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Blant de første som fikk møte Jesus etter 
oppstandelsen var to menn på vandring 
bort fra Jerusalem i retning småbyen 
Emmaus. Vi vet nesten ingenting om 
dem, bortsett fra at en av dem hette 
Kleopas. De var så nedtynget av det som 
hadde hendt de siste dagene at de ikke 
gjenkjente Jesus da han slo følge med 
dem. Trolig hadde de stått på avstand 
og sett Jesus dø på korset, og vi kan bare 
forestille oss hvordan sorgen blindet 
dem. De trengte tid for å bearbeide de 
veldige inntrykkene. Kanskje var de på 
vei til hjembyen sin, og på veien gikk de 
og samtalte om de forvirrende ryktene 
om at Jesus skulle ha vist seg for noen 
kvinner de kjente. 

Midt i denne forvirringen gjør de noe 
veldig lurt. De vandrer og de samtaler. 
Den som vandrer kommer alltid videre. 
Noen ganger er det på en landevei, andre 
ganger over en åpen bibel eller i samtale 
med mennesker vi har tillit til. Det er 
ikke sikkert at man fra begynnelsen av 
kjenner igjen Jesus. Mange har opplevd at 
det tar litt tid før man får opp øynene for 
hvem han er. Men når en ser seg tilbake, 
oppdager en ofte spor av at han var der 
også da alt så mørkt og håpløst ut. 

Da Jesus plutselig dukket opp lys levende 
og møtte disiplene bak stengte dører, 
trodde de at han kom til dem utenfra, 
for så å forlate dem igjen. Sannheten er 
at han var der hos dem hele tiden. De 
så det bare ikke. Men noen få ganger 

var det som om han tente lyset for at de 
skulle se ham på samme måten som før. 
Så ble lyset slukket igjen, men samværet 
fortsatte – ikke i mørket, men i troens lys. 
De to Emmaus-vandrerne insisterte på 
at Jesus skulle bli hos dem da det led 
mot kveld. Og da de satt til bords og han 
brøt brødet og ga dem, ble øynene deres 
åpnet så de kjente ham igjen. Hvor mange 
mennesker som har kjent Jesus igjen for 
første gang når de tok imot brødet og 
vinen i nattverden, vet bare Gud. 
Du kan sikkert kjenne deg ensom og 
forlatt iblant, men sannheten er befriende; 
om du ser han eller ikke, er Jesus Kristus 
med deg alle dager inntil verdens ende.

  Jan Otto Myrseth, 
biskop

Andakten
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I 77 år har Nedre Eiker menighetsblad nådd de fleste husstandene i bygda. 
Fram til 1995 var bladet felles for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. 
Fra nevnte årstall har Mjøndalen menighet hatt sitt eget blad, «Sør for elva» 
mens «Nedre Eiker menighetsblad» dekker Krokstadelva og Solbergelva.
Bladet kommer med tre nummer i året, er på 16 sider, i farger og har et opplag 
på 5600 eksemplarer. 

Siden 2007 har man kunnet lese bladet på menighetens hjemmeside, 
og det er en lydutgave for blinde og svaksynte. Årganger tilbake til 2017, 
kan man finne på menighetens hjemmeside.

I Nedre Eiker har vi ikke undersøkt hvor mange som leser menighetsbladet. 
Vi får imidlertid tilbakemeldinger på at interessen for bladet er høy, og at det 
blir lest av langt flere enn man skulle tro. Menighetsbladet fyller utvilsomt 
et behov i lokalsamfunnet. Av den grunn er det viktig å holde en linje som 
inkluderer og vekker interesse hos de fleste innen Nedre Eiker menighet.

For å bringe menighetsbladet ut til husstandene, er det nødvendig med 
frivillige som teller opp og fordeler bladene til rodene og ombærere som 
gjør siste del av jobben. Vi er faktisk helt avhengig av deres hjelp og interesse, 
men vi trenger flere. Dette året har noen roder ikke fått bladet fordi vi har 
manglet ombærere. Det er bare å melde seg! Dessverre når vi ikke alle. 
Svært få som har postboks eller bor i blokk, får bladet.

Vi har fått reaksjoner på at menighetsbladet er «reklame». 
Vi har undersøkt dette og kan svare det ikke er tilfelle.
Til slutt: Stor takk til alle, absolutt alle, som hjelper oss med å holde 
menighetsbladet i gang.

Redaksjonen i 2022 har vært: Fra staben, Ina Bråten Bjerke og Andreas 
Aspeland Svalheim. Fra menighetsrådet, Jan Erik Ødegård og Trond Bollerud. 
Sistnevnte var permittert det siste halvåret.
Fotograf: Thomas Røkeberg.
Grafisk produksjon: Eikertrykkeri AS.

Som alle tidligere år, er vi avhengig av 
frivillige gaver. Det er dessverre slik at 

bladet går med stort underskudd. 
Vi er helt avhengig av givere og takker 
alle som støtter bladet økonomisk. 

Du kan bidra på flere måter: 
1) Kontonummer 2220 31 04980 
2) Øk bidraget ved kollekt i kirken
3) Vipps til nummer 79522,
Merk med Nedre Eiker menighet.

Palmesøndag
Familiegudstjeneste 
Nedre Eiker kirke kl. 11.00

Skjærtorsdag 
Felles kveldsgudstjeneste fra 
Mjøndalen kirke kl. 18.00. 

