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På bildet under biskopens påskeandakt på neste 
side ser dere den nye altertavla i Sørskogbygda 
kirke i Sør-Østerdal prosti.

Utsmykningen er laget av den anerkjente 
glasskunstneren Maud Gjeruldsen Bugge ved 
Hadeland Glassverk, og kom på plass i februar 
2019. Bildet er tatt av Elisabeth Gjerdingen.

Om altertavla:
Alterbildet har motiv med livets tre, med både 
rotfeste, vekst og nye skudd - som symboliserer 
trygghet, og korsmotivet er også med.

Bildet til venstre er de tre vise menn som bærer 
med seg gaver i gull og myrra til det nyfødte 
Jesus-barnet. Bildet til høyre er stallen i Betlehem 
og den hellige familie.

Alle de tre bildene har innslag av de fire 
liturgiske fargene; fiolett, hvit, rød og grønn. 
Kirkerommet oppleves på en ny måte, med nye 
farger og forventninger, og gir rom for håp, 
undring og glede.

Har du kjent de gode tårene sprenge på når 
noe godt hender?  Har du kjent det som 
ømme sting i hjertet? Har du stanset og kjent 
undringen over vårens nye liv? Livet som 
våkner etter vinteren? Har du kjent på sår-
heten over at mennesker du var glad i, ikke 
fikk oppleve dette fordi døden kom?

Mange av oss er i berøring med slike følel-
ser. Slik tror jeg det også var for disiplene 
som fulgte Jesus. De så at Jesus reiste men-
nesker opp og at han ikke gikk forbi de ut-
støtte. Kjærligheten preget hans møte med 
mennesker. Denne kjærligheten lot seg ikke 
knekke av overmakt og undergrunnskrefter.

Men de opplevde at han ble anklaget, kors-
festet og døde. Og de sørget dypt. Så da på-
skedagen kom var de fremdeles både i sorg, 
og jeg tror også redde. Noen av kvinnene 
gikk til graven. Det de opplevde der fylte 
dem med frykt, men også med stor glede. 
Kanskje litt i slekt med det en føler med et 
nyfødt lite liv i hendene. Undring, spen-
ning, beven for ukjent fremtid og intens klar 
lykke.

Påskedagen den gangen er dagen da livets 
krefter bryter frem. Dagen da evig håp blir 
lagt i hendene våre. Håp som vi skal leve på 
og dele raust. Håpet som understreker det 
som Jesus viste i måten han møtte mennes-
ker på. 

Det er mange tanker vi kan ha om påske 
og påskefortellingene. Jeg vil løfte fram det 

EVIG HÅP
PÅSKEANDAKT

store i at Jesu liv, hans død på korset og hans 
oppstandelse kaster lys over vår tilværelse. 
Korset har noe med våre liv å gjøre. Det er 
i kraften fra Jesu oppstandelse vi kan tro og 
leve i visshet om at kjærligheten er sterkere 
enn døden. 

Lyset fra Kristus omslutter oss som en sol-
oppgang. Ja, som en stille, stille soloppgang 
med jubeltonen i seg slik lyrikeren Arnold 
Eidslott skriver:

Kristus er oppstanden!                                                                                                                     
Kristus har forlatt graven.                                                                                                
Kristus er oppreist med lyset.                                                                                           
Kristus har innfridd sitt løfte.                                                                                       
Kristus har åpnet de evige dører

Jeg ønsker dere velsignet påske.

Solveig Fiske                                                                                                                                            
Hamar biskop

Foto: Elisabeth Gjerdingen
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Påsken er sammen med julen den mest sen-
trale av de kristne høytidene, og feires til 
minne om Jesu Kristi lidelse, død og opp-
standelse. Forut for påsken markeres fasteti-
den og den stille uke, og etter påskesøndag 
kommer påsketiden, som varer fram til pin-
se. Ordet påske er en forvanskning av navnet 
på den jødiske høytiden pesach. Jødene har 
feiret påske lengre enn kristne; de feiret ut-
vandringen fra fangenskapet i Egypt.

Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at påske-
dag skulle være første søndag etter første 
fullmåne etter vårjevndøgn, noe Den norske 
kirke også forholder seg til fortsatt, og datoen 
varierer dermed innenfor perioden 22. mars 
(1818 og 2285) til 25. april (1943 og 2038).

MARIA BUDSKAPSDAG
Maria budskapsdag, også kjent som Mari-
messe, Maria bebudelse eller Herrens be-
budelse. Tradisjonelt har det vært en viktig 
merkedag i kirkeåret. Den markerer hendel-
sen som er omtalt i Lukas-evangeliet 1. ka-
pittel, versene 26-56, da erkeengelen Gabriel 
kom til jomfru Maria og bebudet Jesu fødsel. 
Opprinnelig har denne dagen blitt feiret den 
25. mars, som er ni måneder før jul.

Dagen er en festdag midt i fastetiden. Den 
fiolette fargen som er i denne tiden, blir på 
Maria budskapsdag avløst av festens hvite.

