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Sommer og ferie står foran 
oss, en tid for å samle krefter 
til fornyet innsats når ferien er 
over. I mai gjennomførte me-
nigheten bl.a. fem vellykkede 
komfirmasjonsgudstjenester 
og Torgmesse i Mjøndalen. 
Mange har vært engasjerte for 

å få til dette. Menighetsrådet vil gjerne takke alle 
som har bidratt til flotte opplevelser. Eksemplar-
iske konfirmanter, lokale sang- og musikkrefter, 
ansatte og frivillige som har planlagt og gjen-
nomført samlingene, fortjener alle stor takk og 
honnør for innsatsen. 

Kirkevalget
Samtidig med kommunevalget 9. september skal 
det avholdes kirkevalg. Både nytt menighetsråd 
og nytt bispedømmeråd skal velges. Menighets-
råd og nominasjonskomiteer har arbeidet i hele 
2019 for å fylle listene til begge valg. Selv om 
det ikke er så mange navn vi trenger, er det 
alltid en utfordring å finne nok kandidater til 
menighetsråd.

Menighetsråd
I Nedre Eiker menighet skal menighetsrådet 
bestå av åtte medlemmer og fem varamedlem-
mer. Soknepresten er også medlem i rådet. Til 
menighetsrådsvalget foreligger det ei liste på 
tretten navn. Det betyr at lista har akkurat det 
antall navn som kreves. Det er mange hensyn 
å ta når rekkefølgen av lista settes opp. Alder, 
kjønn og bosted (Krokstadelva/Sobergelva) er 
noen av kriteriene vi legger vekt på. Du kan 

gjøre endringer på rekkefølgen på lista ved å gi 
tilleggsstemmer på inntil tre kandidater på lista. 
Derfor kan det hende at flere av de som er plassert 
nede på lista (vara) likevel havner blant de åtte 
øverste. Lista på kandidater til nytt menighetsråd 
finner du på vår hjemmeside nedreeikerkirken.no

Bispedømmeråd
Til bispedømmerådsvalget i Tunsberg bispe-
dømme foreligger det tre lister du kan velge 
blant. Den ene kalles for nominasjonskomi-
teens liste og er satt opp av valgte medlemmer 
i menighetene i Tunsberg. Den andre er Åpen 
folkekirke sin liste. Den tredje kalles for Bøn-
nelista. 
Sett deg gjerne inn i hva kandidater på de for-
skjellige listene har av synspunkter slik at du 
på valgdagen velger den lista som samsvarer 
best med dine synspunkter. Kandidater på de 
tre listene er presentert på kirken.no/tunsberg.

Når kan du stemme?
Valgdagen for kirkevalg og kommunevalg er 
9. september. Ekneshallen og Solberghallen er 
stemmestedene for begge valg. Som vanlig er det 
også mulig å forhåndsstemme. I kirkevalget kan 
du fra 10. august til 6. september, kl. 10.00-14.00, 
forhåndsstemme på Nedre Eiker menighetssent-
er. Se vår hjemmeside nedreeikerkirken.no for 
tidspunket for forhåndsstemming. Det blir også 
mulig å stemme i kirkevalget etter gudstjenesten 
8. september kl. 14.00-16.00 

God sommer, godt valg og velkommen til guds-
tjenester og arrangementer både i sommer og 
til høsten!

Hilsen fra

Jeg er en av dem som setter pris på stillhetskveldene 
i Nedre Eiker kirke.
Hver måned inviteres jeg til den vakre kirken.
Til stillhet.
Til bare å være.
Til å lytte.

Tankene flyr. 
Tankene stilner. 
Lik urolige bølger som faller til ro. 
Et rom i meg gjøres beredt.

Jesus inviterte sine disipler til å trekke seg tilbake 
for en liten stund.
Dagene var travle og Jesus sa:
 «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være 

Rom for 
stillhet
Av kateket 
Ingeborg Skagestad.

alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som 
kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 
(Markus 6, 31)

Jeg trenger dette rommet i mitt liv.
Et sted for hvile.
Et sted for å samle meg.
Et sted for å legge fra meg det som tynger.
Og i alt dette er ønsket om å møte den treenige Gud.

Guds tale til menneskene, pågår kontinuerlig og 
på mange måter.
Stillheten er én vei.
I stillhet kan jeg lytte meg inn på en frekvens, slik 
at Guds nåde og sannhet hviskes direkte inn i mitt 
eget hjerte. 

Stillhetens rom bærer vi med oss over alt.
Men det er en god hjelp å samles i kirken og være 
sammen med andre i stillheten.
Stillheten oppleves sterkere.
Og løftet om Jesu tilstedeværelse «For hvor to 
eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant 
dem.» (Matt 18,20 ), gjelder også i stillheten.
I dette stille møtet, er det hjertene som taler.

Kirkevalget – 
din stemme teller!
Kjære medlem!
Kjære kirkemedlem!
Vær med å prege morgendagens 
kirke!
Vi trenger engasjerte kvinner 
og menn til å lede kirken lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Menighet-
srådet leder menighetens virk-
somhet der du bor, bispedøm-
merådet ansetter prester og en-
kelte andre ansatte i kirken, 
og medlemmene av bispedøm-
merådet er også medlemmer av 
Kirkemøtet, det høyeste organet 
i Den norske kirke. 
Gjennom kirkevalget har du mu-
lighet til å være med å gi retning 
til hvordan kirken skal fremstå 
lokalt i din menighet, regionalt 
i Tunsberg bispedømme, og 
nasjonalt. Du har innflytelse på 
hvordan kirken skal bli ledet.
Jeg oppfordrer alle til å bruke sin 
stemmerett, og ta medansvar for 

kirkens rolle og innfly-
telse i en avgjørende tid 
for kirke og samfunn.
Godt valg
Biskop Jan Otto Myrs-

eth
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Menighetsrådet...?

