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Vel møtt i
kirken!

Trenger du kirkeskyss?
Møt opp ved bussholdeplassen
ved Tråkka kl. 10.45.
Oversikt over kirkeskyss
finnes på side 3.

Foto: Anne Paulsen.

Den nye soknepresten....!
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ANDAKTEN
STOR AKTIVITET
Det er stor aktivitet i menigheten om dagen.
Vi kan gratulere Roar Røkeberg som ny
sokneprest og Anne-Kjersti Bakke Holberg
som ny kateket. Renoveringen av kirken går
etter planen. I tillegg besluttet menighetsrådet
i mai å renovere menighetssenteret. Dette blir
mye på en gang, men takket være fleksible
medarbeidere og et energisk menighetsråd er
det absolutt overkommelig.
Menighetssenteret ble bygget på dugnad av
Nedre Eiker Menighet for ca. 30 år siden.

Posisjon
Av Ole Jørgen Sagedal

Det kan ofte være greit å kjenne noen med
posisjon. Har vi noe uavklart i forhold til
kommunen, kan det være trygt å kjenne en
politiker eller en i administrasjonen. Mange
har kommet utenom helsekøene fordi de hadde
de riktige kontaktene. Men de fleste av oss må
klare oss uten særbehandling. Og i et samfunn
som oppleves mer og mer komplisert, tross
alle dataløsninger og forenkling i byråkratiet,
kan hverdagen bli svært krevende for mange
mennesker. Skjemaer må fylles ut og sendes
inn til de riktige tider. Ringer vi til et kontor,
er det snart bare tasting og ’ja’ eller ’nei’ det
dreier seg om. ”Du er nå nummer 32 i køene”.
Da hadde det vært godt å kjenne en saksbehandler personlig.
Er det personlige i ferd med å bli borte? Jo
flere vi blir, jo flere kjenner på ensomhet.
For om vi har naboer og familie, kolleger og
bekjente, sitter ensomheten i hjertet og er oftest svært usynlig. Mange opplever heldigvis
god omsorg når de er i krise eller er i livets
sluttfase. Takk at det finnes profesjonelle
helsearbeidere, som ser mer enn kroppens
lidelse! Likevel er det mange som opplever sin
posisjon lengst nede på samfunnsstigen, og at
ingen har fått øye på dem. Det er ingen å holde
i hånden, ingen å klage sin nød til.
Jesus ble kalt Mester. Han hadde posisjon.
Selv mange av de skolerte og de som folk
bøyde seg for, hadde respekt for denne uskolerte mannen som talte med myndighet.
Og han var en leder. Han var Mester og Herre
for mange mennesker, og fremst i flokken av
tilhengere var tolv disipler. Tolv menn som
selv var opptatt av posisjon. En av dem hadde
en mor, ”hønemor” kaller vi slike, som prøvde
å innynde seg hos Jesus så sønnen skulle få
en fremskutt plass, ikke bare i tiden, men i
evigheten. Og disiplene spurte selv Jesus en
gang: ”Hvem er den største i himmelriket?” Da
kalte Jesus til seg et lite barn, stilte det midt i
blant dem og sa: ”Sannelig, jeg sier dere: Uten
at dere vender om og blir som barn, kommer
dere ikke inn i himmelriket.

nom hele den samme historien har noen valgt
å gi avkall på posisjon og innflytelse. Frans av
Assisi og andre valgte fattigdommen i solidaritet med de mange, og for at ikke noe i denne
verden skulle stå mellom ham og Jesus.
Jesus hadde posisjon. Men han ble fratatt
alt og stilt til spott og spe. Til slutt ble han
vanæret og drept ved korsfestelse. Gjennom
sin fattigdom og fornedrelse åpnet han veien
til himmelriket for alle fattige og hjelpeløse.
Men vi vil helst ha posisjon også overfor Gud.
Vi vil ikke være hjelpeløse. Vi strever med
å hengi oss til noen og erkjenne at vi ikke
fikser, verken livet, døden, eller evigheten på
egenhånd.
Jesus hadde posisjon. Han var utvalgt, sendt
av Gud for å frelse verden. Ingen posisjon er
viktigere. Fordi han er Guds Sønn fra evighet,
er han i posisjon til å føre deg og meg frem
til det evige festmåltid. Hos Gud er det ingen
som skal stilles bakerst i køen. Vi kjenner han
som har posisjon til å lukke oss inn i Guds
rike. ”Han ble fattig for at vi skal bli rike.” Det
er uviktig å ha posisjon i kirken. Men det er
avgjørende å kjenne ham som har posisjon til å
forene oss med Gud Fader i evighet. Amen.

Formålet med renoveringen/utvidelsen er
følgende:
1. Oppgradere bygget til en standard som tilfredsstiller dagens behov. Dette gjelder særlig
sanitære anlegg, ventilasjon og funksjonelle
kontorlokaler som ivaretar hensynet både til
ansatte og besøkende.
2. Tilpasse underetasjen til barnehagedrift for
en toavdelings barnehage for 40 barn. Nedre
Eiker kommune vil leie arealet av menigheten
og ha ansvar for driften av barnehagen.
3. Funksjonelle lokaler vil sikre langsiktige
leieavtaler med Nedre Eiker kommune og
Kirkelig Fellesråd. Dette vil sikre driften av
huset økonomisk og vil ha stor betydning for
fremtidig vedlikehold.
4. Kjøkken og fellesareal oppgraderes slik
at det blir funksjonelt både for ansatte og
leietakere.
Nedre Eiker Menighetssenter AS vil stå for
drift og eierskap, og styret vil det første året
bestå av to representanter fra menighetsrådet
og en fra de ansatte.
Byggearbeidene vil naturlig nok medføre
at det blir improviserte løsninger både i og
utenfor senteret i en periode høsten 2007.
Nærmere informasjon om dette gis underveis.
Vi ser frem til et renovert og funksjonelt menighetssenter både for besøkende, ansatte og
leietakere!
		
Glenn Rhodén
Nedre Eiker menighetsråd

Har du lyst til å hjelpe oss med distribusjonen
av menighetsbladet?
I 30 år har frivillige i menigheten gått med menighetsbladet.
En stor takk til alle ombærere.
Vi trenger flere frivillige.
Har du anledning til å
gå/trimme med menighetsbladet, ta kontakt med
menighetsskontoret
32 27 23 20.

