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Og vipps så var høsten her igjen. Noen av 
oss har kanskje gått noen turer i sommer? I 
dette bladet kan vi lese om pilegrimens sju 
nøkkelord og noen refleksjoner fra boka 
Pilegrim av Ulla Käll. Vi håper det kan være 
med og inspirere til å bruke de mange 
turmulighetene som fins i nærområdet.

Vi får møte noen av de mange frivillige 
som bidrar på ulike arenaer, samt bli litt 
bedre kjent med prost Christoffer Solbak-
ken i Hadeland og Land prosti. 

Jevnaker menighet går en spennende høst 
i møte med bl.a. gjennomføring av konfir-
masjoner og andre aktiviteter. Følg med på 
Jevnaker menighet sin facebookside, «det 
skjer» i avisene eller www.jevnaker.kirken.no 
for mer informasjon. 

Med ønske om en god høst!

Redaksjonen

Jeg har en enkel tro, barnetrua mi, den har jeg 
hatt med meg hele livet. Jeg har gjennom et 
7 år langt teologistudium og nær 18 år i pre-
stetjeneste møtt de store teologiske spørsmål, 
møtt kriser og katastrofer, det har vært situa-
sjoner hvor trua virkelig har blitt utfordret. Al-
likevel har jeg alltid klamret meg fast til trua 
mi.  Klamret meg fast til dåpsløftet, løftet der 
Jesus lovet å gå sammen med meg alle mine 
dager inntil verdens ende.

Sentralt i min tro er derfor tillit. Tillit til en 
Gud som alltid ser meg og bærer meg. Tillit 
til en Gud jeg alltid kan støtte meg mot. Tillit 
til en Gud som elsket meg så høyt at han var 
villig til å gå i døden for meg. Jeg tror mange 
mennesker overvurderer sin egen rolle i kris-
tentroen. Det kan av og til høres ut som om 
det forventes at Gud skal ha større tillitt til oss, 
enn vi skal ha til Gud. Jeg tror det er motsatt, at 
Guds nåde kun kan tas i mot i tillitt til han, den 
er noe vi ikke kan gjøre oss fortjent til. Samti-
dig utfordrer kristentrua oss på hvordan vi skal 
leve, og korsets symbolikk kan være et godt 
forbilde på hvordan vi skal leve som kristne. 

I vår kristne tro så er korset det sentrale sym-
bol, korset- beviset på den ultimate kjærlig-
hetserklæring, stedet Gud identifiserer seg 
med mennesket og viser oss vår verdi. Jesus 
døde på korset, men korset kan også være 
et symbol på hvordan han levde, og med det 
være forbilledlig i våre liv og vise oss hvordan 
vi skal møte hverandre. Korset er plantet i bak-
ken og det peker oppover. 

TRO = TILLIT
SOKNEPREST STIAN ROOS

Da Jesus var på jorda var han veldig tilstede der 
han var. Han så folk rundt seg og var jordnær. 
Samtidig pekte han mot himmelen, han ville 
gi folk det gode. Vi bør også være tilstede der 
vi er. Vi bør vise at vi ser hverandre. Vi kan ta 
i mot hjelp fra himmelen. Vi skal løfte hveran-
dre opp og søke det å gjøre hverandre gode. 
 
Den horisontale linja minner oss om at Jesus 
ble korsfestet med utstrakte armer, men også 
at han levde med utstrakte armer.  Armer som 
han rakte ut for å hjelpe andre. Med det utfor-
dres vi til å ha utstrakte armer i våre liv. For det 
er med utstrakte armer vi kan gi. Det er med 
utstrakte armer vi kan ta i mot. Det er med 
utstrakte armer vi kan omfavne. Det er med 
utstrakte armer vi stiller oss åpne og ærlige, og 
ikke minst våger å være sårbare.
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I desemberutgaven av Menighetsbladet sto 
det noen få linjer om at den nye prosten i 
Hadeland og Land Prosti skulle innsettes i 
januar 2021.  På grunn av Covid 19 ble inn-
settelsen utsatt to ganger.  Men søndag den 
13. juni - på tredje forsøk! - ble det gjen-
nomført en gudstjeneste med innsettelse.
Den fant sted i Nikolaikirken på Granavol-
len.  Biskopen og alle prestene i prostiet del-
tok sammen med representanter fra hvert 
fellesrådområde.  