PALMESØNDAG
Palmesøndag er i kristen tradisjon feiringen 
av Jesu inntog i Jerusalem. Dette skjer søn-

dagen før korsfestelsen i påskeuken. Navnet 
kommer av evangelienes fortelling om at 
folk strødde palmegrener foran Jesus da han 
red inn i byen.

I land hvor palmegreiner ikke er lett tilgjen-
gelige, brukes oftest grener fra vintergrønne 
trær; i Norge er tujagrener ofte vanlig.

I den lutherske kirken i Norge, er den litur-
giske fargen lilla, slik også for skjærtorsdag 
og langfredag.

SKJÆRTORSDAG
Skjærtorsdag er en helligdag som feires 
siste torsdag før påske. Ordet betyr «rensel-
sestorsdag», og kommer av norrønt skíra, 
«rense» (skjær = ren).

Denne dagen markerer de kristne Jesu siste 
måltid med disiplene før korsfestelsen. Der-
med ble dette innføringen av nattverden. 
Nattverdsfeiringen får en spesielt framtre-
dende plass i tekster og bønner.

I liturgien er det vanlig å ha med fotvask, til 
minne om at Jesus vasket disiplenes føtter 
før måltidet.

LANGFREDAG
Langfredag markerer i kristen tradisjon da-
gen da Jesus Kristus døde på korset. Den 
markeres fredag før påske. Navnet kommer 
av at det var Jesu lengste dag. På engelsk kal-
les dagen Good Friday, som egentlig betyr 
«hellig fredag».

PÅSKE

Palmesøndag
Randsfjord kirke kl. 18.00. Salmesang i pasjonstiden. Sangeren Møyfrid Guttormsen 
deltar. 

Det blir anledning til å lytte til musikk, synge fellessanger og til å tenne lys. En god måte å 
gå inn i den stille uke.

Skjærtorsdag
Gudstjeneste på Villa Skaar kl. 12.00.

Kl. 18.00 er det forenklet gudstjeneste med nattverd i Jevnaker kirke.

På skjærtorsdag var Jesus samlet med sine displer. De satt ved bordet og spiste påske-
lammet da han innstiftet nattverden. Sammen med diakoniutvalget inviterer til felles 
kveldsmat i kirken.

Langfredag
Tradisjonell langfredagsgudstjeneste i Randsfjord kirke kl. 11.00.

1.påskedag
Høytidsgudstjeneste i Jevnaker kirke kl. 11.00. Nikolai Rokstad Hansen deltar på trompet.

2.påskedag
Påskegudstjeneste på Jevnaker Omsorgs- og rehabiliteringssenter kl. 11.00.

PÅSKEN I JEVNAKER MENIGHET

PÅSKEAFTEN
Påskeaften er lørdagen før påskedag. Tra-
disjonelt er det en dag hvor man ikke feirer 
noen liturgiske handlinger. Man sier gjerne 
at påskeaften er den dagen hvor kirken står 
samlet i sorg ved Kristi grav.

PÅSKEDAG
På påskedagen, ofte kalt første påskedag, fort-
setter feiringen av Kristi oppstandelse på mor-
genen. Dagen innleder tradisjonelt en oktav, 

det vil si en åttedagersperiode der alle dager 
regnes som festdager på linje med søndager.

Påskedagen er den dagen som forklarer hele 
kristentroen. Selv disiplene skjønte ikke hele 
Jesus’ budskap før på påskedag og dagene et-
ter. De første som fikk se Jesus levende, var 
kvinnene. De forskjellige evangeliene fortel-
ler historien litt ulikt, men de er samstemte i 
at det var kvinnene som gikk til graven først, 
og Maria Magdalena møtte Jesus i hagen.



6 7

I dag møter vi Elisabeth Lunder. Hun har 
nettopp fylt 60 år, har to voksne gutter og fire  
barnebarn. Hun bor i leilighet på Nesbakken.  

Elisabeth har diagnosen MS, og er helt avhen-
gig av rullestolen sin. Hun er alltid så positiv, 
blid og har masse besøk. (Det er fordi jeg er 
født med godt humør, sier hun.) Vi ønsker 
gjennom dette intervjuet å få vite hvordan 
hun har det / tar det med denne diagnosen.

Hvor mange år har du hatt diagnosen MS? 
Jeg har hatt diagnosen i 20 år.   

Hva tenkte du da du hørte legene sa at du har 
MS? Jeg ble forbannet og sint.  Jeg måtte slutte 
i sykepleierjobben min, som jeg likte så godt. 
Hadde mange tanker om endringer for fram-
tida.

Elisabeth, du har sykepleierutdannelse. Hjel-
per det deg å være sykepleier da du har denne 
diagnosen? Til en viss grad - bruker erfaring 
og lærdom på meg sjølv.  Prøver å se positivt og 
fokusere på de rette tingene.

Hva er den største utfordringen din m.h.t. 
sykdsommen? Hvis jeg fokuserer på det jeg 
ikke kan, blir det veldig negativt og det er jeg  
ikke god på.

