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Gud tar det om igjen

ANDAKTEN

av biskop 
Jan Otto Myrseth.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I kirken feirer vi nyttår 
allerede fra første søndag 
i advent. Gode opplevel-
ser står i kø for dem som 
vil benytte seg av noen 
av de mange tilbudene 
Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter gir. Foruten 

gudstjenestene i adventstida blir det også 
i år flere julekonserter i kirkene. Skaff deg 
vår nye kulturkalender, følg med på me-
nighetens hjemmeside, på facebook eller 
på plakater og annonser om du vil sikre deg 
billetter til noen av konsertene.

”Stille kollekt”
”Vi er på vei mot det kontantløse samfunn”, 
er en påstand vi ofte hører. Enten vi liker 
det eller ikke er det en kjennsgjerning at vi 
sjelden betaler med kontanter på butikken 
eller når vi skal betale en faktura. Nettbetal-
ing, bankkort, Vipps eller nyeste nytt ”Ap-
ple Pay” er blitt normale betalingsmetoder. 
I hver gudstjeneste samler vi inn kollekt 
til menighetens arbeid eller til andre gode 

formål. Mange har lite kontanter på seg, 
og vi ser en fallende tendens i kollekten 
vi samler inn. Å gi kollekt bl.a. via Vipps 
er faktisk blitt ganske vanlig. Når vi setter 
kollekten inn på vår bankkonto, har vi i flere 
år benyttet telleautomaten i banken. Nå har 
banken fjernet denne ”maskinen”, og vi 
leverer inntil videre kontantene i skranken. 
Men banken er ikke veldig glad i mynter, og 
etter hvert blir det nok slik at vi ikke får satt 
inn myntene uten å betale gebyrer.
Menighetsrådet oppfordrer derfor alle som 
vil gi kollekt i kirken til å unngå mynter. 
”Stille kollekt” er et begrep vi kjenner fra 
gamle dager, og vi vil gjerne ha slik kollekt i 
kirken. Ikke fordi vi vil at du skal gi ”store” 
sedler, men mer for å unngå kontantkasse 
og bankens gebyrer. Vipps og bankterminal 
er de moderne metodene vi bruker hvor det 
er mulig å gi valgfrie og ”urunde” beløp.

Nytt menighetsråd
9. september 2019 er det kirkevalg igjen. 
Nytt menighetsråd skal velges, og vi trenger  
kandidater som vil være med å utføre vik-
tige oppgaver i menigheten. Nedre Eiker 
menighet har et menighetsråd på åtte valgte 
medlemmer og fem varamedlemmer. Vi må 
altså ha en kandidatliste på minimum13 
personer som skal være klar før mai 2019.
Som medlem i menighetsrådet kan du være 

med på å bestemme og forme framtidas 
kirke. Rådet er den lokale kirkas ledelse 
og har ansvar for gudstjenestelivet, planene 
for menighetens arbeid, økonomi og for 
tilbudene menigheten gir.

En av de valgte menighetsrådsmedlemmene 
blir, etter internt valg, medlem i fellesrådet. 
Dette rådet har ansvar for kirkebygg, an-
satte, gravplassdrift og økonomien knyttet 
til disse oppgavene. Det blir ett fellesråd i 
nye Drammen kommune, mens hvert sokn 
har sitt menighetsråd.

Vi trenger mennesker med ulik alder, ulik 
kompetanse og forskjellige interesser til det 
nye rådet vårt. Vil du vite mer eller  kjenner 
at du har  lyst til å være med i menighetsrå-
det, er vi svært takknemlige om du melder 
deg til kirkekontoret eller til en av oss i 
menighetsrådet.

Menighetsrådet ønsker alle en god advents-
tid og etter hvert en velsignet julehøytid.

Hilsen fra 

  Ivar Bj Haare

Aldri har vi vært mer opptatt av gjenbruk 
enn det vi er i dag, og forhåpentligvis vil 
flere av oss denne julen kunne pakke opp 
gamle ting som har fått nytt liv. Over-
raskende nok er gjenbruk sentalt også i 
budskapet som når oss fra den første julen. 
To av Bibelens bøker starter med ordene 
«I begynnelsen». I Bibelens første bok, 1. 
Mosebok, får vi høre om hvordan alt blir til 
ved Guds skapende ord. Han talte, og det 
stod der. Han bød, og det skjedde. 

Og i Juledagens evangelium, i Johan-
nesevangeliets første kapittel, hører vi: I 
begynnelsen var Ordet.  

Julenatt skjer en ny begynnelse. Gud skaper 
på nytt ved sitt levende Ord. 
Men den nye skapelsen skjer ikke fra 

scratch, fra ingenting, som om det ikke var 
noe der fra før. Nei, Gud skaper på nytt med 
det samme materialet, omtrent som når pot-
temakeren ved dreieskiva gjør et nytt forsøk 
på å forme leirklumpen til en vakker krukke. 
Recapitulatio er et nøkkelord hos kirkefa-
deren Ireneus fra Lyon (død ca 203). Det 
betyr omtrent det samme som å ta om igjen. 
I julens budskap om Gud som ble men-
neske ligger tematikken fra Ireneus om 
recapitulatio som en dyp anerkjennelse 
av menneskelivet. I Marias morsliv blir 
Gud og menneske ett, i en befruktet celle. 
Slik sier Gud et sterkt og høylydt JA til det 
menneskelige, til det materialet vi er laget 
av. Gud er ikke tilhenger av bruk-og-kast, 
men av redesign. Ireneus’ utgangspunkt var 
ordet fra Efeserbrevet, der det heter at Gud 
ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: 

å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og 
på jord i ham. (Ef 1,10)

Det livet som var blitt så håpløst splittet, 
helheten som var så hjerteknusende ødelagt, 
bildet som var smadret i tusen biter, dette, 
sier Ireneus, ville Gud redesigne. Ved å 
samle alt til ett i Kristus, han som omfavner 
hele verden. En kjærlighetens omfavnelse 
som forener den synlige og den usynlige 
verden. 

For så høyt har Gud elsket verden at han ga 
sin Sønn … (Joh 3,16). 

Gud har ikke sviktet eller oppgitt verden. 
Vi må aldri resignere eller bli passive, men 
ta vare på håpet. 

Dette er Julenattens kraftfulle budskap til 
oss. Gud gir framtid og håp. Han har ikke 
gitt deg opp, men vil nyskape og forvandle 
og forme ditt liv etter bildet av sin Sønn, 
Jesus. 
Gledelig jul!   Jan Otto Myrseth, biskop
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I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud, 
og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. 
Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.
Det som ble til i ham, var liv, 
og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.
Et menneske stod fram, utsendt av Gud.
Navnet hans var Johannes.
Han kom for å vitne. 
Han skulle vitne om lyset så alle skulle
komme til tro ved ham.
Selv var han ikke lyset,
men han skulle vitne om lyset.
Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.
Han var i verden,
og verden er blitt til ved ham,
men verden kjente ham ikke.
Han kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle som tok imot ham,
dem gav han rett til å bli Guds barn.
De er ikke født av kjøtt og blod,
ikke av menneskers vilje,
ikke av manns vilje,
men av Gud.
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss, 
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

(Evangeliet etter Johannes kapittel 1, 1 – 14)

Juleevangeliet

Når et barn bringes til dåp blir vi 
minnet på at ingen kan bære seg selv.

