder. 
Men han er død og andre har hun ikke. Hun 
har ingen å støtte seg til, ingen som hjelper 
henne i alderdommen. Å, er det bare sant 
det som Mesteren nå sier! Er hans ord rettet 
til henne? Er det trøst å få for en fattig enke 
som ikke vet om morgendagen blir bedre 
enn denne?  -Mester! Hun hvisker en stille 
bønn i lønnlig håp om at han hører. Hun 
griper fastere om staven og vil reise seg. 
Da tar en av de unge pikene  hånden hennes 
og trykker den.

-Salige er de ydmyke --.
De ydmyke -. De ydmyke? Hvem sik-
ter Mesteren til? Flere ser spørrende på 
hverandre. Også den unge tjeneren som blir 
hundset og krenket av sin herre hver eneste 
dag, ja, flere ganger om dagen, uten å ta 
til gjenmæle. Han ser ikke helt at ordene 
gjelder ham. Men det er altså noen som 
ligger knuget i støvet og som Mesterens ord 
er myntet på og som skal få jorden til arv 
og eie. Å, om det bare hadde vært så vel at 
også han er en av dem!

-Salige er de som hungrer og tørster etter 
rettferdighet ---.
Forsiktig ser folk bort på de romerske sol-
datene. I mange, mange år har folket deres 
trellet under den fremmede hærmakten og 
vært nødt til å finne seg i undertrykkelse 
og maktovergrep. De romerske soldatene 
skjønner og helt ulikt dem møter de ikke 
de mange blikkene fra harde øyne, men ser 
ned, i skam. Mesterens ord rammer også 
deres hjerter og minner om at heller ikke 

de er fullt ut frie, for over seg har også de 
mektige befalingsmenn som igjen henter 
sin makt fra myndigheter over dem igjen, 
som befaler kom, gå, eller gjør dette og de 
må adlyde. Langt hjemmefra er de, bundet 
i det fremmede og uønsket. Også de lengter 
etter friheten, friheten i sitt folk.

-Salige er de barmhjertige –
Et lite barn, ennå ikke avvendt, begynner å 
gråte. Det har skitnet seg ut og er sultent. De 
nærmeste trekker unna for å slippe stanken. 
Den unge moren nynner lavt, tørrer tårene, 
legger barnet til brystet, men det vender seg 
bort. Ansiktet er rødt og varmt, de små hen-
dene knytter seg som i smerte. De nærmeste 
hysjer, barnegråten og morens nynning 
hindrer dem i å høre Mesterens ord. Da trår 
en av de romerske soldatene til, rekker fram 
vannflasken sin og nikker at moren skal ta 
imot. Hun tar imot, heller vann i håndloven 
og stryker over barnets ansikt og hender. 
Hun ser ikke de lovkyndiges irettesettende 
blikk som spør: Er du en slik en du? 

Da blir de alle igjen fanget av Mesterens 
nye ord:
-Salige er de rene av hjertet –
Ordene rammer alle. Også de lovkyndige. 
Rene av hjertet -. Hva tenkte de nyss om 
denne unge moren? Alt de har lest i loven, 
men aldri før enset, ter seg som en ildskrift 
for dem. En av de eldste vender om og går.

-Salige er de som skaper fred –
To grannekoner som har ligget i strid med 
hverandre og vært kilde til splittelse og 
uvennskap i hele nabolaget, reiser seg, går 
mot hverandre, omfavner hverandre, gråter, 
og ber om tilgivelse. Mesterens ord minner 
dem om uvennskapets drepende gift og 
tilgivelsens legende salve. 

-Salige er de som blir forfulgt for rettfer-
dighets skyld –
Alle ser beskjemmet ned. Alle har baktalt, 
spredd sladder og usannheter til skade for 
familie, venner, nabolag.  Alle har fra tid 
til annen motarbeidet og lagt hindringer 
i veien for andres fremgang. Misunnelse 
og uenighet har skadet mangt et vennskap. 
-Ja, salige er dere, når de for min skyld håner 
og forfølger dere, lyver og snakker ondt 
om dere på alle vis. Da gled og fryd dere, 
for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik 
forfulgte de også profetene før dere.

For første gang hever Mesteren stemmen 
et grann. Uansett hvordan denne verden og 
dette livet ter seg, møtt også profetene i sin 
tid indre og ytre motstand av fiender de bare 
så eller fornemmet. 

Et himmelsk lys strålte over dem. Alle 
hadde en lønn som ventet dem der fremme 
i Guds uendelige herlighet.