Hvilke hjelpemidler har du og er avhengig av?
Rullestol, heis, ergometersykkel, bilen. Jeg fullro-
ser hjemmesykepleien i kommunen vår. Hjem-
mesykepleien stiller opp for meg, hjelper til på 
mange måter. Dette gjør at jeg har et verdig liv. 

ELISABETH LUNDER
VI MØTER

Sammen med en en personlig assistent  finner 
jeg på ting/gjøremål som jeg setter pris på og 
som jeg liker. Det gjør at vi kan reise på kino, 
konserter, o.l. Jeg er heldig, som finner den gode 
kjemien med «hjelperne mine». Det motsatte 
hadde blitt så stusselig.

Hva gjør du for å holde motivasjonen oppe 
i hverdagen?
• Gjøre positive ting.  Jeg er medlem i Ringe-

rike MS-forening og drar på medlemsmøte-
ne. Er med på julebord, sommeravslutning, 
sosiale happeninger. Drar på konserter og 
kino.  Et mål for høsten 2020 er å få reise 
til Elton John-konserten på Telenor Arena. 

• Har  besøk av slekt og venner.   
• Trening med  hjelpemidler som bl.a. rib-

bevegg, ergometersykkel.
• Har gått til innkjøp av karaokeanlegg, 

som jeg synes er veldig morsomt å bruke.

Noe som er sikkert og visst og det er at vi 
alle har mye å lære av Elisabeth for hennes 
positivitet til tross for sykdommen.

Vi takker for at vi fikk et intervju med henne 
og ønsker henne mange gode år .

VIL DU LA BARNET DITT BLI DØPT? 
ELLER VIL DU BLI DØPT SELV?

Tekst og foto: Wenche Haugli+
Det skjer et under i kirken, 
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

Dåpen er et tegn på Guds kjærlighet til alle 
mennesker, og en gave som det bare er å ta i 
mot, uansett når i livet vi døpes.

Barn, unge og voksne er like velkomne til 
dåp!
I dåpen får du tilhørighet til Den treenige Gud, 
og blir medlem i din lokale menighet.

I Jevnaker har vi mulighet for dåp i de aller 
fleste gudstjenester på søndager. Nytt fra i år 
er at vi og tilbyr dåpsgudstjenester en lørdag i 
semesteret. Første lørdagsdåps- gudstjeneste blir 
i Jevnaker kirke 21. mars kl. 13. 

Dåpsregistrering gjøres enkelt på www.jevnaker.
kirken.no.

«Drop in dåp» i Jevnaker kirke lørdag 25. 
april 2020 kl. 11-15
I oktober 2019 arrangerte Jevnaker menighet 
«drop in dåp» for første gang. Det ble en hyg-
gelig opplevelse med mange dåp av ungdom og 
voksne! Derfor inviterer vi til dette igjen. Har du 
lyst til å bli døpt, men ikke ønsker så mye fokus 
på det? Da er dette en fin mulighet for deg! I 
det gitte tidspunkt vil det være prest og organist 
i kirken, og vi tilbyr en enkel dåpsseremoni, der 
den som døpes selv velger hvem som er tilstede. 
En må ha 2 faddere/ dåpsvitner. Hvis man ønsker 
å komme alene, vil to fra menighetsrådet være 
beredt i kirken til å stille som dåpsvitne. Det er 
viktig at den som døpes har med legitimasjon, 
og den kan ikke ha blitt døpt før. Ta kontakt med 
menighetskontoret hvis du har spørsmål!

Og Jesus sier:
«La de små barn komme til meg, og hin-
dre dem ikke! For Guds rike hører slike til». 
Mark.10
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Først ut med sommerens konserter er Victoria 
Ulriksen. Hun er organist og orgelstudent, født 
i 2006, og bor 
i Oslo. Victoria 
deltok i Norske 
Talenter på TV2 
høsten 2019, og 
imponerte og 
begeistret både 
publikum og 
dommere med sitt brilliante orgelspill.

Til daglig er hun elev ved Musikk på Majorstuen 
og Barratt Due musikkinstitutt. Hun er også 
med i talentutviklingsprogrammet ved Norges 
Musikkhøyskole. I januar 2019 vant hun Ung-
dommens Musikkmesterskap i klassen for orgel, 
trekkspill og harpe.

Hennes faste orgellærer er domkantor Kåre 
Nordstoga. Hun får også undervisning på klaver 
av Liv Glaser.

Marit Wesenberg er kantor i Brandbu. Hun har 
kirkemusikkutdanning fra bl.a. Agder Musik-
konservatorium. Som kantor er hun svært aktiv 
med korvirksomhet og salmekvelder o.l. I sin 
kantor-hverdag er hun dyktig til å formidle klas-
sisk kirkemusikk til et bredt publikum.  Hun er 
også aktiv som piano- og orgellærer.

