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Påsken er her. Tid med familie og venner. 
Dette året også med sterke anbefalinger 
om å begrense antall personer sammen. 
Men, ute kan vi møtes. Så bruk fridagene 
sammen ute rundt et bål, ei bålpanne, på 
skitur eller rett og slett en gåtur. Det viktig-
ste er å ha muligheten til å være sammen 
med de som man er glad i og gjøre noe 
som gir litt energipåfyll. 

Det er også mulighet å komme til kirken. 
Det er gudstjenester i kirkene i påskeda-
gene. Se gudstjenestelista på siste side for 
informasjon om gudstjenestene. 

Gudstjenester og andre aktiviteter blir gjen-
nomført etter gjeldende smittevernregler.
Med dette ønsker vi dere en fin påske og 
vår. 

Cornelis Vreeswijk, synger i «Turistens Kla-
gan» om å kjenne seg avstengt, men hvordan 
sangen fra barna på Karl Johan gir håp.

Det sjunger några ungar på Karl Johan,                                                                          
dom låter starka och fina som bara ungar kan.                                                                        

En ettermiddag i vinter kjente jeg på at det var 
lite dagslys. Tilværelsen var preget av restrik-
sjonene knyttet til Covid-19. Da skjedde noe 
som var som å finne hvitveis og blåveis midt i 
vinterens snø, is og kulde. Hva hendte? Jo, iv-
rige barnestemmer uttrykte glede over å leke i 
snøen og lyden fra dem bar bud om liv og håp 
midt i det avstengte.  

Dette minner meg om to ord som er knyttet 
til jul og påske: «Frykt ikke».  Det fikk gjeterne 
på Betlehemsmarkene høre. Det samme fikk 
kvinnene høre da de tidlig på morgenen kom 
til graven til sin venn. Det er så stille, så stille. 
Stillheten brytes av at noe grensesprengende 
skjer som bærer bud om noe nytt.

Dette å se til graven, handler om et felles grunn-
leggende behov; å se til og minnes den som er 
død.  Ikke sjelden gjør mange dette både rett et-
ter begravelsen og senere. Ser til, kjenner på det 
som var, bærer med seg felles levd liv. Mange av 
kirketjenerne og graverne rundt om vet at det 
er slik og er opptatt av verdigheten på kirkegår-
den. De legger omsorg og omtanke i blant an-
net hvordan de etter begravelsesesseremonien 
legger kranser og bårebuketter på gravene. Alle 
som har mistet en nær vet hvor mye det betyr 
med en slik verdighet og respekt i møte med 
livets og dødens sammensatthet.

PÅSKEANDAKT
HAMAR BISKOP SOLVEIG FISKE

Jesu liv, hans død på korset og hans oppstan-
delse kaster lys over våre liv og vår verden. 
Korset er i berøring med vår eksistens. I det 
øyeblikket da Jesus drog sitt siste åndedrag på 
korset skalv jorden og klippene slo sprekker.  
Etter at Jesu døde kropp hadde hvilt i graven, 
skjer dette uforklarlige og overveldende enda 
en gang. Men nå er det ikke dødens, men livets 
krefter som bryter fram. 
 
For Maria Magdalena og den andre Maria ble 
morgenens sorgfulle stillhet brutt. Jeg ser for 
meg deres angst og forvirring. Jeg synes jeg 
hører deres spørsmål: Hva er det som skjer? Er 
det ikke nok nå?  Og så får de høre fra engelen: 
«Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den 
korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, 
slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!»
   
Kirken bæres fremdeles oppe av denne gjen-
nomgripende hendelsen. Siden da har budska-
pet om Jesus Kristus har fått lyde til forankring, 
tro og håp. 

Når menneskers liv fylles av mørke og tunge 
tider, skal kirken fortsette å reise håpets lys for 
hvert enkelt menneske.  

For selv om frykten ikke er borte, spirer livets 
krefter fram. Oppstandelsen bærer løfter om 
liv og framtid. Kristus er oppstanden!

