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Av Jan Otto Eek

Advents- og julebetraktning
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JUL – UTEN JESUSBARNET 
DENNE GANGEN!
Det blir ikke Jesusbarn med glorie i 
år. Vi spør heller: hva betyr det for 
oss at Jesus ble født? 
Hva skjedde julenatt? Teologene 
kaller det inkarnasjon. Det betyr at 
Gud har kledd seg i kjøtt. Gud har 
vist seg i menneskeskikkelse. Gud 
går her på jorden! Julen er ikke et 
glansbilde, men en kjærlighetser-
klæring: Jesus kunne ha sagt: Jeg 
blir i himmelen, jeg er Guds Sønn. 
Jeg blir her i evighet!
Men så starter en samtale mellom 
Faderen og Sønnen og Ånden. De ser 
jorden som et fnugg i universet. De 
har ikke glemt at der, på den lille blå 
planeten, bor det fortsatt mennesker.
Husker du? sier Faderen til Ånden, 

da du svevde over vannet, vi skapte, 
det skjønneste som vi i vår guddom-
melige fantasi kunne frambringe: En 
hage med elver og vann, blomster, 
trær, fisker, fugler og dyr: løve og 
ulv, elg, sau, hest, sommerfugl og 
«alt ned til mauren i mold»!
Ja, sier Sønnen og så skapte vi noen 
som ligner på oss, menn og kvinner 
som vi kan snakke med og få svar 
fra. Vi kan lære menneskene hva 
som er rett og galt, og så kan de 
behandle jorden, alle sine medskap-
ninger og hverandre etter vår gode 
vilje.Men det var ikke nok for dem 
å være skapt i Guds bilde. De ville 
selv være guder. På en måte var det 
jo det vi også hadde tenkt. Vi hadde 
tenkt å gi dem del i guddommelig 
natur, men slikt får man ikke ved å 
rane det til seg, slikt kan man bare 
få som gave.
Nå lider menneskene og naturen, de 

lengter tilbake til den vakre hagen, 
de lengter etter oss! La oss stige ned 
til dem og elske dem tilbake til oss!
Når Jesus blir født, setter Gud sitt 
fotavtrykk på jorden. Da blir jor-
den helliget. Intet menneskelig er 
fremmed for Gud.Vi trenger kirker 
for å kunne tilbe Gud sammen og 
for å oppmuntre hverandre til tro og 
håp. Men like hellig som kirken er 
jorden og fjellene, skogen, myrene, 
innsjøene og elvene.
Gudstjenesten skjer også der hvor 
vi jobber, leker, trener og dyrker 
våre interesser: på kontorer, fabrik-
ker, butikker, skoler og sykehus, på 
lekeplasser, idrettsarenaer, klubber, 
foreninger og ute i naturen. Alle som 
lever er kalt til å tjene Gud og jorden 
og sine medmennesker.
Hvis vi skulle ha sagt noe om Jesus-
barnet, så måtte det være at han lå i et 
uthus og skrek da han ble født, Maria 
var en bekymret mor, men ga barnet 
bryst og Josef hentet nytt bleieskift.
Jul betyr at Guds spor finnes nå på 
jorden. La oss følge sporene! De 
fører oss neppe til Betlehem, men 
garantert til medmennesker som 
trenger oss - og kanskje til him-
melen! 
   
  Jan-Otto Eek. OC.

Adventstid og jule-
feiring er perioden 
for gode opplevel-
ser for mange av 
oss. I kirken feirer 
vi nyttår allerede 
fra første søndag i 

advent. Foruten gudstjenestene i 
adventstida blir det også i år flere 
julekonserter i Nedre Eiker kirke. 
Følg med på menighetens hjemme-
side, på facebook eller på plakater 
og annonser og sikre deg billetter til 
noen av konsertene.
I 2017 har nyhetene stått i kø i Nedre 
Eiker menighet ved at vi har fått på 
plass flere nye medarbeidere. Sam-

tidig har vi takket av andre. I me-
nighetsrådet har det også blitt noen 
endringer ved at noen rådsmedlem-
mer har flyttet og en har måttet gi seg 
pga. helsemessige forhold. Tusen 
takk for flott innsats til de som har 
sluttet og (nok en gang) velkommen 
til de nye.
Men vi er ikke helt ferdig med takk 
og velkommen enda.
Takken går til Hilde Gunn Sletten 
for to perioder som vikarprest hos 
oss. Når vi kommer fram til nyttår 
er periode to over. Menighet og me-
nighetsråd ønsker å takke deg, Hilde 
Gunn, for stor innsats i de relativt 
lange periodene du har vært vikar 
hos oss. Å samarbeide og bli kjent 
med deg har vært en glede, og vi øn-
sker deg lykke til med nye oppgaver.
Velkommen til Espen Dahlgren 
Doksrød som fra 1. januar 2018 er ny 

kapellan i Nedre Eiker menighet. Es-
pen er 29 år og ble ordinert til prest 
i juni 2015 og for tiden jobber han i 
Grorud og Tonsen menigheter i Oslo. 
Han har bred erfaring med å jobbe 
med barn og unge. Her følger noen 
få eksempler på hva han har drevet 
med: ”Lys våken”,  konfirmantop-
plegg, Ten Sing og han har vært leder 
for flere turer for ungdom til Praha 
og Taizé. Men Espen forteller også 
at han er glad i å jobbe sammen med 
og for mennesker i alle aldre.
Espen er opptatt av at kirkens liturgi 
skal kommunisere og forkynne på 
en god måte, og at gudstjenestefei-
ringen er menighetens møteplass for 
mennesker i alle aldre og med ulike 
interesser. Han forteller at han er 
glad i å jobbe grundig med tekstene 
det skal prekes over.
Han synes videre at vår visjon, “en 
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Helga 13.-14. oktober var det venn-
skapshelg i Nedre Eiker. Det var 
besøk fra St. Karins menighet i 
Finland og Enköping menighet i 
Sverige. Sammen med Mjøndalen og 
Nedre Eiker menigheter hadde vi en 
flott felles helg med ulike kulturar-
rangement og gudstjeneste.
Foreningen Norden har vært felles-
nevner i denne sammenheng gjen-
nom mange år. Foreningen er ned-
lagt, så nå var det satsing på eksister-
ende menighetsfellesskap og besøk.
Fredag kveld fikk gjestene være 
med på kveldssamling i Nedre Eiker 

