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LEDER
menighetsbladet@jevnaker.kommune.no «Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt 

som jeg har fått. Du er god, du holder av meg. 
Kjære Gud, gå aldri fra meg. Pass på liten og 
på stor. Gud bevare far og mor, og alle barn på 
jord».

... sang min mor og far for meg hver kveld 
når jeg skulle legge meg. Jeg husker det som 
veldig trygt og godt. Av og til leste vi fra bar-
nas bibel, og jeg syntes det var så spennende å 
høre om David som beseiret kjempen Goliat. 
Etterhvert lærte jeg å be, ble tatt med i kirken 
av og til, fikk tenne lys, lærte å synge salmer 
og fikk høre om Guds kjærlighet. Ut fra dette 
tror jeg at min barnetro fikk vokse frem, en 
tro på at jeg aldri er alene, at jeg alltid er sett, 
at jeg alltid har noe å støtte meg i mot.

Vi er en døpende kirke, og ut fra Jesus sine 
ord i misjonsbefalingen er vi opptatt av dåps/
trosopplæring. 
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Kirkegata 6, 3520 Jevnaker
(samfunnshuset, til venstre for hovedinngang)
Telefon: 400 03 885 (Dette telefonnummeret  
kan ikke ta i mot SMS.)
E-post: mhk@jevnaker.kommune.no
www.jevnaker.kirken.no
www.facebook.com/JevnakerMenighet

Kontortider
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00

Kontaktinformasjon
Sokneprest Stian-Andrè Høiås Roos
995 50 551, sar@jevnaker.kommune.no

Prostiprest Anne-Hilde Wesenberg Helland
419 06 232, ah524@kirken.no

Kirkeverge Mari Hellum Freitag
916 07 985, kirkevergen@jevnaker.kommune.no

Kantor Kari Monsen Sødal
930 36 773, kms@jevnaker.kommune.no

Kirketjener Katrine Haug Knutsen
920 77 916, khk@jevnaker.kommune.no

Kirkegårdsarbeider Børre Øverby
480 56 790, boov@jevnaker.kommune.no

Menighetspedagog Hilde Gunnerød Hoelsveen 
407 23 094, high@jevnaker.kommune.no

Kontorfullmektig Arnhild Strand
930 06 733, ads@jevnaker.kommune.no 

JEVNAKER MENIGHETSKONTOR

+
Da er Randsfjord kirke åpnet igjen etter måneder 
hvor den har vært stengt. Den har fått en god 
oppussing innvendig og står nå ferdig i nye 
farger. Prekestolen er flyttet og det er åpnet opp 
mot koret i tillegg til at alle benkene er byttet ut 
med stoler.  Har du enda ikke vært og sett hvor 
fin kirken er blitt så er det flere muligheter i som-
mer. Da vil begge kirkene være åpne for besøk 
noen dager i uken.  I kapellet ved Jevnaker kirke 
vil det også disse dagene være en kunstutstilling. 
Ta gjerne turen innom for en titt. 

I Jevnaker kirke vil det flere onsdager i sommer 
være orgelkonserter med ulike aktører. Verdt et 
besøk. Se artikkel i bladet for mer informasjon. 
Under kirkevalget i september skal det velges inn 
nytt menighetsråd. I dette bladet finner du både 
bilde og litt skrevet om hver enkelt som stiller til 
valg. 

Er du ikke døpt, men har lyst til å bli det? Lørdag 
26. oktober blir det drop-in dåp i Randsfjord 
kirke. 

Hilsen fra Staben i Jevnaker menighet

PRESTENS HJØRNE

Ved døpe-
fonten blir 
foreldre 
og faddere 
spurt om de vil at 
barnet skal døpes i Faderens, og Sønnens og 
Den Hellige Ånds navn og bli oppdratt til et 
liv i den kristne forsakelse og tro. 

Å oppdra barn i kristen tro, det handler om 
praksis ikke om teori. Det handler om å føre 
dem inn i den store katedral som den kristne 
tro er, i håp om at de skal føle seg hjemme og 
finne trygghet og håp for sitt liv der. 
I samtaler jeg har får jeg ofte høre; jeg har 
min barnetro - men kristen det har jeg van-
skelig for å kalle meg. Har du barnetroen er 
du kristen, tenker jeg. Etter 7- års teologistu-
die og 15 år som prest, er det fortsatt barne-
troen som jeg klamrer meg fast til, og er som 
en beskyttende regnbue over hele mitt liv.