Langfredag 
Gudstjeneste 
Nedre Eiker kirke kl. 11.00

Påskeaften
Påskenattsmesse 
Nedre Eiker kirke kl. 23.00

Påskedag 
Høytidsgudstjeneste 
fra Nedre Eiker kirke kl. 11.00. 

2. påskedag 
Gudstjeneste 
Solberg kapell 
Fredtun kl. 11.00

PÅSKE-
FEIRING 
I NEDRE 
EIKER
MENIGHET
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Et lite knippe av vårens 

konfirmanter!

Foto: Svenn Ivar Skårerverket
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Aspeland Svalheim 
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Nytt fra 
menighetsrådet
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Bli med på Menighets- 
fest 23. oktober!

3

Speidere i bygda 
i 100 år8



NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 1 • 20234

Nedre Eiker 
Gospelkor vokser 
fortsatt
Sommeren 2021 ble Ivar Haare og Gunhild Bonden enige om at 
det var på tide å starte et nytt voksenkor i kirken.
Dette etter at flere hadde ytret savn etter et slikt tilbud. Og det 
var tydeligvis noe mange ønsket å være med på. I desember 
2022 hadde 66 korsangere deltatt på øvelsene, 55 var aktive 
medlemmer.
Men ryktet om et godt fellesskap og inspirerende kormiljø har 
tydeligvis spredd seg, for etter jul har det kommet enda 15 nye 
stemmer inn i koret.

«Vi må snart bygge ut kirken» sier en smilende kirketjener 
Alexander Glestad, som også synger i koret.

Korets dirigent, Gunhild Bonden er opptatt av at det skal være et 
kor med takhøyde. «Her kan du komme selv om du før bare har 
sunget i dusjen, men det er også et sted du kan videreutvikle deg 
som erfaren sanger.»
«Det har blitt et kor med et levende, varmt sosialt miljø, hvor 
man får brukt kroppen, stemmen og hjertet i formidling av 
gospel, pop og salmer. Ikke minst er det et sted man kan skaffe 
seg nye venner i voksen alder. Jeg tror det er mange unge voksne 
som ikke går i kirken hvis de «ikke har noe der å gjøre», men 
som savner et sted hvor man kan kjenne på tro og tvil sammen 
med andre. Vi ser allerede fruktene av dette koret også i resten av 
menigheten, folk engasjerer seg og vil være til nytte. Og de tar 
med seg barn og barnebarn på bl.a. SUPERMANDAG og andre 
aktiviteter. Det vokser, gror og blomstrer i Nedre Eiker menighet, 
sier Gunhild Bonden.

Det er plass til deg også!
Vi øver tirsdager i Nedre Eiker kirke kl 18-20.

Min salme
STINA FRØVOLL TORGAUTEN

I min oppvekst var jeg mye i kirken. Det var 
søndagsskole og dåpsopplæring. Jeg var med 
i minigospel, barnegospel og ten sing. Og jeg 
var på gudstjenester. Felles gjennom dette var 
at vi sang. Og jeg kunne som oftest sangene. 
Jeg husker godt en påskesalme som jeg likte 
godt. Jeg likte den fordi den var vekselsang. 
Jeg likte den fordi den hadde et språk som jeg 
forsto. Jeg likte den fordi den var billedlig, jeg 
kunne se for meg handlingen. Jeg likte den 
fordi refrenget var enkelt å synge med på, jeg 
kunne synge så høyt som jeg kunne. Jeg likte 
den fordi den gav meg en god følelse. Jeg likte 
den fordi jeg kjente den, og alle andre kjente 
den også – og vi sang den sammen.

Dine hender er fulle av blomster
1 (I) Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte å gi dem til?
(II) Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
(I/II) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

2 (I) Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?
(II) Fra den grav der hans legeme hvilte -
han stod opp, og verden ble fylt med sang.
(I/II) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

3 (I) Dine øyne er fulle av glede. 
Si, hva har de sett for å få slik glans?
(II) De har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gir livet mening og lys hver dag.
(I/II) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

4 (I/II) Nei, det trengs ingen blomster til graven!
Jesus, du stod opp og du bor blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
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Ny sokneprest
Et nytt år har begynt og vi har den glede 
å starte dette året med ny sokneprest. 
Fungerende sokneprest Elling Erichsen 
takket av søndag 22. januar etter ca. 
to år hos oss og går til nye vikarprest- 
oppgaver i Drammen og Lier prosti. 
Søndag 29. januar ble vår nye sokneprest 
Stina Frøvoll Torgauten innsatt av prost 
Øystein Magelssen. Vi ønsker Stina varmt 
velkommen som vår nye sokneprest og 
vi ser fram til mange gode samarbeidsår 
sammen med henne. 

Årsrapport for 2022
Årsrapporten for 2022 er i skrivende 
stund så godt som ferdig og den viser 
at vi har en aktiv menighet, selv etter to 
år med en pandemi som har begrenset 
oss mye. Vi har en grei økonomi, men 
akt iv i tetene  våre  har  behov for
ressurser,  både menneskel ige og 
økonomiske, og vi gjør vårt beste for å 
få midlene våre til å strekke til. Som jeg 
har nevnt før så er et av tiltakene våre 
vårt eierskap i Kirkelig Begravelses-
byrå AS. Her er vi en av seks eiere og 
overskudd fra denne virksomheten vil 
tilbakeføres til eiermenighetene slik at 
vi på sikt kan få styrket vår økonomi. Vi 
eier også Nedre Eiker Menighetssenter 
AS og overskudd her vil også bidra til 
aktiviteter i menigheten. Så min opp-
fordring er – bruk menighetssenteret når 
man har behov for lokaler til sammen-
komst ved dåp, konfirmasjon og minne- 
stunder eller andre aktiviteter og vårt 
begravelsesbyrå når det er behov for det. 
Dette er med på å bidra til vårt arbeid i 
menigheten.