Bent Eikemo

Når sant skal sies, har jeg ikke 
noe gode svar på spørsmålene 
over. Jeg fikk en henvendelse i 
forbindelse med et kirkebesøk 
relatert til  min sønns konfirma-
sjon. Jeg sa ja til dette da det var 
utfordringer rundt det å skaffe 

kandidater til listen. Sannheten er at jeg ikke vet 
nok om det ansvaret rådet har og de oppgavene 
som blir utført til å svare på spørsmålene, men jeg 
vet at det er et viktig stykke arbeid som blir gjort 
og jeg er sikker på at det er mange inspirerende 
oppgaver å ta tak i.

Trond Bollerud

1. Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet?
Jeg ønsker at vi må være en 
inkluderende menighet der alle 
mennesker kan oppleve til-
hørighet og kjenne seg verdsatt 
uansett alder og livsbakgrunn.

2. Hvilken del av menighetsarbeidet er du 
spesielt interessert i?
Alt begynner i gudstjenestefellesskapet. At vi der 
med alle våre sanser kan oppleve og ta imot evan-
geliets frigjørende kraft og hente inspirasjon til å 
gå inn i den arbeidsoppgaven vi kjenner er vår, slik 
at summen av det hele blir vår menighets visjon: 
En glede for hele folket!

Øystein Moursund

1. Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet?
Kirken har en lang historie i 
Norge og har utviklet en tradi-
sjon og kultur som kjennertegner 
store deler vårt samfunn. Jeg 
ønsker å være med på å ivareta 

disse tradisjonene og kulturen som her er skapt, og 
være med på å tilpasse kirken og det den står for 
inn i det moderne norske samfunn.
2. Hvilken del av menighetsarbeidet er du spe-
sielt interessert i?
Jeg ønsker å delta i det nye Fellesrådet som blir 
etablert ved sammenslåingen av kommunene for 
å bidra til å bygge opp en god organisasjon som 
ivaretar de ansatte og kirkene i vår nye kommune. 
Med den erfaringen jeg har fra forrige gang jeg 
var med i menighetsrådet og fellesrådet mener jeg 
at jeg har litt å bidra med i denne sammenhengen.

Margrethe Renaa

1. Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet?
Mine ønsker for Nedre Eiker 
menighet er at menigheten skal 
fortsette å engasjere folk.
Jeg ønsker at vi skal skape 

møteplasser for enda flere, uavhengig av om du 
kommer for første gang eller om du har vært fast 
kirkegjenger gjennom hele livet.
Vi kan jobbe for at terskelen for å komme til kirken 
blir litt lavere.

2. Hvilken del av menighetsarbeidet er du spe-
sielt interessert i?
Jeg er interessert i det mellommenneskelige og hva 
som gjør at vi føler tilhørighet til kirken. Som leder 
av Nedre Eiker kirkekor så er jeg opptatt av sang 
og musikk i gudstjenesten
  

Jan Erik Ødegard

1. Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet? 
Jeg vil at menigheten skal frem-
stå som aktiv og relevant for 
bygdas innbyggere, med en 
klar forkynnelse på bibelsk 
grunn. Tenker også at kirken/

menigheten må være et viktig møtested  for bygda, 
med aktiviteter som er meningsfylte. Særlig viktig 
er det at vi kan gi de unge et godt og trygt tilbud, slik 
at vi kan gjøre det natulig for dem å bruke kirken.
 
2. Hvilken del av menighetsarbeidet er du spe-
sielt interessert i?
Jeg vil se det som spennende og utfordrende å få 
være med i prosessene som driver menigheten. 
Det er flere områder i menighetsarbeidet jeg kunne 
tenke meg å engasjere meg i, og spesielt barne og 
ungdomsarbeidet.

Sølvi Rekkedal Grimstad

1.  Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet?
En åpen og inkluderende me-
nighet hvor folk føler seg vel-
kommen og respektert for den 
de er. 
 

 2.  Hvilken del av menighetsarbeidet er du 
spesielt interessert i?
Det er jeg litt usikker på. Kanskje barn- og ung-
domsarbeid.

Ivar Bj. Haare

1. Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet?
Menigheten skal ha noe å by på 
for både barn, ungdom og voks-
ne.Gudstjenester, konserter og 
arrangementer kan gjerne ha 
variasjoner i stilen, slik at til-

budene appellerer til mange.

2. Hvilken del av menighetsarbeidet er du spe-
sielt interessert i?
Jeg har i mange år vært opptatt av tilbudene me-
nigheten gir til barn og ungdom, og aktiviteter for 
de unge må menighetsrådet fortsette å støtte opp 
om. Men gudstjenester og arrangementer må også 
appellere til oss voksne. Etter fire år som leder i 
menighetsrådet,  ser jeg også viktigheten av or-
ganisering, gode rutiner og gode planer på mange 
forskjellige  områder i menigheten. Med god til-
rettelegging opprettholder vi en levende menighet.

Gro Ryghseter Solberg

1. Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet?
Jeg ønsker at Nedre Eiker me-
nighet skal bli en menighet for 
bygda. En menighet som folk 
ønsker å være en del av og delta 
aktivt i som er inkluderende og 
der folk føler seg velkommen.
 

2. Hvilken del av menighetsarbeidet er du spe-
sielt interessert i?
Jeg ønsker å bidra til at ungdom og unge voksne 
kan trives i menigheten.

Linda Kaspersen

1. Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet? 
Jeg ønsker at menigheten skal 
være en åpen og inkluderende 
menighet for alle, hvor man kan 
oppleve fellesskap og samhold.

2. Hvilken del av menighetsarbeidet er du spe-
sielt interessert i? 
Jeg er spesielt interessert i arbeid med barn og unge.

Hilde Sandnes Olsen

1. Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet? Mine 
ønsker for Nedre Eiker menighet 
er at den kan være et tilbud til 
alle årsklasser og at det arbeides 
på tvers av generasjonene så vi 
kan ha en mangfoldig menighet.

2. Hvilken del av menighetsarbeidet er du 
spesielt interessert i?
Den delen av menighetsarbeidet som jeg nok er 
mest interessert i er den praktiske delen med å få 
ting til å fungere i hverdagen.