«DROP IN DÅP»
For å være medlem i kirka må en være døpt. Det 
kan være mange grunner til at en ikke ble døpt 
som liten. Samtidig vet vi at mange som ikke 
er døpt ønsker tilhørighet til kirka, men at det 
å melde seg til dåp i voksen alder for noen kan 
føles litt vanskelig. Derfor ønsker vi å invitere til 
«Drop in dåp» i Randsfjord kirke lørdag 26. 
oktober 2019 mellom kl. 11.00 og 15.00. Her 
kan en møte opp til en enkel dåpsseremoni. Ta 
med legitimasjon, så ordner vi dåpsattest. Det 
må være to faddere/vitner tilstede. Hvis man 
ønsker å komme alene, kan vi stille med de 
nødvendige vitner. Både eldre, voksne og barn 
kan døpes denne dagen. 

Opp igjennom årene har noen meldt seg ut av 
kirka på grunn av tros eller kirkepolitiske årsaker. 

Hvis du er en av 
disse, kanskje 
utviklingen har 
ført til at du igjen 
vil tilhøre Den 
Norske kirke? 
Innmelding kan 
enkelt gjøres på 
www.kirken.no. 
Hvis en ønsker en 
markering rundt 
innmeldingen, 
kan dette gjøres 
samme dag som 
«drop in dåpen». Da blir en korstegnet med 
vann fra døpefonten, for slik å bli påminnet sin 
dåp.



Noen av bidragsyterne til en nyoppusset kirke.
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I anledning innvielse av en nyoppusset 
Randsfjord kirke, ble det behørig feiret 
søndag 19 mai, i en fullsatt kirke med et 
begeistret publikum. Spesielt invitert var 
alle de dyktige fagfolkene, samt de som har 
gitt gaver, slik at dette kunne gjennomføres. 
Jevnaker Sanitetsforening/Stiftelsen Jevn-
aker aldersboliger og Sparebankstiftelsen 
Jevnaker Lunner Nittedal har bidratt så vi 
kunne bytte ut krakkene med nye, flotte sto-
ler. Prekestolen har fått ny plass, det er åpnet 
opp mer inn mot koret, og tak og vegger er 

FESTGUDSTJENESTE I 
RANDSFJORD KIRKE 

malt i duse, fine farger som passer perfekt til 
kirka vår. Anne-Lise Hagen, leder i menig-
hetsrådet, ba alle de inviterte om å komme 
frem og motta varm applaus, og stor takk til 
alle som har bidratt til at kirken har blitt ak-
kurat så vakker som vi ønsket oss. Ordfører 
Lars Magnussen overrakte også blomster og 
gratulasjonshilsen.

Fungerende sokneprestvikar Anne-Hilde 
Helland hadde gudstjenesten hvor det var 
dåp av 2 fine dåpsbarn, og preken ble holdt 
av prost Kirsten E. Almås. Hønefoss kirke-
kor m/dirigent Stein Sødal deltok med vak-
ker sang, som også bidro til å løfte allsangen 

til nye høyder. Dordi Skjevling spilte fløyte 
sammen med Kari kantor på orgel, et flott 
samspill ble det.

Menighetens flinke konfirmanter stilte opp 
med sine oppgaver i  gudstjenesten, noe de 
utførte med glans. Fine ungdommer har vi 
i bygda vår!

Etter gudstjenesten var det servering av kaffe 
og kaker på kirkebakken, og det var også ut-
stilling av bilder fra Randsfjord kirke.

Vi ønsker alle velkommen som har lyst til å 
ta en titt på «ny-kirka» vår, både i gudstje-
nester og i «Sommeråpne kirker»

Tekst og foto: Jevnaker menighet+

Over: Randsfjord kirke i sin nye prakt.

Under: Ordfører Lars Magnussen gratulerer 
fungerende sokneprest Anne-Hilde Helland og 
prost Kirsten E. Almås.
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Første rad fra venstre: Maria Hockman Sørengen, Sara Torp Enger, Nora Myhre Johannessen, Julie 
Grøtlien Gjerdalen, Maria Kristine Andersen Opsahl og Mina Skogsberg Ekern.

Andre rad fra venstre: Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland, Ina Elise Winther, Elise Aleksandra 
Fanebust, Markus Skogstad Skaug, Markus Kristoffersen Ringen, Petter Olsen, Marinius Slette og 
menighetspedagog Hilde Gunnerød Hoelsveen. 