Men nå skal vi, gjennom dette intervjuet, få 
høre mere om hvem den nye prosten er og 
oppgavene hans.

Kan du fortelle litt om deg som person?  
– Jeg er 51 år gammel og kommer fra Oslo. Jeg 
har tre barn, jenter alle sammen. De to eldste 
(24 og 21) har flyttet hjemmefra og studerer 
på hvert sitt sted, mens den yngste (15 år) bor 
hjemme sammen med meg på Frysja i Oslo. 

Hva er dine fritidsinteresser?  
– Jeg er interessert i veldig mye, og kjeder 
meg sjelden. Koser meg mye med litteratur 
og musikk. Vinterstid går all ledig tid med 
til langrenn. Sommerstid er det både sykling 
og løping, men også turorientering og telting 
i skog og mark, fjell og vidde. Gjerne med 
fiskestanga i hånda! 

VELKOMMEN
CHRISTOFER SOLBAKKEN

Kan du tegne et enkelt organisasjonskart 
sånn at leserne forstår «hvor prosten er» i 
bispedømmet ?  
– Ja, prosten er kanskje en litt ukjent figur 
for mange. Prosten skal bistå biskopen med 
å lede prestetjenesten, og står derfor mellom 
sokneprest og biskop i linjen. Som prost har 
jeg lederansvar for prestene i et prosti. 

Har du jobbet som prest andre steder? 
– Min første prestejobb fikk jeg som sjø-
mannsprest i New York. Det var en flott tje-
neste i en spennende by. Senere var jeg man-
ge år i Tonsen menighet i Oslo. Så har jeg 
hatt mindre vikariater i Kongsvinger, Nitte-
dal og i Forsvaret. I mange år nå har jeg job-
bet mer administrativt, både som teologisk 
rådgiver i Oslo bispedømme og kirkefagsjef 
i Borg bispedømme. De siste 13 årene har 
jeg vært på Kirkens hus i Oslo som general-
sekretær for Bispemøtet. Det har også vært 
noen veldig interessante og lærerike år, og 
gitt meg mye erfaring som jeg tar med meg 
inn i prostejobben. 

Hva er forskjellen på en prest og en prost?
– En prost er en prest med lederoppgaver 
overfor de andre prestene i prostiet. I det 
daglige har jeg mer administrative oppgaver, 
mens sokneprestene har mer begravelser, 
bryllup og konfirmanter. Jeg har et ønske om 

Tekst: Wenche Haugli+

Vår nye prost i Hadeland og Land Prosti

å være med på gudstjenester regelmessig, 
men også det blir nok i litt mindre omfang 
enn de andre prestene. 

Hvorfor søkte du på jobben som prost?
– Jeg er glad i kirken, og vil bidra til at kir-
ken kan fremstå som en troverdig, nær og 
relevant institusjon i våre lokalsamfunn og 
for de menneskene som bor her. Som prost 
får jeg mulighet til å prege ledelse og strategi 
for kirkens arbeid, og det anser jeg som en 
viktig og krevende oppgave som jeg har lyst 
til å gå inn i. 

Hva er et prosti og hvilke arbeidsoppgaver 
har prosten?
– Et prosti er kanskje ikke så godt kjent, og 
handler egentlig mest om hva som er pre-
stenes tjenestedistrikt. Man kan kanskje 
si at et prosti er en avdeling for prester i et 
bispedømme. Samtidig er det i praksis også 
mer enn det. Jeg har god kontakt med alle 
kirkevergene, og jeg har også som oppgave 
å fremme samarbeid mellom menighetene i 
prostiet. Prostiet blir derfor en arbeidsenhet 
hvor vi kan dele ressurser, kompetanse, erfa-
ringer og ideer. Det opplever jeg som nyttig 

og berikende. Hadeland og Land prosti be-
står av fem kommuner rundt Randsfjorden, 
fra Harestua i sør til Torpa i nord. 

Mine oppgaver som prost handler om å lede 
prestetjenesten og bistå biskopen. Prosten 
skal i samvirke med kirkelige råd og utvalg 
bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeid og 
åndelig fellesskap innen de kirkelige arbeids-
lag i prostiet og bistå ansatte og kirkelige or-
ganer med faglig veiledning, råd og støtte.

