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Forsidebildet er tatt en fin høstdag i 2019. 

I dette bladet får vi møte kommuneoverlegen 
som ble kastet rett inn i jobben i en utfordrende 
tid som mange av oss kjente som annerledes og 
litt skremmende. Kirsten Maast fikk kjenne på 
hva denne tiden gjorde i sorgen over å miste sin 
mann og hvordan begravelsen ble annerledes 
enn i utgangspunktet tenkt. Sokneprest Stian 
skriver litt om hvordan denne «annerledes-
tiden» har påvirket og hva vi tenker rundt 
gjennomføring av minnegudstjenestene på 
allehelgensdag i kirkene i Jevnaker. Prest Anne-
Hilde avslutter andakten så fint med å minne oss 
om at Gud er nær oss uansett hvilken situasjon 
vi befinner oss i.  

Vi ønsker dere alle en god lesning og en fin høst. 

Hørte du radio-andakten 15. juni av Anita 
Evjen? Nå er vi så heldige at vi kan gå på net-
tet og høre andakten når som helst. Og det 
var det jeg gjorde, og plutselig hørte jeg en 
ung kvinne fortelle om hvordan hun gikk 
om bord i et fly som ateist, men opplevde et 
møte med Gud i midtgangen som fikk hen-
ne helt til å endre retning i livet. 

Hun forteller at hun oppdaget en bevegelse i 
sidesynet, og så at det var et lys ved siden av 
henne med form som en skikkelse, og øyne 
som strålte mot henne med kjærlighet, glede 
og omsorg. Skikkelsen satte seg på fanget 
hennes og smeltet inn i henne, og hun ble 
ikke redd, men fylt av en stor kjærlighet. Det 
opplevdes som et veldig hellig øyeblikk. «Er 
det du som er Gud?» spurte hun.

Jeg anbefaler deg å høre hele fortellingen på 
nrk.no/andakten. Det er fint å høre om slike 
opplevelser. Kanskje du også har opplevd et 
spesielt møte med Gud, eller noe som opp-
leves hellig.

«Har jeg virkelig sett han som ser meg?» 
spurte Hagar, Abrahams slavekvinne, da 
hun hadde rømt ut i ørkenen. Sara, Abra-
hams kone, likte ikke at Abraham hadde fått 
barn med tjenestekvinnen fordi hun selv 
ikke kunne få barn. Enda det var Sara som 
hadde bedt han gjøre det. Til slutt orket ikke 
Hagar være hos Sara lenger, og tok med seg 
barnet og rømte ut i ørkenen. Der ønsket 
hun bare å dø. 

HAN SOM SER MEG
ANDAKT VED PROSTIPREST ANNE-HILDE WESENBERG HELLAND

I ørkenen møter Gud henne. Han viser 
henne vei til en vannkilde. Hun får nytt mot. 
Hun gir Gud navnet «Han som ser». Og Gud 
sa hun skulle kalle sønnen sin Ismael, som 
betyr «Gud hører». Flott å lese at Abraham 
gir han nettopp det navnet når de kommer 
hjem igjen. Denne fortellingen står i Bibelen, 
i Første Mosebok, kapittel 16. 

«Den erfarte Bibel» er salmeboka vår blitt 
kalt. Der står denne salmen: 
Tro ikke Gud er død. 
Han er her midt iblant oss,
nær deg lik luften du puster i,
nær deg lik tanken som streifer deg nå.
Tro ikke Gud er død.

Gud er nærmere enn vi ofte tenker, enten vi 
merker noe eller ikke. Det er i Guds verden 
vi lever. Og her er også Gud – nær deg lik 
tanken som streifer deg nå. Nær deg med 
glede, omsorg og uendelig kjærlighet, midt 
i den situasjonen du er i nå.

Foto: Inger Haug
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I Sognsbygda kjenner dere Kirsten Maast, og 
vi andre ble kjent med henne under korona-
krisa. Da kunne vi lese om henne i lokalavise-
ne, der hun fortalte om hvordan det var å ta et 
siste farvel med sin kjære ektemann, Thomas 
Maast (69 år) nettopp da. Nå, noen måneder 
seinere, har vi invitert til en prat om det hun 
har opplevd.