Tredje rad fra venstre: Kevin Svendsbråten, Ole Martin Strande Johansen, Michael Alexander 
Thorsrud, Theodor Myhre Syversen, Sebastian Kvitne Bø, Mathias Pladsen Schjelderup, Eirik Kilsti 
Nordeng og Kim Andre Asa Hagen. 

KONFIRMANTER RANDSFJORD KIRKE 

Fotograf: I. Kind

       

Første rad fra venstre: Martine Kyta Elnes, Bettina Egge Helgesen, Christine Thauland Antonsen, 
Milla Robøle Knutsen, Maren Kyta Elnes, Tuva Olerud Brørby og Ingeborg Beathe Velo. 

Andre rad fra venstre: Prest Anne-Hilde Wesenberg Helland, Tina Amalie Kristiansen, Julie Bauer 
Petersen, Emma Kristiansen Østby, Miriam Bjerkesmoen Berg, Maria Mikkelsen, Tuva Brørby, Oda 
Bjørnstad Øiom, Karina Myhre-Berge og menighetspedagog Hilde Gunnerød Hoelsveen. 

Tredje rad fra venstre: Alexandra Grøndalen, Fredrik Hagen-Velo, Dennis Christopher Johnsrud 
Viken, Stefan Malzev Grinde, Magnus Thorsen Thomassen, Bjørn-Einar Skøien, Kjetil Monsen Sødal 
og Leah Celina Møller.

Fjerde rad fra venstre: Kevin Andre Sandli Messel, Edvard Erlandsen, Sondre Bakkene Larsen, Vetle 
Corneliussen, Mads Engh Johannessen, Leon Moe og Joakim Knudsen.

Femte rad f.v.: Jacob Ford Mollerud, Trym Schreiner Gulheim, Petter Nerby Karlsen, Stian Hallingstad 
Gjørvad, Petter Vangli Oldertrøen, Steffen Fredriksen Johansen, Herman Solheim Velo og Vidar Brørby. 

KONFIRMANTER JEVNAKER KIRKE 

Fotograf: I. Kind
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DIN STEMME TELLER 
I KIRKEVALGET!

Er du en av de 3,7 millionene som er medlem 
i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i 
Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel 
opp til din lokale menighet, og du er med på å 
bestemme hvem som skal lede den framover.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut 
uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært 
uten en folkekirke? Det er nokså vanskelig å 
forestille seg. Kirken er til stede overalt i Nor-
ge. Den tar del i våre hverdagsliv og ved livets 
begivenheter. I sorgen og festen, i trøsten, 
sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for 
alle, fra vugge til grav. Kirken har rom for deg! 

Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i Den norske kirke? Da er din stemme vik-
tig i Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel opp til din lokale menighet, og du er 
med på å bestemme hvem som skal lede den framover.

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved Kir-
kevalget 8.-9. september har du mulighet til 
å påvirke: Samtidig som kommunestyre- og 
fylkestingsvalget holdes, kan du også stem-
me fram hvem som skal lede kirken på lo-
kalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det skjer i 
et lokale rett i nærheten av kommunevalget. 
Eller du kan forhåndsstemme fra 10. august 
til 6. september. 

TO VALG
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på 
kandidater til menighetsrådet og til bispe-
dømmeråd og Kirkemøtet. 

Til menighetsrådsvalget  i Jevnaker har en 
gjeng flotte medlemmer sagt ja til å være kan-
didater til menighetsrådet  og lede menighe-
ten de neste fire årene. Dette er et flertallsvalg, 
der du blant annet har mulighet til å gi kan-
didater en ekstrastemme. Kandidatene med 
flest stemmer blir med i rådet.

Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
vil det for første gang i Hamar bispedømme 
foreligge tre lister: Bønnelista, Nominasjons-
komiteens liste og Åpen folkekirke liste. 

Dette er et forholdstallsvalg, der det endelige 
rådet avspeiler både hvor mange stemmer 
den enkelte liste og også den enkelte kandidat 
fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av landets el-
leve bispedømmer. Rådet ansetter blant annet 
prester og leder bispedømmet sammen med 
biskopen. Medlemmene av bispedømmerå-
det er også medlemmer av Kirkemøtet, det 
øverste representative organet i Den norske 
kirke. 