Den satt. For Jesus handlet det ikke om posisjon, d.v.s. det var posisjonen nederst som var
den viktigste. De siste skal bli de første.
Kirken har ikke alltid tatt dette på alvor. Posisjon har hatt altfor stor betydning gjennom hele
kirkens historie. Mennesker med posisjon har
stått i veien for de svake og fattige.  Men gjen-

Det er trivelig å gjøre en innsats for menighetsbladet!

Ledige roder
for menighetsbladet:
2 roder på Solbergmoen
1 rode i Solbergelva
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KOM OG HØR
PETER
HALLDORF

retreat-sted og sammen med noen sørger for
et sted hvor det bes fast og regelmessig flere
ganger om dagen, er hans tro på at fornyelsen
av Guds folk og Gudsrikets framvekst i verden
ikke er menneskeverk, men Guds handling.
Det vi kan gjøre er  å be til Gud for troens
folk og for alle mennesker som er skapt i Guds
bilde og deretter vandre, ledet av Ånden, i
gjerninger som han har lagt ferdige.

er fylt av Ånden og av et brennende ønske
om å fornye kirken og Guds folk og om at
evangeliet skal bli hørt og trodd. Men det er
en forskjell: dagens vekkelsesbevegelser fører
ofte til splittelse og nye menighetsdannelser.
I den gamle kirke kjempet de for fornyelsen
innenfra og forble en del av den sårede og ofte
forfalne kirke.
Bare Gud vet hva som venter oss i oktober,
men la oss be om at Peter Halldorf kommer
fylt av den Hellige Ånd og at vi er åpne og
lar oss fylle til tro og liv og tjeneste av den
samme Hellige Ånd!
			
Jan-Otto Eek

Den svenske pinsepastoren Peter Halldorf
kommer til Nedre Eiker 18. til 21. oktober
i år.
Mest kjent av bøkene hans er ”Drikk dypt av Som et apropos til vår bønn om kristen enhet
Ånden”, ”Ånd og bokstav”,  ”Jomfrumark”og   hevder Peter Halldorf at vekkelsesbevegelsdene i kirkens lange historie og vekkelses”Den brennende kjærlighets ild”.
bevegelsene i vår tid har det til felles at de
Hvem Peter Halldorf er og hva han står for vil
jeg si litt om her.
Peter H. er svensk pinsevenn og vedstår seg
arven fra Lewi Petrus og de gamle lederskikkelsene i svensk og norsk pinsebevegelse.Da
Peter Halldorf var ledende pastor i pinsemenigheten i Bjärka-Säby fikk menigheten et
slott i testamentarisk gave. Dette slottet er
gjort om til et retreatsenter hvor noen mennesker lever i et kollektiv og holder regelmesBesøket varer fra torsdag 18. til søndag 21. oktober
sige gudstjenester og 3 daglige tidebønner. Til
Torsdag møter han det lokale lederskapet (lukket)
dette retreatstedet kan man komme og bo hvis
man har behov for noen dager i stillhet.

PETER HALLDORF KOMMER
TIL NEDRE EIKER!

Peter Halldorfs bøker, forkynnelse og undervisning handler mye om disse temaene:
”Den Hellige Ånd”, ”Stillhet og bønn”, ”Ånd
og bokstav”, ”Det sant kristelige og det sant
menneskelige”, ”Prøv åndene!” og ikke minst
”Troens kilder” og ”Troens røtter”.
Grunnen til at Peter Halldorf har startet et

Fredag kl. 11
Formiddagstreff i Betania
Tema: ”Pinse for alle ”
Fredag kl. 19
Åpent møte i Betania
Tema: ”Guds hemmeligheter”
Lørdag kl. 9.30 – 11
Møte om ”Lokaløkumenikk i Eiker”
med lokale ledere og
Økumenisk fagråd, Tunsberg bispedømme (Lukket)

NÅR DE SOVER...

Alle er barn når de sover.
Da er det ikke krig i dem.
De åpner hendene og puster
i den stille rytme som himlen har gitt
menneskene.
De spisser munnen som små barn
og åpner hendene halvt alle,
soldat og statsmann, tjenere og herrer.
Stjernene står vakt da og det
er en dis over hvelvene,
noen timer da ingen
skal gjøre hverandre ondt.
Kunne vi bare tale til hverandre da
når hjertene er som halvt åpne blomster.
Ord som gylne bier
skulde trenge inn der:
- Gud, lær mig søvnens sprog.
		
Rolf Jacobsen

Lørdag kl. 11 – 16.30
Åpent seminar for påmeldte
Tema: ”Åndens folk”
Om Åndens gjerninger gjennom troens folk i
Apostlenes gjerninger og i dag
Søndag kl. 11
Økumenisk gudstjeneste i Mjøndalen kirke
Seminaravgift kr. 250,- (inkl. kaffe og varm lunsj)
Påmelding til: jan-otto.eek@nedre-eiker.kommune.no
Påmeldingsfrist lokalt
(før det annonseres offentlig): 13. september
Arrangør: Felleskomitéen i Nedre Eiker
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OLE JØRGEN TAKKET FOR SEG!
Avskjedsgudstjeneste og etterfølgende kirkekaffe for
sokneprest Ole Jørgen Sagedal

Glenn Rhodén takker O.J. under gudstjenesten.

Trond Bollerud var en av mange talere på avskjedsfesten.

Søndag 17. juni takket sokneprest Ole Jørgen Sagedal for seg etter 12
år som sokneprest i Nedre Eiker menighet. Kirken og menighetssenteret var fylt til randen av eikværinger som ønsket å ta avskjed med
Ole Jørgen Sagedal. Menighetssenteret var dekket til avskjedsfest med
vakre blomster fra Nedre Eiker sin egen flora. Menighetens mange
frivillige hadde bakt flotte kaker. Festen ble ledet av menighetsrådsleder  
Glenn Rhoden. Gode ord og hilser fra mange fremmøte ble overrakt
soknepresten under kirkekaffen. Nedre Eiker kirkekor fylte menighetssenteret med vakker sang.
Menighetens avskjedsgave var et vakkert ikon malt av Sidsel Mamen.
Tideligere menighetsrådsleder Berit Lindbeck overrekte et flott album
med mange bilder  fra tiden som sokneprest i Nedre Eiker menighet.
Nå flytter Ole Jørgen Sagedal og familien til Kristiansand for å ta fatt
Familien Røgeberg koser seg.
på nye utfordringer i arbeidetslivet.
Nedre Eiker menighet takker Ole Jørgen Sagedal  for tjenesten han
har gjort som sokneprest i Nedre Eiker menighet. Ønsker Guds rike
velsignelse for dagene som kommer.