Hvem var mannen din, og hvordan var om-
stendighetene rundt sykdom og bortgang?                
– Thomas var opprinnelig fra Pennsylvania, 
USA. Han var en kreativ bondesønn med 
mange talenter; utadvendt, full av pågangs-
mot og initiativ. Spesielt var han interessert 
i historie, språk, natur og musikk. Vi startet 
samlivet der borte, men etter 2 år flyttet vi 
til Norge, først Nittedal, så Harestua, hvor vi 
bodde i 24 år. Som en forberedelse til pensjo-
nisttilværelsen kjøpte vi småbruket i Sogns-
bygda. Thomas hadde en nydelig sangstem-
me, og har alltid likt å synge, både som solist 
og i mange forskjellige kor. Så da vi flyttet hit, 
meldte han seg inn i Jevnaker Korforening og 
ble svært aktiv der. Det var alltid viktig for 
Thomas å møte opp på øvelsene. Etter 32 år i 
firmaet 3M – Norge gikk han av med pensjon 
65 år gammel, og bare to uker etterpå dukket 
de første symptomene på sykdommen opp. 
Etter hvert fikk han en kreftdiagnose, og så 
ble det over fire år med opp- og nedturer, det 
ene avløste det andre. Innimellom hadde han 
gode perioder, og vi tenkte at nå går det bra! 
Helt til det siste var håpet alltid der på tross av 
stadig nye komplikasjoner.

Å TA FARVEL

Han sovnet inn på Rikshospitalet 7. mars, og 
Norge var i ferd med å bli stengt ned pga. kor-
onakrisa. 

Hvordan ble det for dere å arrangere be-
gravelse/bisettelse med alle restriksjonene 
som fulgte med?
– Først fikk vi beskjed om at vi kunne være 
hundre stykker til stede, og vi tenkte at Kor-
foreningen kunne være med og synge. Så 
ble det begrenset til femti, og til slutt var det 
bare tjue stykker som fikk lov å delta. En i 
familien fikk idéen om å gjøre opptak av hele 
seremonien slik at familie og venner, både i 
Norge og i USA, kunne ta del i det på Tho-
mas sin minneside på Facebook. Det gjorde 
en stor forskjell. Da var vi ikke lenger så ale-
ne, og de andre følte seg ikke så langt borte. 

Du har også gode minner fra denne dagen. 
Fortell!                                                                                        
– Det var Anne Hilde Helland som forret-
tet seremonien og Kari Sødal var organist, 
og begge to var usedvanlig deltakende og 
engasjerte, så det ble så personlig og fint alt 
sammen. Noe ble også framført på engelsk 

Tekst og foto: Runhild Grina+

av hensyn til de som fulgte med i USA. Da vi 
kom ut av kirken, stod det en stor venneflokk 
fra Harestua og Nittedal spredt utover på kir-
kebakken i trygg koronaavstand til hverandre 
og til oss, men nær nok til at det varmet og 
gjorde så uendelig godt. Dagen ble så god den 
bare kunne bli tross sorg og spesielle omsten-
digheter. Det vi har kjent på etterpå, og som 
gjør avskjeden til noe halvgjort, er at vi ikke 
kunne ha noe minnesamvær. For oss hadde 
det vært veldig naturlig, men det lot seg jo 
ikke gjøre.

En sang har betydd mye for deg i ettertid 
og av helt spesielle grunner. Det må du dele 
med oss!
– «Irish blessing» heter den og er en irsk fol-
ketone som er oversatt til norsk av Hans-Olav 
Mørk. Den handler om å ta farvel, ikke bare 
ved livets slutt, men også ellers i livet når man 
skiller lag og har forventning om å ses igjen. 
Til meg formidler den håp om et gjensyn etter 
døden og troen på et evig liv. Sangen har også 
så nydelig melodi! Det hører med til histo-
rien at under hele sykdomsforløpet var Jevn-
aker Korforening, gjennom sin leder Kjersti 
Andersen, så oppmerksomme og flinke til å 
holde kontakten. Da Thomas lå på det siste, 
filmet Kjersti koret mens de sang denne vakre 
sangen som en hilsen til han. Vi i familien satt 
rundt sykesenga til Thomas og lyttet til oppta-
ket, og det var så sterkt og gjorde så godt. Den 
stunda er noe av det jeg ser tilbake på med 
stor glede og takknemlighet. Slik ble denne 
sangen veldig spesiell for meg. Det var også 
denne sangen koret skulle ha sunget i begra-
velsen, men organisten spilte den så vakkert 
og presten leste teksten i minnetalen.

Irish blessing
May the road rise to meet you.

May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face.

The rains fall soft upon your fields
and until we meet again,

until we meet again.
May God hold you in the palm

of his hand.

May the sun make your days bright.
May the stars illuminate your nights.

May the flowers bloom along your path,
your house stand firm against the storm.