Nye skjermer
Som mange har sett og opplevd så har 
vi nå fått et nytt hjelpemiddel til bruk 
i kirken. Vi har gått til anskaffelse av 
skjermer til bruk under gudstjenestene 
slik at det vil være lettere og enklere for 
oss kirkegjengere å følge med på det som 
skal skje. Skjermene er satt på stativ og 
det er derfor mulig å kunne bruke disse 
til andre aktiviteter også ved at de er 
f lyttbare. Foreløpig så er de som skal 
betjene dette systemet under opplæring 
så bruken av skjermene vil nok variere 
noe, men på sikt kommer dette til å bli 
veldig bra. En stor takk til Sparebanken 
Øst for denne gaven til oss i Nedre Eiker 
menighet.

Menighetsbladet
En viktig del av vårt arbeid er å få ut 
informasjon til menigheten om våre 
aktiviteter og et av virkemidlene her er 
vårt menighetsblad. Vi ønsker å ha et 
blad som bidrar til god informasjon om 
hva som skjer i menigheten. For å få til 
dette må man ha gode medarbeidere som 
er glade i å skrive og formidle informasjon 
om hva som foregår i menigheten. Vår 
trofaste redaksjonskomite, som til nå 
har utført dette på en meget god måte, 
ønsker å trekke seg tilbake da det er nye 
oppgaver som nå tar over. Vi ønsker nå å 
se muligheten til få etablert en redaksjons-
komité som kan drive menighetsbladet 
videre uavhengig av menighetsrådet. 
Tanken er at medlemmene i redaksjons-
komiteen skal jobbe med menighetsbladet 
og ha fullt ansvar for dette og ikke være 
opptatt med andre oppgaver i menigheten. 
Er det noen som glade i å skrive og kunne 
tenke seg å bidra til å holde menighets-
bladet i gang så ta kontakt med oss. Kom 
innom menighetskontoret for mer infor-
masjon eller ta kontakt med oss på mail 

eller telefon. Kontaktinformasjon finner 
du på en av de siste sidene i menighets- 
bladet.  

Frivillighet
En menighet kan ikke fungere uten en 
fast gjeng med frivillige som deltar i 
forbindelse med alle aktivitetene som 
foregår i menigheten. Det er alltid plass 
til flere som ønsker å delta innenfor våre 
aktiviteter og vi ønsker nye frivillige 
velkommen. Vi er så heldige å ha rundt 
150 frivillige med oss i de forskjellige 
aktivitetene som pågår gjennom året. En 
stor takk til de som stiller opp og hjelper til. 
En riktig god påske og en flott vår ønskes 
dere alle fra menighetsrådet.

  Øystein Moursund
Menighetsrådsleder

Menigheten
NYTT FRA

Åpen kirke 
TORSDAGER  11-13
Her kan du lytte til musikk, 
be eller bare sitte i stillhet. 

DATOER: 
30. mars 
13., 20. og 27. april 
4., 11., og 25. mai 
1. og 8. juni
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MARS
Lørdag 25. mars kl. 14.00 i Mjøndalen kirke:
Musikkhalvtime med  unge talenter

Sang og musikk ved Sigrid Haave 
Reknes, Matheo Ellefsen Stærkeby 
og Jostein Dalebø,
Fri entré, men mulig å gi en gave 
til kulturutvalgets arbeid (Vipps 
el. kontant) Arr. Kulturutvalget i 
Mjøndalen menighet.

APRIL
Søndag 23. april kl 19.00 i Nedre Eiker kirke:
Vårsang med Nedre Eiker kirkekor
Vi synger og lytter til sanger og tekster knyttet 
til våren. Fri entre. En gave til kulturarbeidet tas imot med 
takk. Arr.: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet

MAI
Lørdag 13. mai kl. 14.00 i Mjøndalen kirke:
Konsert i anledning nasjonaldagen, 17. mai.
Vanessa Camarena, sang. Koret Vox 
Egeri, Eirik August Breivik, dirigent 
og klaver. Jostein Dalebø, orgel 
og klaver. Entré: 100.- ved 
inngangen (Vipps el. kontant) 
Arr. Kulturutvalget i Mjøndalen 
menighet

JUNI
Lørdag 13. mai kl.14.00 i Mjøndalen kirke,
Fredag 9. juni kl. 19.00 i Mjøndalen kirke:
Sommerkonsert med NETS

Ungdommelig konsert 
med varierte sanginnslag.
Kor, solister og band.
Arr.: NETS

Søndag 11. juni kl. 14.00 på Mjøndalen torg: 
TORGMESSE
Felles friluftsgudstjeneste for Mjøndalen og Nedre Eiker 
menigheter. Menighetens frivillige, ansatte, kor, musikere 
og gjester.Kirkekaffe på torget etter gudstjenesten.

Fredag 16. juni i Nedre Eiker kirke:
Sommerkonsert med Nedre Eiker Gospelkor
Gospelkoret med sin dirigent Gunhild Bonden gir oss en 
flott musikalsk sommeropplevelse.