Audun Frode Ringkjøb er pensjonert kantor, 
korleder og komponist. Ringkjøb er utdannet 
i Oslo og Bergen. Han har gjennom en lang 
yrkeskarriere virket som kantor flere steder, de 
fleste av årene på Ringerike. I en periode var han 
kantor i Åssiden kirke i Drammen, før han igjen 

vendte tilbake til Ringerike og virket der frem 
til pensjonsalder. Som pensjonist er han fortsatt 
aktiv som organist-vikar. Ringkjøb er også en 
høyt skattet komponist.  

Guy Poupart har et bredt sammensatt repertoar, 
som spenner fra senrenessanse til nåtid, med ho-
vedfokus på musikk fra det 19. – 21. århundre. 
Han har studert i Schweitz hos Rudolf Scheideg-
ger og Bernhard Billeter. Etter å ha bosatt seg i 
Norge, tok han videreutdanning hos Guy Bovet 
og Ludger Lohmann.

Guy Pouparts konserter preges av hans kjærlig-
het til nyere musikk og verker, som ligger litt 
utenfor det gjengse standard-repertoaret. Han 
har spilt tallrike konserter i Europa og Sør-
Korea med deltakelse i internasjonale festivaler 
i bl.a. Kongsberg (Norge), Oslo, Lübeck, Wiltz 
(Luxembourg), Orgelfestival Sønderjylland/Sch-
leswig, Vendsyssel Festival samt Orgelsommer i 
Bergen. Guy Poupart har som kammermusiker 
samarbeidet med mange velrennomerte navn, 
og siden 2014 har han vært leder av Det Norske 
Orgelselskap.

Espen Melbø er opprinnelig fra Gausdal. Han 
har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole, 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og 
Musikkhøyskolen i Leipzig. Ved sistnevnte institu-
sjon avsluttet han Konzertexamen og Meister-
klasse med ”utmerkelse” (”Auszeichnung”). 
2012-2017 jobbet han som kantor i Naunhof 
ved Leipzig, hvor han frem til august 2018 frem-
førte alle Bachs orgelverker i konsertsyklusen 
”Mit J.S. Bach durch das Kirchenjahr”. Fra 2013 
til 2015 var han i tillegg assistentorganist i Wen-
zelskirken i Naumburg. Fra mars 2017 var Espen 
Melbø kantor i Larvik kirke. I desember 2018 be-
gynte han som Domkantor ved Tønsberg Dom-
kirke. I tillegg er han universitetslektor i orgel og 
kirkemusikk ved Norges Musikkhøyskole.  

Espen Melbø spilte orgelinnvielseskonserten 
i Jevnaker kirke den 24. september 2017. I 
sommer blir det anledning til gjenhør av hans 
glitrende orgelspill!

Randsfjord kirke søndag 5. april kl 18.00

SALMER I  
PASJONSTID
Møyfrid Guttormsen, sang
Prest Stian André Roos og kantor Kari Monsen 
Sødal.

Programmet blir en vandring i ord og toner gjen-
nom pasjonstiden, og vi får høre vakre solosan-
ger, salmer og leste tekster. Det blir også mye fin 
orgelmusikk og fellessang.

Denne gangen har vi fått med oss sangeren 
Møyfrid Guttormsen. Hun har sin sangutdan-
nelse fra Norges Musikkhøgskole, Cantica Voice, 
London og Barrat 
Due musikkinsti-
tutt. I tillegg har 
hun utdannelse 
som helse-coach 
fra Undervis-
ningsakademiet, 
Trondheim.  

Møyfrid har arbeidet i Enebakk kulturskole og 
har vært dirigent for Enebakk Seniorkor. I tillegg 
har hun arbeidet ved Bielefeldt Opera, Tyskland 
og dessuten freelance som sanger. I tillegg har 
hun i en årrekke undervist i sang og kor.

Møyfrid har nå slått seg til på Hadeland, og på 
palmesøndag får vi altså høre hennes varme 
mezzosopran-stemme i Randsfjord kirke.

Gratis inngang. Ved utgangen blir det tatt opp 
kollekt til dekning av utgifter.

Velkommen!

Arrangør er Jevnaker menighet.

 

For tredje år på rad blir det også i sommer en 
serie på fem orgelkonserter på det flotte orgelet 
vårt i Jevnaker kirke.

Disse utøverne skal glede oss med orgelmusikk 
gjennom sommeren 2020:

17/6 kl. 12.00  
Victoria Ulriksen, Oslo. Etter konserten blir det 
åpning av kunstutstillingen og markering av 
sesongstart for sommeråpne kirker. Enkel bevert-
ning.
29/7 kl. 12.00  
Marit Wesenberg, Brandbu
5/8 kl. 12.00 
Audun Frode Ringkjøb, Ringerike 
12/8 kl. 12.00  
Guy Poupart, Skien  
19/8 kl. 12.00  
Espen Melbø, Tønsberg

Det er gratis inngang på alle konsertene, men 
det er anledning til å gi en pengegave ved 
utgangen til dekning av utgifter.