Velsignet påskehøytid!
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Hvordan starter du dagen? Kanskje har du ei 
rolig stund med dagens avis og morgenkaf-
fen? Man trenger litt tid til å koble på, koble 
på dagen! Og etter dagens gjøremål kommer 
ettermiddagen og kvelden, og da er det kan-
skje litt tid til avkobling? Det finnes et stort 
utvalg av andaktsbøker på markedet, og kan-

TIL PÅKOBLING 
ELLER AVKOBLING

skje har du funnet din favoritt allerede, eller 
kanskje trenger du noe nytt?  Her blir du pre-
sentert for tre svært ulike andaktsbøker som 
kan gi deg et innputt når du skal gjøre nettopp 
det, koble på eller av. Her kan du finne et ord 
for dagen, en kort tekst å grunde på og/eller 
glede seg over, alt etter som.

Tekst: Runhild Grina+ Tekst og foto: Wenche Haugli+

EIEREN AV BERGER GÅRD, 
BJØRN BERGER RUDSTRØM

VI MØTER

Gården som så å si hele bygda kan se, der 
den ruver oppe i høyden og liksom kikker 
ned på Randsfjorden, Nesbakken, skolen og 
idrettsanlegget. Den er lett å kjenne igjen som 
et landemerke og et tydelig blikkfang. Berger 
Gård ligger der nesten som en borg. 

Et sted som dette er det mye og spennende 
historie om, og gjennom intervjuet kan vi 
forsøke å forestille oss forskjellen fra gårdens 
virke for 100 år siden / kontra pr i dag.

Hvor stor var eiendommen og hvor stor er 
den i dag?
Før gården ble delt likt mellom øvre og ne-
dre Berger i 1831 var den på ca. 10 000 daa 
skog og noen hundre mål dyrket mark/beite. 
På slutten av 1800-tallet ble vel 2000 mål av 
skogen solgt til nedre Berger – det var øvre 
Bergers del av det som ble kalt Fellesmoen – i 
dag Samsmoen. Pengene ble bl.a. brukt til å 
bygge Livørsbygningen som vender ut mot 
Nesbakken. Før daværende eier begynte å 
selge ut tomter og senere idrettsplass m.m. 
hadde garden rundt 300 mål dyrket mark. I 
dag er garden redusert til ca. 2900 mål pro-
duktiv skog og 85 mål dyrket mark.

Hvor mange hadde arbeidet sitt på gården? 
Det har naturligvis variert opp gjennom tida, 
men har hørt at det var 60 på det meste. De 
fleste som arbeidet på garden bodde på hus-
mannsplasser – Bråkarud, Kyterud, Gorostua, 

Bakkepladsene ved Bergerbakken, Bergergri-
na osv. Det ser ut som det på 1800-tallet var 
6-8 husmannsplasser under hver av gårdene 
øvre og nedre Berger, Bergersaga og kvern 
inkludert. I tillegg kunne det være 4-5 styk-
ker som jobbet og bodde på garden – budeie, 
innejente osv. Det var bl.a. en mann som had-
de som jobb og hugge og bære ved til 2 kjøk-
ken og ovner i mange rom. Halvvoksne unger 
av bonden hjalp også til – mine oldeforeldre 
Ingeborg og Jakob hadde tolv. 

Vet du hvor mange som arbeidet i skogen? 
Det vet ikke jeg nøyaktig, men skogsarbeidet 
var en naturlig vintersyssel for dem som el-
lers jobbet på garden. Husmennene hadde 

Tonje Haugeto Stang er forfatter, foredragsholder og veileder. Hun 
har også vært andaktsholder i NRK. Her har hun skrevet ei andakts-
bok med en tekst for hver uke i året. Tonje skriver hverdagslig og 
personlig og har et språk det er lett å la seg berøre av.