And until we meet again,
until we meet again.

May God hold you in the palm
of his hand.

Irsk velsignelse
Må din vei komme deg i møte,

vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn, 

regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg

til vi møtes igjen.

Norsk salmebok nr. 624

Det sies at i den største glede er det alltid en 
molltone og at det i den dypeste sorg også er 
glede og takknemlighet, og det siste har vi 
fått en bekreftelse på nå. Vi takker for den 
gode samtalen, Kirsten, og ønsker deg alt 
godt på veien videre!
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Corona-pandemien nådde Norge den 12. 
mars og hele verden ble endret fra den ene 
dagen til den andre. Så også her på Jevnaker, 
noe som medførte en kjempestor jobb for 
kommuneoverlegen vår.

Marthe hadde på dette tidspunktet nettopp 
tatt over kommunelegejobben etter Bjarne 
Oure og ble nærmest «kastet ut» i det.

Gjennom dette intervjuet ønsker vi å bli bed-
re kjent med Marthe og få innblikk i hva som 
kreves av henne som kommunelege.

Kan du fortelle litt om deg som person?:
– Jeg er 40 år, oppvokst i Haugsbygd,  og er 
nå bosatt i Hole med mann og 2 barn på 4 og 
8 år. Mine fritidssysler er familien min, turer 
i skog og mark, alpint/langrenn og dykking. 
Kan nevne at jeg ikke hadde mye timer til 
fritid den første uka etter Corona-utbruddet, 
de første ukene jobbet jeg nærmest døgnet 
rundt, tilsvarende 250-300% stilling. Det har 
heldigvis roet seg nå. 

Hvor mange år har du vært i legefaget? 
– Jeg ble autorisert lege i Tyskland i 2006 og 
startet karrieren min som sykehuslege på in-
dremedisinsk avdeling på et katolsk sykehus 
i byen Duesseldorf, hvor jeg tok utdannelsen 
min.  I 2009 vendte jeg tilbake til Ringerike 
som fastlege ved Ringerike Medisinske Senter. 

KOMMUNEOVERLEGE 
MARTHE AMANDA OTTERSEN BERGLI

Tekst og foto: Wenche Haugli+
Hvorfor søkte du på jobben som kommu-
neoverlege her på Jevnaker?
– Etter 10 år som fastlege i Ringerike var jeg 
klar for nye utfordringer. Det er en spennen-
de jobb da jobben gir muligheten til å arbeide 
på et mer overordnet plan for å gi bedre hel-
setjenester og fremme folkehelse i lokalbe-
folkningen. Samtidig er det spennende å få 
jobbe med så mange ulike aktører både innad 
i kommunen og opp mot sentrale myndighe-
ter.  Jeg holder også faktisk på med en master-
utdannelse innen helseledelse, som medfører 
deltidsstudier i Bergen, samtidig som jeg nå 
spesialiserer meg i samfunnsmedisin. 

Allehelgensdag er en spesiell dag i kirkeåret, en 
dag i brytningspunktet mellom fortid og fremtid. 
Vi minnes levd liv og de som har gått foran oss, 
samtidig som dagen er preget av fremtidshåpet 
gjennom budskapet om den evige glede i him-
melriket. 

For mange som har mistet noen i år 2020 har 
Covid-19 situasjonen tynget spesielt. Gjennom 
restriksjoner på sykehus og sykehjem har man 
ikke fått følge sine kjære så tett man har ønsket 
den siste tiden. Restriksjoner i begravelser har 
gjort at bare de aller nærmeste har fått tatt 
avskjed, og man har vært nødt til å invitere folk 
til kirken. Vi i Jevnaker menighet føler med alle 
som har mistet noen i denne tiden, og som på 
grunn av situasjonen har opplevd de nødvendige 
restriksjonene som ekstra tyngende i sorgen!

Allehelgensdag blir alle som har mistet en av 
sine nærmeste og hatt seremoni i Jevnaker 
menighet siden forrige allehelgensdag spesielt 

ALLHELGENSDAG OG  
MINNEGUDSTJENESTER

invitert til gudstjeneste. Der vil navnene på de 
som har gått ut av tiden bli lest opp, og vi min-
nes de ved lystenning. 

I år vil det bli avholdt 4 minnegudstjenester 
i løpet av allehelgenshelgen. Det er fortsatt 
restriksjoner på hvor mange vi kan være samlet 
i kirken samtidig, og vi ønsker at så mange som 
mulig skal få mulighet til å delta på minneguds-
tjenestene.