Mer informasjon om klokkeslett og program 
kommer senere 
Følg med på www.nedreeikerkirken.no
Arr: Kulturutvalget i Nedre Eiker menighet i samarbeid 
med Nedre Eiker Gospelkor.

Kulturkalender
VÅREN 2023

Påskegåte 
Hva er dette:
Du kan stikke deg på det
Du kan drikke det
Du kan kle deg med det

Det sammensatte 
svaret skal bli noe 
å spise.

Finner du ikke ut av det?
Se svaret nederst på
baksiden.
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Annenhver mandag myldrer det av 

unger og foreldre i kirkekjelleren. 

SUPERMANDAG ble etablert høsten 

2022 og ca 25 barn og tilhørende 

foreldre møtes for å spise pølser, leke, 

bli kjent med kirken og Gud, og synge 

sammen.

MikroGospel og Kirkeklubben ble slått 
sammen, og resultatet har blitt mange 
glade barn som gleder seg til mandag.

Her er alle barn i alderen 3-9 år velkomne. 
Vi møtes fra kl. 16.30 og spiser pølser frem 
til kl. 17.15, så er det aktiviteter og kor frem 
til kl. 18.00.

Denne våren er det også er prøveprosjekt 
å legge Soulchildren under SUPERMAN-
DAGparaplyen, det vil si at dere kan være 
i et miljø fra barnet ditt er 3- 13 år. 

SUPERMANDAG ledes av vikarierende 
menighetpedagog i Mjøndalen menighet 
Ingrid Bovim og trosopplærer i Nedre 
Eiker Gunhild Bonden.

Vi gleder oss til å se dette miljøet spire og 
gro, og håper det blir et opplegg som kan 
leve i mange år fremover.

BLI MED PÅ

Jeg skulle så gjerne
ha hørt stemmen din

hørt deg synge
Lillebrors vise bare for meg

hørt deg spille på gitaren
sett fingrene dine leike seg
over strengene, mens du

smilte til meg med øynene
og sang

det kan bare lillebror
og bare, bare han

Bare vent du, Bestefar,
snart skal jeg finne opp

en helt ny mobil
og hvis Gud 

kunne sørge for dekning
skulle jeg ringe til deg

i Himmelen
så jeg kunne få høre stemmen din

høre deg synge og spille
og hvis jeg hørte englene synge med

ville jeg være helt sikker
på at du har det bra

  
Hilsen Lillebror

  Reidar Lund

Kjære Bestefar

Hjemmestrikkede og  
heklede dåpskjoler 
og dåpsluer til leie

Ta kontakt med Henny Solberg Haugen
Tlf: 97121838
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2. 3.

Det var kantor Nils Kristian Bonden som 
lenge hadde sett behovet for og gikk med 
et ønske om å starte et eget kirkekor i 
Nedre Eiker kirke. Høsten 1992 ble ønsket 
realisert, og han inviterte sangere til å bli 
med.  Det startet som en liten forsanger-
gruppe som snart fikk med flere sangere, 
og ble etter hvert til et 4-stemt, blanda kor.                                                                                                        
Korets formål er å skape et kristent sang- 
og musikkmiljø i Nedre Eiker menighet, å 
arbeide for god menighetssang og å arrangere 
salmekvelder, musikkandakter og konserter.

Kantor Nils Kristian Bonden var 
korets dyktige, trofaste og inspirer-
ende dirigent helt til han gikk av med 
pensjon i 2021. Korets dirigent er nå 
menighetens nye kantor, Runar Reknes, 
som på en meget god måte har tatt 
opp arven etter Nils Kristian Bonden.                                
Dette er koret svært takknemlig for.                                                                                                                                  
Koret besto i mange år av rundt 20 sangere, 
men etter pandemien har antall sangere 
blitt noe redusert. Fortsatt har koret 12 
aktive, motiverte og engasjerte sangere 
som har glød og kjærlighet for guds-
tjenestene i Nedre Eiker kirke. Koret ser 
det som en stor og viktig oppgave å berike 
gudstjenestesangen, og har mottatt mange 
positive tilbakemeldinger for sin innsats.

Nedre Eiker kirkekor har i alle år hatt et 
variert og rikt repertoar og har arrangert 
mange konserter i løpet av sine 30 år.  
Nils Kristian Bonden hadde en stor 
kontaktflate og inviterte med seg mange 
dyktige musikere til korets konserter.                                                                            
I tillegg til de vanlige søndagsguds-
tjenestene, har korets faste oppgaver 
vært å delta på konfirmasjoner, høytids-
gudstjenestene 1. juledag, 1. påskedag og 
1. pinsedag samt allehelgensdag og på 
«nine lessons and carols»  før jul hvert år.                                                                                               

Kantor Nils Kristian Bonden var også 
en dyktig komponist og hadde et nært 
og fruktbart samarbeid med Trond 
Bollerud, som er både salmedikter og 
sanger i koret. Deres samarbeid har 
gitt koret flere vakre salmer som koret 
fortsatt har stor glede av å fremføre.                                                                                                     
Koret har også hatt ønske om å besøke 
og å samarbeide med andre kor og 
menigheter i lokalmiljøet. Særlig kan 
nevnes samarbeidet med kantor Jostein 
Dalebø i Mjøndalen menighet.  Dette har 
gitt koret både utfordrende og givende 
oppgaver i alle år.                    

