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Det er krevende å være på flyttefot. 
Å skulle bryte opp fra det kjente og 
vante, bla gjennom boligannonser og 
gå på visninger, og hele tiden lure på 
om man vil trives på det nye stedet. Vil 
barna finne venner, og vil vi etter hvert 
kunne føle oss hjemme?

Mange kjenner seg hjemløse, selv om 
huset man bor i er aldri så velinnredet 
og påkostet. Det kan handle om brutte 
relasjoner eller en følelse av utenfor-
skap i egen familie eller vennekrets, 
eller en lengsel etter fellesskap og 
tilhørighet. 

Juleevangeliet forteller om en bolig- 
søkende Gud, en Gud som søker felles-
skap. I den totusenårige beretningen fra 
Lukasevangeliet hører vi at det «var 
ikke husrom for dem», og derfor ble 
Guds Sønn født i en stall og svøpt og 
lagt i en krybbe. Og i Juledagens evan-
gelium står det at «han kom til sitt eget, 
og hans egne tok ikke imot ham». Han 
fikk en miserabel mottakelse. 

Men det er slik Gud gjør sin entré i 
verden. Han gjør det enkleste rom til et 
hellig sted. Denne fortellingen har gitt 
håp og trøst til mange hjemløse og tent 
lys i mørket for millioner av redde og 
ensomme mennesker under ulike 
himmelstrøk. 

Det var ikke i kongens palass vismen-
nene fant det nyfødte barnet. Gud var 
ikke å finne der det kanskje var mest 
nærliggende å lete. Han kommer til 
oss som en uventet gjest. I den greske 
teksten til Johannesevangeliet står det at 
Ordet «slo opp sitt telt» hos oss. 

Om det var denne julen han ble født, 
måtte vi kanskje lete etter ham i en av de 
mange flyktningeleirene. I et telt blant 
de mange millionene som leter etter en 
bolig i eget land, eller blant de mange 
som fortvilet har lagt ut på en farefull 
ferd mot en ny framtid. 

Både hos Lukas og Johannes er det 
himmelens og jordens skaper det 

fortelles om. Gjeterne opplevde at 
himmelens herlighet lyste om dem, og 
englene forkynte en stor glede for hele 
folket. En frelser var født, og tegnet var 
et barn som var svøpt og lå i en krybbe. 
I en verden fylt av hat og krig og angst 
og nød, blir Gud en av oss. Han søker 
fellesskap med oss mennesker akkurat 
slik vi har det. Med mennesker i uro og 
på flukt vil Gud dele telt. 

Han leter ikke etter pent møblerte hjem, 
for selv de luneste hjem kan mangle 
hjertevarme. Også velfylte boliger kan 
være preget av tomhet. Men Gud ser vår 
nød og kjenner vår lengsel. Ingen ad-
resse er for dårlig eller for fin for Jesus. 

Selv i de enkleste hjem er det plass nok 
for Gud. Han vil være til stede med lys 
og varme. Der han finner hjerterom, 
tar han bolig. Juleevangeliet handler 
om å tro og ta imot. Når Gud får bo i 
våre hjerter, da er vår lengsel endelig 
hjemme. Da har vår tro funnet sin skatt. 

Julehilsen fra biskop Jan-Otto: 

Endelig hjemme
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JULESTRIDA er allerede i gang. Ja, den har faktisk vart noen uker 
når dette bladet havner i postkassene. I mammons templer kaster man 
ikke bort tiden! Allerede i november ropes det ut fristende tilbud til 
smektende «juletoner», en sterk kontrast til det enkle og ekte 
julebudskapet slik vi finner det hos evangelisten Lukas. 
Der er det kjemisk fritt for «kjøp, kjøp, du må ha, må ha,»-moralen.

I nære på tusen år har beretningen om barnet i Betlehem lydd 
i landet vårt. Først i norrønt tungemål oversatt fra latin, dernest 
i tungt dansk/tysk, og endelig i vår tids enkle uttrykksmåte. 
Allerede tidlig på 1300-tallet begynte man å oversette Bibelen 
til norrønt, men arbeidet ble ikke fullført. I 1524 forelå Det nye 
testamentet på dansk, og i 1550 kom hele Bibelen, Christian 
3. bibel, en oversettelse av den tyske lutherbibelen. 
Vi har en faksimileutgave av den i kirken vår. Slik lyder den 
første setningen i juleevangeliet der: 

«Oc det begaff sig paa den tid at der vdgick it Bud 
aff Keyser Augusto At al Verden skulde bescriffuis til Skat.»
Kanskje lesning av hele teksten kan være en passende
 julenøtt å knekke?

  trobo

Jul 
i Nedre Eiker 

menighet

Juleevangeliet...

Julaften  
Nedre Eiker kirke       

Kl. 13.00: Familiegudstjeneste  
Mikrogospel og musikanter 

kl. 14.30 og 16.00: 
Julaftengudstjenester 

Solberg kapell Fredtun 
Kl. 15.00: Julaftengudstjeneste  

1. juledag
Nedre Eiker kirke 

Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. 
Prost Erik Haualand. Kirkekoret. 

Nattverd. Kirkekaffe 

2. juledag
Solberg kapell Fredtun 

kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe 

Romjulssøndag 
– 29. desember 

Mjøndalen kirke 
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste 

Prost Erik Haualand medvirker 

1. nyttårsdag
Nedre Eiker kirke 

Kl. 12:00: Felles nyttårsgudstjeneste 
Kristi åpenbaringsdag –  søndag 

6. januar 
Nedre Eiker kirke 

Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Påfølgende juletrefest i kirkekjelleren 
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Kirkevalg 2019
8. og 9. september var det kirkevalg. 
Det ble valgt nytt menighetsråd og nytt 
bispedømmeråd. Det nye menighetsrådet 
hadde sitt første møte i oktober. Underteg-
nede fortsetter som leder og Gro Ryghse-
ter Solberg ble valgt til nestleder. Øvrige 
medlemmer er Linda Guldbjørnsen, Trond 
Bollerud, Ola Sørensen, Øystein Mour-
sund, Sølvi Karin Rekkedal Grimstad og 
Janos Major. Varamedlemmer ble Mar-
grethe Renaa, Jan Erik Ødegaard, Hilde 
Sandnes Olsen, Bent Eikmo og Tove Anita 
Bakken. Det nye rådet representerer mye 
erfaring og varierte yrker, og alle gleder 
seg til nye og spennende oppgaver i me-
nighetens tjeneste. 