Himmelen åpnet seg og en engleskare sang: 
Ære, være Gud i det høyeste, og fred på 
jorden, blant mennesker Gud har glede i!
    botr

EN DAG I GALILEA
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NYTT FRA
KIRKEVERGEN

I skrivende stund er 
våren godt i gang her hos 
oss og vi aner en smak av 
sommer.  Det gjør godt!  
For mange av oss betyr 
sommer litt langsom-
mere dager, litt lavere 
aktivitetsnivå og en god 

mulighet til å hente seg litt inn igjen.  Våre 
gravplassansatte går inn i en særdeles travel 
sesong med 90 dekar grøntareal som skal 
stelles og vedlikeholdes, - det er en ganske 
voldsom oppgave som er fordelt på ganske 
få ansatte. Vi er svært stolte av vår grav-
plassbetjening som går løs på oppgavene 
med faglig dyktighet, høy arbeidsmoral og 
stor grad av optimisme og godt humør!  Om 
sommeren ansetter vi ekstra sommervikarer 
som både er erstatning for dem som er på 
ferie, og som er ekstraressurs mens gresset 
gror på sitt ivrigste. Tusen takk til dere som 
år etter år sier ja takk til sommerjobb hos 
oss.  En av våre aller mest trofaste grav-
plassmedarbeidere går av med pensjon i 
løpet av sommeren og vi er nå i ferd med 
å ansette en ny fast medarbeider i en noe 
utvidet stillingsprosent. 

Prosessen med sammenslåing av felles-
rådene i Svelvik, Nedre Eiker og Dram-
men har også skutt fart, og arbeidsgrupper 
for ulike fagområder er i full gang med å 
utarbeide forslag til fremtidig organisering.  
Vi følger prosessen med stor interesse og 
gleder oss over at arbeidet er godt i gang!   

Kirkevergen ønsker alle en riktig god som-
mer! 

  Eva Trogstad
   kirkeverge

Avskjed med en
av våre trofaste
medarbeidere
En av våre aller mest 
trosfaste medarbeidere er 
nå klar for å forlate ar-

beidslivet etter nærmere 37 års tjeneste på 
gravplassene i Nedre Eiker og Mjøndalen  
og – i de aller fleste av disse årene – også 
som kirketjener i Nedre Eiker kirke. Det må 
man kunne kalle en beundringsverdig lang 
arbeids”dag” på en og samme arbeidsplass! 
Steinar har for oss vært som et vandrende 
leksikon, med svært gode kunnskaper om 
våre gravplasser og kirker. Mye av det er 
unedtegnet kompetanse som han nå tar 
med seg ut av arbeidslivet. Heldigvis har 
han raust delt av denne kunnskapen til nye 
medarbeidere de siste årene, og det er vi 
svært glade for.  Steinars blide vesen og lune 
fremferd har gjort ham til en medarbeider 
alle setter svært stor pris på.  Han er en utro-
lig sprek kar som vi gjerne skulle ha beholdt 
en stund til, men nå ønsker Steinar å gå over 
i pensjonistenes rekker.  Som arbeidsgiver 
vil Nedre Eiker kirkelige fellesråd gi han en 
STOR TAKK for trofast innsats gjennom 
alle disse årene og ønske ham lykke til og 
gode pensjonistdager videre!

  Eva Trogstad
  Kirkeverge

MENIGhETSFEST 
søndag 16. september 2018.
Vi starter med gudstjeneste i 
Nedre Eiker kirke kl. 18.00 
med påfølgende fest på 
menighetssenteret.
Mer informasjon kommer.

26. mars 1818 ble Drammens Bomuldsspin-
deri stiftet av tre kjøpmenn og en farver. 
Foranledningen var det store behovet for 
bomullsgarn i Drammen og omliggende 
distrikter.
I jubileumsbøkene utgitt til Solberg Spinderis 
150-års jubileum i 1968 kan man lese følgende: 
“Drammens Bomuldsspinneri ble stiftet 
på et møte i dag mellom kjøpmann Hovel 
Helseth, farver H. Strand, kjøpmann Iver 
Olsen og tidligere lensmann, kjøpmann T. 
O. Bache. De fire stiftere akter innen kort 
tid å sette i gang driften av et bomuldsspin-
neri i Drammen. Forholdene skulle ligge 
meget vel til rette for et tiltak som dette, 
idet det lenge har vært et sterkt behov 
for bomullsgarn så vel i Drammen som i 
byens omliggende distrikter. Initiativet til 
etableringen av den nye bedrift er tatt av 
kjøpmann Hovel Helseth.
Det er all grunn til å hilse det tiltak som 
her er gjort med glede. Så vel Dram-
men, som landet for øvrig, har vært hårdt 
rammet av den økonomiske krise etter 
Napoleons-krigene, og en rekke av byens 
større handelshus er i det senere gått fallitt. 
Samtidig er imidlertid en rekke forholdsvis 
mindre kjøpmenn gått styrket ut av krisen på 
grunn av sine forsiktige disposisjoner, og det 

SOLBERG SPINDERI
i perioden 1818 – 1968
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Har du lyst til å bli med i kor?
Nedre Eiker Soul Children er et barnekor 
for barn på 4. til 7. trinn.
Du trenger ikke å være superflink til å 
synge, men du må være glad i sang og 
musikk.
 