Hvordan trives du blant oss hadelendin-
ger?
– Jeg trives veldig godt, og setter stor pris på 
varm mottakelse fra alle hold! Hadeland er 
et fantastisk fint område av landet vårt, med 
et vakkert kulturlandskap, flotte kirkebygg 
og et trivelig folkeferd. Dette er jo også et 
tradisjonssamfunn i ordets beste forstand, 
med en rik historie. Og så skjer det mye her 
av fornyelse og utvikling. Det er veldig spen-
nende!

I hvilke sammenhenger vil vi som menig-
het kunne møte prosten?
– Det er nok først og fremst i gudstjenester. 
I vinter har det ikke blitt så mye av det, men 
jeg håper å komme mer i gang med regel-
messige gudstjenester i alle deler av pro-
stiet nå når korona-trykket letter litt. For 
øvrig ønsker jeg å være tilgjengelig for alle, 
og håper det kan være en lav terskel for å ta 
kontakt med meg. Jeg har vært i nesten alle 
menighetsråd og fellesråd, og også vært med 
på stabsmøte i alle kirkestabene. 

Tusen takk for intervjuet  og for nyttig infor-
masjon.  Vi håper at du vil trives i jobben din 
som prost i Hadeland og Land prosti. Vi ser 
fram til besøk i Jevnaker Menighet.
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UT PÅ TUR, ALDRI SUR!
Først en honnør til ildsjelene i JIF mosjon som har utbedret gjengrodde/nedslitte stier på vestsiden av 
bygda. Sammen med Pilegrimsleden er turmulighetene mange og lett tilgjengelige, og det er bare å 
gi seg i veg.

Denne lille boka med den fasinerende undertittelen, 
«langs veien og ved kjøkkenbordet», er utgangs-
punktet for tankedrysset nedenfor. Ulla Käll inviterer 
oss til å stoppe opp og grunne over pilegrimens sju 
nøkkelord, og her kommer noen refleksjoner som vi 
kan ta med oss ut på tur.

Langsomhet – for å senke farten i livet                                                              

Det er sagt om Jesus at han gikk langsomt gjennom 
livet og rakk alt han skulle. Kanskje er det noe å strekke 
seg etter, å ikke skulle rekke alt!? Kroppen kan lære oss 
mye om hvilket tempo vi trives best i.

1

2

3

4

5

6

7
Frihet – å leve uten krav, med fokus på det  
nødvendige                          

Et kinesisk ordtak sier noe slikt som at hvis du eier mer 
en sju ting, så eier tingene deg. Med fokus på bare det 
nødvendige…… Det er kanskje en kime til frihet gjemt 
i det?

Enkelhet – en selvfølge når ikke du har mer enn 
du kan bære        

«Men hvordan ser den gode enkelheten ut, og hva skal 
til?» spør Ulla Käll. Hun skriver videre at enkelhet krever 
mot fordi det kreves mot for å velge bort noe. Det kan 
vi tenke over mens vi går.

Bekymringsløshet – å ta dagen som den kommer                                 

Her siterer hun Pippi Langstrømpe: «Det har jeg aldri 
prøvd, så det tror jeg sikkert at jeg klarer!». Ulla Käll 
oppfordrer oss så til å ta hånd om det vanskelige når 
det skjer, ikke før. Det er ikke lett, skriver hun, men 
hver dag byr på mange muligheter til øvelse.

Stillhet – som gir fred                                                                                 

Tenk deg at du går om bord i «en stille vogn», som på 
toget, når du går en kveldstur neste gang! Å lytte til 
fuglekvitter, bekkebrus, vinden  eller rett og slett dine 
egne fottrinn, kan gi deg fred og ro i sinnet.

Fellesskap – som bygges når vi deler                                                           

Å gå på tur sammen med noen, å dele tanker og 
inntrykk undervegs eller over en kopp kaffe på en ras-
teplass – ja, det bygger vennskap og felleskap. Å dele 
ord, opplevelser og liv har skapt mange gode bånd.

Åndelighet – som vi søker i samtale og på veien                                   

Ulla Käll kommer med følgende oppfordring til deg 
som lengter etter en «himmel over hverdagen»: «Lytt 
til hva ordet åndelighet vekker i deg! Et fint bilde på 
åndelighet er å vokse i vennskap med Jesus.»

Boka til Ulla Käll kan varmt anbefales, og vi i redaksjonen ønsker hver og 
en riktig mange og gode turer utover høsten!
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UTEN FRIVILLIGE  
STOPPER DET OPP!