Ola Sørensen

1. Hvilke ønsker har du for 
Nedre Eiker menighet? 
Jeg ønsker at Nedre Eiker me-
nighet skal være en inkluderende 
kirke som representerer den 
kristne tro ved tradisjoner som 
er i utvikling. Jeg ønsker en 

menighet som viser en levende tro, hvor vi sammen 
skaper en representativ kirke som fungerer godt i 
lokalmiljøet. 

2. Hvilken del av menighetsarbeidet er du spe-
sielt interessert i?
Menighetsarbeid kan romme så mye, og personlig 
mener jeg at ungdomsarbeidet er spesielt interes-
sant. Tidligere har det blitt sagt at ungdommen er 
fremtiden til kirken, men i nyere tid så kan ung-
domskulturen også være i sentrum av en menighet. 
Ungdom må ikke vente for å ha en plass i kirken, de 
skal være en del av kirken allerede nå. Nedre Eiker 
er flinke på å se ungdommen og gi de muligheter, 
men jeg håper at ungdommen også kan få en enda 
større stemme i menighetens arbeid

Janos Major
  
Hva ønsker du kirken skal 
være opptatt av? 
Kirken er jo i startfasen av skillet 
mellom stat og kirke. Og det er 
viktig at kirken utvikler seg vi-
dere som en folkekirke for ALLE 
med ett kristent verdisyn og/eller 

de som ønsker at det kirken skal befeste de kristne 
verdier som det Norske samfunns plattform. Barn 
og ungdom er ett viktig satsningsområde, både for 
den kristne evangeliske plattform.

Hvilken tanker gjorde du deg da du svarte ja til 
å sitte i menighetsrådet? 
Det var meget hyggelig å bli spurt nok en gang. Jeg 
har nå vært med i menighetsrådet i 2 spennende 
perioder (8 år). Og jeg måtte telle litt på knappene 
om jeg skulle fortsette. Men det har vært 8 spen-
nende og hyggelige år i en utfordrende brytnings-
tid for kirken. Det har på en måte også hvert ett 
generasjons i Nedre Eiker Menighet. Når en også 
føler at en er med på å gjøre litt forskjell, med ett 
meningsfullt arbeid på fritiden, med alle de dyktige 
og hyggelige kollegaer i menighetsråd og kirkens 
stab, var det ganske lett å si ja til en ny periode og 
dermed også sikre litt av kontinuiteten i rådet.  Og 
nå når vi blir en del av en stor kommune kan kirken 
og menighetsrådene både vare brobygger mot det 
nye og bevarer av den lokale tilbørligheten.
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NY kirkeverge

Det er med glede vi nå kan infor-
mere om at det er ansatt kirkev-
erge for Nye Drammen kirkelige 
fellesråd. 

Svein Askekjær (55) har takket ja til 
stillingen. Han er utdannet marked-
søkonom og har jobbet innenfor 
reiseliv i hele sin yrkeskarriere. Han 
kommer nå fra stilling som direktør 
i Aller Travel. 
Kirkevergen for Nye Drammen 
er bosatt i Holmestrand, er gift og 
har to voksne barn. Han er aktiv i 
lokalmenigheten der han bor både 
som gudstjenestedeltaker og frivillig 
medarbeider. Svein vil tiltre stillin-
gen senest 1. oktober. Dagens tre 
kirkeverger fortsetter i sine lokale 
stillinger fram til 1. januar. 
Vi ønsker Svein Askekjær hjertelig 
velkommen som kirkeverge i Nye 
Drammen! Vi gleder oss til å bli 
kjent med vår nye kirkeverge og ser 
fram til godt og fruktbart samarbeid 
i årene som kommer!

Utsmykkingskomiteen i Nedre 
Eiker menighet som består av: Anett 
Glittfjell, Heidi Tokle Poverud, Toril 
Schou Moe og Ida Etnestadvar, var  
initiativtaker til å utforme et nytt 
klestativ til gangen i Nedre Eiker 
kirkekjeller. Komiteen søkte først 
økonomisk støtte fra Sparebanken 
Øst til dette. 
Da finansieringen var på plass tok 
komiteen kontakt med Knudsensmia 
i Mjøndalen. Klesstativet skulle 
være tilrettelagt for store og små. 
Knudsensmia tok oppdraget og 
arbeidet begynte med konkret ut-
forming. Utsmykkingskomiteen og 
Knudsensmia arbeidet tett sammen 
om dette. 
Her er smed Willy Bruun sine egne 

ord om tanken bak klesstativet som 
etter hvert ble kalt Knaggtreet: 
”Ideen var å lage noe som var av 
Eikers identitet. Så da kom tanken på 
et Eiker- tre i smijern. Eikerbladene 
som er smidd er orginalstørrelse, 
da jeg hentet eikerblader fra eika 
som står ved Wildenveis plass. Da 

hadde jeg nok modeller å ta av. Alle 
bladene på treet er unike da ingen 
er like.”Willy vil gjerne takke Pål 
Rino Jensen hos Nils Løff A/S Skol-
lenborg for hjelp og bistand til mon-
tering og bearbeiding av Knaggtreet. 
Han vil til slutt takke på vegne av 
Knudsensmia for oppdraget.

Vi i Nedre Eiker menighet gleder oss 
over flott Knaggtre i kirkekjelleren!