Det er lov å komme en gang eller to for å 
sjekke ut om dette er noe du har lyst til.
Vi øver annenhver onsdag og synger i 2 
gudstjenester hvert halvår.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Koret er et samarbeid mellom Mjøndalen 
og Nedre Eiker menigheter.
Høst semesteret øver vi i Nedre Eiker kirke, 
og vårhalvåret øver vi i Mjøndalen kirke.

Er dette noe du har lyst til å bli med på?
Vi starter med våre øvelser i
Nedre Eiker kirke onsdag 29. august
kl.18.00 til 20.00
Øvrige øvelser er: 12.9., 26.9., 10.10., 
24.10., 7.11., 21.11. og 5.12.

NEDRE EIKER

høSTENS pROGRAM SER SLIK UT:
Nedre Eiker kirke søndag 9. september og søndag 
9. desember: Disse søndagene møter vi opp i 
kirkekjelleren kl 17.00 til samling og kveldsmat. 
Kl 19.00 feirer vi gudstjeneste. 
Lørdag 15. oktober blir det Tro og Lys-samling på 
Nedre Eiker menighetssenter kl 16.00. – 19.00. Det 
blir sang, andakt og forskjellig program. Vi spiser 
god mat.

Søndag 11. november blir vi med på gudstjeneste i Mjøndalen kirke kl. 11.00. Vi 
møter  kl. 10.30 i kirken.
Tro og Lys er et kristent fellesskap for mennesker med en utviklingshemming, deres 
venner og pårørende. Gudstjenestene er for alle som ønsker å komme. For mer 
informasjon: Ta kontakt med Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet.

synes nå som om diss etter hvert vil komme 
til å overta den rolle de tidligere handelshus 
spilte.Flere av byens nye forretningsmenn, 
således også stifterne av Drammens Bo-
muldsspinneri, tilhører kretsen omkring 
Hans Nielsen Hauge, og den virksomhet 
de driver er basert på et sunt økonomisk 
grunnlag og religiøse prinsipper.Selv om det 
er på det rene at markedsforholdene ligger 
meget gunstig til for den produksjon som 
aktes satt i gang, er det imidlertid klart at 
man vil møte store tekniske vanskeligheter, 
idet alle maskiner må konstrueres og bygges 
her i landet”.

hovel helset – mannen som tok initiativet
Kjøpmann Hovel Helseth var hovedmannen 
bak etableringen av Drammens Bomulds-
spinneri. Han ble født på Helset i Nes på 
Hedemark 27. august 1779, der faren hans 
var leilending. I perioden 1799 til 1806 
var Hovel Helseth ansatt ved enkemadam 
Teisners kjøpmannshandel på Kongsberg, 
og fra 1806 til 1811 var han lærer ved Alun-
verkets skole i Gamlebyen i Oslo. Fra 1811 
virket han også som kjøpmann i Drammen. 
Helseth tilegnet seg ved iherdig selvstudium 
omfattende merkantile kunnskaper.

Anne Gallefos Wollertsen

SOLBERG SPINDERI
i perioden 1818 – 1968
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    Nåja, litt bidro jeg riktig nok selv, valgte 
rase, bestilte valp og betalte for den. Men 
alt var en gave, og Gud må ha hatt en finger 
med i spillet, for jeg fikk akkurat den rik-
tige hunden for meg. Bessie ga meg masse 
glede, nye venner, og bidro til bedre helse 
for meg gjennom de nesten 16 årene hun 
levde. Jeg startet et lite oppdrett, og i dag er 
det Bessie sitt tippoldebarn som bor i huset 
sammen med oss. Gud er smart, han ga meg 
det jeg trengte.
     Forskere mener at hunden var det første 
dyret som ble tamt. Dette skjedde for 40-
50 000 år siden. Siden da har vennskapet 
mellom hund og mennesker gitt mye glede 
og nytte til begge parter.
     I nyere tid har forskere funnet ut at hunder 
påvirker menneskers liv og helse positivt på 
flere måter. Barn som vokser opp med hund 
har mindre sjanse for å utvikle allergier. Sit-
ter du med en hund i fanget, går blodtrykket 
betydelig ned – hadde noen klart å utvikle 
en medisin med samme effekt hadde det 
vært en sensasjon! Deprimerte blir lettere 
til sinns i samværet med hund. Hunder får 
eierne ut på tur så de holder seg i form. Hun-
dens spytt inneholder stoffer som knekker 
mange bakterier. Og ulike tjenestehunder 
er til hjelp for svært mange – tenk f.eks. på 
narkotikahunder, gjeterhunder, førerhunder, 
assistansehunder, besøkshunder, osv.
     Det vennskapet som kan oppstå mellom 
eier og hund er fasinerende. Selv om hunden 
ikke kan snakke med ord, forstår hund og 
eier hverandre på så mange måter likevel.  
     Jeg tenker at mitt forhold til Gud kan 
sammenlignes med forholdet mellom meg 