Fra 01.01.2020 bytter Nedre Eiker og 
Mjøndalen menigheter prosti fra Eiker 
til Drammen. Dette har sin årsak i kom-
munesammenslåingen. Øystein Moursund 
ble valgt til vår representant i Drammen 
kirkelige fellesråd og Linda Guldbjørnsen 
til varamedlem.
Vi takker prost Erik Haualand i Eiker 
prosti for stor innsats og utmerket 
samarbeid, og vi ønsker prost Kjell Ivar 
Berger i Drammen prosti velkommen til 
samarbeid.

Menighetsrådets oppgaver
De viktigste oppgavene menighets-
rådet har ansvar for, kan listes opp slik: 
• Utvikle menigheten 
• Vedta lokale mål og planer for  

 kirkelig undervisning, diakoni og  
 musikk
• Vedta grunnordning for guds-
 tjenestene
• Vedta hvem som skal få ofringer
• Bruk av Nedre Eiker kirke, 
 Nedre Eiker kapell og Solberg kapell
• Avgi innstilling ved prest-, prost- og  
 biskopansettelser
• Forberede årsmøte og andre 
 menighetsmøter
• Forvalte menighetens økonomi

Menighetens organisering og tilbud
Menigheten vår er organisert i mange 
råd og utvalg som sammen med dyktige 
ansatte planlegger og gjennomfører de 
forskjellige aktivitetene menigheten 
tilbyr. Vi er ekstra glade for at Nedre 
Eiker menighet har varierte og flotte 
tilbud til alle aldersgrupper. Babysang, 
Mikrogospel, Soul Children, Tårnagenter, 
Lys Våken, Speider, Ten Sing, kirkekor, 
bibelgrupper, bibelfortellerkvelder, salme-
kvelder og konserter og ”Gustavas 
etterfølgere” er noe av det vi tilbyr deg 
som menighetsmedlem. Her i menighets-
bladet, på menighetens hjemmeside og 
i kulturkalenderen finner du omtale og 
oversikter over når tilbudene gis.

Om du har synspunkter på eller forslag til 
tilbud som menigheten gir eller bør gi, er 
du velkommen til å ta kontakt med noen 
av oss i menighetsrådet. Vi er glad for alle 
innspill du kommer med som kan være 
med og utvikle våre tilbud.

Gudstjenestebesøk
På julaftengudstjenestene er kirken full 
av forventningsfulle barn og voksne som 
skal feire at Jesus kom til jord. 
Gudstjenestene ellers i året er også ofte 
godt besøkt bl.a. fordi det døpes mange 
barn i kirken vår. Dåpsfølger utgjør en stor 
del av gudstjenestebesøket. Det betyr at vi 
har plass til enda flere kirkegjengere hver 
søndag på gudstjeneste i Nedre Eiker kirke 
og på Solberg kapell Fredtun.
Min drøm er at kirkebesøket øker både på 
gudstjenester og på andre arrangement. 
Jeg lover deg gode opplevelser om du 
tar sjansen.

Velsignet jul og et riktig godt 2020 
ønskes deg!

  Ivar Bjarne Haare

NYTT FRA

RÅDET
Menighets
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Nedre Eiker 
forlater Eiker 
Prosti

Det er en rar tanke at 
Nedre Eiker menighet 
og Mjøndalen menighet 
ikke skal være en del 
av Eiker prosti. Selv 
om dagens Eiker prosti 

ikke er mer enn ca. 50 år gammelt så er 
relasjonen mellom Øvre Eiker og Nedre 
Eiker svært gammel og var samme pre-
stegjeld inntil ca. 150 år siden.
Regionreformer og kommunereformer 
er saker med stort engasjement og 
mange meninger. Det at kirka også må 
endre organisasjonen når dette skjer, 
er et uttrykk for at Den norske kirke 
har en tusenårig tilknytning til statlig 
og etterhvert kommunal forvaltning. 
Kirka sto på mange måter fadder den 
gang kommunene ble til i 1837. Det 

var prestegjeldene som definerte kom-
munegrensene den gang.
Det er ingen liten bit av Eiker prosti som 
går til Drammen 1. januar 2020. Dette 
er menighetene i den mest folkerike 
kommunen i prostiet. Så heller ikke 
Eiker prosti blir det samme etter dette. 
Derfor har jeg vært opptatt av å omtale 
Det utvidede Drammen prosti som 
«Nye Drammen prosti», akkurat som 
jeg omtaler det reduserte Eiker prosti 
som «Nye Eiker prosti».
Så min oppfordring til dere som nå 
godvillig eller motvillig flytter kirke-
forankringen mot byen i stedet for mot 
«bygda» er å markere dere som viktige 
for kirka i Nye Drammen. Dere skal 
ikke bare «finne deres plass», men 
«kreve deres rett» i det nye prostiet.
Men prostitilhørighet betyr ikke all 
verden for en menighet. Det viktigste 
i menighetens liv er det som skjer i 
menigheten. Og der skjer det mye. Folk 
i Nedre Eiker og Mjøndalen har mye å 
være stolte av gjennom arbeidet som 
skjer, og livet som utfolder seg i disse 

aktive menighetene. Dere er flinke på 
involvering og mange får opplevelsen 
av å være behøvd og til nytte når de 
engasjerer seg i kirka. Jeg håper dere 
fortsetter med det!
Jeg har fått være prost i Eiker fra 2014. 
For meg er det som nå skjer vemodig. 
Det har vært et privilegium for meg 
å få lov til å ivareta prester, øvrige 
kirkeansatte og menighetsrådene i 
Nedre Eiker og Mjøndalen. Biskopen 
og bispedømmerådets administrasjon 
har ofte opplevd min framsnakking av 
dyktige medarbeidere og påminnelser 
om at dere trenger de ressursene vi kan 
skaffe.
Trøsten min er at veien til Nedre Eiker 
og Mjøndalen ikke blir lenger på grunn 
av en kommunereform.