kirkekjeller. Der var det samlet 25 
personer fra menighetsrådene og 
stabene med følge. Menighetsrådet 
serverte deilig kveldsmat. Tidligere 
sokneprest Roar Røkeberg fortalte 
om kirkekjellerens spennende his-
torie i ord og bilder. Etterpå dro alle 
til Mjøndalen kirke hvor det var en 
fin minikonsert med NETS (Nedre 
Eiker TenSing) og kveldsavslut-
ning i kirka. På lørdag var det felles 
lunsj med våre gjester på formid-
dagen, der vi avklarte veien videre 
ifht. samarbeid og besøk framover. 
Så gjorde vi oss klare til de åpne 
samlingene. På ettermiddagen, var 
ca. 40 mennesker samlet til ”Blå 
time” i Nedre Eiker kapell. Her var 
det flott musikk ved Nils Kristian 
Bonden og James Robert Hendry på 
trompet. Videre var det interessant 
kapell- og glassbildehistorie ved 

glede for hele folket”, er kjempegod 
– vi skal være en stor positiv del av 
lokalmiljøet og det til glede.

Til den ledige stillingen som ka-
pellan i Nedre Eiker, var det seks 
søkere. Søknadene var tilgjengelige 
for menighetsrådet. Undertegnede 
møtte Espen i intervjurundene ledet 
av prosten, og menighetsrådet anbe-
falte ham for bispedømmets innstill-
ingsråd der prosten også er med. 
Bispedømmerådet har tilsettings-
myndigheten og fulgte  anbefalingen 

som ble gitt. Det er vi svært glade 
for. Innsettelsesgudstjenesten er 14. 
januar 2018. Igjen, velkommen til 
Nedre Eiker, til samarbeid med me-
nighet og stab, og til å bli kjent med 
oss og bygda. Det er gledelig at du 
kan tenke deg å bosette deg her eller 
i nærmeste omegn.

Menighetsrådet ønsker alle en god 
adventstid og etter hvert en velsignet 
julehøytid. Hilsen fra
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i Nedre 
Eiker

Toril Schou Moe. I tillegg fortalte
konservator Anne Milnes om ar-
beidet med restaurering av vegg- og 
takmaleriene i det vakre kapellet. 
Kapellet var nettopp gjenåpnet 
etter en omfattende rehabiliter-
ing av maleriene. Det har vært 
et spennende og krevende arbeid 
siden det er så mange blånyanser 
å ta hensyn til. Resultatet var flott! 
Det ble også framført ulike tekster 
og dikt ved Trond Bollerud. Dikt 
og tekster var satt finstemt inn i 
sammenhengen med historie og 
musikk. Det var en strålende blå 
time i kapellet.
Fra kapellet var alle invitert til å 
være med til menighetssenteret, 
der det ble servert lasagne. Det var 
bestilt til 60 personer. Det kom 58!  
 Etter en god matøkt startet kul-
turkvelden. Det var kulturutvalgene 
i Mjøndalen og Nedre Eiker me-
nigheter som hadde sydd sammen 
et flott program  under god ledelse 
av Hilde Oftebro, med sang av kir-
kekoret, kåseri om den ”ukjente 
Luther” ved Trond Bollerud og 
ikke minst urframførelse av Jostein 
Dalebøs komposisjon ”Via gratia!” 
i forbindelse med reformasjons-
markering i Norge dette året. Musik-
erne Hjørleifur Valsson og Anne-
Stine Dahl og komponisten selv ga 
oss en flott musikalsk opplevelse!
I tillegg var det kaffe og kaker 
samt hilsen og takk til våre nord-
iske venner. Søndag var vi samlet 

VENNSKAPSHELG

Deltagerne i Vennskapshelgen.

Toril Schov Moe

Forts. neste side.

Av sokneprest
Ida Etnestad
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NYTT FRA
KIRKEVERGEN

EN GLEDE FOR 
HELE FOLKET!

Så er vi igjen inne i 
adventstiden – en tid 
med forventning og 

forberedelser i glede over det som 
skal komme. Kommunereformen 
har ført oss som organisasjon inn 
i en nå to år lang forventnings- og 
forberedelsestid.  Arbeidet med sam-

menslåing av fellesrådene i Svelvik, 
Nedre Eiker og Drammen er så smått 
i gang. Kirkelig fellesnemnd er satt, 
partssammensatt utvalg der de an-
sattes representanter skal sørge for 
medvirkning i prosessen er utpekt, 
og rammevilkårene er i ferd med å 
komme på plass. Det økonomiske 
aspektet ved sammenslåingspro-
sessen ser ut til å kunne bli en liten 
nøtt, men arbeidet skal uansett gjen-
nomføres på en så god måte som 
overhodet mulig. Det er et stort ar-
beid som skal gjøres gjennom årene 
2018 og 2019.  Forberedelsene er 
mange og omfattende. Så er det mitt 

håp at utviklingen i det arbeidet vi 
gjør skal føre til at forventningene til 
hva dette kan bety for oss i positiv 
retning, skal stige i takt med nedtel-
lingen inn mot 1. januar 2020. 
 
Så er det viktigste allikevel det ar-
beidet vi står i i det daglige.  Nedre 
Eiker menighets visjon er ”En glede 
for hele folket!”, en setning pluk-
ket fra juleevangeliet – en setning 
som vi vil få høre lest i høytidens 
gudstjenester.  Dette budskapet og 
denne gleden skal bære oss gjennom 
adventstiden, gjennom julehøytiden 
og videre framover i det arbeidet vi 
står i både i menigheten og i sam-
menslåingsprosessen.  

Kirkevergen ønsker alle en riktig 
god adventstid! 

  Eva Trogstad
   kirkeverge

Kvinnekveldene er for flyktninger 
og innvandrerkvinner som bor i 
Nedre Eiker. 
Det er for kristne, muslimer, budd-
hister og for kvinner som ikke har 
noen religiøs tro.

På kvinnekveldene samtaler vi om ulike temaer rundt det 
å være ny i Norge, ulike religiøse og kulturelle tradis-
joner, barneoppdragelse, utdannelse og jobb med mer.

Vi har også tid til den uformelle praten, strikke og hek-
letøy og et enkelt måltid.

Denne våren møtes vi følgende kvelder:
 25. januar
 22. februar 
 22. mars 
 19. april
 24. mai 

Kveldene starter kl 17.30 og avsluttes kl 19.30.
Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, Diakon i Nedre 
Eiker menighet. Tlf: 32 27 23 28/ 20.