Det er ikke kjærligheten som får
jorda til å snurre...
men det er kjærligheten som gjør
    det verdt å bli med noen
		
runder.
Noen av de mange som ønsket å ta farvel med Ole Jørgen.

2007
NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 32 • 2001

HÅP MIDT I HÅPLØSHETEN I SLUMMEN I GUAYAQUIL
På Isla Trinitaria, en øy i slummen i Guayaquil,
lever menneskene i ekstrem fattigdom. Fordi
de er fattige blir de oversett av myndighetene
når det gjelder utbygging av vann, kloakk,
strøm og telefon. Skole- og helsetilbudet er
nærmest ikke-eksisterende i flere av slumområdene. Husene de bor i er bygd av bambus,
med bølgeblikk på taket. Ute i mudderet i elva
Guayas er husene bygd på påler.
I den lokale kulturen får man høre at folk
som er født i slummen er skjebnebestemt til å
forbli der. De behandles som en underklasse,
og rikfolk og makthavere demonstrerer ofte at
folk i slumområdene ikke har noen som helst
betydning. Det er derfor ikke så rart at over 70
% av de som bor på Isla Trinitaria ikke har tro
på at det finnes løsninger på problemene.
Dette er noe av nøden vi fikk et innblikk i da
fire personer fra vår menighet besøkte Ecuadors største by, Guayaquil fra 12. til 20. mars.
To fjorårskonfirmanter, Hilde Renate Engerud
og Julie Nitsche Olsen, vår nylig avtroppede
sogneprest Ole Jørgen Sagedal og undertegnede besøkte byen.
Bakgrunnen for denne turen var at Nedre Eiker
menighet i flere år har hatt en vennskapsmenighetsavtale med en menighet på denne øya
i slummen i Guayaquil. Menigheten heter El
Eden, og er en av tolv menigheter som Misjonsalliansen samarbeider med.
Det bor i overkant av 12 millioner mennesker
i Ecuador. Forskjellen på rik og fattig er stor,
og halvparten av befolkningen lever under
fattigdomsgrensen. Havnebyen Guayaquil er
med sine 2,5 millioner innbyggere Ecuadors
største by, både med hensyn til utstrekning
og andel fattige.
Misjonsalliansen, som er den organisasjonen
vårt engasjement er organisert gjennom,
etablerte seg i byen i 1994, og har i dag et
omfattende engasjement i slumområdene Isla
Trinitaria og Sone Nord. På Isla Trinitaria
(Treenighetsøya) bor det 80 000 innbyggere.
Øya ble tidligere kalt De fordømtes øy. Dette

navnet fikk den fordi en del kriminelle hadde
tilhold her.
Det overordnede målet Misjonsalliansen
har, er at slumbefolkningen skal bedre sin
livskvalitet både på det materielle, psykiske,
sosiale og åndelige plan. Det blir konkretisert
gjennom menighetsarbeid, mikrokreditt,
skolearbeid og handikapsenter.
På denne korte turen vi var der fikk vi oppleve
mye, og møtte mange enkeltmennesker som
har gjort et sterkt inntrykk på oss. En hel dag
var satt av til å møte forskjellige mennesker
som hadde fått en ny start i livet gjennom
mikrokreditt. En annen dag var vi på besøk i
flere menigheter.
I vår vennskapsmenighet El Eden var vi på
besøk to ganger. Vi ble tatt hjertelig imot i
menigheten. Her drives det søndagsskole hver
søndag. Over 100 barn var samlet den søndagen vi var der. Barna ble delt inn i ulike aldersgrupper. Også de voksne hadde søndagsskole,
bibelopplæring, før gudstjenesten. Dessverre
var det ikke så mange voksne tilstede denne
søndagen. Årsaken var regntiden, fikk vi fortalt. Mange hadde fått vann inn i husene, og
måtte derfor bruke formiddagen til å ordne
opp.
Etter gudstjenesten på søndagen gikk pastoren
på husbesøk for å fortelle om Guds kjærlighet.
Det er vanlig å besøke 10-15 hjem hver søndag. Vi var så heldige å få bli med ham. Menigheten El Eden driver også en rekke kurs for
at mennesker skal lære et håndverk og lettere
få seg en jobb. Å lære å lage sjampo var et av
de nye tiltakene.
Arbeidet som blir gjort i menigheten El Eden,
og de andre menighetene er med på å gi mennesker et nytt håp for fremtiden. Vi møtte
mange mennesker som hadde fått et nytt håp
i livet. Det er flott å se at det nytter.
Be for vår vennskapsmenighet i El Eden og
Misjonsalliansens øvrige arbeid i GuayaGudrun Klingsheim
quil!		
		
Misjonskontakt

Velkommen til
Prosjektkor!



Har du lyst til å
synge i et stort kor?
Nå har du sjansen;
vi trenger deg!
Ved noen anledninger har korene i
Nedre Eiker sunget
sammen i ”Storkor”, og det har
vært en kjempefin opplevelse. La oss gjøre
det igjen!
I nær fremtid er det mange jubileer i Nedre
Eiker.
2008: 	150 års jubileum for Kirkens grunnstensnedleggelse. Orgelet vårt er 20 år
2009: ”Kirken Under Tak”
2010: Nedre Eiker kirke, 150 år.
Kommunen 125 år, Komponist Per Steenberg
fra Horgen 140 år,  Dikter Herman Wildenvey
125 år. Bach/Händel 325 år.
Her har korsangere noe å bidra med!
Vi inviterer derfor deg til PROSJEKTKOR!
Vi er sikre på at dette vil inspirere slik at vi
kan få til en årlig fremføring mot kirke-jubileet i 2010.
Vi er allerede invitert med på et ”førjubileumsarrangement” 21. november i år.
19. oktober 2008 vil vi medvirke på en
konsert i forbindelse med markeringen av
kirkens grunnstensnedleggelse og orgelets
20 års-feiring.
Det blir variert repertoar med noe som passer
for enhver; bl.a.  KYRIE av Iver Kleive, fra
Steenbergs kirkekantate og Bach-kantate
nr.140 med orkester.
      