  Erik Haualand
Prost i Eiker

De fleste har erfart at det kan være van-
skelig å kvitte seg med sånt som ikke 
lenger er anvendelig. Ofte er loftet et 
egnet sted for slike saker. Derfor er det 
av og til nødvendig med en loftsrydding.
I så måte er kirken slett ikke bedre stilt 
enn mange private hjem. Det en ikke 
lenger har bruk for, havner gjerne på et 
rommelig kirkeloft. Om en bestemt idé 
ligger til grunn for videre oppbevaring, 
er vel heller tvilsomt. Så en opprydning 
også på kirkeloftet, er nødvendig fra tid 
til annen.
For en del år tilbake ryddet vi kirkeloftet 
i Nedre Eiker. Oppunder en bjelke 
fant vi to store bilder. Da vi fikk dem 
ut i lyset og børstet vekk mange tiårs 
støvlag, sa daværende sogneprest, noe 
forbløffet: «Men det er jo Luther og 
Melanchthon!» Luther har vel de fleste 
en anelse om hvem var, verre er det med 
Melanchthon, men svært, svært kort og 

enkelt sagt: Han var 
Luthers nære venn 
og medarbeider. «Å 
lenge har døm liggi 
der a?» repliserte en 
av rydderne. Ja, mon 
det. Bildene havnet 
i alle fall på et annet 
loft, på menighetssen-
teret denne gangen. 
Nå er de fremme i 
dagen igjen, men om de kommer til den 
heder og verdighet de en gang hadde, 
er mer tvilsomt.
Disse bildene er oljetrykk, antakelig 
tyske, fra slutten av 1800-tallet. Slike 
hang i mange kirker og bedehus, til og 
med på skoler, landet over.
Så kommer spørsmålet: Når og hvordan 
kom disse bildene til Nedre Eiker kirke, 
og hvor lenge hang de fremme? Første 
del av spørsmålet fikk vi svar på under 

arbeidet med jubileumsboken. I kalls-
boken for Nedre Eiker står det at vår 
andre sogneprest, Daniel Bull, skjenket 
bilder av Luther og Melanchthon til 
kirken ved avskjeden i 1897. Han til-
trådte ti år tidligere, i 1887. Antagelig 
hang disse bildene et eller annet sted i 
kirken frem til oppussingen før kirke-
jubileet i 1960. Deretter ble de plassert 
på en bjelke på kirkeloftet.

  trobo

LOFTSRYDDING
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Sola hadde ikke bestemt seg for å 
kikke fram denne oktoberdagen. Det 
hindret ikke redaktøren i å troppe opp på 
menighetssenteret for å intervjue vikar-
prest Jan Erik Askjer. Da Espen sluttet, 
trengte vi en i hans sted, og biskopen 
sendte Jan Erik til oss. Han har bare vært 
her noen få uker og skal være fram mot 
jul. Siden han i denne tiden skal han delta i 
menighetens mangesidige virksomhet, er 
det all grunn til å bli bedre kjent med ham. 
 -Du er kommet til ei bygd der fotball 
betyr ganske mye. Hva er ditt forhold til 
fotball?
 Etter en liten, (usikker?), latter: 
-Fotball står ikke høyest på lista mi, men 
jeg har lagt litt merke til Mjøndalen, og 
Mads Hansen har vel spilt der?
 Vel, siden det var nødvendig å 
begynne med fotballen, fortsetter jeg med 
det neste planlagte spørsmålet: -Kan du 
fortelle litt om deg selv! 
 -Jeg er født i Tønsberg, bor ved 
sjøen i Husvik og ser over til Østfold 
fra den beste siden.  Jeg er 43 år gam-
mel, er gift og far til tre gutter på 15, 19 
og 21 år. Noen år var jeg prest i DELK, 
Det evangelisklutherske kirkesamfunn, i 
Oslo. Men i 2005 reiste hele familien til 
Kamerun som utsendinger for Det norske 
misjonsselskap, for en fireårsperiode. 
Jeg ledet et prosjekt for desentralisert 
bibelundervisning. Å komme dit og bli 
kjent med folket der, var  gripende, og 
det føltes som å komme hjem. Men jeg 
opplevde også noe av det verste. Etter tre 

år ble jeg utsatt for en alvorlig trafikk-
ulykke som nær kostet meg livet. Jeg 
kjørte motorsykkel og skulle passere en 
lastebil, men jeg ble rett og slett presset 
av veien. Jeg traff et stikkrør og svevde 
18 meter. Da jeg våknet var det ingen 
ting som fungerte. Det ble begynnelsen 
på et annerledes liv med mye smerte og 
hjelpeløshet, helt avhengig av andres 
hjelp, og det var ydmykende. Men etter 
syv måneder var jeg tilbake i Kamerun 
og kunne fullføre prosjektet. Opplevelsen 
av fysisk og psykisk smerte, har vist meg 
at livet ikke er enkelt. Men det er også 
et nakent vitnesbyrd om å være i Guds 
hender og ha en barnlig tillit til ham. Så, 
i 2010 var jeg tilbake i Tønsberg og ledet 
DELK’s største menighet noen år. Det 
siste året har jeg arbeidet ved psykiatrisk 
avdeling på sykehuset i Tønsberg.
 -Hvorfor har du valgt å bli prest i Den 
norske kirke?

-Jeg er klart økumenisk innstilt. Da 
biskopen spurte om jeg kunne gå inn i 
denne tjenesten, var det en spennende 
utfordring. Å møte mennesker er ufattelig 
viktig, å snakke med dem om det som er 
viktig og livsnært. Til dette er kirken en 
nyttig og viktig «oppfinnelse».
 Som mangeårig menighetslem her, 
er det klart at jeg også måtte få ham til 
å si litt om sitt møte med Nedre Eiker 
menighet.
 -Jeg visste svært lite om denne 
regionen, har tidligere bare kjørt forbi. Å 
komme hit føltes som å komme til venner. 
Jeg er blitt veldig godt, ja, vakkert tatt 
imot både i staben og i menigheten. Ida 
har vært en god veileder. Så når jeg nå 
snakker om Nedre Eiker menighet, er det 
med glede og stolthet!
 