Tekst og foto: Runhild Grina+

Her i bygda, som rundt om ellers i landet, 
holdes aktiviteter i gang takket være de 
mange frivillige. Disse tar på seg oppgaver i 
idretten, i menighetene, i veldedige organi-
sasjoner og gjennom Frivilligsentralen, for å 
nevne noe. Under pandemien har helsetje-
nesten også vært helt avhengig av en stødig 
gjeng som har stilt opp helt frivillig og tro-
fast over tid. Monica Kornum ved Frivillig-
sentralen forteller at når noe «står på», som 
ved flyktningkrisa og nå sist under pande-
mien, så er folk utrolig kjappe til å melde seg 
til tjeneste. «Det har vært kjempeinspireren-
de å se hvor mange som vil gjøre en innsats 
når det gjelder!» sier hun. Hva driver dem 
til denne fantastiske innsatsen? Vi har tatt en 
prat med et trekløver som vi møtte i vaksi-
nasjonshallen og som her blir ambassadører 
for frivilligheten, nemlig Vivi Sundling Li-
berg, Mona Hals Overen og Liv Olaug Haug.

Ja, hva er drivkraften for å stå på helt fri-
villig?                                                              
«Da vaksinasjonen skulle starte opp, var 
det en enkel beslutning å ta, for det var jo 
så veldig viktig å komme i gang!» sier Mona, 
og Liv sier seg enig. Begge to satt på Frivil-
ligsentralen og slappet av etter ei trenings-
økt da utfordringen kom, og de meldte seg 
med en gang. Alle tre sier de har opplevd å 
møte så enormt mange positive og takknem-
lige sambygdinger, og teamet som har vært 

sammen om jobben på torsdagene, har blitt 
en fin og sammensveiset gjeng. 

De har alle erfaring fra frivillig arbeid tidli-
gere i livet, både som ungdom, som forelder 
og nå som pensjonister. Mona var i sin tid 
med i Røde Kors Hjelpekorps og oppstar-
ten av Ungdommens Røde Kors. Liv har 
vært med i «vaffelsteikergjengen» da barna 
var med i ulike aktiviteter, og hun har sit-
tet en periode i menighetsrådet, inkludert 
tre år som leder. Hun og familien var i noen 
år besøkshjem for et barn, og hun er nå be-
søksvenn. Vivi kan skilte med rundt 40 år i 
Sanitetsforeningen, og hun kan bekrefte at 
det engasjementet ganske riktig har gått i 
arv. Både bestemor og mor var med der. I 
en periode under pandemien var hun med 
i «brødsmørergjengen» ved SFO på Ber-
gerbakken- og Toso skole, hun har tidligere 
vært leksehjelp på begge skolene, og nå er 
hun turvenn hver fredag ved dagsenteret på 
JORS. Det er tre frivillige med allsidig erfa-
ring som sitter her.

«Apropos drivkraft... Jeg føler meg så privi-
legert som har det så bra, så det er en glede å 
bidra i nærmiljøet. Da kan jeg kjenne at jeg i 
takknemlighet også gir litt tilbake», kommer 
det fra Vivi. «Ja, vi er jo pensjonister og har 
tid til å engasjere oss», supplerer Liv og fort-
setter: «Det er faser i livet som er så travle at 

muligheten for å ta på seg ekstra oppgaver er 
begrenset. Nå har vi mer tid.»

Hva gir det dere å være så engasjert?                                                                    
«Jeg opplever at det virkelig er både sosialt 
og givende. Man får dessuten nye bekjent-
skaper, og det bygger vennskap», sier Mona. 
Alle tre er enige om at man får så mye tilbake 
at en nesten kan si at man også gjør det for 
sin egen del! Andre har sagt at det er så godt 
å ha noe fast å gå til og at det er en oppgave 
som venter! 

Å bidra under pandemien som en hjelper 
til helsetjenesten skulle vært en lønnet opp-
gave, vil kanskje noen hevde, men til en slik 
tanke svarer gjengen samstemt og kontant at 
hadde det vært lønnet arbeid, så ville det tatt 
gleden fra dem! Det var et tankevekkende 
svar. Da er det virkelig et engasjement og en 
drivkraft i det frivillige som man kan undre 
seg over.