FRA JUSS TIL GUDSTJENESTE
Menighetsrådets og bispedømmerådets ar-
beid spenner over mange temaer. Det kan 
være barne- og ungdomsarbeid, juss og øko-
nomiforvaltning, ansettelser, gudstjenester, 

Visste du at…
•  Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 323 
kirkemedlemmer. Det var en rekorddel-
takelse på 16,7 prosent.
•  Ca. 3,1 millioner nordmenn har 
rett til å stemme ved Kirkevalget 8.-9. 
september.
•  Det er dåpen som gir medlemskap i 
Den norske kirke.
•  Ungdom har stemmerett i Kirkevalget 
fra året de fyller 15. 
•  Et menighetsråd har 4-10 medlemmer, 
i tillegg til soknepresten. Medlemmene 
har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn 
og mange er også aktive på andre are-
naer i lokalsamfunnet. 
•  Til sammen skal 7.000 rådsmedlem-
mer stemmes inn i Kirkevalget 2019.

1. Anne Lise Hagen
Alder: 77 
Yrke: Pensjonist/tidligere 
kundebehandler i bank
Bosted: Nesbakken
Relevant erfaring: Medlem av 
menighetsrådet 2002-2003, 
2009-2019, leder siste periode.
Satsingområder: Sosiale aktivi-
teter/sammenkomster

2. Øyvind Sogn
Alder: 37
Yrke: Daglig leder ved frivil-
ligsentralen og gardbruker 
på Sogn
Bosted: Sogn
Relevant erfaring: 1 periode 
i menighetsrådet. Frivillig 
innsats i forbindelse guds-
tjenester, arrangementer og menighetsblad. Pilegrimsarbeid.  
Kulturarbeid, bygningsråd og økonomiutvalg
Satsingsområder: kirkebygg og gravplass

3. Marthe Bakken Hansen
Alder: 42 
Yrke: Pedagogisk leder Ber-
gerbakken Barnehage
Bosted: Nordhagen
Relevant erfaring: Tidligere 
styrer i Prestekragen Me-
nighetsbarnehage. Verv og 
frivillig arbeid i ulike lag og 
foreninger.
Satsingsområder: Liker å 
engasjere meg i samfun-
net. Ønsker et godt tilbud 
for både barn og eldre. Jeg 
ønsker å være med å forme 
Jevnaker menighet videre 
som et tilbud for alle.

miljø og rettferdighet, omsorg, musikk og mi-
sjon. Rådene skal sørge for vekst og næring til 
kirken og lokalsamfunnet der du bor.

Første uka i august får alle medlemmene i 
Den norske kirke tilsendt et valgkort og en 
brosjyre om valget. Følg med i postkassa, møt 
opp og stem!  

Les mer om kandidatene til menighetsrådet 
her i bladet eller på www.kirkevalget.no

Godt valg!

4. Wenche S. Haugli
Alder: 61 år
Yrke: Kundebehandler i bank
Bosted: Nordhagen Vest.
Relevant erfaring: 1 periode i 
menighetsrådet.  
Satsingsområder: Fellesskap for 
alle.
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5. Jan Arvid Dolve
Alder: 64 år
Yrke: Generalsekretær for 
osteoporoseforbund
Bosted: Samsmoen
Relevant erfaring; Medlem 
i orgelkomiteen Jevnaker 
Kirke. 35 års erfaring med 
organisasjon, ledelse og 
forvaltning i offentlige og frivillige organisasjoner.
Satsingsområder: Mitt ønske er å gjøre kirken til en allmenn 
kirke med aktiviteter som tjener kirken, dens budskap og lokal-
samfunnet. Ønsker å bidra til et godt og trygt menighetsarbeid 
som lokalbefolkningen finner meningsfylt og setter pris på og 
vil benytte seg av.

6. Anne Marit Lien
Alder: 49 år
Bosted: Toso
Yrke: Barne- og ungdomsarbei-
der på Toso skole
Relevant erfaring: Har jobbet 
som trosopplæringsleder.  
1 periode i menighetsrådet.
Satsingsområder: Barne- og ung-
domsarbeid og en kirke for alle.

7. Beate Dyraas
Alder: 54 år
Bosted: Ragnhildrud
Yrke: Adjunkt – jobber ved Toso 
skole. Hovedtillitsvalgt for utdan-
ningsforbundet, Jevnaker
Relevant erfaring: Har lang erfaring 
fra arbeid i frikirkelig miljø. Dirigerte 
faktisk koret Libero i Jevnaker me-
nighet i 1990! Min styrke er sang, 
teater og kultur generelt. Synger i showkoret i Hønefoss, og 
driver med revy. 
Satsingsområde: Kultur 

8. Heidi Elisabeth Johnsen
Alder: 53 
Yrke: Hjelpepleier
Bosted: Toso
Yrke:  Relevant erfaring: Tilleggsutdanningen innen 
rus og psykiatri, barne- og ungdomsarbeid. Er 
oppdragsgiver i Kirkens bymisjon som fosterforelder. 
1 periode i menighetsrådet. 
Satsingsområder: Ungdomsarbeid rettet mot for-
skjellige gjøremål og hjelpearbeidet på Jevnaker.