Jeg fikk en hund i gave! 
«All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, 
fra ham som er himmellysenes Far.» Slik står det i Bi-
belen. Gud gir oss livet, maten, solen, gleden, tilgivelsen, 
og mye mer. Og jeg fikk i tillegg en hund!

og hundene mine.  Jeg er glad i hundene 
mine, jeg har omsorg for dem, steller dem 
og gir dem mat. Og jeg får masse kjærlighet 
tilbake fra dem. Iblant tar jeg dem med til 
veterinær for at de skal få vaksine. De liker 
ikke stikket, og jeg kan ikke få forklart at 
stikket faktisk er bra, at vaksinen beskytter 
dem. De har ikke språk eller forstand til å 
forstå, og blir nødt til å stole på meg uten 
å forstå.
     Er det ikke sånn med forholdet mellom 
Gud og oss også? Han elsker oss og gir oss 
alt det gode vi får i livet. Han løfter skyld og 
skam av skuldrene våre og gir oss frihet. Når 
dette går opp for oss, elsker vi ham tilbake 
for alt han gir. 
     Iblant kan det skje vonde ting for hun-
dene, - for eksempel hvis en annen hund er 
sint og biter min hund. Slikt kan skje, men 
det var ikke jeg som planla eller ønsket 
det. Det kom fra noen andre. Men når det 
skjer, da er jeg der for hundene, trøster 
dem, hjelper dem, steller sår til de blir bra. 
Hundene forstår ikke hvorfor det vonde 
skjedde. Men de forstår at jeg er der og vil  
hjelpe dem. 

     Når vi opplever vonde og vanskelig ting, 
er det ofte vanskelig å forstå. Noen skylder 
på Gud. Kanskje hundene kan vise oss at vi 
også i slike tider kan stole på Gud, uten å 
forstå. Uansett hvordan dagen er, - han har 
omsorg for oss.

Vigdis Hartberg Buhagen

Ulla danser.
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2018
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Nedre Eiker kirke høsten 2018

Kultur
arrangementer
lllllllllllllllllllllllllllll

Følg også med på våre nettsider www.nedreeikerkirken.no og vår 
facebookside Nedre Eiker menighet.

Torsdag 20. september 
kl 19.00.
Salmekveld i Nedre Eiker kirke.
Cecilie Schilling og Nedre Eiker 
kirkekor. 

Søndag 21. ok-
tober kl 19.00. 
Konsert i Nedre 
Eike kirke.
Gunhild Bonden 
og Dag Tofteng 
m. flere.

Torsdag 1. november kl 19.00.                
Bibelfortellerkveld i Nedre Eiker kirke.
Forteller Helga Samset gir oss fortel-
lingen om Josef.
Musiker: Jonas Kilmork Vemøy.

Søndag 16.  desember kl 19.00.                    
Nine lessons and carols i Nedre Eiker 
kirke.
Nedre Eiker kirkekor.

BIBEL – ETTERLYSNING
For noen uker siden, like før kontorene stengte for 
dagen, kom en mann med en Bibel han ville gi til vår 
menighet. Det var litt travelt akkurat da og trosopplærer 
som tok imot gaven, fikk ikke med seg navnet til giveren. 
Hvis du som gav oss en illustrert familiebibel fra 1953 
leser dette, kan du kontakte menighetskontoret nok en 
gang så vi får vite hvem du er og få takket deg skikkelig!

På denne tiden av året har Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter 
siden 2011 lagt en felles gudstjeneste til Mjøndalen torg. Tiltaket 
har vært populært, med stort sett god oppslutning. Kan vi laste 
været for en noe mindre oppslutning denne gangen? Sol og høy 
sommervarme kan ha «skremt» noen. Men 187 frammøtte, den 
eldste over 90 år, er slett ikke verst!  Tema for gudstjenesten var 
«Hverdagsgleder» som ble godt belyst i samtaleprekenen ved kapel-
lanene Arnstein Hardang og Espen Dahlgren Doksrød og medlem i 
Nedre Eiker menighetsråd Anett Glittfjell. Gospelkoret Celebration 
gav til beste frisk gladsang. Ei musikkgruppe bestående av Jostein 
Dalebø, James Robert Hendry og Per Gustavsen ga nødvendig og 
god støtte til menighetssangen. Dagens liturger var sogneprestene 
Ida Etnestad og Christine Holmsen Hjellum. Offergaven på 10.745 
kroner, går i sin helhet til Frelsesarmeens sosiale arbeid i Nedre 
Eiker. Til kirkekaffen hadde flere gitt kaker og serveringen stod 
KFUK-KFUM speidernes strikkegruppe for, sammen med noen av 
speiderne. Til et slikt arrangement er det mye praktisk og teknisk 
som skal klaffe. Koordinator var Dag Arne Tveten.   botr

TORGMESSA 2018

Alle fotos fra Torgmessen 2018 er tatt av Jørn Gjennestad
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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
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E
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!