 Trond Bollerud 

Kom og lytt til høytlesning fra Bibelen
Vi går rett til kildene 
– kom og bli med!

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

Dette er for alle. Du trenger ikke ha 
noen spesiell tro eller være godt kjent 
i kirkelig sammenheng. Her kan alle 

komme. Har du litt lyst til å høre hva 
som egentlig står i Bibelen – da er du 
velkommen til å komme og høre. 
Få høre historiene slik de ble fortalt fra 
starten av. 
Etter lesingen blir det mulig for de 
som ønsker å stanse igjen litt for en 
kaffekopp og en liten prat. Men har du 
heller lyst til å gå med en gang, er det 
helt ok! Vi regner med at det hele vil ta 
ca 30-40 min.

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

Våren 2020:
9. januar, 23. januar,
6. februar, 20. februar,
5. mars, 19. mars og 2. april

Bli kjent med 

Jan Erik!
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Følgende dager er det lagt til rette for stillhet 
i Nedre Eiker kirke våren 2020:

 mandag 20. januar • mandag 17. februar,
mandag 23. mars • mandag 20. april,

mandag 18. mai • mandag 15. juni 
Vi starter kl. 20.00. 

Kirken er åpen 15 minutter før.
Enkel liturgi 

med vekt på stillhet.

Velkommen!

Se for øvrig mer informasjon for datoer 2019 
på vår hjemmeside: www.nedreeikerkirken.no

Etter regnet

Det er nå
du kan se
vanndråpene gynge
på skinntrytebladene
det er nå
du kan se
sola brodere gullkant
på tordenskyene
det er nå
mose og torv
surkler og sukker av
velvære under føttene dine
og skogen løfter duftene sine
mot ansiktene våre
og lar oss kjenne
det er her vi hører hjemme
det er nå
jeg ser lyset i
ansiktet ditt
og lengselen
det er nå
kom

Reidar Lund

Stillhet i kirken

Dagene 
kan være krevende. 

Vi løper fra det ene viktige til 
det andre. 

Mange søker og lengter etter 
stillhet og ro.

Minnelund

De aller fleste gravlunder/kirkegårder her i landet har nå et 
avgrenset område for umerkede graver. Siden mange bosetter 
seg andre steder enn der de vokste opp, eller ikke har anledning 
til å stelle en grav, er et slikt sted ønskelig.
 På 1990-tallet begynte man å planlegge en slik gravplass 
ved Nedre Eiker kirke. Mange formalia måtte ordnes før den 
kunne etableres. Menighetsrådets møteprotokoll tegner et 
bilde av prosessen. Men mot slutten av 1992 var et «umerket 
gravfelt» lokalisert, og på nyåret 1993 ble en minnestein og 
innskriften på den bestemt. Stedet nevnes nå som minnelund. 
Beplantning er foretatt. Den vil med tiden skjerme stedet langt 
mer enn tilfellet er nå. Det er urner som settes ned der. Selv om 
det ikke er navn på dem som hviler der, er det likevel mange 
som legger ned blomster, eller tenner lys ved minnesteinen.
 Minnelunden er vest på den nedre kirkegården med utsyn 
til elva og sydsiden av den.
 På minnesteinen står den første strofen av Wildenveys dikt, Hjembygdens sanger: «Ute fra verden den vide/ kaller en sang 
meg hjem./Hjembygdens bakker blide,/ Herren velsigne dem.» Og helt nederst fra Johannes evangelium 14, 6: «Jesus sier: 
Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg.»

 trobo 
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Torsdag 5. des. kl. 19:30 i Nedre Eiker kirke 

«INNUNDER JUL»
Julekonsert med Anne Vada sang, Sigmund Groven 
munnspill, og Iver Kleive orgel.

De tre artistene har samarbeidet i en årrekke, i konsert-
sammenheng og på plateinnspillinger. De er blant våre 
fremste utøvere på hvert sitt felt, og har stadig varierte og 
spennende oppdrag i inn- og utland. Konserten inneholder 
mange av de mest kjente og kjære julesangene, men også 
nyere og sjeldnere spilte juletoner. Dette blir en sjelden, fin 
og varm julekonsert som du må prøve å få med deg!
Entré kr 250,-. Arr.: Kulturutvalget i NE menighet.

Søndag 15. des. kl. 11:00 i Nedre Eiker kirke

«A FESTIVAL OF NINE LESSONS 
& CAROLS.»  
Opplev de fineste julesangene som kor- og fellessang. 
I tillegg til julens fortelling hører vi også fra profetene 
som forutså det som skulle komme. Nedre Eiker kirkekor 
med solister og musikere lager denne tradisjonsrike 
gudstjenesten sammen med kirkens betjening og de 
frammøtte. Fri entré. Arr.: Nedre Eiker menighet

Torsdag 19. des. kl. 19:30 i Nedre Eiker kirke 

«VÅR JUL“ med Krogstad Storband 
Vi er 17 musikere med Lise Mette Lindland på vokal og 
har spilt både for kongen og dronningen og i hundrevis  
av private og offentlige arrangementer. Nå vil vi spille 
julekonsert for deg. Musikalsk ledelse Trond Nilsen.  
Gjestesolister! Varighet ca 1t. 20 min. Entré kr. 200,- i 
døra, eller via TicketCo.events/no. Arr.: Krogstad Storband

Nedre Eiker kirke og Mjøndalen kirke
DESEMBER 2019 - MARS 2020

Kultur
arrangementer

Fredag 13. des. 
kl. 18:00 i 
Mjøndalen kirke

JULEKONSERT 
m/ N. Eiker Ten Sing
Velkommen til glade, 

ungdommelige juletoner! Gratis kafé.Fri entré. En gave til 
NETS mottas med takk.Arr.: NETS (Nedre Eiker Ten Sing) Søndag 22. des. kl. 19:00 i Nedre Eiker Kirke 