Vi ønsker velkommen til minnegudstjenester i:
Jevnaker kirke lørdag 31. oktober kl. 15.00 
og søndag 1. november kl. 15.00.
Randsfjord kirke lørdag 31. oktober kl. 17.00 
og søndag 1. november kl. 17.00.

Kirkene vil i tillegg holdes åpne for stillhet, 
ettertanke og lystenning begge dagene i 
forkant av gudstjenestene fra 12.00 til 14.00. 

Sokneprest Stian Roos
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Hva er hovedarbeidsoppgavene til en kom-
muneoverlege?
– Kommuneoverlegen er medisinsk faglig 
rådgiver overfor kommunehelsetjenesten, øv-
rig kommuneadministrasjon samt publikum.
Hovedarbeidsoppgavene er særlig knyttet til 
smittevern, folkehelse og miljørettet helse-
vern. 

– Planarbeid, kvalitetssikring og tilsyn, medi-
sinskfaglig rådgivning, helsemessig og sosial 
beredskap, inkl. krisehåndtering og utbrudds-
håndtering og tilsyn etter smittvernloven 
og folkehelseloven. Dette gjelder også andre 
smittsomme sykdommer enn Covid-19, ek-
sempelvis tuberkulose og legionella.

– Kommuneoverlegen har også en viktig 
oppgave i å samarbeide med fastlegene og le-
gevakttjenesten samt helseforetak for å sikre 
best mulige tjenester og folkehelse for befolk-
ningen.

Hvordan er det å være kommuneoverlege på 
Jevnaker?
– Jeg har blitt tatt veldig godt imot av kolleger 
og folk her på Jevnaker.  Jeg har en stillings-
prosent på 60. Denne ble midlertidig utvidet 
til 100 % i starten av covid-19 pandemien, 
men er nå tilbake til 60%. I tillegg har jeg en 
40% stilling som bedriftslege for stamina Hel-
se, hvilket gjør at jeg fortsatt kan jobbe noe 
direkte pasientrettet.  

– Jeg har et godt samarbeid med kommuneo-
verlegene både på Hadeland og i Ringerike 
og Hole, hvilket bidrar til et godt interkom-
munalt samarbeid, og ikke minst kollegial 

meningsutveksling, da vi bortsett fra i stor-
kommunen Ringerike er alene om samfunns-
medisin innen hver vår kommune. 

Hva var det første du sørget for da corona-
pandemien kom?
– Da pandemien kom, visste vi ingen ting 
om hvordan viruset smittet, hvor lenge vi-
ruset overlever på harde overflater eller hvor 
høy dødeligheten blant befolkningen ville bli.   
Jevnaker er en liten kommune, og et inter-
kommunalt samarbeid med våre nabokom-
muner var helt avgjørende for å kunne ruste 
oss til å ivareta en pandemi som potensielt 
kunne eskalere på samme måte som i Italia. 
Samtidig var det kjempeutfordrende at vi, 
som de fleste kommuner i Norge, overhodet 
ikke hadde noe lager av betydning av smit-
tevernutstyr. Dette var såpass kritisk at vi til 
og med hadde retningslinjer for hvordan vi 
kunne gjenbruke smittevernutstyret på en 
mest mulig forsvarlig måte. Det ble utarbei-
det samarbeid på tvers av kommunene og 
Jevnaker hadde et overordnet helsesamar-
beid med Ringerike og Hole («Sykehotell» 
på Sundvollen, testing og smittesporing). På 
denne tiden rakk vi å få mere lærdom om 
Covid 19 og smittevernutstyr. Vi samarbeider 
fortsatt på flere områder, men noen funksjo-
ner ivaretar kommunene nå hver for seg, som 
testing og smitteoppsporing. 

Beredskap ved pandemier:
– Siden 2009, da svineinfluensaen «herjet», 
ble det utarbeidet en beredskapsplan i fra 
bunnen av. Denne beredskapsplanen justeres 
jevnlig ut i fra hvilke pandemier som kom-
mer.  

Var det spesielle arbeidsoppgaver du tenkte 
på som Kirken måtte «tenke på»/forholde 
seg til ?  
– Kirkevergen og jeg har hatt gode dialoger.  
Det var viktig å sørge for at smittevernstilta-
kene ble overholdt og ha en beredskapsplan i 
tilfelle mange smittede og døde.

Hvilke erfaringer har du fått etter den 12. 
mars?
– Folk er blitt flinkere med hygienen - det er 
færre infeksjoner, færre med influensasymp-
tomer. Vil si at befolkningen totalt sett har 
vært friskere under pandemien, i alt har det 
også vært færre dødsfall enn normalt lokalt 
sett. 