Barnedåp har lang tradisjon i landet 
vårt. Det er trygt å få legge barnet og 
dets framtid i hendene på ham som 
er større enn oss, og som kan bære 
og velsigne!
Det har vært vanlig at medlemmer 
av vår kirke, som får barn, får en 
invitasjon til dåp i posten. Men våre 
myndigheter har bestemt at fra 1. 
oktober i år skal trossamfunn ikke 
lenger få beskjed fra Folkeregisteret 
når medlemmer får barn. Da vet vi 
ikke om barn som er født etter 1. 
oktober 2018. Dermed kan vi heller 
ikke få sendt invitasjon til nybakte 
foreldre. Så - ikke vent på invitasjon,  
men ta kontakt med kirken! 
Du er invitert, - alle er velkommen 
til dåp i kirken.
Det finnes flere måter å melde inn 
dåp til kirken.
Du som ønsker informasjon om dåp 
kan sjekke her i menighetsbladet - 
eller på Nedre Eiker menighets hjem-
meside: www.nedreeikerkirken.no  
- eller på menighetens facebookside: 
www.facebook.com/nedreeiker 
menighet. 
Eller ringe Nedre Eiker menighetsk-
ontor på telefon 32 27 23 20.
Ved påmelding til dåp, gå inn på hjem-
mesiden www.nedreeikerkirken.no/
dåp for registrering av dåpsskjema. 
Etter utfyllingen vil du få raskt svar 
på sms fra menighetskontoret.
Ikke noe sted er tryggere enn i Guds 
armer! Hjertelig velkommen til dåp 
med barnet deres!
Og husk: Det finnes ingen alders-
grense for dåp. Er du ikke døpt, er 
du velkommen til dåp, uansett alder! 
Så enkelt er det. Uansett alder og 
situasjon kan vi jo ikke bære oss selv. 
   vhb

Velkommen
 til dåp!
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Arrangør: Norsk hymno-
logisk forening.        
(Hva er det for noe? )
Hymnologi  er  læren om 
salmesang og salmediktning. 
I hymnologien forskes det på 
salmesang og åndelig sang, 
salmebøker, salmediktere og 
deres virksomhet. Hymnologi 
er altså arbeid med salmer fra 
fortid og nåtid. 

Da vi fikk høre om dette opp-
legget syntes vi programmet 
virket veldig interessant og vi 
meldte oss derfor på kona mi, 
Thorun og jeg.

Om turen
Reisen som skulle gå med 
buss startet 2.pinsedag i Oslo 
og gikk via Fredrikstad, Lund, 
Malmø, København, Fredericia, 
Kolding, Christiansfeld, Viborg, 
Arendal og hjem. 

Reiseleder var Eyvind Skeie 
som vi kjenner som forfatter, 
teolog, prest, salmedikter og 
kulturarbeider. Noen stikkord 
kan her være Tenn Lys, Vårt 
alterbord er dekket, Visst skal 
våren komme, Sesam Stasjon, 

NYTT FRA
KIRKEVERGEN

Det heter seg at ”Den som venter på noe godt, 
venter aldri forgjeves”.  Dette ordtaket gir ekstra 
mening i tiden vi nå er inne i, adventstiden – tiden 
da vi synger:

Rydd vei for Herrens komme, 
for frelsen fra vår Gud.
Vår ventetid er omme, 

  snart sender Han sitt bud,
  Det gamle skal forsvinne, 
  Guds rikes tid er inne.
  Velsignet være Ham 
   som kom i Herrens navn.  

Vi venter i sannhet på noe godt og vi venter ikke forgjeves!  
Den norske kirke er også inne i en annen type ”ventetid” på mange 
områder.  Vi venter på ny lov om tros- og livssynssamfunn i Norge 
som skal vedtas av Stortinget, vi venter på ny kirkeordning for 
Den norske kirke som nå er ute på høring og som skal vedtas av 
Kirkemøtet og vi er på vei mot ny kommunestruktur som for vår 
del er et faktum fra 2020.

Den nye loven vil antakelig også gjelde fra 2020 og sannsynligvis 
inneholde et eget kapittel om Den norske kirke som erstatter da-
gens kirkelov.  Et av de mest spennende punktene i den nye loven 
handler om hvordan Den norske kirke skal finansieres videre. 
Vi vet ikke helt hva vi venter på her, men forhåpentligvis vil det 
være noe ”godt”.  Forslaget til ny kirkeordning som Kirkerådet 
har sendt ut på høring tegner bilde av en ordning som i svært stor 
grad viderefører dagens ordning, og blir slik sett lite merkbar for 
de aller fleste av oss. Ny kommunestruktur blir noe mer merkbar: 
alle ansatte får ny arbeidsgiver og menighetsrådene skal sammen 
danne et nytt fellesråd for et langt større område enn tidligere.  
Ellers vil alt arbeid, alle kirkebygg og kapeller og alle gravplasser 
være akkurat like lokale som før.

2019 er valgår i Den norske kirke; - vi går mot et nytt Kirkevalg 
som skal gjennomføres samtidig med Kommune- og fylkestings-
valget i september neste år.  Allerede nå i høst har forberedelsene 
til gjennomføringen av valget startet; - nominasjonslister skal være 
klare innen 1. mai 2019 og mange kommende kirkepolitikere skal 
rekrutteres før den tid.    Alle som er medlemmer av Den norske 
kirke og over 18 år er valgbare i det soknet man er bosatt i. Vi opp-
fordrer alle som kan tenke seg en politikerrolle i menighetsråd og 
fellesråd til å ta kontakt.  

Jeg er overbevist om at vi – i de aller fleste av disse sammenhengene 
- venter på noe godt.  Og dermed venter vi definitivt ikke forgjeves!

God og velsignet adventstid!

    Eva Trogstad
     kirkeverge

Portveien 2. I tillegg til all kunnskapen viste han en utrolig humoris-
tisk sans og var således en suveren reiseleder. Sammen med en 
annen kjent kapasitet, presten Sindre Eide som teknisk reiseleder 
var disse to et glimrende tospann. 
I alt var vi 38 personer på busstur. Mange fagfolk som prester, 
kantorer, lærere, professorer og noen ferske, men også noen erfarne 
salmediktere samt flere vanlig salme-interesserte personer var det 
som ble med på reisen.
 