«EN LITEN HÅNDFULL ØMHET»  
Konsert ved Ole Paus
«En liten håndfull ømhet» er Oles julefortelling, 
en konsert full av julens budskap og likevel en konsert helt 
utenom det vanlige. Alt det Ole rører ved, får et uttrykk og 
en nærhet som han er alene om å skape, og det er dette som 
gjør ham til en helt spesiell formidler. 
«En liten håndfull ømhet» fortsetter der juleplata «Jul i 
Skippergata» slutter. Sanger og historier glir inn og ut 
av hverandre, musikk og ord, poesi og rabalder, tårer og 
latter, alt smelter sammen og alt munner ut i en drøm 
om en håndfull med ømhet. Entré kr 375,- på ticketmaster.no
Arr.: Aronsen Booking & Management

Fredag 13. des.
kl. 22:00 
Nedre Eiker kirke

NATTKONSERT 
med Solberg 
musikkorps 

Solberg musikkorps m/gjester inviterer til midnattskon-
sert i Nedre Eiker kirke. Gjennom 2019 har vi markert 
vårt 100 års jubileum og avrunder jubileumsåret med 
stemningsfull julekonsert på  
Lucia-dagen. Entré kr. 200,-  Arr.: Solberg musikkorps



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2019 9

Vil du bli med på givertjeneste 
i Nedre Eiker menighet?
Ved å delta i givertjenesten får menigheten et 
bedre økonomisk grunnlag for å opprettholde 
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 inntekter 
som gjør at vi kan planlegge innsatsen og vi-
dereutvikle 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
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Torsdag 12. mars kl 19:00 
i Nedre Eiker kirke

Konsert med 
sangeren 
JAN-TORE SALTNES

 

Jan-Tore Saltnes er mest kjent som den ene tredjedelen 
av Nordic Tenors - han med hår! Han har mellom 70 og 
80 konserter i året med Nordic Tenors, og som soloartist. 
Konserten er en del av en turne sammen med pianist 
Øystein Lund Olafsen. Han er et fyrverkeri av en 
pianist som har jobbet med mange kjente artister. Jan-Tore 
behersker alt fra opera og musikaler til jodling, viser og 
salmer, samtidig som han har et tett og nært forhold til 
kirken. Han gleder seg til å besøke vår kirke! 

Torsdag 13. februar 
kl. 19:00 i Nedre Eiker kapell

«BLÅ TIME» 
Med Trond Bollerud diktlesning, 
Glenn Rhodén, klarinett, Andreas 
Dreier, bass, Nils Kr. Bonden, 
piano

Torsdag 19. mars 
kl. 19.00 

POESIKONSERT 
ved Oddvar Etnestad, 
diktlesning. Sissel 
Gjerland Ekra, sang 
og Runi Wold  
Kristiansen, harpe.

Poesi, sang og harpe i lyrisk samspill i Nedre Eiker kirke
Sissel Gjerland Ekra og Runi Wold Kristiansen har spilt 
sammen i mange år. De har hatt prosjekter fra barnehager 
til eldreinstitusjoner, hatt kirkekonserter og vært innleid 
ved ulike arrangementer. Begge har gitt ut CD, da hver 
for seg. For to år siden utvidet de scenen med en lyriker, 
Oddvar Etnestad. Han har gitt ut 3 diktbøker og hatt flere 
poesikonserter sammen med andre musikere. 
Oddvars dikt kan beskrives som hverdagsfilosofering, 
kommentarer og refleksjoner over smått og stort i livet. 
Han uttrykker seg gjennom både humoristiske og alvorlige 
verselinjer. Sissel og Runi velger fra et bredt repertoar, men 
gjennomgangstonen er lyrisk og melodisk. 
I kirken vil de spille både Cohen, irsk/engelske folketoner 
og salmer, enkelte ispedd toner av Sting. Det blir en konsert 
der publikum skal få lene seg tilbake og hvile tanken etter 
en travel hverdag.

 
Mikrogospel 
vårplan 2020
Tid: 17.30 - 18.30
Sted: Nedre Eiker kirke
Januar 
• Søndag 5.  Juletrefest og opptreden i Nedre Eiker kirke 
• Mandag 6.  Første øvelse
• Mandag 20.  Øvelse 
Februar 
• Mandag 3.  Øvelse
• Mandag 17.  Øvelse
Mars 
• Mandag 2. Øvelse
• Mandag 16. Øvelse
• Søndag 29.  Opptreden i Nedre Eiker kirke 
• Mandag 30. Øvelse

April
• Mandag 6.  Øvelse 
• Mandag 27. Øvelse 

Mai   
• Mandag 11. Øvelse
• Mandag 25. Huskonsert 

Juni
• Søndag 7. Opptreden torgmesse 

Med forbehold om endringer 
Kontaktperson: Alexander Glestad, 
32 27 23 33, ag226@kirken.no
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Søndag 22. september
Mange hadde møtt frem for å være med på Tro og Lys-gruppas 
10-årsjubileum 22. september. På kirkekaffen bidro Tro og Lys- 
medlemmer med lesing av dikt og bibelvers, solosang og tale 
om hvordan det er å være med i Tro og Lys. Smørbrød, kaffe og 
kaker ble servert. 
Det var hilsen og gaver fra menighetsrådene i Nedre Eiker 
og Mjøndalen og fra Helga Mosland Raen, representant 
fra Tro og Lys Norge. “Guds kjærlighet er som en sirkel” 
var temaet hennes på gudstjenestens preken.   
Søndag 13. oktober
38 mennesker var samlet på Nedre Eiker menighetssenter 
til fest. Tro og Lys Nedre Eiker hadde denne dagen besøk 
av medlemmer fra Tro og Lys-grupper i Modum og 
Lambertseter. Birgit Aarrestad kom fra Ås, og hadde dukke-
teater om hvordan Tro og Lys-bevegelsen startet. Hilsener og 
gaver ble utdelt. Varaordfører Elly Thoresen kom med hilsen 
fra kommunen. 
Våren 2020 i Nedre Eiker ser slik ut:
19. januar kl 17.00-20.00: I Nedre Eiker kirke
23. februar kl 11.00: Vi blir med på gudstjeneste. 
Fremmøte kl 10.30.
22. mars kl 17.00-20.00: I Nedre Eiker kirke
19. april kl 11.00: Vi blir med på gudstjeneste. Fremmøte kl 10.30  
2.-5. juli: Sommersamling for Tro og Lys Norge på 
Sørlandet Folkehøyskole, Birkeland

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

Velkommen til gode pusterom i våre kirker!