Konsertene arrangeres i forbindelse med som-
meråpne kirker og kunstutstilling i Jevnaker 
kapell. Detaljene omkring kunstutstillingen er i 
skrivende stund ikke helt klare.

Hver konsert varer ca. 45 minutter. Konsertene 
er uformelle. De er for alle, også for nye lyttere. 
Orgelet er i seg selv et mektig og fascinerende 
instrument. Med et såpass stort og velklingende 
orgel som vi nå har i Jevnaker kirke, gir det rom 
for stor klanglig variasjon i hvert enkelt konsert-
program. Orgelmusikk spenner vidt, både når 
det gjelder genre, tid, og geografisk opprinnelse.

KONSERTER OG ARRANGEMENTER 
I KIRKENE VÅRE

SOMMERKONSERTER 
I JEVNAKER KIRKE

Foto: Torgeir Ferdinand Nygård
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På Randsborg menighetshus den 7.desember 
hadde vi en flott lucia-samling med menighetens 
5-åringer. Det ble noen fine timer hvor barna 
fikk høre om advent og julens budskap. Vi ble 
fortalt historien om Lucia og pratet litt rundt 
dette. Vi øvde på å gå i luciaprosesjon slik at de 
var klare for gudstjenesten dagen etter. Gøy å 
høre unger synge lucia-sangen av full hals. 

Barna fikk på juleverksted lage ispinnekrybber 
og flette kurver av filt. Morsomt og litt krevende 
å få til. Men både foreldre som var med og 
ungene kom seg i mål og kunne ta med fine 
selvlagde produkter hjem. Kanskje det ble noen 
julegaver? Alle lagde også lussekatter som de 
fikk med seg hjem. 

LUCIA 2019
Søndag møtte barna opp til gudstjeneste i 
Randsfjord kirke og bidro i den med både flott 
sang og lystenning. 

Takk til foreldre og ungdommer som var med og 
hjalp til. 

Siste helgen i januar ble det arrangert tårnagent-
helg i Jevnaker menighet. Dette er et tiltak som 
også arrangeres mange andre steder i landet. Til 
Jevnaker kirke kom det spente 8-åringer klare 
for å utforske kirken, tårnet og klokkene. De 
fikk agentbevis og forstørrelsesglass og måtte 
løse oppgaver for å komme fram til siste svar og 
hadde da vært gjennom store deler av kirken. 
Utrolig hva man finner i en gammel kirke. Og å 
oppdage at trappa ned fra tårnet var mye brat-
tere enn den var opp, det gjorde den litt skum-
mel.  Vi fikk utforsket sansene våre og oppdaget 
mye spennende iløpet av dagen. 

TÅRNAGENT FOR 8-ÅRINGENE
Søndag var dyktige tårnagenter med i gudstje-
nesten og utrolig nok fikk vi et siste oppdrag 
vi måtte løse. Det ble en fin helg med herlige 
tårnagenter. Takk til dyktige ungdommer som 
var med og gjennomførte tårnagent-samlingen. 

Lørdag 9. november ble Jevnaker kirke som et 
stort skip. Spente 6-åringer møtte opp for å 
være med på skattejakt. Det ble en opplevelses-
rik jakt etter flere av skattene i kirka. Kaptein J 
hadde skrevet mange brev og utfordret oss med 
oppgaver underveis. Barna var med og lette 
både høyt og lavt i kirka og ute på kirkegården. I 
alt fant vi tre skattekister og i den minste kista av 
dem fant vi den største skatten. Nemlig et speil 
hvor de så seg selv. Og da så de jo Guds største 
skatt, nemlig dem selv. 

Søndag heiste vi seilet på nytt i kirka og vi fikk 
være med på en skattejaktgudstjeneste. En flott 
gudstjeneste hvor 6-åringene deltok med både 

SKATTEJAKT FOR 6-ÅRINGENE

Helgen 11.-13. oktober var det igjen klart for 
juniorkonfirmantweekend på leirstedet Skogstad 
på Eina. En solid gjeng med 12-åringer samt 
ungdomsledere dro sammen med Hilde og 
Stian for en helg fylt av opplegg, lek og moro.  
Åpningsshowet fredag ble styrt av ungdommene 
med både sang, sketsjer, egenlaget leirdans og 
andre morsomme innslag. Kvelden ble avsluttet 
med kveldssamling rundt lyskorset. 

Etter gudstjenesteverkstedet lørdag formiddag 
hvor ungene i grupper forberedte ulike ting til 
gudstjenesten dro vi til Totenbadet hvor noen 
timer ble tilbragt med lek og moro.  Tilbake på 
Skogstad gikk tiden med til spill, lek, guds-
tjeneste, kveldssamling og gjennomføring av 
Skogstad-talentene. Mange dyktige unger som 
gjennomførte ulike ting fra scenen. 

Det ble en minnerik og flott helg sammen med 
12-åringer og dyktige ungdomsledere fra Jevn-
aker menighet. 