Her er andaktsboka for deg som liker å lese på nynorsk! Geir 
Gundersen er utdannet prest og har tidligere vært generalsekretær 
i Blå Kors. Han har dessuten vært andaktsholder i NRK i mange år. 
Refleksjonene til Geir Gundersen er preget av erfaringer fra et langt 
liv. Det sies at dette er ei andaktsbok tett på Bibelen og tett på livet, 
og her finner du tekster for hverdagene og høytidene.

Sarah Young er misjonær og har her skrevet ei andaktsbok med en 
kort tekst for hver dag i året. Det spesielle med denne boka er at 
den er skrevet i «jeg - form», som om det er Herren selv som taler til 
deg. Her finner du ord som oppmuntrer, trøster og gir håp.
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vanligvis arbeidsplikt på garden mot fastsatt 
betaling, men ikke i skogen.

Hvor mange dyr var det her? 
Det varierte naturligvis også. Går vi til slut-
ten av 1800-tallet, viser folketellinga i 1875 8 
hester, 3 okser, 18 kyr, 5 kalver, 15 sauer og 
9 griser. Garden ble bortforpaktet en periode 
før og etter 1900, og igjen fra rundt 1960, bl.a. 
til Einar Bekken som jeg husker bodde i Liv-
ørsbygningen, og utover.

Har du ei spesiell historie i fra gården?
Jeg ville nevnt noen av disse:
• I 1845 anla øvre Berger et av landets første 
fiskeklekkerier, primært basert på ørret og 

sik. Anlegget var i drift til rundt 1960.
• Flere rom i hovedbygningen har original-
maling fra 1840 tallet. Det er det ikke mange 
hus som har i dag. En av få fordeler med lite 
vedlikehold siden den gang. 
• Gården ble i maidagene i 1945 rekvirert av 
hjemmestyrkene, og såkalte tyskertøser ble 
internert her før de ble fraktet videre. Tror 
også en del tyske soldater satt i arrest en 
stund etter krigen. Grunnen til at garden ble 
rekvirert av hjemmestyrkene, var naturligvis 
at den ene av brødrene som eide garden var 
nazist, om enn harmløs. Disse opplysningene 
kommer fra en av de lokale hjemmestyrke-
representantene, Per Hurum, i intervju med 
Thore Desserud.

• Som mange vet har det vært klebersteins-
brudd på gården. Bruddet leverte stein til 
bygningsarbeider, blant annet i Oslo og til 
slottet. Restene fra bruddet og fra bearbeiding 
av steinen er fremdeles godt synlig fra stien 
over Klebersteinssletta.
• Ser en er på de store husa på Berger er det 
fort å tenke seg at her var det rikdom og makt. 
Sånn var det ikke nødvendigvis. Mange av ei-
erne her har nok vært mer interessert i jakt 
og særlig fiske, enn i jordbruk og gårdsdrift. 
Tidlig på 1900-tallet bodde mine oldeforel-
dre Ingeborg og Jakob med tolv unger på 
øvre Berger, og det var alt annet enn rikdom. 
Det resulterte blant annet i at åtte av de tolv 
emigrerte til USA og Canada. De to brødrene 

Nils og Ole overtok gården, men fikk min-
dre og mindre inntekter fra gården og deler 
av dyrka marka gikk til bla. idrettsplassen og 
boligfelt som Nordhagen. Bryggerhuset og 
Livørsbygningen ble leid ut og bla. Einar Bek-
ken med familie og apoteker Høier bodde der.
• Gården er antagelig blant de eldste i områ-
det og har vært en bygdeborg i tidligere tider. 
Den eldste dokumentasjonen vi kjenner til er 
et skinnbrev fra 1321 som gjelder en rettsak 
om grensen mot Nøkleby. 

Vi takker Bjørn Rudstrøm hjerteligst for in-
tervjuet.
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KONSERTER OG ARRANGE-
MENTER I KIRKENE VÅRE
SALMER I PASJONSTID
Jevnaker kirke søndag 28. mars kl. 18.00
Møyfrid Guttormsen, sang
Prest Anne Hilde Helland og kantor Kari Monsen 
Sødal.