Torggudstjenestene på torget i Mjøndalen 
har Nedre Eiker kirkekor deltatt på flere 
ganger. Koret har tidligere markert sine 
5, 10 og 20 år, men pga. pandemien ble 
det ikke mulig å markere 30-årsjubileet 
i 2022. Koret ønsker derfor en markering 
i 2023 og har planer om en jubileums-
konsert i november i år. I den forbindelse 
inviteres spesielt gamle medlemmer 
velkommen til å delta. Nye sangere 
ønskes også varmt velkommen. Koret har 
et trivelig og humørfylt miljø og øver hver 
onsdag i Nedre Eiker kirke fra kl. 18.30 til 
kl. 20.30 med en kort kaffepause.           
                                                                                                                           
Interesserte kan gjerne ta kontakt med 
korets leder Margrethe Renaa, 
mobilnr. 97 72 78 80 eller kantor Runar 
Reknes, mobilnr. 41570216

Nedre Eiker kirkekor gratuleres med 
sitt 30-årsjubileum og ønskes riktig 
lykke til med den planlagte jubileums-
konserten i november.  Det er et ønske 
at kirkekoret fortsatt kan være til 
glede for menigheten vår i mange år 
framover.

Nedre Eiker kirkekor 30 år!

Foto: Svenn Ivar Skårerverket
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Søndag 7. mai kl. 10.00 og 12.30: 
Albert Ingason Sommerstad
Camilla Themte
Cassandra Kristoffersen Syvaldsen
Eivind Baklid Olsen
Ella Sofie Tunja Haagensen
Emilie Wernersen Gjertsen
Hedda Tennebø
Haakon Borgersen Holst
Joachim Andre Holm
Josefine Collett-Østensen
Josefine Våge Sandvold
Kaisa Seim Krogh
Kaja Christiansen Vang 
Leon Trentadue
Linda Aelia Farah 

Linnea Heen Fjeldheim
Liam Lundgreen Kristiansen
Magnus Nordby Røren
Marthe Gjerde
Mia Aurora Korsgården Høgalmen
Mille Brox-Nikolaysen 
Oliver Sjølie Morken
Oscar Mathisen
Rochelle Angel Malixi
Sondre Næsset Hansen
Thea Malene Nedberge Johansen

Lørdag 13. mai kl. 10.00 og 12.30:
Christiane Holst Johansen 
Eda Marie Halseth
Emil Johan Hereid Arnesen
Filippa Jellum Skjønberg

Hanna Skram Johansen 
Ida Henriksen
Jens Arne Johnsrud
Kevin Nicolay Vik
Louise Obbekjær Hansen
Mats Syvertsen Kleven
Philip Alexander Hansen-Eriksen 
Richard Lesteberg With 
Stine Brurberg Veberg
Theo Leander Ek Kristensen

Søndag 14. mai 
kl. 10.00 og 12.30:
Andreas Tollefsen 
Bertine Moen Johansen
Elias Nilsen
Fredrik Lande Skretteberg 
Ida Løkken-Christoffersen
Jenni Rustad 
Katie Aakvik
Leah Iselin Kristoffersen
Lukas Knigge 
Malin Alvim Bentsen 
Malin Burud 
Mari Green Kopstad 
Martin Bay-Grøstad
Martin Skjørdal Bommen
Mathilde Albrecht Olsen
Selma Haugvoll
Stella Horn Husmo 
Tuva Hole Bentsen
William Eugen Teige Grosvold

Konfirmanter i
 Nedre Eiker kirke

Våren 2023

Foto: Svenn Ivar Skårerverket

BILDEHJØRNEHJØRNE
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Thomas W. Røkeberg er ivrig hobby-
fotograf. Motivet denne gang er 
vårens første hestehov.
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Hei, og velkommen inn! sier Anne 
Aanestad. Vi har kommet på besøk for å 
snakke med henne om kvinneforeningen  
Gustavas etterfølgere, til daglig bare kalt 
«GUSTAVA». Anne er en av initiativ-
takerne til foreningen, og en av dem som 
fortsatt drar i tråder for å holde foreningen 
i gang.

Når startet denne foreningen? spør vi.  – 
Ideen kom på senhøsten 2009, da noen 
damer fra kirkekoret var samlet, forteller 
Anne. Vi ønsket oss en sosial møteplass, 
åpen for alle damer. Samtidig ønsket vi å 
drive med noe meningsfylt. Foreningens 
første møtet var 3. desember 2009. Det 
første målet vi jobbet mot, var å utstyre 

den nye kirkekjelleren med servise i 
forbindelse med kirkens 150-årsjubileum 
i 2010. Første julemesse ble avholdt før jul 
2010. Den ga inntekt nok til både middags- 
og kaffeservise til kirkekjelleren. 

Hvorfor navnet «Gustava»? spør vi. Anne 
forteller:  – Gustava Kielland startet den 
første kvinneforeningen i Norge. Hun var 
prestefrue på Finnøy den gangen. Men vi 
oppdaget at hun også hadde lokal tilknyt-
ning til vårt område - hun vokste opp på 
Kongsberg, og hadde en onkel og tante 
på Stenseth i Krokstadelva. Lille Gustava 
Kielland var på ferie på Stenseth flere uker 
hver sommer i oppveksten. Så da syntes vi 
at hun hørte litt til her hos oss også! 