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

KLIPP HER!
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Tro og Lys har feiret 
sitt 10-årsjubileum
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HILSEN FRA KIRKEVERGEN

TAKK FOR MEG – FOR GODT ARBEID 
OG FOR GODT SAMARBEID!

Det er snart 7 år siden jeg startet min jobb 
som kirkeverge i Nedre Eiker.  Nå går denne 

stillingen snart ut av historien.  Nedre Eiker 
opphører som kommune og dermed også 
som fellesrådsområde. Vi blir en del av nye 
Drammen kirkelige fellesråd og gleder oss 
til å bli kjent med vår nye kirkeverge, Svein 
Askekjær. Selv kan jeg glede meg over å 
få fortsette i stillingen som HR-sjef i nye 
Drammen.

For meg er det både med stor takknemlighet 
og glede og med noe vemod at jeg nå tak-
ker for meg som kirkeverge i Nedre Eiker.  
Arbeidet og samarbeidet har gitt meg rike 
og innholdsrike år fylt av gode, spennende 
og krevende oppgaver.  Mest av alt har jeg 
fått lære mange nye mennesker å kjenne, 
fått ta del i spennende diskusjoner, gledet 
meg sammen med ansatte og frivillige som 
har fått til ting og forhåpentligvis har jeg 
kunnet være til hjelp og støtte når det har 
vært noen motbakker.

Mye av arbeidet vi gjør er rutiner av det 
dagligdagse slaget, som ikke gir de store 
”wow”-opplevelsene.  Så ser vi allikevel 

– oftere enn en skulle tro – at små enkelt-
episoder i møte med enkeltmenneskene i 
ulike deler av arbeidet, viser oss hvilket 
stort og viktig oppdrag vi har som kirke og 
som medarbeidere i denne kirken. Vi får 
vandre et lite stykke vei sammen med barn, 
ungdom, voksne og eldre og kan fra tid til 
annen få en anelse av at dette har betydd mer 
enn det kan se ut som ved første øyekast.  
Slike øyeblikk blir takknemlighetsøyeblikk 
for hva vi får være med på og blir samtidig 
en stor motivasjonsfaktor til å gå inn i det 
videre arbeidet med stor frimodighet.

Det har vært en ære for meg å få lede dette 
arbeidslaget som de ansatte og rådene i 
Nedre Eiker og Mjøndalen utgjør, i disse 
årene.  Jeg har stortrivdes i jobben min her 
sammen med dere og det er med stor yd-
mykhet og takknemlighet jeg nå sier TAKK 
FOR MEG som kirkeverge i Nedre Eiker!

 Eva Trogstad, avtroppende kirkeverge

Det var ikke vanskelig å velge da jeg fikk spørsmål om å velge en salme. 
Det er utrolig mange flotte salmer som jeg kunne velge, og som jeg syntes 
veldig om, men det var en jeg med en gang kunne si at den gir meg mye.
Jeg husker godt at den var i begravelsen til en veldig god venn.
Jeg syntes at det var et siste vitnesbyrd om at han var en kristen.
Det var en salme av Gøte Strandsjø: 
Som når et barn kommer hjem om kvelden blir møtt av en vennlig favn, 
slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme.
Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet har på meg.
Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem. 
Håper at denne kan hjelpe andre på veien videre.
Vil takke for alle andre salmer, som vi får høre om.
Laila Tveter

TAKK OG FARVEL ESPEN!
Du ble ikke så lenge hos oss, men lenge nok til å sette ditt preg på vår menighet. 
Vi savner din glade latter og rufsete frisyre, din verdige altertjeneste og dine 
prekener som nådde både unge og eldre, din fine måte å møte de sørgende på og dem 
som på ulike trinn befant seg ved livets begynnelse. Vi ble, enkelt, sagt glad i deg!
Din tjeneste hos oss begynte så helt utradisjonelt, en videopresentasjon av deg selv! 
Flott! Du avsluttet din tid hos oss med en engasjerende presentasjon av 
åndshøvdingen Grundtvig, og en tankevekkende avskjedsgudstjeneste med en 
påfølgende muntervemodig avskjedsfest i menighetssenteret. 
Alle de takkens ord du fikk, var oppriktig ment og ærlig fortjent!
Vi skjønner godt at det valget du etter omstendighetene måtte ta, var helt nødvendig, 
og håper at du en gang i blant sender oss en vennlig tanke.
Takk Espen, vi ønsker deg alt godt i din nye tjeneste. 
        red.

LAILA TVETER

Min salme
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Kvinneforeningen
GUSTAVAS 

ETTERFØLGERE
MØTEKVELDER 

VÅREN 2020

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 
i kirkekjelleren (mandag)

16. januar møte - 30. januar møte
13. februar møte - 27. februar møte

12. mars møte - 26. mars møte
9. april Skjærtorsdag - 23. april møte

7. mai møte  
21. mai Kristi Himmelfartsdag

4. juni møte

Velkommen til damer i alle aldre!

Kvinnekvelder! 
på Nedre Eiker menighetssenter 

tirsdager kl 17.30-19.30

Kveldene er for kvinner som 
tilhører ulik tro og etnisitet.

På kvinnekveldene snakker vi om 
temaer som religiøse høytider og ulike 
tradisjoner, barneoppdragelse, temaer 

som den enkelte ønsker å ta opp. 
Vi synger sammen og har ulike 

aktiviteter.
Vi har plass til flere kvinner 

på samlingene våre.
Barnepass

Har du lyst til å bli med oss? 
Ta kontakt med Gudrun Klingsheim: 
Tlf: 90 92 73 30 eller møt direkte opp 

på Nedre Eiker menighetssenter
Vi møtes på følgende tirsdager:
28. januar, 25. februar, 24. mars, 

28. april, 26. mai, 16. juni

Juletrefest! 