Programmet i blir en vandring i ord og toner 
gjennom pasjonstiden, og vi får høre vakre 
solosanger, salmer og leste tekster. Det blir også 
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 musikkinstitutt. I tillegg 
har hun utdannelse som helse-coach fra Under-
visningsakademiet, 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 
bor nå på Hadeland, og på palmesøndag får 
vi høre hennes varme mezzosopran-stemme i 
Jevnaker kirke.

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

Velkommen!

Arrangør er Jevnaker menighet.

SOMMERKONSERTER I JEVNAKER KIRKE
Hvis alt går som vi håper, kan vi igjen invitere 
til formiddagskonserter sommeren 2021. Vi 
vet foreløpig ikke hvor mange som kan samles 
til arrangementer når vi kommer så langt, så 
følg med i dagspressen for oppdatert informa-
sjon! Her kommer en oversikt over de planlagte 
konsertene:

23/6 kl. 12.00   Victoria Ulriksen, Oslo.  
30/6 kl. 12.00   Guy Poupart, Skien
  7/7 kl. 12.00   Espen Melbø, Tønsberg
14/7 kl. 12.00   Natalia Medvedeva, Gran
19/8 kl. 12.00   Ernst Thorleif Monsen, Stavanger

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

Hver konsert varer ca. 40-45 minutter. Konser-
tene 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 
har i Jevnaker kirke, gir det rom for stor klanglig 
variasjon i hvert enkelt konsertprogram. Orgel-
musikk spenner vidt, både når det gjelder genre, 
tid, og geografisk opprinnelse.

Litt om utøverne:
Først ut i sommerens konsertserie 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 Mu-
sikkhøyskole. I januar 2019 vant hun Ungdom-
mens Musikkmesterskap i klassen for orgel.
Hennes orgellærer er domkantor Kåre Nords-
toga. 

Guy Poupart har et bredt sammensatt reper-
toar, som spenner fra senrenessanse til nåtid, 
med hovedfokus på musikk fra det 19. – 21. 
århundre. Han har studert i Schweitz hos Rudolf 
Scheidegger 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 insti-
tusjon 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 
begynte han som Domkantor ved Tønsberg 
Domkirke. I tillegg er han universitetslektor i or-
gel og kirkemusikk ved Norges Musikkhøyskole.  

Espen Melbø spilte orgel-innvielses-konserten 
Jevnaker kirke den 24.september i 2017. I som-
mer blir det igjen anledning til å oppleve hans 
glitrende orgelspill!

Natalia Medvedeva er ansatt som kantor i 
Gran. Hun vokste opp i Karelen og begynte å 
spille piano da hun var seks år gammel. Natalia 
studerte musikk både i Russland og Norge. Hun 
tok masterstudiet i orgelspill ved Griegakade-
miet – Institutt for musikk i Bergen. Natalia har 
tidligere spilt konserter på forskjellige steder i 
Norge. 

Ernst Thorleif Monsen er utdannet kirkemusi-
ker og musikkpedagog fra Rogaland Musikkon-
servatorium og Musikkonservatoriet i Bergen. 
Han er til daglig kantor i Gausel menighet i 
Stavanger. I tillegg underviser han i Sola kultur-
skole og er dirigent for flere kor. Han er også 
notesetter for Cantando musikkforlag. Ernst 
er en svært allsidig musiker og behersker flere 
musikksjangere. Han spiller både det klassiske 
orgelrepertoaret og mer modernistiske stykker 
med spennende rytmer og klanger. Han skriver 
også musikk selv, aller mest bruksmusikk til 
gudstjenestebruk, men også litt av hvert annet 
for både kor og orgel og andre instrumenter. 