SKOGSTAD 2019

sang, gikk i prosesjon og var aktivt med i preke-
nen. Tusen takk til dere som var med og hjalp til 
slik at skattejakten ble så bra. 
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HVA SKJER FOR BARN OG UNGE?
TROSOPPLÆRINGSTILTAK
28.-29. mars: Kirkecamp for de som fyller 11 
og 12 år i 2020. Vi overnatter i Jevnaker kirke. 
Avsluttes med gudstjeneste søndag kl.11.00 
hvor ungene deltar med ulike oppgaver. 
6.-7. juni: Uteovernatting for 7-åringer. Avslut-
tes med utegudstjeneste hvor ungene deltar 
med både sang og andre oppgaver. 

 
ØVRIGE FASTE TILBUD
0-2 år: Babysang og lek
Jevnaker babysang holder til på Randsborg 
menighetshus, og onsdagene møtes mange barn 
for sang og bevegelse kl. 12-13.30. 

4 år og oppover: Jevnaker barnekor
Øvelse hver tirsdag kl. 17.30-18.15 i Randsfjord 
kirke. Dirigent: Kantor Kari Monsen Sødal, 
tlf: 930 36 773.

5.-7. klassinger: Hekta junior
En onsdag i måneden kl. 17.30-19.30 på Rands-
borg menighetshus. Opplegg med underhold-
ning, lek, spill, sosialt fellesskap, hobbyaktiviteter 
og andakt. Siste samling på våren var 1. april, 
men vi starter opp igjen første onsdag i septem-
ber. 

For ytterligere informasjon henvises det til www.
jevnaker.kirken.no, facebooksiden til Jevnaker 
menighet eller trosopplæringsleder Hilde Gun-
nerød Hoelsveen på telefon 407 23 094 eller 
e-post: high@jevnaker.kommune.no. 

DÅPSOVERSIKT
Det anbefales at de som ønsker dåp også 
tar en titt på gudstjenestelista for å se 
hva slags gudstjeneste det er den aktuelle 
søndagen…!

Jevnaker kirke:
29.03
12.04
25.04 (lørdag)
Drop-in dåp
03.05
31.05
21.06
05.06
26.07
16.08

Randsfjord kirke: 
26.04
14.06
19.07
02.08
23.08
29.08 (lørdag)  
Dåpsgudstjeneste

07.06 Friluftsgudstjeneste Tverrsjøstallen

Randsfjord kirke lørdag 9. mai kl.11.00
Ludvik Hunstad
Dennis Nygård Hvinden
Adrian Stepanenko Nilsen
Aske Emil Ellegaard Oure
Alexander Riseth Rundhaug
Ingrid Magnussen
Agnes Midtlie

Randsfjord kirke søndag 10. mai kl.11.00
Magnus Gauksrud Bråthen
Emma Marie Hølen
Julie Jakobsen
Sofie Johansen Nærum

Jevnaker kirke lørdag 23. mai kl. 11.00
Elling Broberg
Henrik Ruud Gudbrandsen
Mikkel Siverts Johnsrud
Max Hansen Brenna
Sondre Solheim
Magnus Sætheren
Oliver Øyen Thune
Filip Myhre Velo
Anna Elise Bjørklund
Maria Theresa Tamba Davidsen
Lotta Johansen Ås
Martine Johnsrud
Emely Johnsen Schutz

Jevnaker kirke lørdag 23. mai kl 13.00
Daniel Krøkje Fjeldaas
Benjamin Aschim Kornum
Sander Olstad Lia
Dennis Moe
Noah Sebastian Strand
Tinius Wingar-Elnes
Linnea Andersen
Lotte Andersen
Maria Bergmann-Halvorsen
Susanne Haugland
Emma Borgli Linnestad
Ingris Helen Sørslett
Gunvor Beathe Velo

Jevnaker kirke søndag 24. mai kl.11.00
Ruben Sebastian Finnevolden
Christoffer Tellinga Hovde
Adrian Jensen Gullen
Jonas Erlandsen Lønning
Mikkel Opdahl
Nils Klevengen Solberg
Ane Solberg
Ingunn Halbakken Viken

KONFIRMANTER JEVNAKER MENIGHET 2020

KARNEVAL 2020
Lørdag 15. februar hadde vi karneval på Rands-
borg menighetshus. Menighetens 9-åringer var 
invitert og det dukket opp blant annet både 
cowboyer, indianere, enhjørninger, Pokahon-
tas og fotballspillere. Mange fine og kreative 
antrekk. Vi lekte litt for å bli bedre kjent før vi 
pratet om hva karneval er og hvorfor vi feirer 
det. Faste-tida fikk vi også bedre kjennskap 
til og vi pratet litt om hva vi kan bruke denne 
tiden på samtidig som vi gjør noe for andre. Vi 
fikk også høre litt om det å bære masker og at 
det også er noe vi innimellom gjør uten at det 
faktisk er en maske der.