9. Randi Dehs Grasbakken
Alder: 42 år
Yrke: Regnskapsfører
Bosted: Toso
Relevant erfaring; Er med for 2. året i komiteen til Randsfjord-
festivalen. Ellers går tiden med til oppfølging av datteren min på 
snart 6 år og aktivisering av hund.
Satsingsområder: En raus og inkluderende kirke.

10. Runhild Grina
Alder: 62 år
Yrke: Lærer ved Gran- og Lunner 
voksenopplæring
Bosted: Nordhagen Vest
Relevant erfaring: 1 periode i 
Menighetsrådet.
Satsingsområder: At vi i alle livets 
faser skal kjenne oss velkommen 
i kirka.

11. Svein Kåre Orvang
Alder: 55 år
Yrke: Vikar kirkegårdsar-
beider.
Relevant erfaring: Medlem av 
menighetsrådet 2009-2019. 
Medlem i bygningsutvalget 
og husstyret for Randborg 
menighetshus.
Satsingsområder: Kirkegårdsforvaltning

12. Kristin Øiom
Alder: 44
Yrke: Kunderådgiver i bank
Bosted: Sognsbakka
Relevant erfaring: 
Aktiv i frivillig arbeid med 
barn og unge
Satsingsområder: Barn og 
unge

13. Vivi Ann Gruer
Alder: 52 år
Yrke: Helsefagarbeider
Bosted: Bergerbakken
Relevant erfaring: Jobbet mange 
år med eldre på JORS og engasje-
ment med frivillig arbeid/dugnad.
Satsingsområder: Å opprettholde 
gode og viktige tilbud for de 
eldre.

14. Mette Bjerkesmoen
Alder: 49 år
Yrke: Avdelingsleder
Bosted: Toso
Relevant erfaring: Vært med 
som frivillig på trosopplæ-
ringstiltak med konfirmante-
ne i menigheten. Utdannelse 
som frivillig koordinator ved 
Verdighetssenteret. Er leder for aktivitetssenter for eldre.
Satsingsområder: Trosopplæring (barn og unge)

15. Cilje Elisabeth Tveter 
Koren
Alder: 43 år 
Yrke: Butikkeier
Bosted: Toso
Relevant erfaring; Vært vikar 
på skole. Har god kjennskap 
til bygda vår.
Satsingsområder: Kirkebygg, 
satsning på barn og unge og en kirke for alle.
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HVA SKJER FOR BARN OG UNGE?
TROSOPPLÆRINGSTILTAK
28. juli- 3. august. Konfirmantleir i Kragerø for 
konfirmantene som skal konfirmeres i 2020. 
21.-22. september. Høsttakkefest med 10-årin-
gene. Gudstjeneste i Jevnaker kirke søndag hvor 
10-åringene deltar. 
11.-13. oktober. Juniorkonfirmantweekend på 
leirstedet Skogstad på Eina med de som blir 12 
år i år. 
20. oktober. Utdeling av Min kirkebok i Jevn-
aker kirke for 4-åringer.
27. oktober. Utdeling av Min kirkebok i Rands-
fjord kirke for 4-åringer.
9.-10. november. Skattejakt med årets 6-åringer 
i Jevnaker kirke. 
 

ØVRIGE FASTE TILBUD
0-2 år: Babysang og lek
Jevnaker babysang holder til på Randsborg me-
nighetshus, og onsdagene møtes mange barn 
for sang og bevegelse kl 12-13.30. Babysang har 
nå ferie men starter opp igjen til høsten. 

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. Barnekoret har nå ferie men 
starter opp igjen 27. august.

5.-7. klassinger: Hekta junior
Første onsdag i måneden kl. 
17.30-19.30 på Randsborg 
menighetshus. Opplegg med 
underholdning, lek, spill, sosialt 
fellesskap, hobbyaktiviteter 
og andakt. Starter opp igjen 
onsdag 4. september. 
 
Oppstartsdatoer for de ulike 
aktivitetene annonseres på 
facebooksiden til Jevnaker me-
nighet og Det skjer i Ringerikes 
Blad. 

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:
23.06
21.07
11.08
25.08
22.09
06.10
20.10
10.11
15.12
25.12

Randsfjord kirke: 
07.07
18.08
08.09
29.09
13.10
26.10 Drop-in dåp  
(lørdag)
27.10
24.11
08.12

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. 