– Jeg håper og tror at beredskapsplanen er så 
bra og godt justert, at vi har fått så mye læring 

i denne tiden at neste gang det eventuelt kom-
mer et lokalt utbrudd, er det bare å «trykke 
på den røde knappen». Forhåpentligvis trek-
ker vi med oss denne lærdommen også etter 
covid-19 er over, slik at vi er rustet til å takle 
nye pandemier.
 
– Til slutt vil jeg si at det er meget viktig at 
vi fortsetter å følge smittvernstiltakene fra 
FHI, da vi skal leve med covid 19 ennå en god 
stund fremover. 

– Vær hjemme når du er syk! Host/nys i arm-
hulen og vask hendene! 

Vi takker hjertligst for at du tok deg tid til en 
prat med oss.  Vi ønsker Marte Amanda lykke 
til videre i jobben!

SMITTEVERN I JEVNAKER MENIGHET

Vi jobber fremdeles ut fra Covid-19 restriksjoner i forhold til avstand og renhold i kirkene. 
Dette gjør at vi dessverre fremdeles må ha begrensninger i forhold til antall personer i kirkene, 
og vi må føre lister over deltakere. Listene makuleres etter 10 dager. 
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KONFIRMANTER 
JEVNAKER MENIGHET 2020

Randsfjord kirke lørdag 12. september 
Ludvik Hunstad
Dennis Nygård Hvinden
Adrian Stepanenko Nilsen
Alexander Riseth Rundhaug
Ingrid Magnussen

Randsfjord kirke søndag 13. september 
Magnus Gauksrud Bråthen
Emma Marie Hølen
Julie Jakobsen
Sofie Johansen Nærum

Jevnaker kirke lørdag 19. september 
Daniel Krøkje Fjeldaas
Henrik Ruud Gudbrandsen
Mikkel Siverts Johnsrud
Benjamin Aschim Kornum
Sander Olstad Lia
Dennis Moe
Aske Emil Ellegaard Oure
Sondre Solheim
Noah Sebastian Strand
Magnus Sætheren
Oliver Øyen Thune
Filip Myhre Velo
Tinius Wingar-Elnes
Linnea Andersen
Lotte Andersen
Maria Bergmann-Halvorsen
Anna Elise Bjørklund
Maria Theresa Tamba Davidsen
Susanne Haugland
Lotta Johansen Ås
Martine Johnsrud
Emely Johnsen Schutz
Ingrid Helene Sørslett
Gunvor Beathe Velo

Jevnaker kirke søndag 20. september
Elling Broberg
Ruben Sebastian Finnevolden
Adrian Jensen Gullen
Christoffer Tellinga Hovde
Jonas Erlandsen Lønning
Mikkel Opdahl
Nils Klevengen Solberg
Emma Borgli Linnestad
Agnes Midtlie
Ane Solberg
Ingunn Halbakken Viken

Av smittevernhensyn blir konfirmasjons-
gudstjenestene kun for konfirmantene 
og et gitt antall gjester per konfirmant. Vi 
minner om at syke personer skal holde seg 
hjemme. 

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:
06.09
04.10
18.10
15.11
13.12
25.12

Dåpen er viktig i kirka vår. Dåpen gir medlem-
skap og tilhørighet i kirka. Dåpen er tradisjon, 
dåpen er en familiebegivenhet. Ja, dåpen er en 
fest! Men hva skjer egentlig i dåpen og hvorfor 
døper vi? Vi døper på Jesu befaling fra misjons-
befalingen i Matteus 28: Jeg har fått all makt i 
himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle 
folkeslag til disipler: Døp dem til Faders og 
Sønnens og Den hellige ånds navn og lær 
dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, 
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. 

Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. 
Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlig-
het. Slik synger vi det i en av våre mest brukte 
dåpssalmer. Etter at noen er døpt, så sier presten 
mot den døpte: Den allmektige Gud har nå gitt 
deg sin Hellige ånd, født deg på ny og tatt deg 
inn i sin troende menighet. Han styrke deg med 
sin nåde frem til det evige liv. Fred være med 
deg.

Født deg på ny!!! Og vi må spørre som Martin 
Luther gjorde det. Hvordan kan vann gjøre så 
store ting?