Knaggtreet i kirkekjelleren
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Torgmessa 2019 ble gjennomført på Mjøndalen 
torg søndag 26. mai. I år var det torgmesse 
for  9-ende gang. Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter samlet seg til felles gudstjeneste kl. 
14.00. Da var korene Nedre Eiker Mikrogospel, 
Nedre Eiker Soul Children, Nedre Eiker TenSing 
og Nedre Eiker kirkekor og speidere fra Mjøn-
dalen KFUK-KFUM på plass. I tillegg var det 
orkester med kantorene Jostein Dalebø og Nils 
Kristian Bonden i ledelsen. Det var en fryd å se 
og høre korene hver for seg og til slutt sammen 

i en fellessang som var satt sammen for anled-
ningen. Vi er så glade for besøk og preken av 
årets gjest: Generalsekretær Øystein Magelsen 
fra Norges KFUK-KFUM. Han snakket om 
bønnen Vår Far eller Herrens bønn (Fader Vår).  
Vi hadde også besøk av Reidun Andersen Weberg 
fra Det Norske Misjonsselskap som fortalte at 
årets offer skulle gå til ”Leirklubben på Solsetra”. 
Et fond som man kan søke penger fra, for å hjelpe 
flere barn til å komme på leir på Solsetra.
Sola skinte og varmen bredte seg ut over de nær-

mere 300 menneskene som var samla. Det var 
stor stas å være sammen i dette store fellesskapet 
med folk fra begge sider av elva. Kirkekaffen var 
klar rett etter gudstjenesten og alle ble traktert 
på beste måte av Strikkegruppa fra Mjøndalen.
Vi er så takknemlige og glade for all frivil-
lig innsats med rigging opp og ned, og alt 
som må gjøres for å få til denne store gudstje-
nesten. I tillegg er vi så stolte av arbeidet som 
drives gjennom korene og speiderarbeidet.  
Til slutt: Vi trenger en slik storsamling også neste år!

TORGMESSE 2019!TORGMESSE 2019!
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Heisann! 
Dette er noe nytt! Vi går rett 
til kildene – kom og bli med!

Torsdag 2. mai kl. 10 startet vi med 
noe nytt her i Nedre Eiker. Ja, det er 
jo ikke nytt, egentlig, for menigheter 
har gjort dette – med stort utbytte – i 
hundrevis av år. Men i vår kultur har 
det ikke vært så vanlig, og her hos 
oss er det nytt: 

Vi leser rett og slett høyt fra Bibelen. 
Leser fortellingene slik de står, i den 
rekkefølgen de står, flere kapitler 
i sammenheng. Ferskvare, rett fra 
kilden! 

Dette er for alle. Du trenger ikke 
ha noen spesiell tro eller være godt 
kjent i kirkelig sammenheng. Her 
kan alle komme. Har du litt lyst til å 
høre hva som egentlig står i Bibelen 
– da er du velkommen til å komme 
og høre historiene slik de ble fortalt 
fra starten av. 

Etter lesingen blir det mulig for de 

som ønsker å stanse igjen litt for en 
kaffekopp og en liten prat. Men har 
du heller lyst til å gå med en gang, 
er det helt ok! Vi regner med at det 
hele vil ta ca 30-40 min.

Vi samles i Nedre Eiker menighets-
senter annenhver torsdag kl. 10 (like 
uker, unntatt skoleferier) 

Datoer høsten 2019: 
22. august – 5. september – 19. sep-
tember – (3. oktober høstferie) – 17. 
oktober – 31. oktober – 14. novem-
ber – 28. november – 12. desember.

Kom og lytt til høytlesning fra Bibelen

Pilegrimsvandring langs 
Drammenselva Tema: Vann

Lørdag 21. september inviterer Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby 
og menighetene Nedre Eiker og Bragernes til elvevandring.
Denne pilegrimsvandringen starter i Nedre Eiker kapell og avsluttes i 
Bragernes kirke. Underveis på vandringen blir det stasjoner med reflek-
sjoner over temaet. Et sted i skogen har vi en god matpause der vi spiser 
medbrakt niste. Selve vandringen går fra Nedre Eiker kapell, til «Geithol 
batteri», langs lysløypa til Aronsløkka, ned til gravkapellet på Åssiden og 
videre ned til elva ved Berskog. Vi vil i hovedsak gå på sti i skogen og 
grusvei. Vi krysser elva to ganger: Ved Gulskogen og over Ypsilon, har en 
stopp ved St. Hallvards brønn før vi går til Bragernes kirke.
 Fremmøte på Nedre Eiker menighetssenter kl 10.45. Ta med nistepakke og 
drikke, gode sko, klær etter været, vandrestav hvis du vil, og sitteunderlag. 
Turen avsluttes en gang mellom kl. 16 og 18, så det er lurt å sette av dagen. 
Det er ingen påmelding. Turen er gratis. 
For mer informasjon. Kontakt Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker 
menighet, tlf: 90 92 73 30 eller menighetskontoret tlf: 32 27 23 20/28.

DATOER FOR VÅREN 2019:
.

2., 9., 16., 23. september
7., 14., 21., 28. oktober

4., 11., 18., 25. november
Velkommen til sang, lek, dans, kos og 

hyggelig samvær.
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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 høsten 2019:

 mandag 19. august,
mandag 23. september,

mandag 28. oktober,
mandag 25. november,
mandag 16. desember 
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

Om jeg
i all beskjedenhet

skulle få komme med noen
ønsker

 for mitt neste liv, så
skulle jeg være ti år og tjue år

og førti år og sytti år
og sitte

høyt
i min egen
kjempefuru

uten å svimle
og uten frykt

Jeg skulle reise meg
aller øverst
og stå der

i furukrona og favne
skogene, åsene, sjøene og elvene

og samtidig kjenne
blomsterduft fra lyngrabber og mosemyrer

høre livet i bekkene og kraften i fossene
kjenne vinden mot huden

se fargespillet
i strykene

Jeg skulle favne det
og ta det inn

i sansene mine, inn i sjelen min
og hat skulle ikke være mer

og ved foten
 av treet

skulle DU stå
og lengte 

opp
til meg

ja, det var i grunnen bare det
        
     Reidar L.