Glimt fra programmet. 
I Glemmen kirke i Fredrikstad deltok gruppen på salmekveld hvor 
prof. Harald Herresthal (opr. fra Vestfossen) holdt et flott foredrag 
om Egil Hovland, - komponisten som står bak 70 av melodiene vi 
har i salmeboka vår. Blant annet Måne og sol, Takk gode Gud for 
alle ting, Fylt av glede over livets under. 

I Lund i Sverige fikk vi to interessante foredrag, det ene av Peter 
Sandwall om gospelmusikkens vei til en svensk 17-åring. Det an-
dre var av Alva Ekstrøm og omhandlet livet og diktningen til den 
store svenske salmedikteren Anders Frostenson som vi har ca. 20 
salmer av i vår norske salmebok. Blant annet De trodde at Jesus var 
borte, Syng for Herren sol og måne, Guds kjærleik er som stranda.  

I København møtte vi salmedikteren Hans Anker Jørgensen og 
komponisten Caroline Lerche som har hatt et spennende samarbeid. 
De har laget mange salmer og melodier som antagelig går hjem hos 
flere av dagens mennesker som kanskje ikke står kirken så nær. I 
vår salmebok har vi kun en av Hans A. Jørgensens salmetekster, 
- den fine dåpssalmen Sov du lille, sov nå godt. Men ingen av de 
nye og radikale salmene hans. 

Glemmen kirke

Viborg dom

ScandinaviSk Salme-reiSe 2018 - en flott opplevelSe! 
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I Fredericia møtte vi Holger Lissner, kanskje den mest kjente 
nålevende danske salmedikteren. Han er 80 år men fremdeles en 
svært vital person. Vi har nå kun to salmer av han i vår salmebok, 
og en av de er “Nå tenner vi vår adventskrans”. Han har mange 
flere som nok burde vært med. 

Et besøk hos Brødremenigheten i deres egen by Christiansfeld var 
også en spesiell interessant opplevelse der vi blant annet fikk delta 
på en “Singstunde,” - en spesiell sang-gudstjeneste der man brukte 
enkeltvers fra mange ulike salmer, som samlet resulterte i en slags 
preken. Byen Christiansfeld som også er kjent for sine spesielle 
honningkaker, ligger i Sønderjylland og er en helt spesiell by som 
er kommet på Unescos verdensarvliste.

I Viborg domkirke ble vi spesielt godt mottatt av biskop Henrik 
Stubkjær hvor vi først fikk vi et foredrag av Carsten Bach-Nielsen 
fra Aarhus universitet om Grundtvigs salmers innflytelse på 
Skovgaard-fresker som fyller alle tak og vegger i Viborg domkirke. 
Senere fikk vi en orientering om den danske salmedatabase som 
de nå etablerer for å ta vare på og formidle all den nye verdifulle 

salmediktningen som akkurat nå skjer i Danmark. 
Siste innslag på reisen ble for mange av oss den største opplevelsen; 
møtet i Stokken kirke i Arendal med vår store salmedikter Svein 
Ellingsen som nå er blitt 90 år. Han står bak over 40 av salmene 
i salmeboka vår, blant annet Vi syng med takk og glede, Fylt av 
glede over livets under og Vi rekker våre hender frem. Han har i 
tillegg oversatt 15 andre salmer. Eyvind Skeie som har skrevet en 
biografi om han talte, men Svein Ellingsen tok også selv ordet og 
ville gjerne hilse på alle deltakerne. 
Fotos og tekst: Lars Fodstad og Nils Kr. Bonden

Ellingsen kor

Singstunde Christianfeld Herresthal

Svein Ellingsen

Organist Christiansfeld

Holger Lissner

Skeie og Sundwall

ScandinaviSk Salme-reiSe 2018 - en flott opplevelSe! 
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Jula er antakelig den tida vi mer enn ellers 
følger samme mønsteret fra år til år. Den 
gamle julepynten er like kjær som forrige 
jul, og de samme kakesortene, den samme 
julemiddagen. Det blir ikke skikkelig jul om 
vi gjør forandringer på det som har vært.
Når det gjelder maten på julaften vet vi at 
den er ulik fra landsdel til landsdel. Selv 
om ribbe og surkål har lang tradisjon på 
Østlandet, har det ikke alltid vært slik. Til 
inn på 1900-tallet var varianter av julekålen 
vanlig i nedre Buskerud, men også utenfor. 
Julekål var ei suppe også kalt julesuppe. Kål 
er i flere dialekter fremdeles benevnelsen på 
ulike grønnsaksupper. Kål, kålrot, poteter, 
kjøtt og flesk ble kokt i god kjøttkraft og 

Julekål

Det er 10 år siden babysang startet opp i 
Nedre Eiker menighet. Mange mammaer 
(og noen ganger pappaer) har hatt med 
babyene sine hit i løpet av disse årene. Noen 
har også kommet igjen med sitt 2. eller 3. 
barn og det har vært noen tvillingpar i løpet 
av disse årene.
 
Sosialt møtested
På babysang er den sosiale biten like viktig 
som selve sangsamlingen. Det har derfor 
vært satt av god tid til å spise og prate sam-
men, amming og bleieskift.  
Mange foreldre har blitt kjent med hveran-
dre på babysang, og utviklet videre venn-
skap. En del av de som kommer på baby-
sang har ikke bodd i kommunen så lenge. 
Babysang har derfor vært et viktig treffested 
for mange for å bli kjent med andre som er 
i samme livssituasjon.  

Samspill
Når vi møtes på babysang er samspillet mel-
lom mor og barn det sentrale. Gjennom lek 
med lyd, regler og rytme, dans og bevegelse 
erfarer babyen. En blanding av kjente og 
kanskje mer ukjente sanger, rim og regler 
har vært brukt.
Hverdagssanger som «Lille Petter ed-
derkopp» og tåregle som «Sko min fole» 
er eksempler på sanger som brukes sammen 
med sansestimulering.
Men også fortellingen om Sakkeus som en 
lekeregle, og navnesangen: «Du er så fin, og 
jeg bryr meg om deg, ingen er så fin som 
du på hele jorden». Foreldrene skal få si 
dette til barnet sitt, og samtidig vite at Gud 
ser på hver enkelt av oss mennesker på den 
måten. Foreldre skal også bli trygge på at 
deres sangstemme er god nok. For barnet er 
det den vakreste stemmen i verden.

Nedre Eiker 
Babysang er 10 år 
i høst

gjerne servert med melboller og/eller kjøtt-
boller til. Men det som virkelig satte «prik-
ken over i-en» var karven. Karve måtte til 
for å få god julekål. «Spær itte på kærven!» 
formante min olderfar hver gang julekålen 
ble kokt. Og karven var viktig, den fjernet 
mulig gassdannelse i magen!

Opprinnelig kokte man så mye julekål at det 
ble til middag i alle fall romjula ut. Husmora 
skulle spares for i alle fall litt av de daglige 
gjøremålene.