En annen ting var at Gustava Kielland 
var opptatt av å hjelpe fattige barn. Vi i 
kvinneforeningen Gustava ønsker å følge 
henne i dette, og gi vår støtte til noen som 
har det vanskelig i vårt område. Vi hadde 
julemesser hvert år helt fram til og med 
2019. Overskudd ble gitt til ulike formål, 
og ulike prosjekter i nærområdet, blant 
annet Frelsesarmeen, Bymisjonen og vår 
egen menighet. Det er viktig for oss å bidra 
litt i vår egen menighet også.
Så kom koronapausen! Etter den hadde 
damene lyst til å prøve noe nytt. Nå har 
vi arrangert Gustavas hyggekafé noen 
ganger, og tenker å fortsette med det ca. 

en gang i halvåret. Vi baker kaker og selger 
kaffe og vafler i kafeen. I tillegg selger vi 
lodd. Dette gir litt inntekt som vi kan gi 
til nye formål. I tillegg fungerer kaféen fint 
som et sosialt treffsted, og folk hygger seg. 
Vi pleier å sørge for litt underholdning 
også i løpet av kafeens åpningstid. Neste 
hyggekafé er torsdag 13. april kl. 18 - 20 på 
Menighetssenteret. Da er alle velkommen 
– menn også, ler Anne.

I tillegg til møter og hyggekafeer, har vi 
gjort en del annet sosialt i foreningen vår 
også – hytteturer, andre overnattingsturer, 
noen dagsturer, juletrefester, ut og spise 
sammen, osv. Det sosiale er viktig!

Hvem kan bli med i foreningen? – Alle 
damer! svarer Anne spontant. Her er ingen 
aldersgrenser, og ingen krav – det er bare 
å komme som du er! Noen av damene er 
glad i håndarbeid, men dette er IKKE noe 
krav! Det er flere i foreningen som ikke 
driver med håndarbeid også. Alle kan 
gjøre det de selv liker. Du behøver ikke 
bidra med noe! Alle skal ikke være like! 
sier Anne. Og informerer om at dersom du 
er interessert i å bli med i Gustava, kan du 
kontakte henne på telefon 91641185 – eller 
Gunnlaug Bollerud på tlf. 95020469. 

Velkommen skal du være!

 

Kvinnekvelder for flyktninger og innvandrerkvinner

Bli med i kvinneforeningen 
«GUSTAVA»

På kveldene møtes kvinner med ulik tro og kulturell bakgrunn. 
Vi har et tema på hver samling, men snakker også om det som berører oss til enhver tid.

Denne våren har vi disse temaene:  Årstider • Vinter i Norge og hjemlandet 
 • Påske og høytidstradisjoner • Vår og naturen om våren • 17. mai og demokrati • Sommer, (Utflukt)
Tirsdager kl 17.30 - 19.30 på Nedre Eiker menighetssenter.
Datoer: 25. april - 23. mai - 20. juni
Vil du vite mer? Kontakt Diakon Gudrun Klingsheim, tlf 90 92 73 30 - E-post: gk763@kirken.no
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KONTAKTPERSON:
Trosopplæringsmedarbeider

Gundhild Bonden
Tlf: 32 98 91 33 - epost: gb662@kirken.no

Bærer du på en sorg? 
Den Norske Kirke i Drammen 
tilbyr sorgstøtte for deg som 
har opplevd å miste din 
ektefelle/livsledsager.

Gjennom året arrangerer vi 
«Lunsj for etterlatte» cirka én 
gang i måneden. Lunsjsamlingene 
er uformelle og består av lunsj 
og samtale rundt sorg, savn og 
veien videre. Vi samles i Strømsø 
menighetshus, Knoffs gate 2

Datoer for våren 2023:
Onsdag 19. april
Onsdag 10. mai
Samlingene ledes av diakonene 
Ivar Nygård og Gudrun Klingsheim.
For spørsmål: Gudrun: 90 92 73 30
Ivar: 907 00 370
Velkommen!

Lunsj for 
etterlatte

På Nedre Eiker Menighetssenter
Hver torsdag 

(følger skolens ferier) tom 11/5. 
For barn 0-1 år i følge med foresatt.

Samlingene starter med lunsj kl. 11.30. 
Ta med nistepakke. Kaffe/te serveres. 

Kl. 12.00-12.45 er det sangstund.

 

 

Supermandag 
Mikrogospel & Kirkeklubben 

Kl. 16.30. 
20/03, 17/04, 
15/05, 29/05

Familiemiddag, kor og klubb.
Nedre Eiker kirke. Passer for barn 3-9 år

KONTAKTPERSON:
Trosopplæringsmedarbeider

Gundhild Bonden
Tlf: 32 98 91 33 - epost: gb662@kirken.no

Gustavas 
etterfølgere 

Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere 
møtes annenhver torsdag (oddetall) på 

Menighetssenteret kl. 19.00. 
Sosialt samvær med snakketøy og 

strikketøy i en skjønn forening.
16. mars, 30. mars, 27. april, 11. mai 

og 25. mai 

Gustavas Hyggekafé 13. april 
Åpen for alle, kl.18 merk tiden. 

08. juni: Sommertur
KONTAKTPERSONER:

Anne Aanestad - 916 41 185
Gunnlaug Bollerud - 950 20 469

Nedre Eiker 
Soul Children 

29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6.
KONTAKTPERSON:

Trosopplæringsmedarbeider
Gundhild Bonden

Tlf: 32 98 91 33 - epost: gb662@kirken.no

 

Nedre Eiker 
Ten Sing 

Øver hver fredag kl.18-21. 
Mjøndalen kirke. 