Flerkulturelle 
kvinnekvelder i 
Mjøndalen kirke 
vår 2018

GIVERTJENESTEN
Vi har tidligere oppfordret interesserte til å bli med i en gi-
vertjeneste for vår menighet, og vi gjentar oppfordringen. I 
dette menighetsbladet har vi listet opp noen  arrangement og 
tilbud som er i vår menighet. Slike tilbud gir seg ikke selv. Vi 
trenger frivillige medarbeidere og økonomi til å gjennomføre 
dem. Nå driver vi med underskudd og tærer på vår kapital, i 
lengden går ikke det. Har vi ikke økonomi til det, må vi kutte 
ned på tilbud, i verste fall gå til salg av eiendom.
Derfor er vår oppfordring: Bli med i givertjenesten! 
Et tankeeksperiment: Hundre mennesker gir 100 kroner 
hver måned i et år, hva blir resultatet? I kroner? I byggende 
menighetsarbeid?

i Mjøndalen kirke for å 
feire samarbeidet over 
elva, Nordenbesøket samt 
Martin Luther gjennom et 
felleskirkelig tema i hele 
Norge denne søndagen. 
Tema var: ”Nåden ikke 
til salgs!” Etterpå var det 
hyggelig kirkekaffe og av-
skjed med våre gjester.

Men det var ikke nok med 
dette. Helga ble avsluttet 
i Nedre Eiker kirke med 
kirkespillet ”Katharinas 
stemmer” skrevet av Anne 
Helgesen og Lyder Johs. 
Verne med musikk av 
Bjørn Andor Drage. 
Cecilie Schilling ga oss et 
portrett av nonnen Katha-
rina sin kamp mht å bli i 

klosteret eller å komme 
fri og leve livet utenfor 
klostermurene. Hun valg-
te å flykte og ble senere 
gift med Martin Luther. 
Spennende og krevende 
drakamp mellom pave-
kirken og en ny oppda-
gelse av hva nåde og trygg-
het i troen er.

Vennskapshelga i Nedre 
Eiker ble ei helg med 
vennskap og fellesskap i 
fokus. 
Takk til alle som bidro for 
å gjøre dette til ei svært 
minnerik helg!

lllllllllllllllllllllllllllllll

VENNSKAPSHELG
fra forr. side
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Christian III’s Bibel 1550: Oc 
det begaff sig paa den tid at det 
vdgick it Bud aff Keyser Augusto 
at al Verden skulde bescriffuis til 
Skat.
1750. Og det begav sig  i de 
samme Dage at der udgik en Be-
faling fra Keyser Augusto at al 
Verden skulde beskrives til Skat.
1800. Men det begav sig i de dage 
at en befaling udgik fra keyser 
Augustus at al verden skulde 
beskrives.
1850. Men det begav sig i de Dage 
at en befaling udgik fra Keiser 

Augustus at al Verden skulde 
indskrives i Mandtal.
1930. Og det skjedde i de dager at 
det utgikk et bud fra keiser Augus-
tus at all verden skulde innskrives 
i manntall.
2011. Det skjedde i de dager at 
det gikk ut befaling fra keiser 
Augustus at hele verden skulle 
innskrives i manntall.
Nynorsk 1924: I dei dagane let 
keisar Augustus lysa ut at det 
skulle takast manntal yver heile 
verdi.

BIBELSPRÅKET I ULIKE UTGAVER
Følgende eksempler fra juleevangeliet illustrerer bibelspråket til 
ulike tider:

Når august kommer , så inntar kon-
firmantene i Nedre Eiker Solsetra 
i to døgn! Vi har to leirer rett etter 
hverandre, slik at så mange som mu-
lig kan være med. Det er glade dager 
med mye undervisning og mange 
ulike oppgaver som skal løses.
Her er bilder med glimt fra noen av 
aktivitetene.

Konfirmantleir 
på SolSetra

Stor TAKK  til ungdomsledere, fri-
villige og konfirmantforeldre som 
gjør det mulig å skape disse gode 
øyeblikk!

Hilsen Ingeborg kateket
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Det er ikke mange uker 
igjen av Lutheråret 
og markeringen av 
500-årsjubileet for re-
formasjonen. Hvem var denne 
mangfoldige herren som fikk så stor 
betydning for vår historie og kultur? 
Han var  teolog og en uredd reforma-
tor, men også et hverdagsmenneske 
som levde et ordinært familieliv og 
hadde en vennekrets.
 Flere av disse vennene skrev 
ned uttalelser Luther kom med i 
uformelle sammenhenger og  som 
ikke var beregnet på offentlig-
gjørelse. En samling av slike si-
tater ble samlet og trykt allerede i 
1566, etter at Luther var død. Noe 
misvisende er disse kalt «Luthers 
bordtaler».  
 I det følgende serverer jeg et lite 
knippe slike sitater. Samtidig er det 
på sin plass å minne om at Luther, i 
likhet med oss, var et barn av sin tid.
 Menn har bredt bryst og smale 
hofter, derfor har de også forstand. 
Kvinnene har brede hofter og stor 
bak, ved det viser skapningen at de 
skal sitte stille og passe sitt hus.
 Man skal gi en ung mann en hus-
tru, ellers får han ikke fred. I ekte-
skapet blir han knuget av byrdene så 
han lærer å be: Frels oss fra det onde!
 Det er godt at ektefolk går sam-
men til bord og seng. Om de knurrer 
og murrer i blant, skader det ikke, for 
alt går ikke etter en snor i ekteskapet. 
Adam og Eva må ha skjelt hverandre 
herlig ut i sitt 900 år lange ekteskap. 
Da har Eva sagt til Adam: Du spiste 
eplet! Og Adam har svart: Ja, men 
hvorfor gav du meg det?
 Luthers kone var en tidligere 
nonne og het Katharina von Bora, 
som han kalte Kete.  
 Min Kete vil jeg ikke bytte mot 
Frankrike og Venezia. For det første 
fordi Gud har gitt henne til meg og 
meg til henne. For det andre fordi 
jeg merker at andre kvinner har flere 

feil enn henne. Hun 
har også en god del av 
dem, men også mange 
dyder.
 Martin Luther og 
Katarina hadde mange 
barn. Nå noen uttalel-
ser om barna:   
Luther holdt et av sine 
nyfødte på armen og 
sa: Tenk at Gud ut 