I vår tid har flere tatt opp tradisjonen med 
julekål, men i en litt enklere form. Finsnitta 
kål kokes i god kjøttkraft med kjøttboller, 
smakes til med salt og karve og serveres 
med flatbrød til.

Retten er beskrevet i flere eldre og nyere 
trykte publikasjoner, bl.a Fogtdals Matlek-
sikon som kom ut i 1985. Der anbefales 
600 g kål, 2 liter god kraft, 1 – 2 ts karve 
og kjøttboller av 250 g kjøttfarse. 
Bon appétit!    botr

Babysang for vår 2019 på følgende man-
dager kl 11.30 på menighetssenteret:
 21. og 28. januar
  4. 11. og 18. februar
 11. 18.  og 25. mars
 1. 8. april
 6. og 13. mai

Babysangen er for babyer i alle aldre, i følge 
med en voksen.
Den er en del av Nedre Eiker menighets 
trosopplæring.
Du er også velkommen om du har en annen 
tro eller livssyn. 

Litt om hva forskningen sier om små 
barn og sang:
Setter barnet i sentrum:
Babysang setter babyen i sentrum og har en 
egenverdi for barnet der og da.  Likevel sier 
forskning og erfaring mye om betydningen 
av sang for barnets videre utvikling:
  
Å synge for barnet sitt: Allerede på 1970-tal-
let dokumenterte psykologen Daniel Stern 
betydningen av mors stemme, både før og 
etter fødselen, for utviklingen av en god 
omsorgsrelasjon. 

Sang forbereder barnas språkøre
I boka: «The Genius of Natural Childhood», 
skrevet av Sally Goddard Blythe, direktør 
ved det britiske instituttet for neurofysiolo-
gisk psykologi, hevdes det at kjente barne-
sanger og bruk av tradisjonelle barnerim, 
er sterkt medvirkende til å forberede barnas 
hjerne til å lære språk.

Hun hevder blant annet:
l Å synge tradisjonelle barnesanger og 
barnerim for babyer og små barn før de 
lærer seg å snakke er «en viktig forberedelse 
for senere pedagogisk suksess og følelses-
messig velvære».
l Sang er en spesiell type tale. Godnatt-
sanger og rim gir enhver kultur en egen 
«signatur» og bøyninger av morsmålet, som 
forbereder barnets øre, stemme og hjerne 
for språket.
l Teoriene i bok «The Genius of Natural 
Childhood» sier også at tradisjonelle barne-
sanger hjelper barnets evne til å tenke i ord, 
og at å lytte til sang og rim utvikler begge 
sider av hjernen.
l Forskning viser at musikk påvirker mer 
enn bare sentrale punkter i hjernen, store 
deler av høyre og venstre hjernehalvdel er 
i aktivitet, sier hun.
  Gudrun Klingsheim
 diakon i 

Nedre Eiker menighet
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En oppmerksom kirkegjenger vil legge merke til at de liturgiske 
farvene er ulike på første og andre juledag, nemlig hvitt første 
juledag og rødt på den andre. Hvorfor? Første juledag feirer vi 
gleden over Jesu fødsel og hvitt er festens farve. Men allerede an-
dre juledag, 26. desember, blir festen og gleden avbrutt. Vi møter 
alvoret, sorgen og ettertanken. Denne dagen er viet til minnet om 
Stefanus, den første martyr. I Apostlenes gjerninger kan vi lese at  
han ble steinet til døde og at en stor forfølgelse av de troende brøt 
ut. Rødfargen på andre juledag minner om Kristi blodvitner helt 
fram til vår tid. Jesus hadde minnet sine disipler på at det koster å 
følge og tro på ham. 

De aller fleste i vårt land vet hvordan kirken og troende opp gjen-
nom århundrene har blitt forfulgt. Forfølgelsene som begynte i 
Jerusalem, fortsatte i det gamle romerriket, i det som en gang var 
Sovjetunionen, i dagens Kina og i muslimske terrornettverk. Det 
er kan hende enkelte som husker de 21 koptiske familiefedrene i 
Egypt som IS kidnappet og halshugg i Libya i 2015. Den koptiske 
paven uttalte da at han ikke gråt over deres martyrium, men gråt 
da han ble kjent med at enkene og familiene etter dem ikke ønsket 
hevn. Enda nyere er meldingen om den filippinske presten som den 
29. april i år ble myrdet da han lyste velsignelsen i sin menighet. 

Etter det siste eksempelet er det kjapt å tenke: Ja, slik er islam, 
ekstrem-islam. Men er det hele sannheten? Også i vår del av verden, 
den vi gjerne kaller den kristne, blir enkelt-troende og menigheter 
forfulgt og det med metoder som ikke står tilbake i forhold til IS 
og Taliban. Så nær oss som i Italia, på Sicilia, blir prester forfulgt, 
til og med drept om de ikke  underkaster seg mafiaens krav. En 
av dem blir nå beskyttet av en bodyguard på tre menn. Men verre 
er den forfølgelsen som de kristne i Mexico er utsatt for. Mexico 
er kanskje det landet i verden med størst kriminalitet. De store 
narkokartellene sloss seg imellom om makt og marked. De skyr 
ingen midler. De som protesterer mot deres metoder og manglende 
etikk, ber rett og slett om represalier. Verst ute er prestene som tar 
de svake i forsvar og stiller krav når de kriminelle ber om kirkens 
tjenester. I 2016 meldte Dagbladet at i løpet av en uke ble tre prester 
drept. Avisen Dagen meldte i 2017 fra den mexicanske kirken at 
i Mexico er man ikke trygg noe sted. Et engelskspråklig tidsskrift 
skrev i 2015 at et narkokartell «slakter kristne». I 2014 ble 43 
lærerstudenter bortført og drept. Bare i april i år ble tre prester på 
henholdsvis 30, 50 og 84 år myrdet.

Er dette noe å skrive om i vårt menighetsblad, for vår trygge me-
nighet, til alt overmål i julenummeret? Svaret er enkelt: Siden vi 
er en gren av den verdensvide kirke, er martyrene i alle tider våre 
søsken i Kristus og vi har et medansvar for dem og deres familier. 
Er det da utenkelig å spandere en liten tanke på dem og deres et-
terlatte  nettopp på Stefanusdagen?  botr

MARTYRER I VÅR TID

Helt siden 1994 har koret Mosaic vært aktive og i dag består 
koret av 24 sangere. De har en CV som er utrolig imponerende, 
blant annet som faste korister på Nobels Fredspriskonsert, TV2´s 
Artistgalla, Spellemannsprisen og Kvelden før Kvelden på 
NRK. Gjennom årenes løp har de koret for artister som A-Ha, 
Kygo, John Legend, Lionel Richie og Steven Tyler, men denne 
høsten gjør de noe helt annet. Koret har øvd inn et repertoar 
med kjente lovsanger og salmer som har fått nye smakfulle ar-
rangement. Tanken er at sangene som fremføres er kjente for de 
aller fleste, og at alle som vil skal kunne få være med å synge.  
På konserten får du høre Mosaic synge sanger som Above all, 
Nærmere deg min Gud, Lær meg å kjenne dine veie og Hosianna 
– i ny drakt og du inviteres til å synge med.