Søndag 21. juli: 
Kl. 11: Gudstjeneste i Jevnaker kirke
Kl. 12.15: Utsendelse 
Kl. 12.30: Vandring til Lunner kirke
Kl. 17: Grøt i kirkestua
Kl. 18: Gudstjeneste i Lunner kirke  
           v/ Trond Hem Stenersen
Kl. 18: Konsert i Mariakirken

Onsdag 24. juli: 
Kl. 12: Middagsbønn på Granavollen

Torsdag 25. juli:
Kl. 18: Konsert i Lunner kirke  
Kl. 19: Vandring til Granavollen
Pilegrimsmåltid ved ankomst, og kveldsbønn

16. mars var 22 unger samlet på Randsborg me-
nighetshus for å være med på karnevalsfeiring. 
Sammen hadde vi en dag med lek, samling hvor 
vi fikk lære litt mer om fastetiden og karnevals-
feiring, vi øvde til søndagens gudstjeneste, spiste 
pølser og hadde maske-verksted hvor kreativi-
teten fikk utfolde seg og mange flotte masker 
ble laget. 

Søndag deltok mange av ungene på gudstjenes-
ten i Jevnaker kirke. Her deltok de både i prose-
sjon, med dramatisering av fortellingen om den 
blinde Bartimeus og sang. Flinke unger det har 
vært moro å tilbringe helgen sammen med. 

Tusen takk til både ungdommer og voksne som 
hjalp til. 

PROGRAM FOR OLSOK 
PÅ HADELAND 2019

Søndag 28. juli:
Kl. 09: Utsendelse fra Mariakirken 
Kl. 9.30: Vandring til St. Petri
Kl. 11: Gudstjeneste i St Petri
Kl. 18: Konsert i Mariakirken

Mandag 29. juli:
Kl. 12: Vandring fra Jevnaker
Kl. 14: Lunsj på Sogn
Kl. 15: Vandring fra Sogn 
Kl. 17: Vandring fra Falang bru
Kl. 19: Ankomst Granavollen. Måltid
Kl. 20: Olsokgudstjeneste i Mariakirken

KARNEVAL FOR 9 OG 10-ÅRINGER
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SLEKTERS GANG

Vigde
13.04: Anne Ragnhild Olsen og Ole Morten Johansen
04.05: Hege Brendengen og Hans Jakob Nøkleby
 
(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 
16.02.19.: Torill Johansen (1953)
22.02.19.: Astri Hovde (1929)
23.02.19.: Helga Frydenborg (1949)
02.03.19.: Gerd Solveig Lanik (1928)
03.03.19.: Per Erik Høibakk (1938)
06.03.19.: Otto Ødegård (1925)
12.03.19.: Martin Greger Olaussen (1978)
13.03.19.: Rolf Pedersen (1931)
18.03.19.. Olga Fredrikke Andreassen (1928)
31.03.19.: Edith Karine Persen (1946)
08.04.19.: Thorlaug Rolfsbråten (1930)
14.04.19.: Finn Larsen (1934)
02.05.19.: Marit Hoelsveen Esperum (1960)
08.05.19.: Kirsten Elvestad  (1933)
13.05.19.: Harry Håkonsen (1946)
08.05.19.: Vidar Gruer (1944)

Kirkelige handlinger i Jevnaker menighet

Døpte
Jevnaker kirke 06.01
Ada Baskerud Solenby

Jevnaker kirke 13.01
Mathea Smeby-Sagbakken

Jevnaker kirke 03.03
Max Bismo Loeshagen

Jevnaker kirke 10.03  
Tyra Helene Vangli Oldertrøen
Petter Vangli Oldertrøen
Athena Dahlen Bakketun
Phillip Hagen
Linnéa Ringmann Klevengen

Jevnaker kirke 17.03
Johannes Rosø Pladsen

Jevnaker kirke 24.03
Naya Gruer-Nordlien

Jevnaker kirke 31.03
Ole Johan Bakken Sannerud

Jevnaker kirke 07.04
Sondre Kristiansen
Tina Amalie Kristiansen
Vetle Ek-Nordlund
Maia Bucher Bjørklund
Leo Østby
Magnus Bjerkely Halvorsen

Jevnaker kirke 21.04
Vanessa Stensrud Grindahl
Johan Sogn Kjellemyr

Jevnaker kirke 11. 05
Christian Fredrik Werenskiold Von Bärnholdt

Rettelse dåp 16/12-18  
Riktig navn er Mathea Smeby-Sagbakken

Rettelse dåp 06/01-19  
Riktig navn er Ada Baskerud Solenby

Randsfjord kirke 19.05
Sivert Hagen Lier
Thea Sofie Bjørnstad Løvskogen

I løpet av 2019 blir det mange fine konserter! I 
tillegg arbeides det med å få utstillinger både til 
Jevnaker gravkapell og Randsfjord kirke. Når kirkene 
er åpne, er det også mulig å besøke loftsetasjen i 
Jevnaker kirke, hvor det står utstilt gamle orgeldeler 
og andre gamle gjenstander fra kirkens historie.