Sommerkonsertene er støttet av Norsk Kultur-
råd.
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KONFIRMASJONER I  
JEVNAKER MENIGHET 2021
Grunnet situasjonen rundt Covid–19 har 
konfirmantene dette året fått ett veldig an-
nerledes konfirmasjonsår. Når konfirma-
sjonen kommer ønsker vi at alle skal få en 
høytidelig feiring av sin konfirmant. Vi vet 
lite om hvordan situasjonen vil se ut i mai, 
men vi må ta høyde for at det fremdeles vil 
være restriksjoner når vi kommer til konfir-
masjonsgudstjenestene. Det tilbys derfor at 
de familiene som ønsker å flytte konfirma-
sjonen fra mai til september kan gjøre det. 

Det vil derfor bli konfirmasjonsseremonier 
i kirkene våre både i mai og i september. Vi 
har god erfaring fra i høst med å gjennom-
føre flere seremoniene med få konfirmanter. 
Konfirmasjonsgudstjenestene blir gjennom-

ført med gjeldende smittevernrestriksjoner i 
forhold til antall personer i kirkene. 

Vi gjennomfører konfirmasjoner i Rands-
fjord kirke 8. og 9. mai og 4. og 5. september.  
I Jevnaker kirke gjennomføres konfirmasjo-
ner 15. og 16. mai og 18. og 19. september. 

Når menighetsbladet går i trykken er for-
delingen ikke bestemt da fristen for tilbake-
melding fra konfirmantfamiliene ikke er gått 
ut. I dette bladet står derfor alle navnene på 
konfirmantene dette året, men uten dato for 
konfirmasjonen. Følg med på menighetens 
facebook- eller hjemmeside for oversikt over 
konfirmantene de ulike datoene. 

KONFIRMANTER 
JEVNAKER MENIGHET 2021
Emilie Slåttland Aldersjøen
Oskar Bendik Bjørklund
Christine Andersen Boberg
Miriam Thorsud Borgen
Ignacio Eduardo Zenteno Coronel
Sindre Dalen
Maren Løvli Enger
Vetle Berge Finvåg
Viktor Hagen
Syver Bakken Hansen
Elise Henriksen-Hauger
Syver Hoelsveen
Marthe Olsen Katnosa
Linnèa Ringmann Klevengen
Sondre Kristiansen
Sondre Strand Lafton
Amalie Helene Stensrud Løvskogen
Espen Fjeld Melhus
Frederic Daniel Miancho
Annicken Elisabeth Midtsveen
Marte Molden
Maria Muraas
Lasse Bråthen Nappen

Malak Amir Naser
Henrik Hval Nordby
Eilert Dypvik Nordstrøm
Mille Nøkleby
Tyra Helene Vangli Oldertrøen
Storm Osbakk-Ingebrigtsen
Kasper Andre Sandli Messel
Silje Regine Skøien
Johanne Klevengen Solberg
Leonora Glemmestad Stangebye-Nielsen
Nathalie Larsen Stepanenko
Eirik Strand Sørengen
Sunniva Angelica Tennebø
Victoria Mariell Tennebø
Rasmus Tolpinrud-Igelstad
Hans Christian Haga Tveter
Oda Bjertnæs Undheim
Mathea Venåsen
Noah Vollan
Håvard Øiom
Elias Ørnes
Celine Øvergård
Marie Madeleine Aalberg
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HVA SKJER FOR BARN OG UNGE?
TROSOPPLÆRINGSTILTAK
10. april: Karnevalsamling i Randsfjord kirke for 
9-åringer. 

5.-6. juni: Uteovernatting for 7-åringer. Avslut-
tes med gudstjeneste. 

Tiltakene gjennomføres der hvor smittevern-
regler kan iavaretas. Enkelte tiltak kan måtte 
endres i forhold til smittevernregler for å kunne 
gjennomføres. Invitasjon sendes i posten til 
årskull som blir invitert. 

Påskeaktivitetsløype 
Ved Jevnaker kirke henger det oppe en påske-
aktivitetsløype. Der vil dere finne oppgaver og 
spørsmål rundt temaet påske. Ta gjerne med 
familien innom og løs oppgavene. 

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. 12.00-13.30. Opp-
startsdato annonseres på Jevnaker menighets 
facebook- og hjemmeside. 