Flerkulturelle 
kvinnekvelder i 
Mjøndalen kirke 
høsten 2018
Kvinnekveldene er for flyktninger og inn-
vandrerkvinner som bor i Nedre Eiker. Det 
er for alle kvinner uavhengig av tro eller 
etnisk bakgrunn. På kvinnekveldene sam-
taler vi om ulike temaer rundt det å være 
ny i Norge, ulike religiøse og kulturelle 
tradisjoner, barneoppdragelse, utdannelse 
og jobb med mer. Vi har også tid til den 
uformelle praten, strikke- og hekletøy og 
et enkelt måltid.

Denne høsten møtes vi følgende torsdagskvelder:
30. august, 27. september, 25. oktober, 22. november. 13. desember. 
Kveldene starter kl 17.30 og avsluttes kl 19.30.
Kontaktperson: 
Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet. 
Tlf: 32 27 23 28/20.

27. april hadde  Nedre Eiker Ten Sing, også kjent som NETS, kon-
sert i Mjøndalen kirke. Konserten er høydepunktet i semesteret for 
alle involverte, og  det ble masse sang og musikk, samt dramastyk-
ker som ble vist fram. Det var et høyt nivå fra fantastiske ungdom-
mer! Det var også kafé i pausen med kaker og kaffe.  Sparebanken 
Øst ble også takket etter at de ga 100.000 kroner til teknikk utstyr 
og vi følte det var riktig og takke dem på konserten. Det er viktig 
og godt med lokale støttespillere. NETS Laget en god framføring, 
vi er stolte av ungdommene som presterte så godt som de gjorde.
NETS er en av mange Ten Sing-grupper i verden. Og, i år feirer 
Ten Sing-bevegelsen 50 år. Bevegelsen ble startet av Kjell Grønner, 
som da var ungdomsprest i Bergen. Han ble inspirert etter å ha vært 
på en stor konsert i Hamburg. Det var en konsert i kristen regi, en 
konsert med da moderne musikk, med rytmer som var langt unna 
den gjengse kirkemusikken anno 1968. Noen kulturkonservative 
ville nok sett på dette som en ugrei sammenblanding, men for Kjell 
Grønner løftet dette frem et viktig spørsmål: Hvem er det vi byg-
ger kirke for? Jo, vi bygger kirke for de menneskene vi har rundt 
oss. Hva er så deres behov? Hva er ungdommers behov i møte 
med kirka? Ut av disse spørsmålene vokste det frem en veldig 
viktig tanke: Vi må invitere til kirken og la de som kommer hit 
finne formen som det er riktig for dem å ha. Vi må gi ungdommer 
medbestemmelse, vi må la ungdom selv få skape noe!

Slik startet Ten Sing. I dag er det en av de mest kjente merkevarene 
i kirken, men enda viktigere så er Ten Sing et hjem for mange un-
gdommer, et sted hvor man får vokse. Ten Sing er et tilbud hvor 
alle kan få innpass – og vi som jobber med Ten Sing vil hjelpe til 
med å kunne gi videre ved å aldri glemme det som var grunnen til 
at vi alle selv en gang bestemte oss for å engasjere oss i kirka: Vi 
vil gi folk et trygt rom for å kunne vokse i troen på Gud, seg selv 
og de menneskene vi har rundt oss. 

Espen Dahlgren Doksrød og Alexander Andresen Glestad
Foto: Knut Finquist

NETS har hatt konsert – 
og Ten Sing er 50 år!
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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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Når ordene kommer hjem
 

Når ordene vender tilbake fra
slagmarken

vil jeg ta vel imot dem og
gi dem god pleie

for det er hvile de trenger
og tid til å finne seg selv

finne igjen fargene og nyansene sine
etter selvutslettende tjeneste

i parolene og slagordene
i talene og appellene

etter utmattende stillings-
krig i diskusjonene og debattene

er det pusterom
de trenger, og ro –

så de kan komme hjem
til deg og meg, til samtalen vår,

i skyggen av gamle trær
der stemmene får hvile

tillitsfullt, undrende, som barn –
så vi kan komme videre

et lite stykke
og kanskje finne ut

hvor vi vil
    Reidar Lund
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pROGRAM 
høsten 2018

Torsdagene 30. august, 27. septem-
ber, 25. oktober, 29. november

Andakt, fellessang, bevertning og 
utlodning.