KIRKEKJELLEREN
SØNDAG 5. JANUAR 2020 
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..
VI STARTER I KIRKEN KL.11.00.
VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG!

MANDAGER: 
20. januar, 17. februar,

23. mars, 20. april, 18. mai, 
15. juni

MJØNDALEN KIRKE

Mjøndalen og 
Nedre Eiker 
menigheter

Vår 2020

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 / te er inkludert 
i prisen. Kl. 12.00-12.45 er det sangstund.

VÅRENS DATOER: 
23. januar, 20. februar, 19. mars

og 23. april

Juletrefest 
for damer

Vi gjentar suksessen med 
å arrangere juletrefest for damer 

i alle aldre 
Mandag 06. januar 2020 

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
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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

BABYSANG

T
H
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M

AS BILDEHJØRNE

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

Program Våren 2020
Torsdagene 

??

Andakt, fellessang, bevertning og 
utlodning.

Møtene begynner kl. 11.00.
Velkommen til en hyggelig 

formiddag.
Arr.: Nedre Eiker menighet

Velkommen 
til formiddagstreff på 

Solberg kapell Fredtun

Nedre Eiker menighetssenter og Solberg kapell Fredtun passer ypperlig 
til å leie for barnedåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær og jubileer.
Nedre Eiker menighetssenter har plass til dekket bord for ca 90 personer.
Solberg kapell Fredtun har et lokale med plass til dekket bord for ca. 50 
personer. Kapellet egner seg også til foredrag eller liten konsert. 
Det er to små rom i 2.etg. som kan brukes som atelier, systue, skriverom eller 
til en liten klubb på 6-10 personer.
Kontaktperson er  Gunn Zahl. Tlf.  984 30 791
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l 21. september 
19. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiemesse
Innsettelse av ny kapellan
Kirkekaffe på menighetssenteret

STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! 

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

Alt i 
trykksaker!
Ring 920 58 648

TLF. 32 87 62 47

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

Send ditt bidrag 
til kontonr. 
2220.31.04980 eller 
VIPPS 79522

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

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

MenigHetsfest 
søndag 15. september kl. 18.00

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

STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! 
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Det kan du hjelpe oss med. 
Ta kontakt. 
Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.
Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

Alt i 
trykksaker!
Ring 920 58 648

TLF. 32 87 62 47

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

Send ditt bidrag 
til kontonr. 
2220.31.04980 eller 
VIPPS 79522

Stiftelsen Verkstedet
Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

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

MenigHetsfest 
søndag 15. september kl. 18.00

Vi starter med gudstjeneste i Nedre 
Eiker kirke kl. 18.00 med påfølg-
ende fest på menighetssenteret.
Mer informasjon kommer.
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Er det noen som har 
hvite duker, små og store, 
som ikke brukes lenger?

Vi er takknemlig om  vi kan få 
overta disse til bruk på Solberg 
kapell Fredtun og Nedre Eiker 
Menighetssenter.
Kontaktperson er Gunn Zahl.
Tlf. 984 30 791.
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Slekters gang

  
Nedre Eiker menighet

Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 98 91 20 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no
Kontortid: Mandag-fredag, kl. 10-14

 Driftsleder gravpl.
 Robert Jonassen
 Mobil: 488 93 878
 E-post: 
rj793@kirken.no

Gravplassarbeider
Svenn Ivar 
Skårerverket
Mobil:
E-post:
Ss323@kirken.no

Konsulent på 
kirkevergekontoret
Merete Lange
Kontor: 32 98 91 34
Mobil: 454 66 758
E-post: ml346@kirken.no

Kirketjener og   
gravplassarbeider 
Toril Schou Moe
Mobil: 488 68 529
E-post: 
tm255@kirken.no

Menighetssekretær 
Ina Bråthen Bjerke
Kontor: 32 98 91 22
Mobil: 938 03 403
E-post: ib884@kirken.no

Kirketjener
Heidi Tokle Poverud
??

Diakon 
Gudrun Klingsheim
Kontor: 32 98 91 28
Mobil: 909 27 330
E-post: 
gk763@kirken.no 

Redaksjons-
medarbeider
Trond Bollerud
Kontor: 32 98 91 22
Mobil: 478 40 415
E-post: 

trondbollerud@gmail.com ????

Fotograf
Thomas W. 
Røkeberg

Kateket 
Ingeborg Skagestad    
Kontor: 32 98 91 23
Mobil: 482 10 031
E-post: is622@kirken.no

Trosopplærings-
medarbeider
Alexander Glestad
Kontor: 32 98 91 33
Mobil: 975 19 938
E-post: ag226@kirken.no

Leder Nedre  Eiker  
menighetsråd
Ivar Bj. Haare
Kontor: ??
Mobil: 955 29 385
E-post: ivar@haare.

no??

Kantor 
Nils Kristian Bonden 
Kontor: 32 98 91 25
Mobil: 413 13 314
Privat: ????
E-post: nb236@kirken.no

Kirkeverge
Eva Trogstad
Kontor: 32 98 91 27
Mobil: 958 23 082
E-post: et284@kirken.no

Sokneprest 
Ida Etnestad
Kontor: 32 98 91 26
Mobil: 909 55 597
E-post: ie935@kirken.no

OBS: telefonnummer og 
e-postadresser på denne 
oversikten under gjelder 
fra 1.1.2020

DØPTE
Eliana Bekkevold-Andersen
Victor Solheim Grøtterud
Hermine Børud
Melina Kystad Engström
Noelle Kalstrup Måren
Emilian Leander Olsen Eriksen
Elvira Amalie Skjønsberg
Lilly Louice Gulbrandsen
Dennis Svendsen Gundersen
Marley Ludvigsen Løvås
Wendy Sofie Fjellstad
Leon Martinius Fredriksen
Nora Solheim Holm
Luna Emilie Urdal Lund
Thommas Sørdal Thorsrud
Adam Galåen Klausen
Gustav Marker Sjølie
Kasper Skaret
Cayden Scott Aksberg
Nora Sørdal Clifford
Elias Leander Wiig
Sonja Ravndal Botten
Live Buind
Kasper Hansen
Thale Eriksen Stenshaug
Tobias Strand
Frøya Lindenbaum Ruud