JEVNAKER KIRKE

Sommerkonserter
Vi fortsetter å feire det nye, flotte orgelet i Jevnaker 
kirke med 5 sommerkonserter på onsdagsformidda-
ger.  Vi har også i år vært så heldige å få tak i svært 
dyktige utøvere, både nasjonalt og internasjonalt. 
Kåre Nordstoga er domkantor i Oslo. Inger Lise 
Ulsrud er også fra Oslo og er orgelprofessor ved 
Norges Musikkhøgskole. Grethe Ulversøy er kantor i 
Hole kirke. Hannah Carding er kirkemusikkstudent, 
og til slutt har vi den unge polske organisten Agni-
eszka Kosmecka. Konsertene er gratis, men det blir 
anledning å gi en gave til dekning av utgifter.

Onsdag 19.06.19:  
Jevnaker kirke kl 12.00 Kåre Nordstoga, orgel
Onsdag 26.06.19:  
Jevnaker kirke kl 12.00 Inger Lise Ulsrud, orgel
Onsdag 03.07.19:  
Jevnaker kirke kl 12.00 Grethe Ulversøy, orgel
Onsdag 10.07.19:  
Jevnaker kirke kl 12.00 Hannah Carding, orgel
Onsdag 17.07.19:  
Jevnaker kirke kl 12.00 Agnieszka Kosmecka, orgel

Juni-august 2019:  
Jevnaker gravkapell: Kunstutstilling. 
Utstillingen vil være åpen i forbindelse med åpne 
kirker.

Onsdag 25.09.19:  
Jevnaker kirke kl 11.30. Orgelmatiné. 
Kari M. Sødal, orgel 
For tredje år på rad arrangerer vi orgelmatiné. Dette 
blir en konsert med litt av hvert fra orgelmusikkens 
skattkammer, og også litt allsang. 
Kollekt ved utgangen til dekning av utgifter.

Søndag 20.10.19:  
Jevnaker kirke kl 18.00. Konsertprogrammet «Ba-
rock.» Bjørn Vidar Ulvedalen, orgel. 
Utøveren sier om konserten: Programmet Ba-rock, 
er en pedagogisk konsert hvor jeg spiller på popu-
lærmusikken og barokkmusikkens likheter.
Gjennom syv “kontrapunkter” får man høre musikk 
fra bl.a. Åge Aleksandersen, Stein Meyer, John Willi-
ams, satt opp mot et verk av Bach, annen hver gang 
pop – Bach altså... Jeg har jo selv en ungdomstid 
hvor jeg startet på hammondorgelet før kirkeorgelet 
tok over i 20-årsalderen. I dette programmet møtes 
min historiske fortid og nåtid sammen. Programmet 
avsluttes med at jeg setter disse to stilene sammen, 
i en improvisert fuge over temaet fra Levva livet!

Søndag 10.11.19:  
Jevnaker kirke kl 18.00. Panfløyte-konsert. 
Roar Engelberg, panfløyte; Kari M Sødal, orgel; 
Jevnaker korforening.

RANDSFJORD KIRKE
Søndag 25.08.19:
Randsfjord kirke kl. 18.00. «Salmer i bevegelse».  
Sigrun Hasselgård Bøe, scenekunstner; Øyvind 
Hovde, el-gitar; Ingrid Wesenberg, kontrabass. 
Utøverne skriver om sitt program: Salmene våre er 
stadig i bevegelse og forandring. I den nye utgaven 
av Norsk Salmebok fra 2013 finner vi både kjente og 
kjære salmer, i tillegg til noen nye perler som pryder 
samlingen. Salmer i bevegelse er en kollasj av instru-
mental musikk, bevegelse og deklamasjon. Publikum 
inviteres til allsang og når kvelden er omme vil vi alle 
være bedre kjent med den nye salmeboken. Danse-
ren Sigrun Hasselgård Bøe, gitarist Øyvind Hovde og 
kontrabassist Ingrid Wesenberg har arrangert både 
gamle og nye salmer med utgangspunkt i påskens 
budskap. 