Det blir øvelser i Nedre Eiker kirke lørdager
fra kl 1000 – 1400. Ha med mat og drikke
Øvelsedager:
Høst 2007: 	22. september,  20 oktober, Koret
er invitert til arrangement 21 november.
Vår   2008: 9. februar, 8. mars og 5. april
Høst 2008: 20. september
                   18. oktober: Generalprøve
                   19. oktober:  Konsert.
Stemme-CD blir sendt ut når repertoaret er
klart.Det koster ikke noe å være med.
Vi vil gjerne ha påmeldinger så fort som mulig
m.h.t. noter og CDer.
Meld deg på til lederen i koret ditt, eller direkte
til Kåre Solberg.
Sangerhilsen fra   Kåre, Nils Kristian og
Tone

UTLEIE AV
Nedre Eiker
Menighetssenter
Passer ypperlig til minnesamvær,
barnedåp, bryllup og jubiléer.
Kontakt Gunn Zahl på 32 87 05 15 eller
menighetskontoret for nærmere info.

KONTAKTMULIGHETER:
Kåre Solberg,  tlf 32874428/mob 90874759
mail kb-solbe@onlin.no
Nils K. Bonden, tlf 32879455/mob 41313314
nkrib@online.no
Tone Furevik, tlf 32876668/mob 99156426
furev@online.no
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ÅR SIDEN

Grunnsteinsnedleggelse
Søndag 20. juni  blir en stor dag i Nedre Eiker
menighets historie. Da vil Tunsberg biskop,
Håkon E. Andersen komme og legge ned
grunnsteinen til Mjøndalen kirke.
Grunnsteinen vil bl.a. inneholde en Bibel. Det
gjør det klart   for oss hvilken grunnvoll en
kirke skal bygges på.
Biskopen vil forrette friluftsgudstjenesten.
Videre vil   Samklang og en blåsegruppe
delta. Ved avslutningen av gudstjenesten vil
så biskopen foreta den høytidlige nedleggelsen
av grunnsteinen. Kirkekaffe i den tilstøtende
prestebolighagen.

Kateketvikarene slutter

Medlemmer i katekumenatrådet.
Kateket Ole-Bjørn Haugaasen, formann i
søndagsskolen Ronald Floberg, speiderleder
Aslaug Granheim, barneforeninger Elisabeth
Hammer Karlsen og sang og musikk Øivind
Nilsen.

1. juli sluttet Magnhild Vignes og Helge Rotevatn som kateketvikarer i Nedre Eiker menighet.
De har hatt ansvar for konfirmantundervisning og NETS.
Magnhild fortsetter som dirigent for Voksengospelkoret og Helge i Lier menighet.
Nedre Eiker menighet er takknemlig for den tjenesten de har gjort i menigheten, og ønsker
lykke til med nye oppgaver.

Samlingsgudstjeneste i Nedre Eiker kirke
søndag 9. september kl. 11.00
Innsettelse av ny sokneprest og kateket.
Prost Helge Norrud, Jentekoret og Nedre
Eiker kirkekor deltar.
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på
menighetssenteret.

Barn og nattverd

Takk for meg!

Tidligere var det slik at man måtte være konfirmert for å kunne gå
”til alters”. I dag er det ikke lenger slik. Jesus minner oss om barnas
plass i Guds rike: ”La de små barn komme til meg, og hindre dem
ikke! For Guds rike tilhører slike som dem”. (Mark.10.14) Dette
er noe av begrunnelsen for barnedåp. Og hvorfor skulle man tenke
annerledes om nattverden enn om dåpen?

Jeg har hatt gleden av
å vikariere som prest i
Nedre Eiker menighet
tre uker i juli.
Tre uker hvor jeg rakk
å følge noen av dere i
både sorg og glede,
gjennom barnedåp,
vielser og begravelser. Det ble også tid
til et hyggelig besøk
på Solberglia. Jeg vil  gjerne få takke alle dere
jeg møtte disse ukene, både ansatte og andre
for at dere tok så godt imot en ”fersk” prest
som kom innom for noen få uker.
Jeg ønsker menigheten lykke til både med
oppussingen av kirken, som er i god gang, og
med ombygging av menighetssenteret, som
Lise W. Kleven
står for døren.  		

Det er en berikelse når barna er med i nattverdfeiringen. Mange tar barna med fra de er helt
små, slik at presten kan legge hånden på dem og velsigne dem. Dermed blir ikke overgangen
så stor når de er modne for å ta imot brødet og vinen.
Når barna er med ved nattverdbordet fra de er små, vil de gjerne ha det de voksne får - brød
og vin – ganske tidlig. Foreldrene bør fortelle dem om hva nattverden er, og at dette  har noe
med vårt forhold til Jesus å gjøre, etter hvert som de kan forstå det. Ei lita jente på 2 år pekte
en søndag på oblaten sin og sa begeistret: ”Jesus!”   
Dåpen er en forutsetning for deltakelse i nattverden. Sammenhengen mellom dåp og nattverd
kommer også fram i forbindelse med dåpen når foreldre og faddere formanes til å ”hjelpe dem
til å bruke Herrens nattverd.”
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Vi har fått ny sokneprest!
1. juli ble tilsettingsvilkårene endret for Roar Røkeberg, fra å være
kallskapellan i Nedre Eiker menighet til å bli sokneprest i Eiker prosti,
med særskilt tjenestested i Nedre Eiker sokn.
9. september blir Roar Røkeberg innsatt i tjeneste som sokneprest
i Nedre Eiker menighet under samlingsgudstjenesten i Nedre Eiker
kirke.
Familien Røkeberg kom til Nedre Eiker i 1978. Søndag 29. august i
1978 ble Roar innsatt i sin tjeneste som kallskapellan i Nedre Eiker
menighet og har fungert i stillingen frem til nå. Derfor er det ingen
ukjent person vi nå får som etterfølgeren til Ole Jørgen Sagedal. Han
er godt kjent i menigheten etter nesten 30 års tjeneste.
Vi kjenner han som en inkluderende og samarbeidsvillig person med
godt humør. Han skaper et godt arbeidsmiljø rundt seg. Han har visjoner for lokalkirken inn i en ny tid, og er særlig opptatt av forholdet
til svake og sårbare grupper i samfunnet.
Tidligere har han gjennomført to PKU-studier (pastoral klinisk utdanning), og for tiden holder han på med videreutdanning i Kirken som
Lærende Fellesskap. I tillegg gjennomfører han ABV-arbeidsveiledning. Det er med andre ord en meget driftig og engasjert sokneprest
vi nå er så heldige å få i menigheten vår!
Roar har mange strenger å spille på, det har vi fått erfare bl.a. med
hans musikalske innslag i ulike sammenhenger. Sammen med den
nyansatte kateketen Kjersti Bakke Holberg ser vi frem til et fruktbart
og innholdsrikt samarbeid i tiden fremover. Vi gratulerer med den nye
stillingen, og gleder oss til å delta i nye utfordringer og oppgaver som
kirken vår nå står overfor.