Luther svarer selv på sitt spørsmål i Den lille ka-
tekisme: Vann gjør det ikke, men Guds ord som 
er forent med vannet, og troen som liter trygt på 
dette ordet: uten Guds ord er vannet bare vann 
og ingen dåp, men med Guds ord er det en dåp, 
et nådens bad til gjenfødelse ved Den hellige 
ånd: Hvor står det skrevet? Apostelen Paulus 
sier; Gud frelste oss ved badet til gjenfødelse og 
fornyelse ved Den hellige ånd. 

Og Paulus summerer dåpens gave så godt for 
oss i sitt brev til Titus 3,4-7: Han frelste oss, ikke 
på grunn av våre rettferdige gjerninger, men 
fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved 
badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige 
ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved 
Jesus Kristus, vår frelser, så vi skulle bli rettfer-
dige ved hans nåde og bli arvinger til det evige 
liv, som er vårt håp. 

Den hellige ånd gis i dåpens gave. Den treenige 
Gud tar på en måte bolig i oss. Samtidig er dåps-
vannet rensende. Det renser bort alt det som står 
Gud imot i et menneske for hele livet. Dermed er 
det klart til at Gud selv kan flytte inn. Himmel-
riket kommer nær. Veien til Gud åpnes. Gud er 
gjennom dåpen aldri lenger borte enn ditt eget 
åndedrett, og Jesus gir oss løftet: «Se, jeg er 
med dere alle dager inntil verdens ende.»

Velkommen til dåp i Jevnaker menighet! Vi har 
mulighet for dåp de aller fleste søndager i året. 
Lørdag 30. august kl. 11.00 arrangeres egen 
dåpsgudstjeneste. Velkommen til å registrere 
dåp på www.jevnaker.kirken.no 

Lørdag 24. oktober kl. 11-15 har vi «Drop-in-
dåp» i Jevnaker kirke. Det ble holdt i Jevnaker 
menighet første gang høsten 2019. Den dagen 
ble 7 voksne og ungdommer døpt. Vi vet at flere 
som ikke ble døpt som barn ønsker tilhørighet i 
kirken. I «drop-in-dåp» tilbys mulighet for dette 
gjennom en dåpshandling der kun de en ønsker 
er tilstede i kirken. Minimum 2 vitner må bevitne 
handlingen, disse har man med seg. Hvis en 
kommer alene bevitnes dåpshandlingen fra to fra 
menighetsrådet. Legitimasjon må medbringes.  

DÅP

Randsfjord kirke:
23.08
29.08 (lørdag)  
Dåpsgudstjeneste
27.09
11.10
24.10 (lørdag)  
Drop-in dåp
25.10
22.11
06.12
20.12
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HVA SKJER FOR BARN OG UNGE?
TROSOPPLÆRINGSTILTAK
25.-27. september: Juniorkonfirmantweekend 
på leirstedet Skogstad på Eina med 12-åringene. 
En helg full av fellesskap, underholdning, læring 
og masse moro. 

18. oktober: Utdeling av Min Kirkebok til 
4-åringer i Jevnaker kirke. 

25. oktober: Utdeling av Min Kirkebok til 
4-åringer i Randsfjord kirke.

Alle 4-åringer som er døpt og bor på Jevnaker 
blir invitert til en samling i forkant og utdeling av 
boka i en av gudstjenestene.

14. november: Skattejakt i Jevnaker kirke hvor 
6-åringene inviteres til å være med. De deltar 
også i gudstjenesten i Jevnaker kirke søndag 15. 
november. 

Tiltakene gjennomføres der hvor smittevern-
regler kan iavaretas.

 

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. Opp-
startsdato annonseres på Jevnaker menighets 
facebookside. 

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. Oppstart tirsdag 8. september 
på Randsborg menighetshus.

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. Datoer for høstens samlinger: 
2. september, 30. september, 4. november og 
2. desember. 

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. 

ORGANISTVIKARER

Jostein Fikstvedt
Jostein er pensjonert organist, bosatt på Gjøvik 
og har vikariert i Jevnaker menighet gjennom 
flere år. Han er utdannet fra Norges musikkhøg-
skole, og har jobbet som organist siden 1966. 
Da begynte han sitt virke i Lom, en kombinert 
lærer og organiststilling, var bygdemusiker og 
hadde en allsidig og variert hverdag som ble fylt 
med barnekor, songlag og skolekorps. Fra 1981 
frem til han gikk av med pensjon i 2011 var 
Jostein organist i Gjøvik menighet.