av en stinkende sekk kan skape et 
kjøttstykke med så vakre, sorte små 
øyne!  
 Etter at et av barna hadde gjort 
på seg, sa han: Akk, hvor mye skrik 
og stank må ikke Gud tåle av oss 
voksne. 
 Og nok et sitat: Du er Vårherres 
lille narr. Hva du så enn gjør, får du 
nåde og syndsforlatelse.
 Et hjertesukk om menneskelivets 
faser:
 Hvis bare alderdommen kunne 
være sterk – og ungdommen klok!
 For Luther var Djevelen en klart 
tilstedeværende og virksom ge-
stalt. 
 Hvis jeg ikke blir kvitt Djevelen 
med Bibelen eller alvorsord, har jeg 
ofte drevet ham bort med hån eller 
narrestreker. Det beste middelet mot 
Djevelen er å vise ham forakt, slik 
denne hendelsen viser: Djevelen 
kom til fruen i huset og løp fram og 
tilbake over sengen hennes som om 
det var fullt av mus der. Da vendte 
hun baken ut av sengen og slapp en 
kraftig en med disse ordene: -Der har 
du vandringsstaven din! Straks ble 
djevelen borte, for han er forferdelig 
hovmodig og tåler ikke forakt.

 Luther ble anklaget for å være litt 
for glad i mat og drikke, så jeg vil 
nevne et par episoder om det også.
 Har Gud skapt store, deilige gjed-
der og god rhinskvin, så kan jeg 
spise det.
 Om øl, sa han: Tyntøl er den 
sterkeste drikk i min kjeller! Jeg har 
ofte forbannet den første ølbrygger. 
Hele Tyskland kunne levet av det 
kornet man brygger dette gresselige 
søl av og som man siden pisser mot 
veggen.
 Til bordets gleder hører også godt 

humør, den gode, lette stemningen 
og samtalen. Luther var klar over det 
og sa: Hvis jeg ikke får lov til å le i 
himmelen, vil jeg ikke dit!
 Luther skrev flere salmer og kom-
ponerte melodier. 
 Musikken er en av Guds herligste 
gaver. Satan hater den, fordi den 
fordriver mange anfektelser og onde 
tanker. Nest etter teologien  gir jeg 
musikken den største ære. Min stak-
kars musikk ville jeg ikke miste for 
store gaver. 
 Disse sitatene viser meg en Lut-
her som levde i spennet mellom 
himmel og jord, mellom fromhet 
og hverdagsliv. Derfor konkluderer 
jeg med følgende megetsigende og 
talende sitat:
 Om jeg visste at verden går under 
i morgen, vil jeg likevel gå ut i min 
hage og plante et epletre i dag.
        TB

DEN 
UKJENTE 
MARTIN 
LUTHER

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:

tirsdag 12. desember
  2018:  

tirsdag 16. januar
mandag 12. februar
mandag 12. mars
mandag 9. april
mandag 7. mai

mandag 11. juni.

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

Enkel liturgi med 
vekt på stillhet.
Velkommen!
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MAMMA 
MAGGIE
I KAIRO
Etter å ha skrevet 
korte beretninger 
om helgener fra en 
fjern fortid, velger 
jeg denne gangen å 
skrive om et men-
neske fra vår egen 
tid, som slett ikke er 
helgenkåret, men gjør en gjerning 
som er en helgen verdig.
I altfor mange år har kristenfolket 
her i Norge hatt en likegyldig hold-
ning til kristne i det østlige og sørlige 
middelhavsområdet. I enkelte kret-
ser har man ganske enkelt avskrevet 
dem som «tradisjonskristne», uten 
levende tro, i stokk døde og tilstivna 
kirkesamfunn som koptere, orto-
dokse og katolikker. At de er etter-
kommere av de aller første kristne, 
har man bare hatt et skuldertrekk til 
overs for. Men virkeligheten er en 
helt annen.

I den første kristne kirke var Egypt 
et sentralt område. Helt fram til vår 
egen tid har ca 10 % av befolknin-
gen, dvs rundt 900 000, tilhørt 
kristne kirkesamfunn, de fleste 
koptere. De senere år har vi ofte fått 
nyhetsmeldinger om blodige angrep 
på den koptiske minoriteten.
Dette kirkesamfunnet, kanskje 
verdens eldste, er høyst levende. 
For få år tilbake fikk vi her i Norge 
høre om en koptisk kvinne, Maggie 
Gobran, eller Mamma Maggie, fra 
en velstående familie. Hun forlot 

en lovende akademisk 
karriere og som part-
ner i et velrenommert 
firma, for å hjelpe de 
svakeste i samfun-
net. Da hun besøkte 
Norge i 2007, viste 
TV2 en dokumentar 
om henne, og i 2012 
ble hun nominert til 
Nobels Fredspris og 
var blant de fremste 
kandidatene.

I 1987 fikk denne velstående kar-
rierekvinnen en opplevelse som 
forandret livet hennes fullstendig. I 
utkanten av Kairo ligger «søppelby-
en» med ca. 200 000 innbyggere, de 
fleste barn. Om natten henter fedrene 
søppel inne i Kairo, på dagtid leter 
mødre og barna etter noe å selge, 
eller noe spiselig. Maggie Gobran 
kom dit for å gi gaver til de fattige 
barna. Opplevelsen ble et kall til å 
hjelpe, tilfeldige gaver var ikke nok. 
Stephen’s Children ble til. Det er blitt 
en stor organisasjon. I 2012 var det 
ca. 1500 heltidsansatte. Flere tusen 
barn og deres familier får helsesjekk, 
mat og skoletilbud. En viktig gren av 
arbeidet er barnehagene. «Det var 
Gud som ledet meg til disse barna» 
sa Mamma Maggie i et intervju. «Da 
jeg holdt de små og sårede hendene 
deres,med stanken av råtten søppel 
i nesen, ble jeg sønderknust av sorg. 
Jeg tenker på hvor bortkastet livet 
mitt kunne ha blitt hvis jeg ikke 
hadde truffet dem.» I virksomheten 
står barnehagene sterkt, de er døren 
inn til et annerledes og bedre liv.
«Selv om de er små har de utallige 
ganger hørt at de ikke er verd noe 
og ikke kan noe. De må få byttet 
ut omverdenens løgner med Guds 
fantastiske tanker om hver enkelt 
av dem. Derfor får bibelvers og 
bibelfortellinger en stor plass i un-
dervisningen,» sier Mamma Maggie 
videre. Det første bibelverset barna 
lærer er: «Alt makter jeg i ham som 
gjør meg sterk!» (Paulus brev til 
filipperne, kap 4). Det er også mot-
toet for Mamma Maggie og hennes 
medarbeidere. Her i Norge har Ei-
vind Skeie skrevet en biografi om 
Mamma Maggie. botr

VET DU DET?
I Bibelen er det en matematisk 
formel som var gjeldende den 
den gangen, men nå er mer 
nøyaktig. 