Tirsdag 19.11.19:  
Randsfjord kirke kl 18.00. Musikalen «Prøysen i 
hundre». 
Ann Kristin Aannerud, Jevnaker barnekor, Brandbu 
barne- og ungdomskantori, Jevnaker kulturskole, 
musikere.

KONSERTER OG ARRANGEMENTER  
I KIRKENE VÅRE



GUDSTJENESTER

Søndag 23.06.2019
2. søndag i treenighetstiden
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Guds-
tjeneste, dåp. Presentasjon av 
konfirmanter. Takkoffer til Barne- 
og ungdomsarbeidet.   

Onsdag 03.07.2019  
• Villa Skaar (Søster Ninas syke-
hjem) kl. 12:00: Gudstjeneste 
med nattverd.      

Søndag 07.07.2019  
4. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11:00: 
Høymesse, dåp og nattverd. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet.   

Søndag 21.07.2019  
6. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Høy-
messe, dåp og nattverd. Olsok 
utsendelse kl. 12.15. Takkoffer til 
Kristen Idrettskontakt KRIK.   

Mandag 29.07.2019  
Olsok  
• Granavollen kl. 20:00: Olsok-
gudstjeneste.       

Søndag 11.08.2019  
9. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Høy-
messe, dåp og nattverd. Takkof-
fer til Institutt for Sjelesorg.   

Onsdag 14.08.2019    
• Villa Skaar (Søster Ninas syke-
hjem) kl. 12:00: Gudstjeneste 
med nattverd.    

Søndag 18.08.2019  
10. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11:00: 
Høymesse, dåp og nattverd. 
Takkoffer til Stiftelsen Kirkens 
Familievern.   

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

Søndag 25.08.2019  
11. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11:00: 
Gudstjeneste, dåp. Takkoffer til 
Barne- og ungdomsarbeidet.   

Søndag 01.09.2019  
12. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker Omsorg og Rehab.
Senter kl. 11:00: Gudstjeneste 
med nattverd.       

Onsdag 04.09.2019    
• Villa Skaar (Søster Ninas syke-
hjem) kl. 12:00: Gudstjeneste 
med nattverd.         

Søndag 08.09.2019  
13. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11:00: 
Høymesse, dåp og nattverd. 
Takkoffer til Norges Kristelige 
Stud. og Skoleungd.lag.   

Søndag 15.09.2019  
Vingårdssøndagen  
• Onsakermarka kl. 12:00. 
Høymesse.       

Søndag 22.09.2019  
15. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11:00. 
Høsttakkefest, dåp. 10-åringene 
deltar.   Takkoffer til Barne- og 
ungdomsarbeidet.   

Søndag 29.09.2019  
Mikkelsmesse  
• Randsfjord kirke kl. 11:00: 
Gudstjeneste, dåp. Takkoffer til 
Norsk Søndagskoleforbund.   

Søndag 06.10.2019  
17. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Høy-
messe, dåp og nattverd.      

Onsdag 09.10.2019    
• Villa Skaar (Søster Ninas syke-
hjem) kl. 12:00: Gudstjeneste.
       
Søndag 13.10.2019  
18. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11:00: 
Høymesse, dåp og nattverd. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet.   
• Skogstad kl. 11:00: Ungdoms-
gudstjeneste. 

Søndag 20.10.2019  
19. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Fami-
liegudstjeneste, dåp. 4-års bok. 
Takkoffer til TV aksjonen.   

Søndag 27.10.2019  
Bots  og bønnedag  
• Randsfjord kirke kl. 11:00: 
Familiegudstjeneste, dåp. 4-års 
bok. Takkoffer til Randsfjord 
kirke.   

Søndag 03.11.2019  
Allehelgensdag  
• Jevnaker kirke kl. 16:00: Høy-
messe, nattverd.  
• Randsfjord kirke kl. 19:00: 
Høymesse, nattverd.  

Onsdag 06.11.2019    
• Villa Skaar (Søster Ninas syke-
hjem) kl. 12:00: Gudstjeneste 
med nattverd.      

FULLDISTRIBUSJON

Endringer kan forekomme. Disse blir 

omtalt på ”Det skjer” i Ring Blad. Se 

også på Jevnaker menighets hjemme-

side: www.jevnaker.kirken.no. Du kan 

også følge oss på Jevnaker menighets 

side på Facebook.