NY KATEKET I NEDRE EIKER MENIGHET
Anne-Kjersti Bakke Holberg
begynte som kateket i Nedre
Eiker menighet i juli.
Hun kommer fra Lom i Gudbrandsdalen, og er 43 år. Gift
og har tre barn i alderen 1016 år. Familien bor på Heggen prestegård   i Vikerund,
hvor mannen er sokneprest.
De kom til Modum i 2006 fra
sjømannskirken i Singapore
og Brussel. Anne-Kjersti
er utdannet kateket, og har
tidligere jobbet som kateket
i Rødtvedt menighet i Oslo
og  på Geilo.
1. Forventinger?
Gleder meg å jobbe som kateket igjen. Jeg har hørt at det er gode
krefter i menigheten, og gleder meg til å samarbeide med dem og den
trivelige staben.
2. Tanker om konfirmasjonsundervisningen?
Jeg vil jobbe for at konfirmantene skal føle seg verdifulle og at de blir
hørt og sett. Legge til rette for at de kan lære mer om menigheten og
den kristne tro.

3. Hva er du opptatt av?
Jeg er opptatt av at mennesker skal ha det bra. Jeg vil være med å jobbe
for at vi skal ha et samfunn der det ikke bare er de materielle godene
som blir verdsatt. Et samfunn der alle kan finne seg til rette, der vi ser
hverandre og hjelper hverandre.
4. Hobbyer?
Jeg er veldig glad i musikk av alle slag. Sang og bøker, leik og spill .
Jeg liker å danse – spesielt folkedans/gammeldans – men det så sjelden
at jeg kan nok ikke kalle det en hobby.
5. Ting du ønsker å ta fatt på i menigheten?
Her i Nedre Eiker menighet har jeg forstått at det er gode krefter i
sving fra før. Jeg ønsker å hjelpe til med å videreføre barne- og ungdomsarbeidet ved å jobbe med ledertrening. Jeg har jobba med det før
også (som kateket) og ser at det er viktig å få være med å utruste flere
frivillige. Jeg skulle ønske jeg ble nedringt av voksne, eldre og unge
som har lyst til å være med å gjøre en innsats – både for seg sjøl og
andre i menigheten. Jeg har sjøl opplevd å få mer tilbake enn jeg har
gitt gjennom å være med som leder i barne- og ungdomsarbeid.
Konkret nå i høst trenger vi ledere til mikro/makro. Jeg stiller gjerne
opp med hjelp til  å komme i gang.
Har du lyst til å være med så ta kontakt.  Tlf. 32272323/ 32272320.
Vi trenger også voksne som kan være med på NETS-øvelsene.
Grip sjansen og bli med!

Nedre Eiker menighet gleder seg over ny sokneprest og
ny kateket. Må menighetens forbønn få bringe
velsignelse i tjenesten.
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Har du vært på
KORKAFÉ?
OMNIBUS har etablert en tradisjon med en
kor - kafé- arrangement en søndagskveld
hvert semester. Da inviterer vi med oss et
gjestekor, så det blir mye sang – både korsang
og allsang.
Tradisjon er det også blitt at vi har med oss
Ragnar Otto Eriksen som skriver dikt og stubber fra Eiker-bygdene.
Kaffe og gode kaker hører med en søndagskveld. I høst blir det korkafé
søndag 28. oktober kl. 18.00 på Nedre Eiker
menighetssenter.
Gjestekor denne gangen er Nedre Eiker
kirkekor.
Sett av datoene allerede nå, og vi lover en
hyggelig kveld!

KORKAFE
Barneparken på
menighetssenteret er
blitt historie
21. juni var siste dag i barneparken på menighetssenteret. Til tross for at det var en trist
dag var ungene utkledd i karnevalutstyr.
Latter og glede, kaker og brus, og sol fra skyfri himmel. Det hele startet med en samling
i Nedre Eiker kirke med sang og musikk.
Kateketvikar Magnhild Vignes leste en fortelling. Prest Roar Røkeberg takket og overrakte
blomster. ”Tantene” i barnehagen, Line Eliassen og Berit Nordby har gjort en flott jobb
med barna i barneparken. Berit Nordby kan

se tilbake på 19 år i barneparken. Line Eliassen har vært i barneparken i 7 år, og de siste
årene som leder.
Barneparken på menighetssenteret startet opp
den  21. november 1977. Det var en høytidlig
åpning ved sokneprest Kaare Fuglestrand. De
første ”tantene” i barneparken var Liv Sannerhaugen og Kari Holstad.
I 30 år har barneparken hatt sin virksomhet på
menighetssenteret. I denne tiden har mange
små vært innom barneparken. Her har de fått
nye venner og mange gode minner. Fra høsten
flytter barneparken og ”tantene” til Grinde
barnehage. Det er blitt en korttidsbarnehage.
Et tilbud til alle mellom 3-6 år, som ønsker
noe annet enn heldagsbarnehage

Foto:
Vigdis Margrethe
Løver/Eikerbladet

BIL- OG DEKKSERVICE
Din lokale
servicemann, Ove Persson,
   treffer du på
    tlf. 32 87 62 27

Tanker i dikt:
...han kommer
rolig mellom treleggene
stanser, tar av seg hjelmen
tar av seg hanskene
lar hendene stryke langs
stammen, bøyer nakken og
ser oppover mellom
greinene, ser
styrken i dem
ser lyset
mellom dem
han bøyer seg ved stammen
kneler
som i ærbødighet
tar på seg hjelmen
trekker visiret ned
lar saga gjøre sitt
... siden bare en stubbe
men rein og rett i snittet
tell årringene om du kan
slik vil jeg dø
høyreist fallende
for den store sagmester
		
Reidar Lund

Flere ganger daglig
Eiker – Oslo – Eiker
l KÅRE SUNDSMOEN 908 71 900
l ROGER SUNDSMOEN 908 71 917
l Uranusveien 34, 3055 Krokstadelva

I KROKSTADELVA
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Min

salme

ELLY
THERESE
THORESEN
Det var ikke lett å velge ut min salme. Vi har
mange flotte salmer, men jeg endte opp med
å velge ”Jeg er i herrens hender!” som min
salme.  
Jeg ble først oppmerksom på denne salmen
mens min farmor etter en tids pleie hjemme, lå
i koma på sykehuset. Hver ettermiddag/kveld
før vi reiste hjem sang farfar denne salmen
til farmor.  
Den brukes mye i begravelser, og det er lett å
forstå, men for meg er dette en veldig positiv
salme.  
Gud er bestandig med oss. Fra morgen når
vi står opp, til kvelden når vi legger oss, fra
fødsel til død, gjennom døden og etter døden.
Trenger vi støtte kan, kan vi få det via bønn.  
Essensen av denne salmen er at Gud faktisk
bryr seg om hver og en av oss.
Salmer er en viktig del av gudstjenesten,
og da er det viktig at menigheten kan følge
melodien.
Melodien er også en god grunn til at jeg valgte
denne salmen som min salme.
Elly Therese Thoresen,
formansskapets medlem i fellesrådet.