Møtene begynner kl. 11.00.
Velkommen til en hyggelig 

formiddag.

hilsen Kirkeringen

Velkommen 
til formiddagstreff på 

Solberg kapell Fredtun
Kvinneforeningen

GUSTAVAS 
ETTERFøLGERE
MøTEKVELDER 

høSTEN 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

30. august, 
13. september, 
21. september,
11. oktober,’
25. oktober,
8. november,
22. november,
6. desember.

Velkommen til damer i alle aldre!

Fredtun kapell i Solbergelven ble 24. mars 
1968 vigslet til kapell i en stemningsfull 
høytidelighet. Vigslingen ble foretatt av   
Dagfinn Hauge, biskop i Tunsberg. I tillegg 
var dette en representativ åpning av jubi-
leumsarrangementene ved Solberg Spinderi. 
Tanken om at forsamlingslokalet Fredtun 
skulle stilles til menighetens disposisjon 
ble kastet fram omtrent et år tidligere, under 
bispevisitas på Nedre Eiker. Kort tid etter 
visitasen ga Solberg Spinderi arkitekt Esben 
Poulsson i oppdrag å forestå de nødvendige 
ominnredningsarbeider. Under vigslingen 
var det lett å se at resultatet var vellykket; 
kapellet viste seg som et vakkert og intimt 
lite gudshus.

Det var ikke en plass ledig da en prosesjon 
bestående av blant andre biskop Dagfinn 
Hauge, prost i Drammen prosti J. Chris-
tie Gjesdahl, sogneprest i Nedre Eiker S. 
Djuvik, res.kap. i Nedre Eiker Thor Haga, 
samt representanter for styret og ansatte ved 
Solberg Spinderi vandret opp midtgangen i 
kapellet med kirkens hellige kar og bøker.

Høytideligheten ble innledet av prost J. 
Christie Gjesdahl. Skriftlesing ble foretatt 
av sogneprest S. Djuvik (Første Kongebok), 
res.kap. Thor Haga (Hebreerbrevet) og prost 

Gjesdahl (Johannes Åpenbaring). Deretter 
holdt biskop Dagfinn Hauge innvielsesprek-
nen med teksten hentet fra Salmenes Bok. 
Solberg Spinderis styreleder direktør Ric-
hard Fuglesang og sogneprest S. Djuvik 
avsluttet høytideligheten.
Det ble arrangert kirkekaffe med taler av 
blant andre biskop Hauge i Solberg Spin-
deris kantine etter innvielsen. Han rettet en 
stor takk til alle som hadde hatt med ominn-
redningen av kapellet å gjøre. Arkitekt 
Esben Poulssons arbeide ble av biskopen 
karakterisert som et “mesterstykke”.

Tilrettelegging: Magne Grønvold

FREDTUN VIGSLES

Biskop Dagfinn Hauge foretok vig-
slingen av Fredtun kapell
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ALEXANDER
GLESTAD

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?

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllll

Jeg er i herrens hender 
på vei til himlen inn
T/M: Erling Tobiassen
 
Første gang jeg hørte denne ordentlig, var på 
trosopplærlingskonferansen i 2013, det var 
Maria Solheim som sang denne da. 
Salmen er blitt den jeg liker best. 
Mye fordi den forteller meg at jeg nettopp 
er i Herrens hender fra vugge til grav. 

For meg er det godt å vite, og godt å ha noe 
og holde fast på i de dagene der jeg synes 
ting eller dager er vanskelig. 
Jeg bruker denne salmen ofte i jobben min, 
det kan være med konfirmantene våre, eller 
med ungdommer generelt.  
 
Min favorittstrofe er «jeg kan på bønnens 
vinge få kraft i Jesu navn». Noe sier meg 
med den strofen at jeg får kraft til å komme 
meg videre og får kraft av bønn til Gud. Jeg 
liker denne salmen, og det er en viktig sang 

for meg i min verden og i mitt trosliv, den 
har vært med på å forme meg som trosop-
plærer og som menneske
Tenk deg selv da, så godt å være i herrens 
hender hele livet.  
Det synes i alle fall jeg!
  
Jeg er i Herrens hender 
når dagen gryr i øst. 
Hver morgen han meg sender 
sitt ord med lys og trøst. 
Hva dagen meg vil bringe 
av glede og av savn, 
jeg kan på bønnens vinge 
få kraft i Jesu navn. 
 
Jeg er i Herrens hender 
når dagen dør i vest. 
Min synd jeg stilt bekjenner 
for ham, min høye gjest. 
Han gir meg himlens nåde 
og setter englevakt, 
for natten han vil råde 
med hellig guddomsmakt. 
 
Jeg er i Herrens hender 
når dødens bud meg når. 
Mens lyset stilt nedbrenner, 
fra ham jeg hilsen får. 
Han gir meg stav i hånde, 
han gir meg trøst i sinn, 
og glemt er ve og vånde
på vei til himmelen inn.