Hvilken formel er det? 
Hvor finner vi den?
Du kan sende svaret til 
menighetssenteret.

Søndag 17. sep-
tember 2017 ble 
kateketens nye 
skråstola lagt på 
i gudstjenesten 
av sogneprest 
Ida og Henrik, 
en av årets kon-
firmanter. Stolaen er et tegn på 
vigsling. 
Prestene har hatt stola lenge. I de 
senere årene har det kommet regler 
om at også diakoner, kantorer og 
kateketer skal bære det. For å for-
midle en forskjell, har de sist nevnte 
gruppene skråstola.
Stolaen legges normalt på under 
vigslingen.
Siden Ingeborg ble vigslet til kateket 
før disse reglene kom, ble stolaen 
lagt på i starten av en vanlig guds-
tjeneste.
“Det var en flott symbolsk handling 
at en av årets konfirmanter var sam-
men med sognepresten når stolaen 
ble lagt på. For konfirmantarbeidet 
er en av hovedoppgavene i  min jobb. 
Og godt at ungdommen er represen-
tert “ forteller Ingeborg.
Stolaene er i de fire fargene vi har i 
kirkeåret; rød, grønn, hvit og lilla. 
Man kan også velge symboler på 
stolaen. 
Kateket Ingeborg valgte en sommer-
fugl på sin grønne stola. 

“Sommerfuglen er oppstandelsens, 
håpets og forvandlingens tegn. Og 
det kan være godt å bli minnet på!“ 
svarer Ingeborg om hvorfor hun 
valgte dette symbolet.

Foto: Hilde Beate Hunskaar 

Ny skråstola 
til kateketen

VET DU DET?



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 20178

“Vær deg selv. Stå opp for andre” er KFUK-KFUM sitt 
slagord som Nedre Eiker Ten-Sing (NETS) arbeider et-
ter. Her er det ungdommene som tar ansvar med voksne 
som støttespillere. NETS er et sted hvor en kan utvikle 
sitt talent gjennom ulike ledertreningsprogram. Guro 
Haave Reknes og Kevin Johnsen ble medlemmer høsten 
2011 og takker nå av etter lang og trofast tjeneste.

Mye energi og glede  
- Miljøet i NETS er veldig bra, og jeg har alltid kunnet 
kjenne meg hjemme der. Det å få øve og opptre har gitt 
meg mye energi og glede. NETS har også vært et sted der 
jeg har kunnet kommet med mine tanker og ideer, og jeg 
har kunnet bidratt med det jeg er god på, forteller Guro.

Blitt kjent med eget potensial 
- Jeg har vært med på i alle fall 6 kurs. Disse inkluderer 
opplæring og ledertrening i dans, direksjon og leder-
trening. Jeg har fått mulighet til å utvikle meg musikalsk, 
men også sosialt. Ingenting gjør meg så glad som når 
jeg ser de jeg leder utvikle seg og at de blir kjent med 
sitt eget potensial, forteller Kevin.

NETS er et sted hvor en kan være seg selv
- Jeg vil oppfordre ungdommer til å begynne i NETS, 
fordi det er et sted der man kan være seg selv. Samtidig 

er NETS et sted der man kan bli utfordret på å vokse 
og å få oppgaver som til tider kan virke utfordrende. 
Tryggheten er at vi alltid har voksne som stiller opp og 
hjelper til der det trengs. NETS er et sted der man kan 
stille spørsmål og reflektere over de store spørsmålene 
i livet, forteller Guro.

Nyttig ledertrening
- Jeg har alltid vært frampå med hva jeg kan, men leder-
treningen har gitt meg et bedre perspektiv på hvordan jeg 
bør bruke det. Livet handler ikke alltid om å ta så mye 
plass som mulig, men også å gi plass. Ledertreningen har 
hjulpet meg til å hjelpe andre. Ingenting er som følelsen 
av å se dem du leder utvikle seg og at de er fornøyde 
med sin egen situasjon og evner, samtidig som de higer 
etter å bli enda bedre, forteller Kevin.   

Tekst og foto: Knut Johan Finquist

- SoSialt  - turer
- Kreativt  - inKluderende
- utFordrende - utviKlende

NETS øver i Mjøndalen kirke på
fredager fra kl. 18.00 – 21.00.

Går du på ungdomsskolen, 
eller videregående er du velkommen 

som medlem. Sjekk ut 
Nedre Eiker TenSing 

på facebook.

NETSGode grunner 
til å begynne i

Lise Marie, Marthin og Vanessa med 
nytrykte t-skjorter med logoen til NETS

NETS – et kor med mange 
muligheter

Kevin har gitt oss mange fine opplevelser som solist i NETS.

Guro i aksjon under musikalen ”Brennende spørsmål”.
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Nedre Eiker kirke vinter 2017/18

Kultur
arrangementer
lllllllllllllllllllllllllllll

Ungdomskvelder i kirkekjeller`n!
• Lørdag 20. januar 
• Lørdag 17. februar

• Søndag 4. mars (ung messe)
• Lørdag 24. mars   
• Lørdag 14. april
• Lørdag 5. mai 
• Lørdag 9. juni  
KL: 1900-2200

Ta deg en tur DU også!

Søndag 17. desember kl 19.00.
«Nine lessons and carols» i Nedre Eiker kirke.
Kirkekoret deltar.

Mandag 18. desember kl 17.30.
Julekonserten «Julegaven» i Nedre Eiker kirke.
Med Trine Rein og Eli Kristin Hanssveen.

Torsdag 21. desember kl 20.00.
Julekonsert i Nedre Eiker kirke.
May Kristin Kaspersen – vokal, 
Magnus Aannestad Oseth – trompet/flygelhorn, 
Henrik Hilmersen – bass, 
Elisabeth Mørland Nesset – trommer/perkusjon.