Passer for 13-18 år
KONTAKTPERSON:

Marte Kinserdal
epost: mk459@kirken.no

 
Kirkevalget 2023 Valg i kirken 
gjennomføres hvert fjerde år, og i år 
er det valgår, og valgdag er  
11. september.

 
Språk-kafé
For deg som ikke kan norsk fra 
før eller som kan snakke litt norsk.
Vi møtes på mandager kl 12-14 på 
Nedre Eiker menighetssenter disse 
datoene:
17. og 24. april,
8. 15. og 22. mai,
5. 12. og 19. juni.
Vil du vite mer? 
Kontakt: Diakon Gudrun Klingsheim 
Tlf: 90 92 73 30  - gk763@kirken.no
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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

Formiddagstreff 
på Solberg kapell

Fredtun

Utleie av lokaler

Vår 2023

Torsdag 30. mars kl. 11-13
Torsdag 27. april kl. 11-13
Torsdag 25. mai kl. 11-13
Torsdag 22. juni kl. 11-13

Andakt, bevertning, utlodning.
Velkommen!

T
H

O
M

AS BILDEHJØRNE

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
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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.

Kontakt oss: 
Strømsø Menighetshus, Knoffsgate 2, 3044 Drammen

Tlf: 32 89 05 45 - post@kirkeligbegravelsesbyra.no

Et menighetseiet 
begravelsesbyrå 
med rimelige priser
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Annonse 9,2 x 6,2 – Ett innrykk (nr. 1-2022) – 700 kr.  

 

 

 

PPaalleetttteenn  
rreessttaauurraanntt  

Flisveien 4B 
3055 Krokstadelva 

 

www.palettenrestaurant.no 
 

Tlf 32876620 
Tlf 48242616 

 
 

 

Annonse Paletten restaurant – 9,2 x 6,2 – Tre innrykk (alle nummer i 2022) – kr. 1500,- 

 
Vi tar på oss alle type oppdrag utomhus!  

Ingen jobb er for liten eller for stor for oss!  

 

Annonse Velstelt Hage – 9,2 x 6,2 - alle tre nummer i 2022. 

Pris: Kr. 1480 for tre innrykk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

         Drammensveien 18, 3050 Mjøndalen. Tlf. 32 87 80 24 
 

      
  
  
  

VVii  hhjjeellppeerr  ddeegg  
mmeedd  aalltt  aavv  
bblloommsstteerr  ttiill  ssoorrgg  
oogg  gglleeddee..  

 

 

Annonse Kamille Blomster – 12,3 x 4 cm (hvis dette er et mulig format?) 

Tre innrykk – Kr. 1 500,-  

 

 

 

Hvis umulig format, er dette et alternativ (samme antall og pris) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVii  hhjjeellppeerr  ddeegg  mmeedd  aalltt  aavv  bblloommsstteerr  
ttiill  ssoorrgg  oogg  gglleeddee..  

Drammensveien 18, 3050 Mjøndalen. Tlf. 32 87 80 24 
 

HVA MED EN ANNONSE I MENIGHETSBLADET?
Nedre Eiker menighetsblad kommer med tre nummer i året og blir 
distribuert til 5600 husstander i Krokstadelva/Solbergelva.
Siden bladet når et så vidt stort publikum, er det kanskje vel verd med 
en annonse i bladet for din bedrift/ditt foretak?
Prisen pr. annonse er nå fra kr 300,-

 

 
 
 
 

Tannlege  
Ole Tellefsen 

 
32 87 05 55 

Gamle Riksvei 162 A 
3058 Solbergmoen 

 

 

Annonse 6 x 6 cm – 3 innrykk (alle nummer i 2022) – 950 kr. 

Vi ønsker oss flere rodebærere!
Nedre Eiker menighetsblad blir delt ut av frivillige.
Nå trenger vi sårt fler som kan trå til. 
Ta kontakt med Ina på: 32 98 91 22 eller e-post: ib884@kirken.no
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 Maria Budskapsdag 
Søndag 26. mars
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Menighetens årsmøte
Nedre Eiker kirke
Kl. 19.00: Gudstjeneste.
Tro og Lys-gruppen medvirker.

 Palmesøndag  
Søndag 2. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste

 Skjærtorsdag 
Torsdag 6. april
Mjøndalen kirke
Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste 
med Mjøndalen menighet

 Langfredag 
Fredag 7. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Langfredags-
gudstjeneste felles med 
Mjøndalen menighet

 Påskeaften 
Lørdag 8. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 23.00: Påskenattsmesse

 Påskedag 
Søndag 9. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

 2. påskedag 
Mandag 10. april
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 2. søndag i påsketiden  
Søndag 16. april
Nedre Eiker kirke
Kl 11.00: Gudstjeneste

 3. søndag i påsketiden  
Søndag 23. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste

 4. søndag i påsketiden  
Søndag 30. april
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste
Tro og Lys-gruppen medvirker

 5. søndag i påsketiden 
Søndag 7. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjenester

 Lørdag 13. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjenester

 6. søndag i påsketiden 
Søndag 14. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 10.00 og 12.30: 
Konfirmasjonsgudstjenester

 17. mai – Onsdag 17. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 08.30: Bautabekransning
Kl. 08.45: Festgudstjeneste

 Kristi himmelfartsdag  
Torsdag 18. mai
Solberg kapell Fredtun
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 Søndag før pinse 
Søndag 21. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 Pinsedag 
Søndag 28. mai
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste