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. Starter opp igjen til høsten. Følg med 
på menighetens facebook- eller hjemmeside for 
dato.  

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

SIDE

Finn fem feil

Finn veien til Jesus!
Hjelp Maria, Peter og Johannes med å finne veien til engelen i 
den tomme graven, og videre til Jesus! (Tegning: Kari Sortland)

Gi barnebladet 
BARNAS til et 

barn du er 
glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00.

Kong Salo
mos 

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som 
tolvåring 
i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter fem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021

Klassen hadde
matteprøve. En av 

opgavene var slik: «Et hus 
har 5 etasjer. Hver etasje har 
20 trappetrinn. Hvor mange 
trappetrinn må du gå for å 

komme til toppen?»
– Enkelt, tenkte Ole, og 

skrev: «Alle.»

– Hvordan er den 
nye gitaren din?

– Jeg måtte kaste den.
– Hvorfor det?

– Den hadde jo et 
stort hull i 

midten!

Maria Magdalena løp og fortalte disiplene at Jesus var 
stått opp fra de døde. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
(Tegning: Kari Sortland)

Hva 
får du hvis du 

krysser en kalkulator 
med et menneske?

Svar: En venn du kan 
regne med.

Vitser

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.

Randsfjord kirke: 
04.04
11.04
30.05
20.06
04.07
01.08
29.08
03.10
17.10
31.10

06.06.2021: Friluftsgudstjeneste.

Jevnaker kirke:
18.04
23.05
13.06
27.06
11.07
25.07
15.08
26.09
10.10
24.10
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SLEKTERS GANG

Vigde
26.09.2020  Caroline Richelsen Christensen og  
Lord Bjørn André Wangen Sjøblom

Døde 
30.10.20 Inge Olav Stensvoll (1951)
21.11.20 Ole Ødegaard (1928)
25.11.20 Unni Vestengen Hoelsveen (1958)
01.12.20 Johan Edward Cornelis Nome (1942)
02.12.20 Olaug Saglien (1953)
04.12.20 Arild Torp (1956)
11.12.20 Geir Helmen (1966)
14.12.20 Signe Karin Bucher (1932)
15.12.20 Jonny Dahlen (1933)
28.12.20 Solveig Karoline Wahl (1928)
28.12.20 Vidar Gullheim (1948)
02.01.21 Åge Nilsen Katnosa (1937)
06.01.21 Marte Bjertnæs (1936)
11.01.21 Thomas André Tovang (1972)
13.01.21 Anders Sogn (1931)
16.01.21 Oddvar Martin Håkonsløkken (1931)
22.01.21 Grethe Høibakk (1938)
04.02.21 Turid Ingeborg Johnsrud (1944)
13.02.21 Astrid Sylvia Solli (1948)
18.02.21 Ole Vestby (1933)

Kirkelige handlinger i Jevnaker menighet

Døpte
Randsfjord Kirke 11.10.2020
Ellinor Onsager Mayer

Jevnaker Kirke 18.10.2020
Pernille Fjeld-Mathiesen
Lage Elias Edvardsen Elnæs
Brage Strand-Elnæs

Randsfjord Kirke 24.10.2020
Mathea Hollerud Pedersen

Jevnaker Kirke 15.11.2020
Sophie Meling
Emil Bang Skaugrud
Even Baskerud Solenby

Randsfjord Kirke 22.11.2020
Jens Aasvang
Selma-Elise Thornæs Høyem

Randsfjord Kirke 06.12.2020
Adine Johansen Haugli
Dennis Nordlund Gundersrud

Jevnaker Kirke 13.12.2020
Jørgen Brenna Varpe

Jevnaker Kirke 10.01.2021
Liam Dahlen Bakketun

Jevnaker Kirke 24.01. 2021
Håkon Velta Stastad

Jevnaker Kirke 07.02.2021
Mie Adelen Kjesbu
Tilde Hjelseth Thoresen

Randsfjord Kirke 21.02.2021
Ebba Olerud

MENIGHETSNYTT
NYE MEDARBEIDERE 
Vi har fått 2 nye medarbeidere som startet hos 
oss i januar.