Til alle tider har enkelte mennesker likt å tegne eller skrive på flater som 
ikke er beregnet for det. Graffiti heter det på fint. For oss er tagging et 
mer kjent begrep. Kirkene var ikke vernet mot taggere. På en søyle i 
fødselskirken i Betlehem er det tegnet et mannsansikt med innskriften: 
Olafs hins hala, – Olav den hellige. I 1108 la kong Sigurd, som fikk 
tilnavnet Jorsalfare, ut på den lange reisen til «Det hellige land». Kan 
en av hans menn ha tagget helgenkongen akkurat der? I Hagia Sofia-
katedralen i Istanbul, som nordmennene kalte Miklagard, er det flere 
runeinnskrifter med nordisk opphav. Den mest kjente er: Halvdan risset 
disse runer. Både Danmark, Sverige og Norge påberoper seg eierskap 
til denne Halvdan.
I Norge er det runeinnskrifter i flere av de gamle middelalderkirkene. 
De som skrev, hadde ganske sikkert ingen tanke for at disse korte 
innskriftene med tiden skulle bli viktige kilder til å forstå deres samtid.
Nedre Eiker kirke er snaut 160 år, men jammen har noen skribla på veg-
gene der også! Det er ikke konfirmanter som har funnet på noe i langdryg 
kjedsommelighet. Nei, de fleste graffitiene er begått helt bevisst, enkelte 
vil sikkert trekke dette i tvil, av damer! Det er ikke tull, for damene har 
til og med oppgitt sine navn og dato for når de skrev! Noen menn har 
også oppgitt navnet sitt, mens andre bare har skrevet.

Innskriftene er på tømmerveggene og innsiden av døra opp til klokketår-
net. Enkelte innskrifter er svekket av tidens tann og vanskelig å tyde. 
En innskrift av ukjent skriver og dato, lyder: «Heia Heia,» og en under-
tekst som kan tydes: Elektriker. Vi kan også lese at i 1955 var det den 
tørreste sommeren siden 1901. Men skriveren må ha glemt sommeren 
1947! Så står det at A Warsla og K Kathrud venter på materialer den 
1/10-53.
Og nå til damene. De er altså tre og har langt mer enn en innskrift på 
samvittigheten! Det er Esther Wilthil, Gunvor Solberg og Nelly Åserud. 

ARKIVET PÅ 
KIRKEVEGGEN

Hver eneste sommer i rundt 20 år har de 
gjort rent i kirken! Den gangen var det 
vedfyring, så det var nok nødvendig. Et 
sted står det: «Nelly og Gunvor og Es-
ther skurte kirken den 9/8 til 19/8 1937. 
Betalt Pålegg 1 kr. opp.»Hva de fikk i 
godtgjørelse, oppgir de et par år senere: 
«Esther, Gunvor og Nelly 23/6-39 to 
dage á 6 kr pr dag tils. 60,00 kr Betalt 
Haugerud.» 
Det interessante er navnet Haugerud. 
Anders Haugerud var sokneprest fra 
1938 til 1950. Han var godt likt, men 
mer av familiære enn ideologiske grunner 
valgte han feil side da krigen kom, ble 
suspendert fra stillingen 8. mai 1945 og 
avsatt fem år senere.
Nevnte innskrift har en forresten et pussig 
tillegg. Jeg velger å tro at det er humoris-
tisk ment, for damene samarbeidet ennå 
i mange år: «Gunvor somler bort alle 
pengene i bilkjøring.» Og enda lenger 
ned: «19,40» Det er ingen forklaring på 
hva det betyr. Det som jeg her har nevnt, 
er et lite innsyn i et lite påakta «arkiv» i 
vår hjemlige kirkes historie.      botr
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Høsten 2019 er det 10 år siden Tro og 
Lys, Nedre Eiker startet opp. Vi er en 
stolt gruppe som trives veldig godt 
sammen.
Logoen for Tro og Lys er en båt. Jesus 
var sammen med disiplene sine i båten 
da det blåste opp og ble uvær. I Tro 
og Lys er vi også sammen med Jesus 
i båten. Det gjelder både når livet er 

solskinn og når det stormer rundt oss og i oss.

I Tro og Lys er det viktig å dele. Vi deler tanker, vi deler måltid og vi 
deler vår tro. Det er dette som er målet vårt når vi møtes, jevnlig, ca. en 
gang i måneden. Kirkekjelleren er starten på de fleste samlingene våre. 
Her samles vi i ringen. En runde der alle får mulighet til å dele noe med 
resten av gruppa er helt sentralt. Vi bruker god tid til å spise sammen, og 
deretter feirer vi gudstjeneste i kirken.
Hvert år på forsommeren, har vi hatt en kveldstur opp til Solsetra ved 
Hagatjern. Her har vi forskjellige aktiviteter som pilegrimstur langs 
Hagatjern, sporløype, forskjellige leker og danser på tunet. Vi har grillet 
pølser og annen grillmat.

Her er noen av tankene som noen av Tro og Lys- medlemmene vil dele 
med leserne av menighetsbladet:
Lydia Marie: «Jeg liker å være med i Tro og Lys. Det er snille folk der. 
Det er fint med gudstjeneste. Vi har det koselig, vi synger og prater. Vi har 
gode venner i Tro og Lys».
Anette: «Jeg liker å synge, og å synge solo, Fall til ro er jeg spesielt glad 
i. Det er kjempekoselig å være med i Tro og Lys».
Bjørnar: «Jeg liker at vi er sammen. Jeg liker meg veldig godt både når vi 
har tur til Solsetra, når vi er i kirkekjelleren og oppe i kirken på gudstjen-
este». Bjørnar forteller at han har en kamerat som er død. «Det er trist». 
Sier han. «Men det er en trøst at Jesus passer på ham. Det er vondt å ta 
avskjed når slikt skjer, men jeg har jo dere i Tro og Lys».

«Jeg har vært med i Tro og Lys siden vi startet opp. Det var på fødselsdagen 
min», forteller Bjørnar.
Ida: «Vi er gode venner, og har mye å si til hverandre».
Thomas: «Jeg liker å spille tromme i Tro og Lys».
Jannicke: Det sosiale fellesskapet er viktig for Jannicke. Hun liker å 
synge, med «tegn til tale», og å bære korset inn i kirken.