 Treenighetssøndag 
Søndag 4 juni
Bjørkedokk 
Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste

 2. søndag i treenighetstiden  
Søndag 11. juni
Mjøndalen torg
Kl. 14.00: Felles torgmesse med 
Mjøndalen menighet

 3. søndag i treenighetstiden  
Søndag 18. juni
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 4. søndag i treenighetstiden  
Søndag 25. juni
Nedre Eiker
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 5. søndag i treenighetstiden  
Søndag 2. juli
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 6. søndag i treenighetstiden 
Søndag 9. juli
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 7. søndag i treenighetstiden 
Søndag 16. juli
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 8. søndag i treenighetstiden 
Søndag 23. juli
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 9. søndag i treenighetstiden  
Søndag 30. juli
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 10. søndag i treenighetstiden 
Søndag 6. august
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 11. søndag i treenighetstiden 
Søndag 13. august
Mjøndalen kirke
Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste med 
Mjøndalen menighet

 12. søndag i treenighetstiden 
Søndag 20. august
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

 13. søndag i treenighetstiden 
Søndag 27. august
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: Gudstjeneste

Endringer kan forekomme. Sjekk 
nettsiden www.nedreeikerkirken.
no og facebook

Søndag er kirkedag!

 
 

                                                                  Døgnvakt: 45 21 20 00 
                                                                  www.personliggravferd.no 
                                                                  Strandveien 39-41, 3050 Mjøndalen 
 
 

 Lokalt og familiedrevet  
 begravelsesbyrå 
 

 Over 25 års erfaring 
 Distriktets laveste priser 
 

 Stor utstilling av gravsteiner 
 

 Gratis parkering 
 Rullestolvennlig 

 

 

Kjenn din 
menighet -
les menighetsbladet!
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Nedre Eiker menighet

Driftsleder/ 
gravplassforvalter
Robert Jonassen
Kontor: 48 89 38 78
E-post: rj793@kirken.no

Kirketjener
Sigrid Haave Reknes

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

Stabsleder 
Ina Bråthen Bjerke
Kontor: 32 98 91 22
E-post: ib884@kirken.no

Kirketjener
Heidi Tokle Poverud

Trosopplærings-
medarbeider
Gundhild Bonden
Kontor: 32 98 91 33
epost gb662@kirken.no

Kirkeverge
Svein Askekjær
Arbeid:  32 98 91 00
E-post: 
sa727@kirken.no

Sokneprest
Stina Frøvoll Torgauten 
Kontor: 32 98 91 26
E-post: st692@kirken.no 

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

Kateket 
Marte Kinserdal
Kontor: 32 98 91 23
E-post: 
mk459@kirken.no 

Redaksjons-
medarbeider
Trond Bollerud
Kontor: 32 98 91 22
E-post: 
trondbollerud@gmail.
com

Fotograf
Thomas W. 
Røkeberg

Kapellan
Andreas Aspeland 
Svalheim
Kontor: 922 14 237 
E-post: aa553@kirken.no

Leder Nedre Eiker  
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Livets gang

Døpte
Chrisander Aag
Isak Hillestad
Johan Sedenius  Skinstad
Mikkel Buind
Iver Burud Baksvær
Hermine Gunnarsrud
Vivian Eline Orsteen
Solveig Anne Janner Røed
Elinor Tønnesen
Gustav Halvorsen Engebretsen
Josefine Marie Pedersen Skatrud
Louis Bergmann
Johannes Sund Eidsmoen
Theo Hansen Myhre

Døde
Svea Pauline Grøstad
Åge Kopperud
Astrid Randi Holestøl
Astrid Avdal
Arvid Gabrielsen Hellum
Kjellaug Severine Johannessen
Einar Kristoffer Finsrud
Grete Opsahl
Gerd Eriksen
Olaf Døvigen
Arvid Hansen
Jan Fjeldseth
Eva Møller
Svein Arild Lunde
Sigrun Alstad
Tore Pedersen
Unni Nilsen
Terje Moen
Harald Eriksen
Liv Odlaug Zachariassen
Karin Eide
Ola Thrana
Knut Eriksen
Mai Irene Antonsen

Tenk, snart vår og sommer! 
Bildet er fra Solbergvannet og Mellomdammen.
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– Pappa må 
være kjempegammel.
– Jaså? Hvorfor tror 

du det?
– Fordi brannalarmen 
gikk da han blåste 

ut alle lysene 
på kaka.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 forskjellige 
musikkinstrumenter. Navnene står fra venstre mot høyre 
og nedover. Klarer du å finne alle sammen?

Finn fem feil!Finn fem feil!
Her gir Jesus brød til fem tusen. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Claudia Chiaravalotti

Finn navn på 10 instrumenter! Finn navn på 10 instrumenter! 

U K U L E L E T I F

S T I F I T R U T U

M R S O T E I B I T

K O N T R A B A S S

Å M Ø R O M A T I A

P B B O M O P Ø M T

O O A M M G I T A R

D N L P E R A S T U

E E L E R Ø N U A T

L A O T F I O L I N

Y F L Ø Y T E K R Å VitserVitser
Så var det 

fyrvokteren som 
fikk sparken. Han 
pleide å skru av 

lyset før han gikk 
og la seg.   

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS

Fa
rg

el
eg

g 
Je

su
s

Fa
rg

el
eg

g 
Je

su
s

Syl-te-tøy