Fortellingen om den blinde Bartimeus ble dra-
matisert og de gjorde også det under søndagens 
gudstjeneste. Der deltok også ungene med sang, 
spill og lesing av bønner. En flott helg med fine 
unger. 
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SLEKTERS GANG

Vigde
(Da vi ikke mottar vigselmeldinger til menighets- 
kontoret lenger fra andre menigheter, har vi bare  
oversikt over vigsler foretatt i vår menighet. Listen  
kan derfor være mangelfull.)

 
Døde 
28.09.19.: Marie Vestby (1923)
29.09.19.: Harald Velo (1940)
22.10.19.: Gunnlaug Asta Rykkje (1928)
24.10.19.: Anita Dahl Larsen (1972)
25.10.19.: Przemyslaw Krzysztof Strug (1976)
04.11.19.: Thom Jarle Thomassen (1954)
08.11.19.: Edith Margrethe Syversen (1930)
15.11.19.: Vidar Nordlund (1953)
18.11.19.: Sten Tore Bakken (1945)
11.12.19.: Anne Lovise Singelstad (1945)
12.12.19.: Torbjørn Agnar Kvello (1933)
28.12.19.: Magne Myrvold (1929)
03.01.20.: Solveig Helene Beck Esperum (1946)
03.01.20.: Villy Magne Borgen (1937)
06.01.20.: Berit Johanne Borgen (1947)
06.01.20.: Lyder Lorentsen (1926)
15.01.20.: Dan Arnø (1928)
21.01.20.: Mikal Steen (1936)
23.01.20.: Egil Klinkenberg (1933)
29.01.20.: Lars Elnæs (1934)
31.01.20.: Harald Westend (1939)
01.02.20.: Kristian Pettersen (1930)

Kirkelige handlinger i Jevnaker menighet

Døpte
2019
Jevnaker kirke 22.09
Oline Fossum Heier
Elida Smeby Schrøder

Jevnaker kirke 06.10
Marius Lynne Arnesen
Grim Træen

Jevnaker kirke 20.10
Elsa Løvås Høgnes
Martin Rolstad

Jevnaker kirke 10.11
Hannah Sofie Glasrud Bakken
Kaja Olsen Kastet
Ludvig Fikerud Skaland

Randsfjord kirke 24.11
Andreas Eriksrud

Randsfjord kirke 08.12
Albert Aasen Eriksen

Jevnaker kirke 15.12
Nicklas Amundfoss Hensrud
Jesper Bergestuen Kristiansen
Ella Woldengen

2020
Jevnaker kirke 26.01
Sjur Løhre Blyberg
Ebba Myrvang

Jevnaker kirke 09.02
Gyda Kristine Teply-Søberg

MENIGHETSNYTT
Åpen kirke – Randsfjord kirke kl. 12.00-14.00 
Lørdag 28. mars
Lørdag 16. mai 
Henriette Lillestøl Nymoen spiller på orgel 
mellom kl. 12.30-13.30. Det er mulighet for 
lystenning.

Velkommen innom kirken.

MENIGHETENS ÅRSMØTE
Velkommen til Randsborg Menighetshus onsdag 
25. mars kl. 18.00. Vanlige årsmøtesaker. 
Årets tema er Kirkens Nødhjelp og en represen-
tant fra organisasjonen kommer og forteller om 
deres arbeid og om fasteaksjonen.

KIRKENS NØDHJELP -  FASTEAKSJONEN 2020
Fasteaksjonen er en dør-til-dør innsamling hvor 
menighetene samler inn penger til noen av 
de mest sårbare menneskene i verden. I 2019 
samlet bøssebærerne i Jevnaker Menighet inn kr 
31 972 kroner.

Ta godt i mot våre konfirmanter som ute med 
bøsser og samler inn penger tirsdag 31. mars. 

SOMMERÅPNE KIRKER 17. JUNI – 28. AUGUST
Jevnaker og Randsfjord kirke tirsdag-fredag kl. 
10.00-14.00.

Kunstutstilling i Jevnaker gravkapell (mer infor-
masjon kommer i avisene og plakater).

DUGNAD PÅ KIRKEGÅRDENE
Menighetsrådet inviterer til dugnad kl. 17.30
Onsdag 29. april Randsfjord kirkegård
Onsdag 6. mai Jevnaker kirkegård

Ta gjerne med egen rive. Vi serverer kaffe og noe
å bite i.

TUSEN TAKK
Takk for gaven ved begravelsen til Lyder Lorent-
sen. 
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GUDSTJENESTER

Søndag 29.03.2020  
4. søndag i fastetiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste, dåp og nattverd. 11-åringene 
deltar. Takkoffer til Barne- og ungdoms-
arbeidet. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Søndag 05.04.2020 - Palmesøndag  
• Tverrsjøstallen kl. 12.00: Frilufts-
gudstjeneste.  
• Randsfjord kirke kl. 18.00: Salme-
sang i pasjonstiden, sanger Møyfrid 
Guttormsen deltar. 