Kristin Skaarud 
Kristin er vår nye kontor-
medarbeider og hun er 
den dere vil treffe mest 
når dere ringer inn på vårt 
sentralbord. Kristin er 49, 
oppvokst på Jevnaker hvor 
hun også bodde i mange 
år før det ble noen år i 
«utlendighet» i Sande i 
Vestfold. I 2013 ble det 
huskjøp på Pingel, hvor hun bor sammen med 
samboeren Jan Erik og husets ubestridte dron-
ning, en 17 år gammel kattefrøken.  Hun har 
lang erfaring med kontor og kundesupport fra 
ulike bransjer, men etter mange år som pendler 
til både Asker og Drammen var det fint å få en 
jobb på hjemstedet. Utenfor jobb tilbringes tiden 
gjerne på tur i skogen, med veteranbil i inn- og 
utland, i kjøkkenhagen eller hagen for øvrig.

Randi Dehs Grasbakken
Randi er vår nye kirke-
tjener. Randi er 44 år, og 
flyttet til Jevnaker når hun 
var 4 år. Hun vokste opp 
på Samsmoen og flyttet 
senere til Oslo pga. studier. 
Der bodde hun i noen år 
før savnet etter hjembyg-
den ble for stor og hun 
flyttet hjem i 2008. Her har 
hun etablert seg med samboer, datter og hund. 
Hun har jobbet som regnskapsfører i mange år, 
men ønsket seg nå nye utfordringer og er godt 
fornøyd med sin nye hverdag. På fritiden er hun 
med og planlegger Randsfjordfestival og bade-
park, og liker ellers å tilbringe tid med familie og 
venner. 

DUGNADER PÅ KIRKEGÅRDENE
Hvert år trengs det ekstra hender til å gjøre det 
fint på kirkegårdene. Menighetsrådet invite-
rer derfor årlig til dugnad. Vi raker løv langs 
skråninger og klipper buskas. I år satser vi på fint 
dugnadsvær!

Tirsdag 4. mai: Jevnaker kirkegård 
Torsdag 6. mai: Randsfjord kirkegård 

Begge dager kl. 17.30. Ta med egen rive dersom 
du har. 

JORS
Jevnaker menig-
het er normalt på 
JORS flere ganger 
i måneden. Det er 
andakt, sang og 
kaffe annenhver 
onsdag og vi feirer 
gudstjeneste to 
søndager i semes-
teret, foruten gudstjenestene som er der i forbin-
delse med høytidene. På grunn av besøksrestrik-
sjoner på sykehjemmet i 2020 var dette tilbudet 
begrenset i gjennom hele året. Søndag 31. januar, 
Såmannssøndagen i kirkeåret, kunne vi endelig 
tilby gudstjeneste på JORS igjen. Da ble det holdt 
gudstjeneste i både 3. og 4. etasje til glede både 
for beboere, ansatte og kirkelig betjening. Det 
ble sunget kjente og kjære salmer, og sokneprest 
Stian Roos prekte over teksten fra Markus evan-
geliet kapittel 4. Der snakker Jesus om Guds rike, 
og sammenligner det med det lille sennepsfrøet, 
som når det kommer i jorda vokser til en utrolig 
størrelse. Men frøet må i jorda, det må i jorda for 
at underet skal skje. Et av de store mysterier i vår 
kristne tro er at Gud tok bolig i et menneske, og 
kom ned på jorda. Da kom Guds rike nær. Jesus 
viste oss gjennom sitt liv hvordan Guds rike er 
og skal være, og han viste oss hvordan vi og kan 
få bringe Guds rike ned på jorden med å så det 
gode frø med våre gode handlinger. For Gud er 
kjærlighet, og vi skal med våre handlinger speile 
Guds himmel av.



GUDSTJENESTER

Søndag 28.03.2021 - Palmesøndag  
• Tverrsjøstallen kl. 11.00.
• Jevnaker kirke kl. 18.00. Aftensang.    