HAR DU
GLEMT
NOE
PÅ MENIGHETSSENTERET?
Gjenglemte
ting må hentes innen
1. oktober 2007

Jeg er i Herrens hender!
Salme 497 i Norsk Salmebok
Tekst: Erling Tobiasen. 1932
Melodi: Sigurd Lunde. 1947
Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn.
Jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn.
Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler må gå den tunge vei.
Fra himlens høye saler hans øye følger meg.
Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner for ham, min høye gjest.
Han gir meg himlens nåde og setter englevakt.
For natten vil han råde med hellig guddomsmakt.
Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde, han gir meg trøst i sinn.
Og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn.

VEDLIKEHOLD

Renovering Nedre Eiker kirke
Det store stålstillaset langs kirkens sydvegg er
et synlig bevis på at Nedre Eiker kirke er under
renovering. Det har i løpet av vår- og sommermånedene blitt skiftet ny rød takstein på
sydsiden av taket samt taket over sakristiene.
På samme tid har gamle takrenner og beslag
blitt skiftet ut med kobber.
Samtidig som dette arbeidet har blitt utført,
er alle ytterdelene av vinduene blitt skrapet,
gammel kitt er skiftet ut samtidig som 32
sprukne vindusruter har blitt skiftet ut. Det
er malt 3 strøk med linoljemaling. Dermed
har tak, renner og vinduer fått godt stell for
mange år fremover.

Det er startet opp malerarbeid i kirkerommet. Malermester M. Brattfoss AS fra Oslo
har begynt arbeidet med å fjerne maling fra
tømmerveggene under galleriene. Firmaet har
stor erfaring med renovering av kirker. De
har mellom annet erfaring fra arbeid i Oslo
Domkirke.

Dette gjøres kjemisk og i flere omganger.
Sprekker skal fylles med tremasse og gjøres
klar for maling. Det blir satt opp innvendig
stillas i aluminium langs nordre veggen på
galleriet og fra gulvet og til tak i kirkerommet. Selve malerarbeidet blir ikke gjort før
alt forarbeid er avsluttet.
Kirken er stengt mandag, tirsdag og onsdag  
for kirkelige handlinger (begravelser) frem til
jul på grunn av malerarbeid. Kapellet vil bli
benyttet til begravelser i nevnte tidsrom.
Kirken BLIR HELT STENGT fra januar til
påske neste år (2008). Dette siden taket og
østveggen skal skrapes og males. I tillegg skal
altertavla renses og alle benkene skal skrapes
og males og påmonteres nye benkevarmere.
Kapellet vil i nær fremtid få nytt trehvitt alter,
renovert lesepult og ny katafalk til bruk ved
begravelser. Kapellet kan dermed brukes til
gudstjenester i vintermånedene 2008.
Malerarbeid i sommer.
Det er utført diverse vedlikeholdsarbeid på
kirkens bygninger i sommer. Muren ved kapellet har fått et strøk maling, driftsbygningen ved
kirkegården har blitt rengjort og malt.
På Mjøndalen kirkegård har klokketårnet blitt
malt og noe av driftsbygningen.
Korridorer og diverse kontorer i Mjøndalen
kirke har fått et strøk maling. Alt er blitt gjort
av vedlikeholdsmidler på kommunens budsjett
øremerket vedlikehold av kirkebygg.
Hekkeklipping på Mjøndalen kirkegård
Hekkene på Mjøndalen kirkegård har blitt
klippet av Eiker Grøntmiljø i Hokksund. De
har i løpet av få år blitt veldig store. Flere av
gravstedene har nærmest forsvunnet under
hekkene.
Kirkegårdsbetjeningen har ikke hatt kapasitet
og tid til å utføre dette arbeidet. Vi har heller
ikke hatt penger for å sette inn andre på jobben. Kommunen var så elskverdig å bevilge
kr 60000 for å få jobben gjort av andre. Stor
takk til kommunen for dette bidraget!
		
Hilsen
		
Øyvind Bolstad
		
Kirkelig adm.sjef

AKTIVITETER I MENIGHETEN
Mandag:
Mikrogospel hver mandag kl.17.30-18.30,
Makro fortsetter til kl. 19.00 på Menighetssenteret. Leder: Lise M. Hoem, 938 51 936.
Speidergruppe
hver mandag på menighetsenteret
Kontaktp.: Ragnfrid Bollerud, 907 81 712.
Voksengospelkoret
øvelse i Mjøndalen kirke annenhver mandag
fra kl. 18.30-21.30
Tirsdag:
Tirsdagsklubben
i Krokstadelva på Krokstad bedehus hver tirsdag kl. 17.30- 19.00 for barn over 7 år.