Jostein er gift med Anne Margrete, de har to 
voksne barn og 4 barnebarn. Han lever et aktivt 
pensjonistliv, vikarier som organist både på 
Hamar, Toten og i Hadeland og Land jevnlig. Det 
blir derfor sjeldent frihelger, for han spiller de 
fleste søndager og helligdager.

Det nye orgelet i Jevnaker kirke gleder han seg 
alltid til å spille på, for det kaller han et praktfullt 
instrument.

I Jevnaker menighet finner vi som oftest kantor Kari Monsen Sødal på orgelkrakken ved de 
fleste kirkelige handlinger. Men også hun må ha sine ferier og fridager. Da er vi så heldige 
at vi har to organistvikarer som stiller opp og fyller kirkene våre med musikk. Her kan du bli 
bedre kjent med våre to organistvikarer:

Håvard Ekeberg
Håvard har vært organistvikar i Jevnaker menig-
het de siste fem årene. Til daglig jobber han 
hos Hadeland bilglass, men har lang erfaring 
med musikk og spilling. Han forteller om en 
oppvekst med mye sang og musikk hjemme, og 
i bedehusmiljøet på Hadeland. Dette førte han 
inn i bandet til ungdomskoret på Heimly. Men 
at han skulle bli vikarorganist, både på Jevnaker, 
Gran og Lunner det var ganske tilfeldig. For i mai 
2011 satt organisten på Gran askefast på Island 
etter vulkanutbrudd, og Håvard ble kastet inn 
som vikar i en gudstjeneste. Etter det har han 
hatt mange oppdrag.

Han liker utfordringen med orgelspillet, og 
gleder seg over å vikariere og ha muligheten til å 
holde spillinga ved like.

Håvard er gift med Hilde, sammen har de to 
voksne barn og bor på Jaren.
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SLEKTERS GANG

Døde 
11.01.20  Øystein Broch (1932)
18.02.20  Olaug Jorun Engen (1930)
22.02.20  Inger Vaage Wang (1952)
24.02.20  Hans Arild Bisgaard (1941)
25.02.20  Wenche Borghild Berg Kassem (1968)
27.02.20  Kåre Magne Syversen (1945)
07.03.20  Thomas Irvin Maast (1950)
08.03.20  Monica Drøyvold Dalbakk (1965)
30.03.20  Femke Lindahl (1944)
10.04.20  Hans Magne Frøshaug (1945)
18.04.20  Arvid Juvkam (1942)
21.04.20  Tore Nils Falla (1945)
29.04.20  Bjørn Dagfin Thune (1943)
29.04.20  Ole Roen (1930)
10.05.20  Hans Norman Olsen (1935)
12.05.20  Kåre Ivar Arnesen (1933)
19.05.20  Borghild Ragnhild Haug (1940)
20.05.20  Sverre Moen (1940)
25.05.20  Gerd Marie Jakobsen (1933)
12.06.20  Ruth Løvås (1960)
23.06.20  Inger Helene Gundersen (1943)

Kirkelige handlinger i Jevnaker menighet

Døpte
2020
Randsfjord kirke 01.03.20
Sanna Olivie Martinsen

Jevnaker kirke 21.03.20
Nora Sortland Dahl

Jevnaker kirke 12.04.20 
Sophie Marie Bjørkeslett

Jevnaker kirke 25.04.20
Minette Dahl-Lindback Sten

Randsfjord kirke 26.04.20
Nicklas Pedersen
Ella Sofie Weggersen Roos

Randsfjord kirke 24.05.20
Sebastian Frandsen Kellman

Jevnaker kirke 21.06.20
Jørgen Nilsen
Vegard Nilsen
Emrik Strande Smeby

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

MENIGHETSNYTT
FRA DIAKONIUTVALGET
Vi fortsetter å sende en blomsterhilsen til 
90-åringene i bygda. Men grunnet coronare-
glene kan vi ikke gå på besøk. Så derfor blir 
blomstene sendt. 

Hilsen diakoniutvalget v/Iris Lien og Gunvor 
Nordal

PRESTEKRAGEN MENIGHETSBARNEHAGE
Det er nå 13 år siden Prestekragen Menig-
hetsbarnehage startet opp i presteboligen og 
prestegårdstua ble tatt i bruk.

Barnehagen vokste og behovet for et større sted 
meldte seg. Det var da barnehagen flyttet til 
Bergerbakken, året var 2009.

Denne sommeren avvikles Prestekragen Menig-
hetsbarnehage. Vi ønsker i denne anledning å 
takke de ansatte for den gode jobben de har 
gjort med å gi barn et trygt og godt oppvekst-
miljø. Vi vil også takke engasjerte foreldre og 
andre som har bidratt til fine år i Barnehagen. 
Tusen takk!