MOSAIC-konsert

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. Vi vil fortsette å åpne 
dører for stillhet i Nedre Eiker kirke i 2019. men siste 

stillhetskveld i 2018 er:

 mandag 3. desember i 
Nedre Eiker kapell

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

27. januar 2019
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nedre eiker kirke og mjøndalen kirke
høsten 2018

Kultur
arrangementer
lllllllllllllllllllllllllllll

Han står i skogkanten
og ser lyset over

Lommetjernsmyrene
en tidlig kveld i september

han smyger seg langs
torvkanten, det surkler og sukker

i stegene, som om
noen vil ham noe

og han tenker: slik skal
kjæresten min være

hemmelighetsfullt smilende
som krusninger

på mørkt vann, men
hviskende vindpust mellom strå

enser han ikke, han har så
mange skar å gjennomsøke
så mange topper å bestige

oktober
november
desember

og han kommer igjen til myra
går tvers over med lette steg, men
ingen hvisker ham under fotsålene

ingen griper ham om anklene
og krusningene

ligger stivnet under glass
han står litt, holder pusten

lytter mot myra
hører bare korpen borte i åsen

for seint, for seint
kanskje i mai, tenker han,

kanskje da …
   Reidar Lund

Søndag 11. november kl. 18.00. 
DET ER DEN DRAUMEN 
i Mjøndalen kirke
Et program med orgelmusikk og lesing av poetiske 
tekster. Tekster av Olav H. Hauge og fra Bibelen. 
Orgelmusikk av Egil Hovland og Johann Sebastian 
Bach. Trond Bollerud,  lesing, og Jostein Dalebø, orgel.  
Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet

Søndag 25. november kl. 18.00
Temakveld 
med Kari Hilde Hodne French
Misjonskirken Betel, 
Parkveien 1. Mjøndalen
Arr.: Betel i samarbeid og Mjøndalen 
menighet. 

Onsdag 28. november kl. 19:00
Julejazz
Årets tradisjonelle jazzkonsert                                    i 
Mjøndalen kirke.
Gløgg og pepperkaker i pausen. 
Arr.: Folkeakademiet Nedre Eiker.
Tirsdag 4. desember kl. 19.30
Julekonsert 
i Nedre Eiker kirke
Juletoner med Solberg musikkorps og 
Gunhild Bonden.
Arr.: Solberg Musikkorps/NE menighet

Fredag 7. desember kl. 19.00
Julekonsert 
med NETS i Mjøndalen kirke.
Arr.: NETS

Lørdag 8 desember kl. 18.00
Julekonsert 
med Hokksund mannskor
i Mjøndalen kirke.
Arr.: Hokksund mannskor

Søndag 9. desember kl. 18.00
Julesanggudstjeneste 
i Mjøndalen kirke
Nedre Eiker Kirkekor m.fl.
Sokneprest Christine H. Hjellum,                        
kantor Jostein Dalebø m.fl.
Arr.: Mjøndalen menighet

Torsdag 13. desember kl 17.30.
Julekonserten 
«JULEGAVEN 2018»
i Nedre Eiker kirke. Vi kjenner disse 
damene fra før, og vi vet at de skaper god 
julestemning. Trine Rein og Eli Kristin 
Hansveen. Arr.: Mission Aviation Fellow-
ship (MAF.no)

Søndag 16.  desember kl 19.00.                    
“A Festival of Nine Lessons and 
Carols”
i Nedre Eiker kirke. Julesanger og 
lesninger i en engelsk tradisjonsramme.                                  
Med Nedre Eiker kirkekor.  
Arr.: Nedre Eiker menighet.

Søndag 23. desember kl. 23.00:

Julekonsert på lillejulaften
Mjøndalen kirke.
Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet

Menighetene i Mjøndalen og Nedre Eiker ønsker deg 
velkommen til  kulturopplevelser i kirkene våre. Ta deg tid, 

sett deg ned, se, lytt, og bli fylt av gode tanker og opplevelser!

Mandag 10 desember kl. 19.00
Julekonsert 
Med sanggruppa CAP fra Drammen
Kjent fra Skjærgårdssang. Arr.: CAP
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Vil du bli med på givertjeneste 
i Nedre Eiker menighet?
Ved å delta i givertjenesten får menigheten 
et bedre økonomisk grunnlag for å opprett-
holde det brede aktivitetstilbudet vi har for 
barn, unge, voksne og eldre i bygda vår. 
Offentlige tilskudd er dessverre ikke nok. 
Med faste givere har vi forutsigbare inntek-
ter som gjør at vi kan planlegge innsatsen 
og videreutvikle menighetsarbeidet innenfor 
trygge rammer.  Gaver på over kr 500 pr. år 
kan du trekke fra på skatten. 
Se neste side. 
    Menighetsrådet

KLIPP HER!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

Tro og Lys, Nedre Eiker, 
er et kristent tilbud for 
utviklingshemmede, deres 
venner og pårørende. Vi 
møtes 4 - 5 ganger i se-
mesteret.
Søndag 10. februar, 17. 
mars og 2. juni møtes vi 
kl 17.00 i Nedre Eiker 
kirkekjeller. Kl 19.00 feirer 
vi gudstjeneste i kirken.  
Palmesøndag, 14. april blir 
vi med på gudstjeneste kl 
11.00 i Nedre Eiker kirke. 
Er Tro og Lys noe for deg? 
Vi har plass til flere. Ta 
kontakt med 
Gudrun Klingsheim, 
diakon i Nedre Eiker 
menighet.
Tlf: 32 27 23 28/ 
90 92 73 30.

Tro og Lys i 
Nedre Eiker,

vår 2019Kvinneforeningen 
Gustavas etterfølgeres 

julemesse 
lørdag 24. november 

kl. 12.00 på 
Nedre Eiker 

menighetssenter

Salg av håndarbeid, syl-
tetøy, julekaker, utlodning 
mm. Gustavas kafé med 

salg av kaker, kaffe og saft. 
Allsang og trekning
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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!

K
LI

P
P

 H
E

R
!

GUDSTJENESTE FOR SMÅ OG STORE 
MED MYE FLOTT SANG, OG 

JULETREFEST I 
KIRKEKJELLEREN 

Det blir gudstjeneste for små og store i 
kirkerommet, med påfølgende juletrefest i 

kirkekjelleren. 
Det blir gang rundt juletreet, og 

servering av kaker. 
Noen overraskelser er i vente…… 

 
SØNDAG 6. JANUAR 2019 – 

VI STARTER I KIRKEN KL. 11.00.