Sangkoret Omnibus
kl. 19.00- 21.00 på Menighetssenteret i Krokstadelva.
Konfirmantundervisning kl. 14.45-16.15 i
Nedre Eiker kirke
Jentekoret kl. 18.00-19.30 i Nedre Eiker kirke.
Alder fra 2. klasse.
Onsdag:
Formiddagstreff hver onsdag kl. 11.00 på
Krokstad bedehus.
Konfirmantundervisning
kl. 14.15-16.15 i Nedre Eiker kirke

Nedre Eiker kirkekor
kl. 18.15-20.00 på menighetssenteret.
Kontaktperson:
Kantor Nils Kristian Bonden, 32 27 23 25.
Torsdag:
Formiddagstreff
kl. 11.00 på Solberg kapell/Fredtun siste
torsdag i måneden.
Fredag:
NETS i Mjøndalen kirke kl. 18.00.
Søndag:
Høymesse kl. 11.00 Nedre Eiker kirke.
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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.
ordfører

Blomsterbutikken
Opdahl

Trykksaker?
Spør oss!
Ring tlf. 32 27 40 60

Stasjonsgata 16
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 64 34 – Fax: 32 87 52 62

AUT. MASKINENTREPRENØR
TLF. 32 87 75 00
KROGSTAD
INDUSTRIOMRÅDE
3055 KROKSTADELVA

Blomster
Brudebuketter
Kranser

Alt i
trykksaker!
Ring 32 87 78 11

Elektriske installasjoner og
rehabiliteringer innen
l
l
l

Bolighus
Industri
Landbruk

Forretninger
Svakstrøm
l Alarmanlegg
l
l

Telefon 32 87 72 56 • 3055 Krokstadelva

Hovedkontor:
Hokksund
32 75 18 66
Nedre Eiker:
Blomsterbutikken Opdahl,
Mjøndalen
32 87 64 34
Innehavere: Kari og Ole Melbø
Gravferdskonsulent: Erik Wilthil

For Eiker-bygdene i
generasjoner!

Arbeidergt. 9,
3050 Mjøndalen
Tlf. 32 87 78 90
HELE DØGNET!

SOLBERG
BRUKT
SOLBERGSENTERET
Telefon 32 87 22 25
3057 SOLBERGELVA
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DØDE
Slekters gang

DØPTE
Gina Madeleine Tollefsen-Grøterud
Linnéa Helgedal Hunskaar
Amalie  Teige Grosvold
Emilia Marie Døviken Ulrichsen
Pia Alexandra Stormo Syvertsen
Sandra Hellesøy
Martine Fjeldstad Pettersen
Anine Brandtzæg Gedde
Ella Cecilie Hulterstrøm
Yansha Hélou
Nora Gunleiksrud Diseth
Elin Bolghaug
Amalie Ellingsen Forsland
Aimée Hatland Midtskogen
Nora Furuland Knutsen
Christine Hennum Steenberg
Arijeta Kruezi
Synne-Cathrine Overaa
Kaja Moflag Løchting
Synne Martinsen

Emmy Brattfjord-Danielsen
Marthine Valle Røed
Eva Lilja Arnarsdottir
Malin Tollefsen Eriksen
Evine Leireng Pettersen
Helene Marie Skaret
Carita Livrud Otterstrøm
Kari Margrethe Syvaldsen
Ella Elisabeth Søgard
Cornelia Evensen Slettvold
Aurora Elise Stævne Andreassen
Maiken Lysaker
Samuel Tande Johansen
Are Røneid
Filip Justad Hvinden
Andreas Saksen
Johannes Bjøre Løkka
Marius Bergland Pedersen
Adrian Kjelsrud Aarevoll
Jonas Myhre Martinsen
Daniel Andre Edvardsen
Ole Tinus Dahl- Sundet
Patrick Andreassen

Trym Foss-Erstad
Alexander Lindgren Olsen
Michael Karlsen Nedberg
Tbias Auestad Martinsen
Magnus Fjeldheim Gaathaug
Rolf Magnus de Bourg Bergersen
Mats Kristoffer Hamre

VIGDE
Tine Borge og Espen Raaum
Andreassen
Hege Cicilie Selbo Nilsen og
Thomas Kittelsen
Lene Kristin Mølsted og André
Mølsted
Monica Eriksen og Pål Skjelbred
Inger Synøve Robstad og Christoffer Gjerde
Marianne Teien og Christian Teien

11

Solveig Sund
Rønnaug Skjelbred
Aase Johanne Asbjørnsen
Birgit Andrea Støa
Bitten Bekkevold
Alfhild Kristiansen
Rose Lindstad Kristoffersen
Signe Elise Hoff
Ingrid Marie Petraborg
Valborg Ringvold
Åse Liljan Grinderud
Solveig Marie Sørensen
Gerda Engeli
Karin Synnøve Danielsen
Britt Larsen
Egil Berget
Gunvald Larsen
Vidar Otto Fredriksen
Leif Albert Eriksen
Leif Edin Hole
Roger Støa
John Kristensen
John Kåre Solem
Erling Reistad
Gustav Johan Hoff
Svein Foss
Torbjørn Eide
Steinar Bjerknes
Reidar Nævra
David Mrakic
Bjørn Ragnar Sauren
Henrik Schultze Mogens

Salme 90:12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!

TV-AKSJONEN 2007 – ”SAMMEN FOR BARN” VI SER TILBAKE...
PÅ ÅRGANG 1:

Årets aksjon er tildelt UNICEF Norge i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité  og Right To Play.
Hver dag mister 6000 barn foreldrene sine
og 1400 barn dør av AIDS. Kun 5% av barna
får medisiner. Kun 1 av 10 mødre får vaksine
som forhindrer mor til barn smitte. Barn berørt
av hiv/aids er ikke nødvendigvis syke eller
smittet,- men lever i lokalsamfunn hvor aids
setter dype spor.  Barn mister foreldrene, lærerne, helsearbeiderne dør etc.. Hele samfunn
bryter sammen. Barn må ta et voksent ansvar
altfor tidlig!
Det er HÅP!
For første gang våger FN å si at en Aidsfri
generasjon er mulig - om vi som verdenssa-

Stiftelsen Verkstedet

Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UTLEIE AV VEVSTUA
til dåp, konfirmasjon og familieselskap
Henvendelse på tlf. 32 87 44 49

mfunn stiller opp! Vi har rimelige medisiner,
nå også tilpasset barn: Dette gjør et fullverdig
liv med HIV og Aids mulig. Vi vet hvordan
vi forebygger! Vi kan være med å snu denne
utviklingen!
Gjennom idrettens arbeid ute kan barn som har
tatt et voksent ansvar altfor tidlig for en stund
bare være barn - oppleve samhold, mestring
og livsglede. Dette gir selvtillit og kraft til å
ta ansvar for eget liv.
Med TV-aksjonen, verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per
hode, kan det norske folk gi et viktig bidrag
til den globale kampen mot hiv/aids, og skape
forandring i livet til tusenvis av barn. Dronning Sonja er den høye beskytter av aksjonen
”Sammen for barn”.
Vær med å slå ring om barna - meld deg som
bøssebærer i din kommune i god tid før 21.
oktober.   Bli også med på lenken på www.
sammenforbarn.no