JEGERMESSE I ONSAKERMARKA
Søndag 20. september kl. 12.00 er det tradi-
sjonell friluftsgudstjeneste med kirkekaffe  i 
Onsakermarka. Ta gjerne med noe å sitte på. 
Værforbehold. Se annonse under ”Det skjer” i 
avisen eller vår facebook-side for mer informa-
sjon.



GUDSTJENESTER

Søndag 23.08.2020  
12. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Guds-
tjeneste, dåp. Takkoffer til Kirkens 
Bymisjon. 
  
Lørdag 29.08.2020  
• Randsfjord kirke kl. 13.00: Dåps-
gudstjeneste, dåp. 

Søndag 30.08.2020  
13. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker Omsorg og Rehab.
senter kl. 11.00: Gudstjeneste med 
nattverd.  

Onsdag 02.09.2020    
• Villa Skaar (Søster Ninas syke-
hjem) kl. 12.00: Gudstjeneste med 
nattverd.  

Søndag 06.09.2020  
Vingårdssøndagen  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høy-
messe.  Dåp og nattverd. Takkoffer 
til Norges Kristelige Stud. og 
Skoleungd.lag.   

Lørdag 12.09.2020    
• Randsfjord kirke: Konfirma-
sjonsgudstjeneste. Takkoffer til 
Konfirmantarbeidet.   

Søndag 13.09.2020  
15. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke: Konfirma-
sjonsgudstjeneste. Takkoffer til 
Konfirmantarbeidet.   

Lørdag 19.09.2020    
• Jevnaker kirke: Konfirmasjons-
gudstjenester. Takkoffer til Konfir-
mantarbeidet.   

Søndag 20.09.2020  
16. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke: Konfirmasjons-
gudstjenester. Takkoffer til Konfir-
mantarbeidet.   
• Onsakermarka kl. 12.00: Frilufts-
gudstjeneste.  

(Gudstjenester med tilbud om dåp: Se oversikten side 11.)

Lørdag 26.09.2020    
• Skogstad. kl. 17.00: Ungdoms-
gudstjeneste med nattverd.

Søndag 27.09.2020  
17. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Høy-
messe. Dåp og nattverd. Takkoffer 
til Barne- og ungdomsarbeidet.   

Søndag 04.10.2020  
18. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høy-
messe.  Dåp og nattverd. Takkoffer 
til Norges KFUK KFUM.   

Søndag 11.10.2020  
19. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: 
Gudstjeneste, dåp. Takkoffer til 
Randsborg Menighetshus.   

Onsdag 14.10.2020  
• Villa Skaar (Søster Ninas syke-
hjem) kl. 12.00: Gudstjeneste.  

Søndag 18.10.2020  
20. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Fami-
liegudstjeneste, dåp. Takkoffer til 
TV- aksjonen.   

Lørdag 24.10.2020    
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Dåp, 
drop-in.    

Søndag 25.10.2020  
Bots  og bønnedag  
c Randsfjord kirke kl. 11.00: Fami-
liegudstjeneste, dåp. Takkoffer til 
Menighetsarbeidet.   

Lørdag 31.10.2020    
• Jevnaker kirke kl. 15.00:  
Minnegudstjeneste, nattverd.    
• Randsfjord kirke kl. 17.00:  
Minnegudstjeneste, nattverd.    

Søndag 01.11.2020  
Allehelgensdag  
• Jevnaker kirke kl. 15.00:  
Høymesse, nattverd.    
• Randsfjord kirke kl. 17.00:  
Høymesse, nattverd.   

Søndag 08.11.2020  
23. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker Omsorg og Rehab.
senter kl. 11.00: Gudstjeneste med 
nattverd. 

Onsdag 11.11.2020    
• Villa Skaar (Søster Ninas syke-
hjem) kl. 12.00: Gudstjeneste med 
nattverd. 

Søndag 15.11.2020  
24. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Fami-
liegudstjeneste, dåp. Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp.   

Søndag 22.11.2020  
Siste søndag i kirkeåret  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Høy-
messe. Dåp og nattverd. Takkoffer 
til Normisjon.   

Søndag 29.11.2020  
1. søndag i adventstiden  
• Jevnaker kirke kl. 18.00: Lys-
messe.     

Søndag 06.12.2020  
2. søndag i adventstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Høy-
messe. Dåp og nattverd. Takkoffer 
til Menighetsarbeidet.   

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.