Tro og Lys, (Faith and Light) Frankrike var utgangspunktet.
Det var i Frankrike det startet. Tro og Lys begynte som en katolsk beve-
gelse. Den ble startet i 1971 av den canadiske filosofen og teologen Jean 
Vanier og den franske spesialpedagogen Marie Helene Matieu.
En sterk historie om et ektepar med to utviklingshemmede gutter, ble 
starten til bevegelsen. I 1968 kontaktet ekteparet menigheten sin. De ville 
melde seg på en valfart til Lourdes, en by i Frankrike, der mennesker fra 
hele verden kommer for å be.

Foreldrene kjente seg svært ensomme. De fikk lite hjelp og var fryktelig 
slitne. Da de kom til kirken, fikk de vite at de ikke kunne være med fordi 
de hadde to utviklingshemmede barn som ikke ville forstå, og lett kom 
til å forstyrre. Foreldrene ble fryktelig lei seg over å høre dette, men de 
bestemte seg for å dra likevel.
På hotellet i Lourdes fikk de beskjed om å spise på hotellrommet. De reiste 
tilbake til landsbyen sin og var mer skuffet og oppgitt enn noen gang før.
Litt senere møtte ekteparet Jean Vanier og Marie Helene Mathieu. Da Jean 
og Marie Helene hørte om alt det vonde de hadde opplevd i menigheten sin 
i Lourdes, bestemte de seg for at de ville gjøre noe for denne familien og 
andre familier i lignende situasjoner. De begynte å tenke på å organisere en 
pilegrimsreise til Lourdes for disse familiene. De ville også invitere med 
venner slik at familiene slapp å være alene. Det ble dannet små grupper 
i Frankrike og i mange andre land. Disse gruppene bestod av mennesker 
med utviklingshemming, foreldre og venner. De møttes regelmessig for 
å bli kjent med hverandre, for å be sammen og for å planlegge valfarten. 
Dette ble til slutt en valfart for hele 12000 mennesker.
På langfredag, 9 april 1971, kom 12000 mennesker fra Belgia, Canada, 

TRO OG LYS Nedre Eiker 10 år
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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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Danmark, England, Wales, Skottland, Frankrike, Luxenburg, Spania og 
Sveits. I tre dager levde 12000 mennesker sammen. De fikk oppleve fel-
lesskap. De kunne dele sorger og gleder med hverandre.
Etter disse dagene hadde de behov for å fortsette å møtes i gruppene. 
Men det oppstod også helt nye grupper, i tillegg til dem som ble dannet 
før valfarten. På denne måten begynte Tro og Lys. I dag er det ca 1600 
Tro og Lys-grupper i 91 land i verden i dag. I Norge har vi 12 grupper.
 
Tro og Lys grunnleggerne
Marie Helene Mathieu er utdannet spesialpedagog. Sammen med Jean 
Vanier, grunnla hun Tro og Lys – bevegelsen. I juli i år blir hun 90 år.
Jean Vanier er født 1928 og døde 7. mai 2019. Teolog, filosof, retreatleder 
og forfatter. I tillegg til å ha startet Tro og Lys, var han grunnlegger av 
Arken-fellesskapet, et fellesskap der utviklingshemmede og «såkalte 
andre» bor sammen i små fellesskap. Han flyttet, på 1960-tallet, sammen 
med to utviklingshemmede menn og noen få andre medarbeidere i byen 
Trosly utenfor Paris. I Frankrike var det på den tiden et skrikende behov 
for hjem for utviklingshemmede. Slik oppstod det første Arken-fellesskapet 
Arche. Etter hvert vokste det frem flere hus – fellesskap i samme landsby. 
I dag finnes det Arken-fellesskap rundt om i hele verden.

I høst skal Tro og Lys - Nedre Eiker feire
Vi skal feire på to måter: 
Søndag 22. september: Denne søndagen inviterer vi i Tro og Lys-felless-
kapet til gudstjeneste i Nedre Eiker kirke kl 19.00 med en stor kirkekaffe 
kl 18.00 i kirkekjelleren. Vi håper mange vil komme og feire sammen 
med oss da.
Søndag 13. oktober: Denne søndagen vil vi invitere gjester fra andre Tro 
og Lys- grupper. Vi skal ha fest på Nedre Eiker menighetssenter og fest-
gudstjeneste kl 19 i kirken.
 
Velkommen på gudstjenesten!

10. november blir Tro og Lys med på gudstjeneste i 
Mjøndalen kirke kl 11.00.                    
8. desember samles Tro og Lys kl 17 i kirkekjelleren. 
Gudstjeneste kl. 19.00. Vil du lese mer om Tro og Lys: www.trooglys.com
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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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Nedre Eiker kirke og Mjøndalen kirke
høsten 2019

Kultur
arrangementer

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

Velkommen til gode pusterom i våre kirker!

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

«En smak av Brasil.» 
Duo A Corda: Birgitte Stærnes, fiolin 
og Martin Haug, gitar.
Kom og opplev smektende rytmer i 
en forhåpentligvis varm augustkveld!
Nedre Eiker kirke torsdag 22. august 
kl. 19.00. «En smak av Brasil» er 
musikken fra den tropiske verden og 

Grundtvig-kveld med kapellan 
Espen Dahlgren Doksrød 
«Å komme nær på troen – Grundtvigs 
salmer i hans eget liv.»
Nedre Eiker kirke 
torsdag 19. september. kl 19.00.
Presten vår vil lede oss gjennom 
kvelden og han vil vise oss hvor 
tydelige paralleller det er mellom 
Grundtvigs ve og vel og hans dikt-
ning. Vi får også være med og synge 
noen av hans salmer.
Kaffe og vafler. Fri entre. En gave 

Pilegrimsvandring langs 
Drammenselva
En vandring fra Nedre Eiker kapell 
til Bragernes kirke
Fremmøte: Nedre Eiker menighets-
senter lørdag 21. september.kl. 10.45. 
Elvevandringen starter i Nedre Eiker 
kapell og avsluttes i Bragernes kirke. 