Torsdag 25. januar kl 19.00.
Salmekveld i Nedre Eiker kapell.
Elisabeth Danielsen Haare med flere.

Torsdag 1. februar kl 20.00.
Konsert i Nedre Eiker kirke.
«Benny Borg – da og nå.»
Med artisten Benny Borg.

Onsdager fra 14. februar til 21. mars.
Fastesamlinger i Nedre Eiker kapell. Variert innhold.

vil du bli med på givertjeneste 
i nedre eiker Menighet?
Ved å delta i givertjenesten får menigheten 
et bedre økonomisk grunnlag for å opprett-
holde det brede aktivitetstilbudet vi har for 
barn, unge, voksne og eldre i bygda vår. 
Offentlige tilskudd er dessverre ikke nok. 
Med faste givere har vi forutsigbare inntek-
ter som gjør at vi kan planlegge innsatsen 
og videreutvikle menighetsarbeidet innenfor 
trygge rammer.  Gaver på over kr 500 pr. år 
kan du trekke fra på skatten. 
Se neste side. 
    Menighetsrådet

KLIPP HER!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

NEDRE EIKER MENIGHET 
INN I 2020-ÅRENE
Tunsberg biskop har utfordret menighetene i 
bispedømmet til å utarbeide en strategiplan for de 
kommende årene. Denne må vi se i sammenheng 
med visjonen til Den norske kirke, «Mer himmel på 
jorda,» og vår egen, 
«En glede for hele folket». 
Vår visjon utfordrer oss. Hva legger vi i visjonen? 
Hva mener vi med glede? Hva betyr hele folket? 
Hvem er Nedre Eiker menighet etter 2020? Hvem vil 
vi være? Hvordan skal vi komme dit? Menighetssen-
teret tar gjerne imot synspunkt på disse spørsmålene 
fra våre lesere.
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Ja, jeg blir med på menighetens 
givertjeneste!
  Jeg ønsker å gi et fast beløp i måneden til 
  Nedre Eiker menighet!
Mottaker:  Mottakers kontonr: Beløp pr. mnd:
Nedre Eiker  2220 31 04980 
menighet      Kr
    
Beløpet kan legges inn som fast oppdrag i din 
nettbank.
Ønsker du at gaven skal registreres og gi skatte-
fradrag, trenger vi personnummeret ditt:

Navn: …………………………...………………………

Adresse: …………………………………..……...……

Postnr./sted: ……………………………………...……

Sted/dato: ………………………………………...……

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

KLIPP HER!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

MENIGHETEN PÅ NETT
På nettet kan du søke opp Nedre Eiker menighet og 
du får oppdaterte opplysninger om det som skjer i me-
nigheten vår. Det er også mye annet du kan lese om. Bl.a 
finner du menighetsbladene tilbake til 2007 der. Siden 
har linker også til fellesrådet og Mjøndalen menighet. 
Som om det ikke er nok, vi er også på facebook! Der 
er både menigheten og kirkekoret med.

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

Torsdag 15.mars –   Torsdag 12. april 

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

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

9.16.23. og 30. april
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PROGRAM 
Våren 2018

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

Andakt, fellessang, bevertning og 
utlodning.

Møtene begynner kl. 11.00.
Velkommen til en hyggelig 

formiddag.

Hilsen Kirkeringen

Velkommen 
til formiddagstreff på 

Solberg kapell Fredtun
Jeg gikk

etter stillheten, gikk og gikk
forbi veiskrapene og steinknuserne
skogsmaskinene og motorsagene

gikk og gikk, forbi, forbi …
men omen fra motorveien og gjenlyden
av tv-debattene hang igjen i vindsuset

mens jeg peste i motbakkene
bort fra øyenvitnene, bort fra ansiktene

så smertefullt nærgående på tv-skjermen
gikk og gikk

brattere og brattere

da kom jeg til tjernet
med mjuke torvkanter og smilende bølgeskvulp

til tjernet med pilende småfisk
og ender padlende på vannspeilet
jeg kom til det skyggefulle holtet
med bekkesilder og mosegrønne

steiner i strømmen
jeg fant det eldgamle tråkket gjennom

Svarthavnshogget
med jutulsikkel over bergveggene

i skyggemørket
gikk og gikk    forbi      forbi      forbi

til jeg krøp inn under skjørtene på ei
hundreårsgran i småregnet …

hørte hviskende dråpedrypp over hodet mitt
kjente stillheten stryke meg over kinnet, men

freden fant jeg ikke …
ikke før toåringen krøp opp på fanget mitt og

sovnet ved brystet mitt
hjemme i godstolen.

     Reidar Lund

JUBILEUMSBOKA – 
EN FLOTT GAVE
Vi har ennå jubileumsboka «Fol-
kekirken i bygdefolkets hjerter» på 
lager. Den forteller ikke bare om 
Nedre Eiker kirke og menighet, den 
er like mye et bidrag til kunnskap 
om bygdas historie. 
Det kan være interessant å få med 
seg nå da Nedre Eiker om kort tid 
blir en del av storkommunen Dram-
men!

Boka egner seg som julegave og gave i ulike andre sammenhenger. Vi går 
derfor ut med et tilbud nå i tiden før jul. Vi selger den for 250 kroner. Den 
kan kjøpes ved gudstjenester eller på menighetssenteret.
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ROLF 
BERGERSEN

Min  jule-
sang  

Ny julesang
Mel.: Byssan lull…
Jul er her, det er mørketid hos oss.
Vi lengter til lysetid som kommer.
Jul er her, det er mørketid hos oss
Vi lengter til lysetid som kommer.
La lys komme hit, la fred komme hit.
Er orda som lyder i jula.

Midtvinters tid er jo allnaturens tid.
Vi svever så stilt gjennom rommet.
Midtvinters tid er jo allnaturens tid.
Vi svever så stilt gjennom rommet.
Den store er vår sol og vi er på vår jord.
Og månen er med oss på ferden.

Fred på jord ønsker alle dine barn. 
Vi ønsker Guds fred for oss alle.
Fred på jord ønsker alle dine barn. 
Vi ønsker Guds fred for oss alle.
Det ønskes for deg, det ønskes for meg.
For alle religioner på jorda.