4 år i år?
Da er du velkommen til Nedre Eiker kirke 
for å få 4-årsbok søndag 14.oktober kl 1100! 
Du får invitasjon  i posten senere , men hold 
av dagen!  Vi sees!

Lørdag 25. august inviterer menighetene i 
Eiker prosti til Pilegrimstur. Denne gangen 
går turen til Tabor som ligger i Mjøndalss-
kauen. Det blir felles avreise fra Mjøndalen 
kirke kl 9:30. Det legges opp til felles 
vandring i vakker og variert natur. Stopp 
underveis med ord til ettertanke. Ved et stille 
vann nyter vi medbrakt niste. 
Vandringen avsluttes med nattverd-gud-
stjeneste på Tabor ca. kl. 14.00. Du tar med 

godt fottøy og klær etter vær, mat og drikke 
og sitteunderlag. Mye av turen vil foregå i 
stillhet. 
Det er diakonene i Eiker prosti som er an-
svarlig for turen. For spørsmål ta kontakt 
med Gudrun Klingsheim: 90 92 73 30/32 
27 23 28/20

Tabor er Norges eldste bedehuskapell.  
Foto: Knut Johan Finquist

pilegrimstur til Mjøndalsskauen

Ved Bremsa, som 
tidligere drikke-
vannskilde til Drammen, 
nyter skogens ro og 
medbrakt matpakke og 
drikke.

Bladet leses av
mange.
Det deles ut til alle 
husstander i Sol-
bergelva og Krok-
stadelva 3 ganger 
i året.

Ta kontakt 
med Nedre Eiker 
menighetskontor.
Tlf. 32 27 23 20

Vil du annonsere i menighetsbladet?
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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

Hva vil det si å være fadder? Jo, det vil si å 
ha omsorg for fadderbarnet ditt, be for det, 
og hjelpe det til å bli kjent med og få erfare 
kristen tro og kristent liv. 

- Men hvordan skal jeg få til det? Jeg er ikke 
så veldig troende selv, og kan ikke dette… 

Det er ikke så viktig hvor sterk tro du føler 
du har selv. Du kan se på det å være fadder 
som en praktisk oppgave. Det er flere lure 
ting alle faddere kan gjøre, uansett egen tro: 

1. Be for barnet. 
- Du kan godt gjøre det enkelt. Du kan for 

eksempel be slik: «Kjære 
Jesus, pass på ……. i dag!»  
Du kan be så ofte du vil. 
Vi tror at Gud hører bønn! 
Vi tror ikke på en Gud som 
fjerner alt som er vanskelig 
i livet, men på en Gud som 
er med og hjelper oss hver 
eneste dag, uansett hvordan 
vi har det.

2. Ta med barnet til 
aktiviteter i kirken og på 
menighetssenteret! Her får 

Jeg er fadder for et barn – 
hva gjør jeg nå?

barnet oppleve kristen tro i praksis. Noen 
eksempler:
- Menigheten har babysang på menighets-
senteret på mandager (fra 0-1 år, sammen 
med en voksen)
- En torsdag i måneden er det Mylder i 
Mjøndalen kirke kl. 16.30, med middag, 
sang og lek. For barn 1-6 år sammen med 
familier og/eller faddere
.- Microgospel øver i kirken på mandager 
kl. 17.30 (4-8 år)
- Tirsdagsklubben – for barn over 7 år. De 
holder til på Krokstad bedehus tirsdager 
kl. 17.30.
- Gå inn på www.nedreeikerkirken.no – og 
finn flere aktiviteter du kan ta barnet med 
på! Nedre Eiker er en aktiv menighet med 
mange tilbud.
3. Det finnes mange flotte bøker, cd’er, 
dvd’er og andre hjelpemidler man kan 
kjøpe til barnet! Sjekk www.iko.no!
- En skikkelig smart ting du kan gjøre, er å 
melde barnet inn i Dåpsklubben Tripp-Trapp!  
Dette er en klubb for barn 0 – 12 år. Barnet 
vil få tilsendt en pakke 3 ganger i året, med 
bøker, musikk og relevante leker tilpas-
set alder og årstid. Disse er utarbeidet av 
flinke fagfolk, med tanke på å gi barna god 
livslæring, samt opplæring i den kristne tro. 
Så kan du besøke barnet og hjelpe til med 
å lese høyt fra bøker, se på dvd’er sammen 
med barnet, osv.
- På iko.no kan du også kjøpe en rekke 
enkeltgaver til barnet, - bøker med aktuelle 
temaer, musikk, m.m. Les, lytt og se sam-
men med barnet!
Det er flott å være 
fadder og få være 
med og følge bar-
net etter hvert som 
det vokser. 
Lykke til med opp-
gaven din som fad-
der!