VI GLEDER OSS 
TIL Å SE DEG!

Mjøndalen og 
Nedre Eiker 
menigheter

Vår 2019

Vårens datoer:
17. januar, 14. februar, 14. mars, 11. april, 9. mai

MJØNDALEN KIRKE

På Nedre Eiker menighetssenter
mandager kl. 11.30

For barn fra 0-1 år i følge med foresatt.
Samlingene starter med lunsj kl. 11.30. 

Ta med nistepakke. Kaffe/ er inkludert i prisen.
Kl. 12.00-12.45 er det sangstund

DATOER FOR VÅREN 2019:
.

21. januar, 28. januar, 4. februar, 11. februar, 18. 
februar, 11. mars, 18. mars, 25. mars, 1. april, 8. 

april, 6. mai, 13. mai.

Velkommen til sang, lek, dans, kos og 
hyggelig samvær.
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PROGRAM 
Våren 2019

Torsdagene 14. mars, 11. april, 
9. mai, 6. juni

Andakt, fellessang, bevertning og 
utlodning.

Møtene begynner kl. 11.00.
Velkommen til en hyggelig 

formiddag.

Arr.: Nedre Eiker menighet

Velkommen 
til formiddagstreff på 

Solberg kapell Fredtun
Kvinneforeningen

GUSTAVAS 
ETTERFØLGERE

MØTEKVELDER 
1. HALVÅR 2019

Nedre Eiker menighetssenter 
annenhver torsdag kl. 19.00

(oddetallsuker)

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

skjønn forening.

Kontaktpersoner 
Anne Aanestad 916 41 185

Toril Schou Moe 995 78 470
Gunnlaug Bollerud 950 20 469

6. januar: Juletrefest for damer 
(se omtale)

17. januar, 31. januar
14. februar, 28. februar

14. mars, 28. mars
11. april, 25. april
09. mai, 23. mai

06. juni 
Velkommen til damer i alle aldre!

Fra Mali til 
Thailand
Nedre Eiker menighet har siden 2009 
støttet Landsbyutviklingsprosjekt i Mali 
som i hovedsak har jobbet med kampen 
mot omskjæring av kvinner, lese og skri-
veopplæring, kornbanker og brønnboring. 
Dette blir vårt nye misjonsprosjekt i Nedre 
Eiker menighet fra januar 2019:
l Være med på å gi barn og unge i Thai-
land en bedre start i livet og mulighet til å 
gå på skole.
l  Støtte et hjem for unge enslige mødre 
som ikke har noe sted å gjøre av seg.
Vi støtter arbeidet som Det Norske Misjons-
selskap (NMS) arbeider med i samarbeid 
med Den Evangeliske Lutherske Kirken i 
Thailand, for å vise Guds kjærlighet i ord 
og handling.
Den Evangeliske Lutherske Kirken i 
Thailand er ung, etablert i 1994. Den er en 
minoritetskirke i et buddhistisk land, har 
lite penger og er avhengig av støtte. Derfor 
bidrar NMS også gjennom opplæring og 
kursing for kirkens medarbeidere og med-
lemmer. Arbeidet er i Bangkok og i Ubon, 
Nordøst i Thailand.
Immanuel barnehage og Lovsangshjemmet 
barnehage og fritidshjem ligger i det største 
slumområdet i Bangkok, Klong Toey. 

Lovsangshjemmet i Bangkok: 
«Om ettermiddagen er jeg ofte på Lovsangs-
hjemmet. Her kan jeg være sammen med 
vennene mine, spille data, lære musikk og 
få bibelundervisning», forteller Baikaow. 
Baikaow har vokst opp i det største slum-
området i Bangkok, Klong Toey. Hun har 
tre yngre søsken, og de bor alle sammen 

med bestemor. Både moren og stefaren er 
narkomane.

Selger søppel: Baikaow er bekymret for 
fremtiden, for bestemor begynner å bli gam-
mel. For å overleve, samler bestemoren på 
søppel, som hun selger videre til resirkul-
ering. Alle sammen får gratis middag fra 
et sosialt senter i nærheten. Selv får hun 
støtte til reise og lunsj på skolen gjennom 
Lovsangshjemmet.

Drømmen er å bli politi: Klokka halv åtte 
om morgenen drar Baikaow til skolen, den 
ligger ikke så langt borte. Der er hun fram til 
halv fire på ettermiddagen. Hun forteller at 
de fagene hun liker best på skolen er engelsk 
og musikk. På Lovsangshjemmet liker hun 
best data, musikk og bibelundervisning. 
Drømmen hennes er å bli politi, og det vil 
hun jobbe hardt for å realisere.
Lovsangshjemmet ligger under motorveien 
som går over det store slumområdet. For 
barna som vokser opp der er det mange farer 
som lurer. For noen blir Lovsangshjemmet 
et trygt og sikkert oppholdssted i hverdagen.

Om Thailand
«Smilets land», blir det ofte kalt – landet i 
sørøst-Asia med nesten 70 millioner inn-
byggere. Thailand betyr det frie land, og 
thailenderne er stolte av at landet aldri har 
vært koloni. Landet grenser mot Malaysia 
i Sør, Myanmar i vest og Laos og Kambod-
sja i øst, er veldig fruktbart og har lenge 
vært verdens største eksportør av ris. Etter 
Norge og Kina er Thailand verdens største 
eksportør av fisk. Rundt 94 prosent er budd-
hister, og bare 0,7 prosent er kristne.
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ERIK HAUALAND

Min salme

VISSTE 
DU 
AT –

lllllllllllllllllllll

til barnedåp, konfirmasjon, minnestund 
eller til et mindre selskap?
Fredtun egner seg også til foredrag eller 
liten konsert.

Vi har også to små rom i 2. etg. som kan 
brukes som atelier, systue, skriverom eller 
til en liten klubb på 6-10 personer. 
Ta kontakt hvis du vil ta en titt.