Torsdag 01.04.2021 - Skjærtorsdag  
• Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem) 
kl. 12.00. Nattverd.    
• Randsfjord kirke kl. 18.00. Natt-
verd. Takkoffer til Diakoniarbeidet 
Jevnaker menighet.   

Fredag 02.04.2021 - Langfredag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00.

Søndag 04.04.2021 - Påskedag  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.   

Mandag 05.04.2021 - 2. påskedag  
• Jevnaker omsorg og rehab.senter 
kl. 11.00. Nattverd.

Søndag 11.04.2021  
2. søndag i påsketiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp 
og nattverd. Takkoffer til Babysang.   

Onsdag 14.04.2021    
• Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem) 
kl. 12.00. Nattverd.   

Søndag 18.04.2021  
3. søndag i påsketiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Blå Kors Norge.   

Søndag 25.04.2021  
4. søndag i påsketiden  
• Friluftsgudstjenste kl. 11.00. Sted 
annonseres senere. Speiderne deltar. 
Takkoffer til Speiderarbeidet lokalt.   

Søndag 02.05.2021  
5. søndag i påsketiden  
• Furulund skole kl. 11.00.    

Lørdag 08.05.2021  
• Konfirmasjonsgudtjeneste
Randsfjord kirke kl. 11.00. Takkoffer 
til Konfirmantarbeidet.   

(Gudstjenester med tilbud om dåp: Se oversikten side 13.)

Søndag 09.05.2021  
6. søndag i påsketiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Takk-
offer til Konfirmantarbeidet.   

Onsdag 12.05.2021    
• Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem) 
kl. 12.00. Nattverd.   

Lørdag 15.05.2021  
• Konfirmasjonsgudtjeneste
Jevnaker kirke kl. 11.00. Takkoffer til 
Konfirmantarbeidet.   

Søndag 16.05.2021  
Søndag før pinse  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Takkoffer 
til Konfirmantarbeidet.   
   
Mandag 17.05.2021 - 17. mai  
• Jevnaker kirke kl. 10.00. Takkoffer 
til Redd Barna.   
• Randsfjord kirke kl. 10.00. Takk-
offer til Redd Barna.   

Søndag 23.05.2021 - Pinsedag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS i 
Oppland.   

Mandag 24.05.2021 - 2. pinsedag  
• Jevnaker omsorg og rehab.senter 
kl. 11.00. Nattverd.   

Søndag 30.05.2021 
Treenighetssøndag  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Konfirmantarbeidet.   

Søndag 06.06.2021  
2. søndag i treenighetstiden  
• Friluftsgudstjeneste kl. 11.00. Sted 
annonseres senere. Dåp.   

Onsdag 09.06.2021  
• Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem) 
kl. 12.00. Nattverd.   

Søndag 13.06.2021  
3. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp. Takk-
offer til Konfirmantarbeidet.   

Søndag 20.06.2021  
4. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Norges KFUK-
KFUM.   

Søndag 27.06.2021  
5. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Tro og medier.   

Søndag 04.07.2021  
6. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp 
og nattverd. Takkoffer til Randsborg 
Menighetshus.   
  
Søndag 11.07.2021  
7. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og natt-
verd. Takkoffer til Institutt for Sjelesorg.   

Søndag 25.07.2021  
9. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11:00  Dåp og 
nattverd Takkoffer til Diakoniarbeidet 
Jevnaker menighet.   

Søndag 01.08.2021  
10. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Kristen Idretts-
kontakt KRIK.   

Onsdag 11.08.2021  
• Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem) kl. 
12.00. Nattverd.   

Søndag 15.08.2021  
12. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Barne- og ung-
domsarbeidet.   

FULLDISTRIBUSJON

Endringer kan forekomme. Disse blir omtalt på ”Det skjer” i Ring Blad. Se også  
Jevnaker menighets hjemmeside: www.jevnaker.kirken.no. Du kan også følge 
oss på Jevnaker menighets side på Facebook.