Vigdis Hartberg Buhagen
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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

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 3. september, mandag 8. oktober, mandag 

5. november, mandag 3. desember.
Vi starter kl. 20.00. Kirken er åpen 15 minutter før.

Enkel liturgi med vekt på stillhet.
Velkommen!
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VIGDE
Johanne Marie Torgersen
Frida Elise Bodin-Nilsen
Max Furuholt Gloppestad
Henrik Gustavsen
Henrik Olai Madsen Alvær
Nora Celine Andersen Nordby
Oskar Frøshaug Stormbo
Mie Dahler Torgersen
Signe Berger Trollstøl
Noah Michalsen
Aurora Gustavsen Malmo
Mathias Bækken Bunes
Leny Aquino
Alida Horten Galteland
Willhelm Nilsen Sedahl
Emma Fredrikke Solheim-
Løvlund
Gabriel Attermann Frandsen
Philip Stilger Knudsen
Oliver Evjen Larsen
Emilie Abelsen
Philip Steen

Filip Suarez Eian
Nora Matilde Knudsen-Haglund
Ivan Alexander Jensen

Benita Madelene Andreassen 
og Tony Nilsen
Charlotte Gundersen og Lars 
Elgtvedt Susaas
Jeanett Marie Wiig og Ingar 
Elias Stormo Wiig

Salme 90:12: 
Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet

Astrid Josefine Lundmo
Anne Jellum Gulbrandsen
Erna Adeleide Skaret
Lisbeth Ullmann
Bjørn Bakken
Solveig Bakken
Ingar Bjurstrøm
Odd Erling Larsen
Aashild Haugland
Linda Aaserød
Thor Jensen
Tora Steinseth
Aslaug Granheim

Inger Enevoldsen
Karin Thorsrud
Ernst Rolf Sannerud
Reidun Jørgensen
Asgeir Bjarte Yttrehus
Jon-Snorre Aaserud
John-Olav Ingebo
Bente Irene Vatnebryn
Berit Wilthil Grothe
Jan Erik Thomsen
Martha Marie Hansen
Willy Anthon Holstad
Ingrid Landstad Kristensen
Gerd Synnøve Nilsen
Svein Skjønnegård
Elly Lislelid
Ole Børre Bakken
Elsa Ringnes
Svein Noble Madsen
Grethe Synnøve Israelsen

Kari Ugelstad
Hans Otto Larssen
Harry Nilsen
Jan Cato Stenersen

  
Nedre Eiker menighet

Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 27 23 20 • Faks: 32 27 23 21 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no
Kontortid: Mandag-fredag, kl. 10-14

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

 Kirkegårds-
 arbeider
 Steinar hunnestad
 Arbeid: 32 27 23 30

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

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

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

ina.brathen.bjerke@neiker.no

 Kapellan 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
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l  24. juni
5. søndag i treenighetstiden/
Sankthansdagen
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  1. juli
6. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste 

l  8. juli
7. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  15. juli
8. søndag i treenighetstiden
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste 

l  22. juli
9. søndag i treenighetstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  29. juli Olsok
10. søndag i treenighets-
tiden
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste 

l  5. august
11. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  12. august
12. søndag i treenighets-
tiden
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste 

I perioden 24. juni – 12. august er det fellesgudstjenester 
for Nedre Eiker og Mjøndalen menigheter

l  19. august
13. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  26. august
Vingårdssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  2. september
15. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Presentasjons-
gudstjeneste. Konfirmanter.

l  9. september
16. søndag i treenighets-
tiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste.
Tro og Lys medvirker.
Nattverd. 

l  16. september 
17. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: Gudstjeneste.
Påfølgende menighetsfest kl. 
19.00 på menighetssenteret.

l  23. september
18. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  30. september
19. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  7. oktober
18. søndag i treenighets-
tiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  14. oktober
21. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstje-
neste. 4-årsbok

l  21. oktober
22. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  28. oktober
Bots- og bønnedag
Betel
Kl. 11.00: Økumenisk felles-
gudstjeneste

l  4. november
Allehelgensdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Allehelgensguds-
tjeneste
Nattverd. Kirkekaffe.

l  11. november
25. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  18. november
26. søndag i treenighets-
tiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Jazzmesse
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Kl. 19.00: Ung messe 

l  25. november
Kristi Kongedag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  2. desember
1. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Lysvåken 
gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Kl. 18.00: Lysmesse.
Speiderne medvirker.

Med forbehold om end-
ringer, se dagspresse og 
hjemme-siden: 
www.nedreeikerkirken.no

Søndag er kirkedag!

llllllllllllllllllllllllllll

NEDRE EIKER KIRKEKOR HADDE JUBI-
LEUMSKONSERT SØNDAG 10. JUNI