Vær min venn ønsker jeg så inderlig.
Om du er muslim eller jøde.
Vær min venn ønsker jeg så inderlig.
Om du er muslim eller jøde.
Vi er på vår jord, liten og stor.
La jul være kjærlighetstida.

Rolf Bergersen (med tro på det gode)

Hvorfor «Ny julesang» i 
2014
Det var og er, så mye uro i verden. 
Det var og er religionsstrid, det var 
og er kamp mellom folkeslag. Noen 
opphøyer seg som bedre enn andre. 
Penger og inntjening går foran neste-
kjærlighet.
Det er kamp mellom fattige og rike. 
Ungdom glir ut i rus og arbeidsle-
dighet, uten at storsamfunnet ser 
dem som viktige mennesker som 
må hjelpes.
Det er store folkeflyttinger, der alle 
skal veies og finnes for lette. 
Det virker som en ikke er klar over at 
vi tilhører samme klode. Det virker 
som en ikke er klar over at kjærlighet 
er så mye, mye viktigere en egenin-
teresse og hat.

Da tenkte jeg, skriv en julesang!! 
En naiv ide, men det blei en «Ny 
julesang», og det var bakgrunnen 
for den sangen som jeg har syngi for 
døtrene og barnebarna mine, når de 
skulle roe seg.   Rolf Bergersen

Kvinneforeningen
GUSTAVAS ETTERFØLGERE
MØTEKVELDER VÅREN 2018

Nedre Eiker menighetssenter 
annenhver torsdag kl. 19.00

(oddetallsuker)

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

skjønn forening.

Kontaktpersoner 
Anne Aanestad 916 41 185

Toril Schou Moe 995 78 470
Gunnlaug Bollerud 950 20 469

6. januar: juletrefest for damene
19. januar: møte
01. februar: møte
15. februar: møte
01. mars: møte
15. mars: møte
12. april: møte
26. april: møte
07. juni: møte

Velkommen til damer i alle aldre!

Vil du være 
med?
Norges Kristelige Legeforening 
(NKLF) er en forening for leger og 
tannleger som har som mål å støtte 
hverandre i et fellesskap og hjelpe 
hverandre til å bevare og bruke vår 
tro både i hverdagen og i jobben 
som helsearbeidereå bidra i helse-
misjonsarbeidet, både hjemme og 
ute å være en viktig stemme i sam-
funnsdebatten om medisinsk etikk 
og verne om livet fra unnfangelsen 
til en naturlig død, å skape et nett-
verk blant kristne medisinstudenter 
og tannlegestudenter slik at de skal 
bevare troen og bli utrustet til å møte 
utfordringer i skjæringspunktet mel-
lom fag og tro.

Vi tror det er mange leger og tann-
leger i menighetene rundt om i 
landet som ikke kjenner oss.  Vi 
ønsker å invitere dere til å bli med-
lemmer hos oss. Vi ønsker et sterkt 
NKLF som kan bidra til en positiv 
utvikling i norsk helsevesen spesielt 
og i samfunnet generelt.

Du trenger ikke være lege eller 
tannlege for å bli medlem hos oss, 
vi ønsker også alle andre velkomne 
som støttemedlemmer.

Du kan melde deg inn på vår hjem-
meside www.nklf.no der du også kan 
bli mer kjent med oss, eller om du 
har spørsmål er du velkommen til 
å ringe meg på 952 48733 eller på 
mail:  magnar@vivilja.no.

Magnar Kleiven,
generalsekretær,
Norges Kristelige Legeforening  
(NKLF).

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.
Utleie av Fredtun koster 
kr. 1500,00.

T R E N G E R 
DU ET 
VELEGNET 
LOKALE?
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Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

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

t
H

o
M

aS BildeHJØrne

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

JULEFEST 3.JULEDAG (27/12)
Solberg kapell Fredtun 

kl 17-18.30
Nedre Eiker menighet inviterer 
alle barn, med foresatte, til hyg-
gelig samvær med gang rundt 

juletreet, lek og underholdning.
Det vil være enkel bevertning 

og loddsalg med barnevennlige 
premier.

Meld deg gjerne på til: 
lilljr@online.no 

(antall barn+voksne)

Juletrefest for 
damer

Vi gjentar suksessen med å 
arrangere juletrefest for damer 

i alle aldre 
lørdag 6. januar 2018 kl. 19.00

 i kirkekjelleren i 
Nedre Eiker kirke.

Servering, gang rundt juletreet,
 loddsalg og selvfølgelig 

poser til damene.

Det er anledning å ta med 
en gave til utlodningen.
Pris pr. person kr 50,-

Husk kontanter!!!

Påmelding innen 3. januar til 
Anne Aanestad tlf. 916 41 185 

eller e-mail: 
annepa1@hotmail.com 

 Arr. Kvinneforeningen Gustavas 
etterfølgere

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
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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

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

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

 Prostiprest
 Hilde Gunn
 Sletten
 Arbeid:  32 27 23 24
 E-post: 
hilde.gunn.sletten@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

Sigrid Skinnes Borgersen
Eirik Wilthil Leknes 
Emmett James Aksberg
Aleksander Frydenberg Sæterkvist
Emrik Hvila Eik
Emil Alexander Maribo
Felix Ruud Nielsen 
Vanessa Norli 
Jacob Fagerhøi 
Emilian Grøtterud-Johnsen
Oda Lagerqvist 
Eline Michelle Solvoll Gustavsen
Charlotte Bjørgum 
Thor Grov Kristiansen 
Lilly Weum Andersen
Eva Nyhus-Jenssen
Norah Aleksandra Ugreninov 
Skaalien
Ciana Ludvigsen Løvås
Emilian Olai Grande Beck
Martin Andre Holmstedt-Strand
Sivert Hovland
Thale Margrethe Ek Kristensen
Eileen Johansen
Jakob Brekka Leonhardsen
Wilmer Rensel Fagerhøi

My Krispersen
Ulrik Rugaard-Bråten
Synne Ringdal Steiner
Oliver Steiner Carlsson
Sara Reiersur Stavis
Mathias Hole
Josefine Adelén Evensen
Elias Nilsen
Casper Skar-Jæger
Mathias Evjen Burud
Synnøve Nyhus Paulsen
Sebastian Ask Olsen
Elise Oline Olsen 
Linus Høgmoen Veres 
Eline Øvereng Andreassen 
Liss-Marie Beck 
Leo-Nicolai Mølsted Kristoffersen
Johannes Simones Berg 
Linnea Othilie Odden
Johannes Paarup Hansen
Elise Oline Olsen