«Bokbad» ved Trond Bollerud.
Om skyld, soning og offermotivet i 
Fjodor Dostojevskijs roman «For-
brytelse og straff»
Nedre Eiker kirke, kirkekjelleren 
torsdag 17. oktober kl 19.00.
Det blir en kort presentasjon av 
Dostojevskijs liv og forfatterskap, 
kort sammendrag av romanen og 
gjennomgang av temaene med ek-
sempler. Deretter blir det samtale om 
dette spennende temaet.
Kaffe og vafler. Fri entre. En gave ved 
utgangen tas imot med takk!
Arr.: Nedre Eiker menighet.

med spanske røtter. En smeltedigel av herlige rytmer, vidunderlige melodier 
og noen bånd til Norge! Konserten er støttet av Norsk kulturråd. Inngang kr 
150. Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet.

ved utgangen tas imot med takk! Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet.

Det blir stasjoner underveis med refleksjoner rundt temaet «VANN:» Et sted 
i skogen har vi en god matpause der vi spiser medbrakt niste.Vandringen går 
fra Nedre Eiker kapell til «Batteriet», langs lysløypa til Aronsløkka, ned til 
gravkapellet på Åssiden, (den tidligere katolske kirken som er flyttet) videre 
ned til elva ved Berskog og videre langs elva til Drammen sentrum. 
Ta med nistepakke og drikke, gode sko og klær etter vær!
Arr.: Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby og menighetene i Nedre 
Eiker og Bragernes.

Salmekonsert med Vokalgruppa 
Gnist
Torsdag 31. oktober kl. 19.00
Gnist er en vokalgruppe fra Modum 
bestående av syv damer. Repertoaret 
inneholder bluegrass, salmer, pop 
og jazz. Gnist har i flere år holdt 
konserter og deltatt på menighetens 
arrangementer i Modum med svært 
gode tilbakemeldinger fra publikum. 

Denne kvelden vil bli viet til salmer og lovsanger fra både amerikansk og norsk 
tradisjon. Med dyktige musikere vil dette bli en kveld med flott formidling og 
sangglede! Kaffe og vafler. 
Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet.  Kr. 100,-

Bibelkveld ved sokneprest Ida Et-
nestad. Tema «Kvinner i bibelen».
Nedre Eiker kirke, kirkekjelleren 
torsdag 14.november kl 19.00.
Vi ser på mangfoldet av kvinner 
som faktisk finnes i historien. Noen 
er tydelige, og andre er gjemt eller 
glemt. Dette blir en spennende 
opp-dagelsesreise. Kaffe og vafler. 
Fri entré. En gave ved utgangen tas 
imot med takk! Arr.: Kulturutvalget 
i Nedre Eiker menighet.
Julekonserten «Innunder jul»
Med Sigmund Groven, munnspill, 
Iver Kleive, orgel, Anne Vada, sang. 
Nedre Eiker kirke, torsdag 
5. desember kl 19.30.
Dette er julekonserten du må få 
med deg i år! Sigmund Groven, Iver 
Kleive og Anne Vada har samarbeidet 
i en årrekke, i konsertsammenheng 
og på plateinnspillinger. Konserten 
inneholder mange av de mest kjente 
og kjære julesangene, men også nyere 
og sjeldnere spilte juletoner. Dette blir 
en sjelden, fin og varm julekonsert.
Entré kr 250. Arr.: Kulturutvalget i 
Nedre Eiker menighet
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Foto Holden

Konfirmanter i 
Solbergelva

Konfirmanter i 
Krokstadelva
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LIV DANIELSEN
HAARE

Min salme

lllllllllllllllllllllllllllllllll
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

29. august,
13. september 
26. september 
 10. oktober 
24. oktober 

 07. november 
22. november kl. 19 (fredag)

23. november kl. 12 julemesse 
05. desember 

Velkommen til damer i alle aldre!

Nedre Eiker er en av de få kommu-
ner, kanskje den eneste, der ordfører/
varaordfører holder tale under konfir-
masjonsgudstjenestene. Det var under 
Rolf Bergersens tid som ordfører at 
denne ordningen ble etablert. Utgangs-
punktet var at ordføreren holdt hilsen til 
de borgelig konfirmantene. En henven-
delse fra Nedre Eiker menighet sørget 
for at Bergersen ble invitert til å komme 
med hilsen også til de som hadde valgt 
kirkelig konfirmasjon. 
Vi utfordret ordfører Bent Inge Bye til 
å svare på et par spørsmål i anledning 
konfirmasjonsgudstjenestene våren 
2019.

Hva liker du med denne tradisjonen?
Jeg synes det er en fin tradisjon og et 
oppdrag jeg setter stor pris på. Det heter 
seg at ved konfirmasjonen tar de unge 
stegene over i de voksnes rekker. Gjen-
nom deltakelsen ved konfirmasjonsgud-
stjenestene får vi som representanter for 
kommunen anledning til å hilse konfir-
mantene, gratulere dem med dagen og 
ønske de lykke til på veien videre. Sjøl 
om det er en kirkelig handling, tror jeg 
det er fint at kommunen også er til stede. 
Jeg har inntrykk av at mange setter pris 
på denne ordningen.

En tradisjon Er historiEEn tradisjon Er historiE

Hva legger du vekt på i din hilsen til 
konfirmanten?
Jeg har lagt vekt på å dele med konfir-
mantene noen livserfaringer som jeg 
mener det kan være nyttig for dem å 
ta med seg på veien videre. Samtidig 
har jeg oppfordret dem til å stole på 
seg sjøl. Ha trua på seg sjøl. Vi er alle 
unike og har ulike talenter som i sum 
samfunnet har behov for. Vi har mye fin 
og dyktig ungdom i Nedre Eiker som vi 
skal være stolte av. Mitt håp er at de vil 
bli engasjerte borgere som vil og kan 
bygge videre så vel lokalsamfunnet som 
samfunnet for øvrig.

Nedre Eiker menighet takker alle 
ordførerne og varaordførerne for god 
innsats og hyggelig deltagelse gjennom 
mange år!