Filippa Stensrud Edvardsen
Mateo Pavelin Arnesen
Jenny Hagen Birkely
Loyd Leonard Lauritsen Sjøgren
Oskar Bjørgum
Lucy Bjørnstadjordet
Bianca Michelle Blomsøy-
Andersen
Josefine Solesvik Egge
Sofia Wærstad Nisja
Falk Emanuel Schumann Sageng
Henry William Spæren Kristensen
Lydia Andresen Thoren-nilsen

VIGDE
June Grov Kristiansen og 
Anders Grov Kristiansen
Linda Guldbjørnsen og 
Ken-Esben Guldbjørnsen
Andrea Bye og Vegard Bye
Elise Mariann Helbostad og 
Øyvind Daling
Marianne Wøien Henriksen og 
Thomas Andre Wøien Henriksen
Maria Helene Bremnes og 
Geir Martin Hansen Jensvold
Camilla Ulsund og 
Kenneth Ulsund

Anette Gausen og 
Espen Aleksander Bakken 
Knara Haron Sveum og 
Thomas Sveum
Catharina Anne Monika Janner 
og Halvor Røed Jensen
Marte Sofie Madsen og 
Ulf Adrian Eriksen
Tone Åsen og Hans-Petter Stream

DØDE
Leif Johnny Petersen
Gerd Evelyn Horgen
Solveig Henriette Simensen
Arne Sandum
Bjørn Bergh
Asbjørg Margit Hermansen
Bjarne Gerhard Staalstrøm
Eila Marjatta Andersson
Hans Arne Hansen
Tania Maria Furrevik
Anders Bergem
Asle Dagfinn Aasvoll
Grete Mary Larsen
Odd Charles Gulbrandsen
Randi Fjelde
Svein Horn
Francisco Idelfonso 

Olivia Delgado
Inger Johanne Karlsen 
Else Margit Brandtzæg Westlie
Eli Hansen
Evelyn Marion Kristoffersen
Per Neple
Ottar Hauge Birkeland
Steffen Giseth Martinsen
Eva Amundsen
Terje Bjurstrøm
Randi Wilthil
Theodor Bendiksen
Beate Elisabeth Furulund
Svein Hopen
Andrea Liliana Thomassen
Jorunn Edny Kristiansen
Knut Zakariassen
Svanhild Bentsen
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Søndag er kirkedag!

 1. desember
1. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
”Lys Våken” gruppen medvirker.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: Lysmesse. 
Speiderne medvirker.

 8. desember 
2. søndag i adventstiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Nattverd. Kirkekaffe.

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

 15. desember 
3. søndag i adventstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Nine Lessons and Carols.
Nedre Eiker kirkekor.

 24. desember
Julaften
Nedre Eiker kirke
Kl. 13.00: Familliegudstjeneste
Mikrogospel synger.
Kl. 14.30: Julaftengudstjeneste
NETS synger
Kl. 16.00: Julaftengudstjeneste
Blåsere. Solosang. 

Solberg kapell Fredtun
Kl. 15.00: Julaftengudstjeneste
Solosang.

 25. desember
Juledag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste
Prost Erik Haualand.
Nattverd. Kirkekaffe.

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

 29. desember
Romjulssøndag
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste 
Markering av avslutning av Eiker 
prosti for Nedre Eiker og Mjøndalen 
menigheter.
Prost Erik Haualand medvirker. 

 1. januar
Nyttårsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 12.00: Felles Nyttårs-
gudstjeneste med Mjøndalen 
menighet 

 5. januar
Kristi åpenbaringsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Juletrefest i kirkekjelleren etter 
gudstjenesten.
Dåp. Nattverd. 

 12. januar
2. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Dåp.  Nattverd. Kirkekaffe.

 19. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

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

 26. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Tårnagenter medvirker.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 2. februar
5. søndag i åpenbaringstiden
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Gudstjeneste
Barnesamling under prekenen.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

9. februar
Såmannsssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl.11.00: Familiegudstjeneste
Nedre Eiker Soul Children synger.
Dåp. Nattverd. 

 16. februar
Kristi forklarelsesdag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 23. februar
Fastelavnssøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Tro og Lys gruppen medvirker.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 26. februar
Askeonsdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00. Gudstjeneste
Kirkekoret deltar.

 1. mars
1. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Barnesamling under prekenen.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 8. mars
2. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Tema misjonsprosjektet i Thailand.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 15. mars
3. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00. Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

 22. mars
Maria budskapsdag
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

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

 29. mars
4. søndag i fastetiden
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Mikrogospel synger.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Menighetens årsmøte.

 1. april
Nedre Eiker kirke
Kl 18.00: Fastegudstjeneste
Kirkekoret deltar.

 5. april
Palmesøndag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste 
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
 

Semesterplan vår 2020
Onsdag 8. januar: Første øvelse
Onsdag 22. januar: øvelse
Onsdag 5. februar : øvelse
Søndag 9.februar: VI synger i Nedre 
Eiker kirke kl. 11.00 
Onsdag 19. februar øvelse
Onsdag 4. mars: øvelse
Onsdag 18. mars: øvelse

Søndag 22. mars: Vi synger på guds-
tjeneste i Mjøndalen kirke kl 11.00
Onsdag 1. april: øvelse
Onsdag 15. april: øvelse
Onsdag 29. april: øvelse
Onsdag 13. mai: øvelse
Onsdag 27. mai: øvelse
Søndag 7. juni: 
Vi synger på Torgmesse

Nedre Eiker Soul Children øver i Mjøndalen kirke vårsemesteret. 
Øvelsene starter kl. 18.00 og varer til ca. kl. 20.00. 
Kontingent vår 2020 er kr 200,-. Arr: Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter.
For mer info: www.mjondalenkirken.no/www.nedreeikerkirken.no

Dette er et kor for deg på 4.-7. trinn

Kom og 
bli med! 