Clarisa Abel og Rune Lejbølle
Angelyn Balos Tiongson og 
Thomas Lagesen
Lene Johannessen og Sander 
Korsgården Trandem
Kaja Elisabeth Bayer og Tommy 
Olsen

Aina-Jeanette Steen Olsen og 
Stian Øren Heimsvik
Nicole Hatland og Ole Odin Høie
Vibeke Haug og Anders Aadalen
Kjerstin Marie Skaug og Espen 
Skaug
Heidi Elisabeth Gråberget Gom-
merud og Christian Andersen

Ronald Vilhelm Floberg
Inger Vedis Østheim
Odd Emil Gimnes
Rolf Otto Zunder
Gunnar Selstad
Asbjørn Mile
Annie Pettersen
Ingrid Margaret Kristiansen
Margit Martinsen
Ruth Nilsen
Dag Sandnes
Tom Øyvind Claussen

Klara Krogh
Inger Karin Moen
Sverre Furumo
Kjell Olsen
Hermann Jarle Johannessen
Glenny Bergh
Georg Peder Flaten
Benny Raymond haugen
Agnes Helene Gulbrandsen
Ove Weum
Leif Birger Reistad
Finn Erik Schefte
Bente Sværk
Anne Snersrud
Tordis Johanne Weum Solberg
Judith Sigfrid Bermingrud
Jan Erik Hansen
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Søndag er kirkedag!

NEDRE EIKER

Hva er Tro og Lys? Ett  
kristent fellesskap for 
mennesker med en ut-
viklingshemming, deres 
venner og familie. 
Vi møtes ca en gang i 
måneden i Nedre Eiker 
kirke. På samlingene lærer 
vi om en fortelling fra Bi-

belen,  synger og spiller sammen, og gjør ulike oppgaver. Vi 
bruker også god tid til å spise sammen. De fleste samlingene 
avsluttes med en gudstjeneste som er åpen for alle.
En gang i året drar vi på tur til Solsetra ved Hagatjern.
Tro og Lys-gruppene er økumeniske, åpne for mennesker fra 
ulike kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har 
noen kirketilhørighet.
Ønsker du å være sammen med oss?
Kontaktperson: 
Gudrun Klingsheim, (diakon i Nedre Eiker menighet). Tlf: 
90 92 73 30/ 32 27 23 28. / gudrun.klingsheim@neiker.no

SAMLINGER FOR VÅR 2018
Søndag 21 januar: Samling i Nedre Eiker kirke klokken 
17.00. Gudstjeneste kl 19.00.
Søndag 18. februar kl 11.00: Vi blir med på gudstjeneste i 
Nedre Eiker kirke.
Søndag 11. mars: Samling i Nedre Eiker kirke kl 17.00. 
Gudstjeneste kl 19.00.
Søndag 15. april: Vi besøker Tro og Lys-gruppen i Modum.
Kveldstur til Solsetra: Dato er ikke bestemt.

l  10. desember 
2. søndag i adventstiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste. 
Tro- og Lysgruppen medvirker.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  17. desember 
3. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: 9 Lessons and Carols.
Nedre Eiker kirkekor deltar.

l  24. desember Julaften
Nedre Eiker kirke
Kl. 13.00: Julaftengudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad. Ellinor 
Grimnes. Mikrogospel. Blåsere. 
Kl. 14.30: Julaftengudstjeneste
Prostiprest Hilde Gunn Sletten. 
Nils Kristian Bonden.
NETS. Blåsere.
Kl. 16.00: Julaftengudstjeneste 
Prostiprest Hilde Gunn Sletten. 
Nils Kristian Bonden.
Nedre Eiker kirkekor
Solberg kapell Fredtun
Kl. 15.00: Julaftengudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad. Ellinor 
Grimnes.
Malin Svabjørg Martinsen sang.
  
l  25. desember Juledag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad. Nedre 
Eiker kirkekor. Dåp. Nattverd.

l  26. desember 2. juledag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Høymesse
Prostiprest Hilde Gunn Sletten.
Dåp. Nattverd.

l  31. desember Nyttårsaften
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Høymesse

l  01 januar Nyttårsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 12.00: Nyttårsgudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad
Dåp. Nattverd.

l  07. januar 
Kristi åpenbaringsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  14. januar 
2. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 

Innsettelse av ny kapellan. 
Kapellan Espen Dahlgren 
Doksrød med flere. Nattverd.
Kirkekaffe.

l  21. januar 
3. søndag i åpenbaringstiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste. 
Sokneprest Ida Etnestad. Diakon 
Gudrun Klingsheim.
Tro- og Lys gruppen medvirker.
Dåp. Nattverd.

l  28. januar Såmannssøndag
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kapellan Espen Dahlgren 
Doksrød. Dåp. Tårnagen-
ter medvirker. Kirkekaffe.

l  04. februar 
Kristi forklarelsesdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad
Dåp. Nattverd. Mylder deltar.
Kirkekaffe.

l  11. februar 
Fastelavnssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Gudstjeneste
Kapellan Espen Dahlgren 
Doksrød. Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe

l  14. februar Askeonsdag
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Gudstjeneste med
keltisk preg.
Kapellan Espen Dahlgren 
Doksrød.

l  18. februar 
1. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sokneprest Ida Etnestad. Diakon 
Gudrun Klingsheim.
Tro- og Lysgruppen medvirker.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  21. februar
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Kveldsbønn med
keltisk preg.

l  25. februar 
2. søndag i fastetiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Kapellan Espen Dahlgren 
Doksrød. Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe.

l  28. februar
Nedre Eiker kapell

Kl. 20.00: Kveldsbønn med
keltisk preg.

l  04. mars 
3. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  07. mars
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Kveldsbønn med
keltisk preg.

l  11. mars 
4. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste
Kapellan Espen Dahlgren 
Doksrød. 
Tro- og Lys gruppen medvirker. 
Dåp. Nattverd.

l  14. mars
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Kveldsbønn med
keltisk preg.

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

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

l  25. mars Palmesøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Kapellan Espen Dahlgren 
Doksrød. Dåp. Nattverd. 
Mikrogospel deltar.
Kirkekaffe.

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

l  30. mars Langfredag
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste
Kirkekaffe.

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

l  01 april Påskedag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Ida Etnestad
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

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