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

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

llllllllllllllllllll

Folkefrelsar til oss kom
Norsk salmebok 2013 nr. 2 
T  Ambrosius før 397 
O  1905 Bernt Støylen 
M  Einsiedeln omkr 1120 / Erfurt 1524

1 Folkefrelsar, til oss kom, 
fødd av møy i armodsdom! 
Heile verdi undrast på 
kvi du såleis koma må.

2 Herrens under her me ser, 
ved Guds Ande dette skjer. 
Livsens ord frå himmerik 
vert i kjøt og blod oss lik.

3 Utan synd han boren er 
som all synd for verdi ber. 
Han er både Gud og mann, 
alle folk han frelsa kan.

4 Frå Gud Fader kom han her, 
heim til Gud hans vegar ber, 
ned han fór til helheims land, 
oppfór til Guds høgre hand.

5 Du som er Gud Fader lik, 
ver i vanmakt sigerrik! 
Med din guddoms velde kom, 
styrk oss i vår armodsdom!

6 Klårt di krubbe skina kan, 
ljoset nytt i natti rann, 
naud og natt til ende er, 
trui alltid ljoset ser.

7 Lov og takk, du Herre kjær, 
som til verdi komen er! 
Fader god og Ande blid, 
lov og takk til evig tid!

Denne salmen er en av de aller eldste i 
salmeboka. Skrevet av biskop Ambrosius 
av Milano en gang på 300-tallet. Skrevet 
på latin: Veni Redemptor Gentium. Den 
står i salmeboka vår som den første salmen 
for adventstida.
Da jeg var prest i Nore i Numedal med 
to stavkirker i prestegjeldet utarbeidet vi 
i kirka i samarbeid med skolene en mid-
delaldergudstjeneste for å gi et inntrykk av 
hvordan en gudstjeneste kunne ha vært i 
Numedal i middelalderen. Da måtte vi finne 
fram virkelig gamle gudstjenesteelementer. 
Vi øvde inn salmer og Fadervår på latin, 
og da var «Folkefrelsar til oss kom» en av 
perlene.  
Min fineste opplevelse av denne salmen var 
på ei lysmesse samme året som vi hadde 
hatt middelaldergudstjeneste med skolene. 
Da stilte elevene opp med eget innslag i 
lysmessa og framførte salmen på latin for ei 
fullsatt kirke med foreldre og besteforeldre. 
Det gjorde et sterkt inntrykk.
Å synge en salme som har levd og blitt 
sunget i over 16oo år, gir meg en opplevelse 
av å stå i en stor sammenheng. Jeg kjenner 
bånd til tidligere generasjoner som har ut-
trykt tro, håp og trøst med disse ordene. Vi 
er ikke de første og vi er ikke alene. God 
advent.   Erik Haualand

Juletrefest for 
damer

Vi gjentar suksessen med å 
arrangere juletrefest for damer 

i alle aldre 
søndag 06. januar 2019 

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

Det går mot jul og som årets julegave an-
befaler vi jubileumsboka «Folkekirken i 
bygdefolkets hjerter».  
Den forteller ikke bare om Nedre Eiker 
kirke og menighet, men er like mye et 
bidrag til kunnskap om bygdas historie i 
siste halvdel av 1800-tallet. Det kan være 
interessant å få med seg nå da Nedre Eiker 
om kort tid blir en del av storkommunen 
Drammen!
Vi går derfor ut med et juletilbud og selger 
den for 200 kroner. Den kan kjøpes ved 
gudstjenester eller på menighetssenteret.

JUBILEUMS-
BOKA – 
EN FLOTT 
JULEGAVE
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Se vår nettside: www.nedreeikerkirken.no for 
informasjon om aktiviteter i menigheten

Utleie av lokale
Passer ypperlig til minnesamvær, 
barnedåp, bryllup og jubiléer. 
Kontakt Gunn Zahl på 984 30 791 eller 
menighetskontoret for nærmere
informasjon. 

NEDRE EIKER 
MENIGHETS-
SENTER

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

Konfirmasjonsåret er i full gang i Nedre 
Eiker. Allerede på slutten av sommerferien 
var mange av konfirmantene på leir, og rett 
etter at skolen var i gang igjen så var alle 
konfirmantene i sving. Det er nesten 100 
konfirmanter i år, noe vi synes er veldig 
moro!

På gudstjenestene i Nedre Eiker er det nå 
mange konfirmanter, for en del av opplegget 
er at de skal være med på noen gudstjen-
ester i løpet av konfirmasjonstiden. Det er 
en berikelse for gudstjenestene våre, og vi 
håper konfirmantene blir kjent med kirka si 
på en god måte ved å delta slik. 
I løpet av året er det mange temaer vi skal 
gjennom. Livet er stort og sammensatt, og 
det skal også konfirmasjonsundervisningen 
vise. Foreløpig har vi  hatt om vennskap 
med mennesker og med Gud, om hva tro er 
for noe og om ulike bilder av Gud. I tillegg 
til at konfirmantene har lært om Bibelen, om 
gudstjenester og hva Jesus vil oss i dag. Vi 
gleder oss til fortsettelsen på konfirmasjon-
såret!   EDD

Leirkonfirmanter ser på ulike bilder 
av hva Gud kan være.

ÅRETS KONFIRMANTER NYTT OM 
MENIGHETS-
BLADET
De aller færreste kjen-
ner til hva som skjer 
før menighetsbladet 
havner i postkassa de-
res. Nå er det på tide
å «lette litt på sløret.» Når bladet kommer 
fra trykkeriet, trår en gjeng frivillige til, 
legger inn giroblanketter og teller opp riktig 
antall som skal ut til de forskjellige rodene. 
Dette tar ei god formiddagsøkt og tellekorp-
set blir belønnet med en enkel lunsj. Men nå 
blir det en endring. Giroblankettene heftes 
til bladet så den delen av jobben uteblir og 
jobbetiden blir kortere. Vi i redaksjonen 
gir en stor honnør til tellekorpset gjennom 
mange år. Etter opptellingen blir bladene 
kjørt ut til de forskjellige rodene der trofaste 
ombærere sørger for at bladene kommer i 
de fleste postkassene i vår del av Nedre 
Eiker. Vi berømmer også disse for en viktig 
og trofast tjeneste i vår menighet! STOR 
TAKK TIL ALLE SOM HER ER NEVNT!
Men – noen får ikke menighetsbladet i 
det hele tatt. Grunnen er at vi mangler 
ombærere til enkelte roder i Krokstadelva 
og på Solbergmoen. Ta kontakt med 
menighetskontoret dersom du som leser 
dette, har anledning til å ta en tørn med 
menighetsbladet.
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STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! 

Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. 
Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling 
ligger først og fremst på den politiske og administrative 
ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag 
og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. 
Det kan du hjelpe oss med. 
Ta kontakt. 
Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

Alt i 
trykksaker!
Ring 920 58 648

TLF. 32 87 62 47

Vil du være 
med å gi 
en gave til 
Nedre Eiker 
menighet 
og
menighets-
bladet?