Torsdag 09.04.2020 - Skjærtorsdag  
• Villa Skaar kl. 12.00: Gudstjeneste med 
nattverd.  
• Jevnaker kirke kl. 18.00: Forenklet 
gudstjeneste med nattverd. Kveldsmåltid.

Fredag 10.04.2020 - Langfredag  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Gudstje-
neste på langfredag.
  
Søndag 12.04.2020 - Påskedag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høytids-
gudstjeneste. Dåp. Nikolai Rokstad 
Hansen deltar på trompet. Takkoffer til 
Diakoniarbeidet Jevnaker menighet.   

Mandag 13.04.2020 - 2. påskedag  
• Jevnaker Omsorg og Rehab.senter  
kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd.  

Søndag 19.04.2020 -  
2. søndag i påsketiden  
• Furulund skole kl. 11.00: Familie-
gudstjeneste.  

Lørdag 25.04.2020  
• Jevnaker kirke kl. 11.00 – 15.00: 
Drop-in dåp.

Søndag 26.04.2020  
3. søndag i påsketiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Speider-
gudstjeneste. Dåp og nattverd. Takkof-
fer til Speiderarbeidet lokalt. Familiedag 
på speiderheimen etter gudstjenesten.

Søndag 03.05.2020  
4. søndag i påsketiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høymesse.  
Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkens 
SOS i Oppland. 

(Gudstjenester med tilbud om dåp: Se oversikten side 12.)

Onsdag 06.05.2020  
• Villa Skaar kl. 12.00: Gudstjeneste.  

Lørdag 09.05.2020  
Randsfjord kirke kl. 11.00: Konfir-
masjonsgudstjeneste. Takkoffer til 
Konfirmantarbeidet.   

Søndag 10.05.2020  
• 5. søndag i påsketiden  
Randsfjord kirke kl. 11.00: Konfir-
masjonsgudstjeneste. Takkoffer til 
Konfirmantarbeidet. 
  
Søndag 17.05.2020 - 17. mai  
• Jevnaker kirke kl. 10.00: Familie-
gudstjeneste. Takkoffer til Redd Barna.   
• Randsfjord kirke kl. 10.00: Familie-
gudstjeneste. Takkoffer til Redd Barna.   

Lørdag 23.05.2020  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Konfir-
masjonsgudstjeneste. Takkoffer til 
Konfirmantarbeidet.  
• Jevnaker kirke kl. 13.00: Konfir-
masjonsgudstjeneste. Takkoffer til 
Konfirmantarbeidet.

Søndag 24.05.2020 - Søn. før pinse  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Konfir-
masjonsgudstjeneste. Takkoffer til 
Konfirmantarbeidet.
   
Onsdag 27.05.2020    
• Randsfjord kirke kl. 10.30: Barne-
hagegudstjeneste. Vi feirer kirkas 
bursdag sammen med barnehagene.  

Søndag 31.05.2020 - Pinsedag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høy-
tidsgudstjeneste. Dåp og nattverd. 
Takkoffer til Familie og medier.   

Mandag 01.06.2020 - 2. pinsedag  
• Jevnaker Omsorg og Rehab.senter  
kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd.  

Onsdag 03.06.2020   
• Villa Skaar kl. 12:00 Gudstjeneste 
med nattverd  

Søndag 07.06.2020 
Treenighetssøndag  
• Tverrsjøstallen kl. 11.00: Frilufts-
gudstjeneste. Dåp. 7-åringene deltar.

Søndag 14.06.2020  
2. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste. Dåp, presentasjon av 
konfirmantene. Takkoffer til Barne- 
og ungdomsarbeidet.   

Søndag 21.06.2020  
3. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Gudstje-
neste. Dåp, presentasjon av konfir-
mantene. Takkoffer til Blå Kors Norge.   

Søndag 28.06.2020  
4. søndag i treenighetstiden  
• Mylla Dam. Friluftsgudstjeneste 
sammen med Lunner menighet. Se 
egen annonsering i avisene og på 
sosiale medier.

Søndag 05.07.2020  
5. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke. kl. 11.00: Høy-
messe. Dåp og nattverd.  Takkoffer til 
Menighetsarbeidet.   

Søndag 19.07.2020  
7. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Høy-
messe. Dåp og nattverd. Takkoffer til 
Kristen Idrettskontakt-KRIK.   

Søndag 26.07.2020  
8. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høymesse.  
Dåp og nattverd. Takkoffer til Norsk 
Søndagskoleforbund.   

Søndag 02.08.2020  
9. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Høy-
messe. Dåp og nattverd. Takkoffer til 
Institutt for Sjelesorg. 
  
Onsdag 05.08.2020  
• Villa Skaar kl. 12.00: Gudstjeneste.  

Søndag 16.08.2020  
11. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høymesse.  
Dåp og nattverd. Takkoffer til Barne- 
og ungdomsarbeidet.   

Søndag 23.08.2020  
12. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Gudstjenes-
te. Dåp. Takkoffer til Kirkens Bymisjon.   

FULLDISTRIBUSJON
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