Blomster på alteret i kirken.
Som menigheten forhåpentlig har lagt merke
til og gledet seg over, har det i det siste halvåret
vært blomster på alteret ved gudstjenestene.
Det er kirkeforeningens medlemmer som har
påtatt seg å ordne med dette, og det er vi meget
takknemlig for. men nå i vinterhalvåret må
blomstene kjøpes, og derfor trenger vi penger i
”blomsterkassen”. Her er hver enkelt en anledning til å vise at de er glad i kirke, og ønsker
det så pent som mulig når menigheten samles
til gudstjeneste. Frk. Helen Bakke er klasserer,
men ellers tar kirkeforeningens medlemmer
imot bidrag, likeledes prestene.
Ungdomsuke på Avholdslokale
Tirsdag 12/11. Sekr. Olav Fisknes og kst. sogneprest Skarpås
Onsdag 13/11. Lærer Josef Støten og skolebestyrer Gustav Vigeland
Torsdag 14/11. sekr. Asb. Hodne og res.kap.
G. Dahl
Konfirmanter høsten 1946
Så begynner konfirmasjonsforberedelsen.
Denne kan bli en rik og herlig tid, alt avhenger
av konfirmanten selv. Jeg vil få lov til å understreke betydningen av konfirmanter og deres
pårørende i denne tid slutter opp om gudstjenestene Kjære foreldre og andre pårørende
husk det ansvar dere har for barna. Søk selv
gudstjenestene og lær disse unge som nu skal
forberedes til konfirmasjon å bli gla i å gå i
kirke. Velkommen til konfirmasjonsforberedelse. Velkommen til kirke.     Gunnar Dahl
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GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I
KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN

Sønd
HØSTagsskolen
EN 2
007:
16

Søndag er kirkedag!

l 02.09.2007

14. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00: 	Høymesse med dåp
l 09.09.2007

15. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00: 	Samlingsgudstjeneste
l 16.09.2007

16. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00: Høymesse med dåp
l 23.09.2007

17. søndag etter pinse
Solberg kapell/Fredtun
Kl. 11:00: Høymesse
Nedre Eiker kirke
Kl. 18:00: 	Aftensgudstjeneste
l 30.09.2007

18. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00: Høymesse med dåp
l 07.10.2007

19. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00 	 Høymesse med dåp
l 14.10.2007

20. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00: 	Familiegudstjeneste
med dåp
l 21.10.2007

21. søndag etter pinse
Mjøndalen kirke
Kl. 11:00: Fellesgudstjeneste
                	 Peter Halldorf
l 28.10.2007

Bots- og Bededag

Greit å ha!
Menighetsråd:
2220.31.04980
Givertjenesten
Menighetsarbeid:
2220.68.77867

.09.0
28.10 7
.0
16.12 7
.07

l 09.12.2007

Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: 	Bots- og bededagsgudstjeneste

2. søndag i advent
Solberg kapell/Fredtun
Kl. 11.00:  Høymesse

l 04.11.2007

l 16.12.2007

Allehelgensdag
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: 	Allehelgensmesse

3. søndag i advent
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00: Høymesse med dåp

l 11.11.2007

24. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00 Høymesse med dåp

Kirkeskyss Krokstadelva

09. september – 30.desember 2007
Arnhild Thoresen, 32 87 65 43
16.09
14.10.Aftensang
18.11
09.12 Ingen gudstjeneste i
NE kirke, kun Solberg kapell
30.12

l 18.11.2007

25. søndag etter pinse
Nedre Eiker kirke
Kl. 11.00: 	Familiegudstjeneste
l 25.11.2007

Siste søndag i kirkeåret
Nedre Eiker kirke
Kl. 00
Høymesse med dåp

Grethe Sviggum, 32 87 13 93
30.09
04.11
02.12
23.12

l 02.12.2007

1. søndag i advent
Nedre Eiker kirke
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
Nedre Eiker kirke
Kl. 18.00: 	Lysmesse

Nils Liahagen, 32 87 61 46
09.09
07.10
21.10 Mjøndalen
11.11
25.12
Ø. Følstad, 32 87 35 34
23.09 Kveldsgudstjeneste
28.10
25.11
16.12

STOFF-FRIST FOR NESTE NR.: 15. NOVEMBER

Nedre Eiker menighet

Postadresse: Stensethallen 1, 3055 Krokstadelva
Tlf: 32 27 23 20 • Faks: 32 27 23 21
Kontortid:
Mandag, onsdag, torsdag kl. 09.00 – 15.00 • Tirsdag kl. 11.00 -15.00 • Fredag kl. 10.00 - 12.00
Sokneprest
Roar Røkeberg
Arbeid: 	32 27 23 24
Privat: 	 32 87 10 80
E-post: roar.rokeberg
@nedre-eiker.kommune.no
Klokker/kontorleder
Anne Paulsen
Arbeid: 	32 27 23 20
Privat: 	 32 23 00 76

Kateket
Anne-Kjersti Holberg
Arbeid: 	32 27 23 23
Privat: 	 416 57 059
E-post:
@nedre-eiker.kommune.no
Renholder
Britt Heidi Hansen
Arbeid: 	32 27 23 20

E-post: anne.paulsen
@nedre-eiker.kommune.no
Kantor
Nils Kristian Bonden 	
Arbeid: 	32 27 23 25
Privat: 	 32 87 94 55

Leder
Nedre Eiker
menighetsråd
Glenn Rhodén
Mobil: 992 86 734
E-post: grhoden
@broadpark.no
Kirkelig adm.sjef
Øyvind Bolstad
Arbeid: 32 27 23 27
Mobil: 	 976 75 730
E-post: oyvind.bolstad
@nedre-eiker.kommune.no

Kirketjener
Steinar Hunnestad
Arbeid: 	32 27 23 32
Mobil: 488 93 878

Sekretær for
kirkelig adm.sjef
Merete Lange
Arbeid: 	32 27 23 32

Givertjenesten
Misjonsprosjekt El Eden:
2220.10.02307

E-post: nils.kristian
@nedre-eiker.kommune.no

E-post:
@nedre-eiker.kommune.no

E-post: merete.lange
@nedre-eiker.kommune.no

Menighetsbladet:
2220.03.75797

Kirkegårdsbetjeningen
Tlf.: 32272330
Mobil: 48893878

Redaksjonskomité:
Elin Arnesen Hellum
Anne Paulsen

Grafisk produksjon:
Typograf Bjørn Sannerhaugen
32 87 78 11