Det er ikke lett å velge blant 899 
salmer i salmeboka 2013. Noen er 
kjente, kjære og gamle salmer som 
jeg tok til meg allerede som barn, 
men i denne salmeboka er det også 
nyere salmer som jeg har blitt glad 
i som voksen. En av dem, som jeg 
syns både har en vakker tekst og en 
flott melodi, er denne:

Gå gjennom byens lange, rette gater,
du sommerlyse Helligånd.
Stryk ømt henover slitte, grå fasader,
og rør de trette smilebånd,
så troen gror og håpet bor,
der dørene blir åpnet for de andre.

Lås porter opp når kveldene blir sene,
septembermilde kjærlighet.
Ja, syng om Gud for dem som er alene,
og dem som kjenner bitterhet,
så triste ler og blinde ser
at livet stadig vekk er verd å leve.

Blås ny luft over byens torg og plasser,
du vinterklare sannhets ånd.
Treng inn i maktens grå kontorpalasser,
og tenn oss med Guds milde hånd,
så denne by med lys på ny,
kan smykke seg i glede til Hans komme.

Kom til oss når vi frykter andres dommer,
du vårens yre skapermakt.
Forkynn at Jesus Kristus, når han kommer,
vil gi oss liv, slik han har sagt!
Så går vi ut i tro til Gud
og lever uten frykt i nådens sommer.

Salmen ble skrevet i 1990 av en 
dansk prest som  heter Holger Liss-

ner. Han har i mange år vært opp-
tatt av at salmetekstene også skal 
hente sitt språk og sine bilder fra 
byens liv. Lissner oppfordret så den 
danske komponisten Erik Sommer 
til å skrive en sommerlys og ryt-
misk spenstig melodi. Eivind Skeie 
oversatte salmen til norsk i 1991. 
Salmen ble raskt populær, både som 
pinsesalme og ”bysalme” i mange 
norske kirker.
Teksten i salmen tar oss med gjen-
nom hele året, fra sommer til neste 
sommer. Ånden gis navn etter hver 
årstid: ”sommerlyse Helligånd” i 
v.1, ”septembermilde kjærlighet” i 
v.2, ”vinterklare sannhets ånd” i v.3 
og ”vårens yre skapermakt” i v.4. 
Og i de to siste linjene er vi tilbake 
til sommeren: ”Så går vi ut i tro til 
Gud og lever uten frykt i nådens 
sommer”.
En nydelig helårssalme til trøst, 
oppmuntring og glede!
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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 Høsten 2019
Torsdagene 

29.08.19, 26.09.19,
31,10.19, 28.11.19

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

BABYSANG
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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 familieselskap. 
Henvendelse på tlf. 993 20 804

MenigHetsfest 
søndag 15. september kl. 18.00

Vi starter med gudstjeneste i Nedre 
Eiker kirke kl. 18.00 med påfølg-
ende fest på menighetssenteret.
Mer informasjon kommer.
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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

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

 Konsulent 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

Jesper Hunstad
Sigurd Midtskogen Riis
Amadeus Aspelund
Markus Hole
Sofia Ingrid Marie Petersen
Emil Husby Johanssen
Saga Stormo Ørnfjord
Sebastian Bjørge Dividal
Sander Geiryd-Jørgensen
Ella Stangjordet-Eger
Aurora Dahl
Lucas Aaberg Bendiksen
Natasha Otilie Johansen

Kjell Kristoffersen
Lisbeth Marie Lohne
Tor Erik Klausen
Laila Synnøve Kristoffersen
Reidar Skar
Sigrid Endung
Reidun Skarning
Turid Elisabeth Yttrehus
Sigrid Erna Katrud
Åge Høiås
Harald Norman Slettvold
Norma Elinore Kristoffersen
Arthur Petter Johan Nymo
Eva Thoril Johansen
Wenche Elin Seljenes
Kristin Sundsmoen

I HØST ER NEDRE EIKER 
MIKROGOSPEL 40 ÅR. 
Vi har tenkt å feire dette med 
en gudstjeneste med tilhørende 
kirkekaffe. 
Det vil være en markering av 
det som har vært, det som er nå, 
og det som kommer framover 
Mikro vil feire med menigheten 
og folkene som har vært en 
del av koret i løpet av disse 40 
årene.   
 Velkommen til gudstjeneste 
med feiring 10.11/2019
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Søndag er kirkedag!

l 23. juni 
2. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste  
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.

l 30. juni 
3. søndag i treenighetstiden 
Mjøndalen kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste 
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.

l 07. juli 
4. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste 
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.

l 14. juli 
5. søndag i treenighetstiden 
Mjøndalen kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste  
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.

l 21. juli 
Aposteldagen/6. søndag i 
treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste  
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.

28. juli 
7. søndag i treenighetstiden 
Mjøndalen kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste  
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.

l 04. august 
8. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste  
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.

l 11. august 
9. søndag i treenighetstiden 
Mjøndalen kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste  
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.

l 18. august 
10. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste

l 25. august 
11. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste

l 1. september 
12. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste

l 8. september 
13. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Presentasjonsgudstjeneste

l 15. september 
Vingårdssøndag/14. søndag i 
treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 18.00: Gudstjeneste med 
påfølgende menighetsfest

l 22. september 
15. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 19.00: Gudstjeneste 
Jubileum Tro og Lys gruppen.  

l 29. september 
16. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste

l 6. oktober 
17. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste

l 13. oktober 
18. søndag i treenighetstiden 
Solberg kapell Fredtun 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Høsttakkefest
 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 19.00: Gudstjeneste 
Tro og Lys gruppen medvirker.

l 20. oktober 
19. søndag i treenighetstiden 

Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
4-års bok. Mikrogospel.
 
l 27. oktober 
Bots- og bønnedag 
Økumenisk Senterkirken

l 3. november 
Allehelgensdag 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste

l 10. november 
22. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
Jubileum Mikrogospel

l 17. november 
23. søndag i treenighetstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Nedre Eiker kirke 
Kl. 19.00: Ung messe

l 24. november 
Domssøndag/Kristi Kongedag 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste

1. desember 
1. søndag i adventstiden 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Lys Våken gudstjeneste 
Kl. 18.00: Lysmesse 
Speiderne deltar.