Send ditt bidrag 
til kontonr. 
2220.31.04980 eller 
VIPPS 79522

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

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

SOLBERG KAPELL 
FREDTUN
egner seg veldig godt 
til barnedåp, konfirmasjon, 
minnestund, foredrag og 
konserter.
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.
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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
 Robert Jonassen
 Arbeid: 32 27 23 30
 Mobil: 488 93 878
 E-post: 
robert.jonassen@neiker.no

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

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

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

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

ina.brathen.bjerke@neiker.no

 Kapellan Espen 
 Dahlgren Doksrød
 Arbeid:  32 27 23 24
 Mobil: 909 63 080
 E-post: 
espen.dahlgren doksrød
@neiker.no 

 Kirketjener
 Heidi Tokle 
 Poverud
 Arbeid:  32 27 23 20

 Diakon 
 Gudrun Klingsheim
 Arbeid:  32 27 23 28
 E-post: 
 gudrun.klingsheim
@neiker.no 

 Redaksjons-
 medarbeider
 Trond Bollerud
 Mobil: 478 40 415
 E-post: 
trondbollerud@gmail.com

Fotograf
Thomas W. 
Røkeberg

 Kateket 
 Ingeborg Skagestad    
 Arbeid:  32 27 23 23
 Mobil:  400 38 295

E-post: ingeborg.skagestad
@neiker.no

Trosopplærings-
 medarbeider

Alexander Glestad
Arbeid: 32 27 23 33
E-post: 

alexander.glestad@neiker.no 

 Leder Nedre  Eiker  
 menighetsråd
 Ivar Bj. Haare
 Mobil: 955 29 385

E-post: ivar@haare.no

 Kantor 
 Nils Kristian Bonden 
 Arbeid:  32 27 23 25
 Privat:  32 87 94 55
 
E-post: nils.kristian@neiker.no

 Kirkeverge
 Eva Trogstad
 Arbeid: 32 27 23 27
 E-post: 
 eva.trogstad
@neiker.no

 Sokneprest 
 Ida Etnestad
 Arbeid:  32 27 23 26

E-post: ida.etnestad@neiker.no

Sebastian Knutsen
Livia Elise Baarli Evenstuen
Gabriel Rikheim Gravdahl
Ole Emil Brekke Karlsen
Aurora Seland Candiotto
Darya Stoltenberg
Oskar Stensli Dahl
Sofie Madeleine Kjølø-Finquist
Theodor Eliassen Rønningen
Nathaniel Bjerke Thorrud
Iver Grette Gurvin
Liana Wessel Iversen
Hermine Lund Kalsnes
Linnea Sofie Olsen
Alfred Baarli Salvesen
Nora Marie Bårdsen
Magnus Løken Lystrup
Isabella Reberg Nylund
Anea Chruchow Aaknes
Didrik Arentz-Nilsen
William Aleksander Hundershagen
Rosenvinge
Hermine Marie Myhre Agersborg
Simon Norum Kopås
Mathea Helene Nygaard Mehlum
Ella Reistad Henden

Linda Stevnhoved og Aleksander 
Aasheim Johansen
Janine Landholt Halvorsen og 
Håkon Bjørgum
Iselin Victoria Stenseth og
Stephan Hammer
Camilla Larsen Kristiansen og 
Jørn-Thomas Larsen Kristiansen
Tonje Helene Eriksen og Christo-
pher Alexander Eriksen
Linda Marie Ruud og Vegar 
Wollan
Siw Sæterstøen og Thomas Foss 
Amundsen
Marthe Melcher og Stefan Kaiser
Anette Lislelid og John Martin 
Berg
Anja Wilson Iwersen og 
Christian Ronten
Helen Holmen Mortensen og 
Vegard Hovland
Ingvild Brekkhus og Christer 
Bjørnstadjordet

Berit Mathilde Gundersen
Bjørg Marie Larsen
Gerd Else Waale

Nadine Miljeteig Solberg
Robert Zahl
Reidun Irene Saasen
Per Arne Flaten
Ove Pedersen
Reidar Ruud
Runar Sørli
Else Marie Pedersen
Oskar Stuveseth
Peder Konrad Sørvik
Gunvor Tollefsen
Bjørn Haakon Nilsen
Hege Sjødal Holstad
Karin Gerd Åhlander
Maria Hansen
Leif Rivelsrud
Bjørg Erikssøn
Else Marie Thorsrud
Håkon Kristian Tolo
Odd Leif Haugerud

Mary Nedberg
Aasta Windsrygg
Ruth Temtemoen
Erland Røed
Thor Pedersen 
John Horgen
Gudrun Røsholt
Randi Bjurstrøm
Gerd Kittilsbråthen
Laila Helemine Strøm
Per Fagerhøi
Magne Johan Lauritsen
Knut Johan Horn
Erik Berger Jakobsen
Wenche Tegnér
Marry Sterkeby
Arne Magnus Koi
Inger Marie Karlsen
Thormod Nilsen
Vegard Vonheim
Bjørg Irene Fjeld
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Søndag er kirkedag!

l  18. november 
26. søndag i treenighet 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 
Kl. 19.00: Ung messe  
NETS deltar.

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

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

l  9. desember  
2. søndag i adventstid. 
Solberg kapell Fredtun 
Kl. 11.00: Gudstjeneste  
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. 
 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 19.00: Gudstjeneste. 
Dåp. Nattverd. 
Tro og Lys gruppen med-
virker.

l  16. desember  
3. søndag i advent.
Nedre Eiker kirke 

Kl. 19.00: Nine Lessons and 
Carols. 
Nedre Eiker kirkekor deltar.

l  23. desember 
4. søndag i advent. 
Solberglia 
Kl. 11.00: Gudstjeneste 

l  24. desember 
Julaften 
Nedre Eiker kirke 
Kl. 13.00: Julaften-
gudstjeneste
Kl. 14.30: Julaften-
gudstjeneste
Kl. 16.00: Julaften-
gudstjeneste 
Solberg kapell Fredtun
Kl. 15.00: Julaften-gud-
stjeneste

25. desember Juledag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytids-
gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  26. desember 
2. juledag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Høymesse
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  30. desember 
Romjulssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høymesse
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  1. januar
Nyttårsdag
Mjøndalen kirke
Kl. 12.00: Felles Nyttårs-
gudstjeneste. 

l  06. januar 
Kristi åpenbaringsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste for 
små og store
Med påfølgende juletrefest.
Dåp. Nattverd. 

l  13. januar 
2. søndag i åpenbaring
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  20. januar 
3. søndag i åpenbaring
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  27. januar 
4. søndag i åpenbaring
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Tårnagenter medvirker.

l  03. februar 
5. søndag i åpenbaring
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  10. februar 
6. søndag i åpenbaring
Nedre Eiker kirke
Kl.19.00: Gudstjeneste
Tro og Lys gruppen med-
virker
Dåp. Nattverd. 

l  17. februar 
Såmannssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  24. februar 
Kristi forklarelsesdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  3. mars 
Fastelavnssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Karnevalsguds-
tjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  06. mars 
Askeonsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 20.00: Kveldsguds-
tjeneste

l  10. mars 
1. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  13. mars
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Kveldsbønn

l  17. mars 
2. søndag i fastetiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Menighetens årsmøte.

l  20. mars
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Kveldsbønn 

l  24. mars 
Maria budskapsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Samtale-
gudstjeneste
Kl. 18.00: Samtale-
gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

l  27. mars 
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Kveldsbønn 

l  31. mars 
3. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

03. april 
Nedre Eiker kapell
Kl. 20.00: Kveldsbønn 

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

Med forbehold om endringer, se dagspresse og 
hjemmesiden: 

www.nedreeikerkirken.no