Hva vil dere si til andre som vurderer å ta 
på seg en oppgave, men som samtidig sy-
nes det er vanskelig å forplikte seg?                                             
Oppfordringen de tre kommer med er klar: 
«Gi frivilligheten en sjanse!» «Begynn i det 
små», sier de. Det behøver ikke å være så 
omfattende! Man kan som nevnt innled-
ningsvis bidra på mange ulike arenaer, så det 
er en stor sjans for at man kan finne en opp-
gave som synes viktig og passende for seg. 
Vivi benytter anledningen til å gi honnør til 
bygdas Frivilligsentral som hun vil betegne 
som meget oppegående med to driftige an-
satte og mange aktive og trofaste medhjelpe-
re. Sentralen driver jo også «Innersvingen», 
og der er de to andre aktive. 

«Dette ble en lang prat! Også hit kom dere 
helt frivillig! Hjertelig takk for en hyggelig 
samtale, og lykke til med videre engasje-
ment!» 

Vivi Sundling Liberg (f.v.) Mona Hals Overen og Liv Olaug Haug.
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Lørdag 5. juni møtte prest Anne-Hilde og me-
nighetspedagog Hilde en flott liten gjeng med 
7-åringer som hadde meldt seg på for å være 
med på en dag ute med ulike aktiviteter knyttet 
opp mot skaperverket. Vi var så heldige å få 
bruke området rundt speiderheimen, og her var 
det masse spennende å utforske.

Etter en kort samling hvor Anne-Hilde fortalte 
om skapelsen og skaperverket og øving av san-
ger ble det litt tid til lek før vi spiste oss gode og 
mette på pølser. Ekstra stas var det nok å få leke 
bro,bro brille mens Anne-Hilde spilte på gitaren.
 Det ble laget takkekort for ting vi var glade for 
at Gud har skapt og det ble malt på lerret. Fine 
malerier  av både regnbuer, fargerike blomster, 
vann, himmel, sol, stjerner, dyr og mennesker 

UTEOPPLEGG 2021
som ungene stolte kunne ta med seg hjem. Kop-
per ble pyntet både med klistremerker og annen 
pynt før det ble plantet blomsterfrø i koppene. 
Ungene var enige i at for å få fine blomster ut 
av frøene så måtte de både sørge for lys, vann 
og kjærlighet. Kanskje det er blitt mange fine 
blomster?

Etter å ha gått en natursti ble det delt ut en be-
lønning. Det så ut som det smakte med litt godt. 
Dagen ble avsluttet med en samling hvor for-
eldre og andre som hadde lyst kom og var med 
på. Det var blitt pyntet med alt ungene hadde 
laget, de fikk synge sangene som var øvd på i 
løpet av dagen og Anne-Hilde hadde en kort 
preken om skapelsen. En fin avslutning av en 
dag med flotte unger. 
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HVA SKJER FOR BARN OG UNGE?
TROSOPPLÆRINGSTILTAK
25. september: Høsttakkefest 
10-åringene blir invitert til et opplegg i og rundt 
Jevnaker kirke. Vi deltar på gudstjeneste på 
søndag 26. september. 

13. november: Skattejakt i Jevnaker kirke
En spennende dag i kirken hvor 6-åringene er 
invitert til å være med. 

4. desember: Luciasamling med juleverksted  
i Randsfjord kirke 
5-åringene inviteres til en dag med ulike 
juleverksted-aktiviteter. Avsluttes med samling i 
kirken. 

Tiltakene gjennomføres der hvor smittevernre-
gler kan ivaretas. Enkelte tiltak kan måtte endres 
i forhold til smittevernregler for å kunne gjen-
nomføres. Invitasjon sendes i posten til årskull 
som blir invitert. 
 

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
Jevnaker barnekor starter opp igjen tirsdag 
24.august i Randsfjord kirke. Barn i alle aldre er 
velkommen til sang og lek (gjennomføres ut i fra 
gjeldende smittevernregler). Utpå høsten, den 
27.oktober, håper vi å få til en barnekorkonsert 
sammen med Brandbu Barne-og ungdoms-
kantori. 

Emma Selte Sand og Kari Monsen Sødal ønsker 
sang-glade barn velkommen til nytt semester! 
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. Følg med på menighetens facebook- 
eller hjemmeside for oppstartsdato.   

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. 

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: 
03.10
17.10
31.10
05.12
19.12

Jevnaker kirke:
21.08
26.09
10.10
23.10 Drop in dåp 
(lørdag)
24.10
14.11
12.12
25.12

SIDE

Prikk til prikk

Finn fem feil!

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

Da de kastet ut garnet der 
Jesus sa, fikk de så mye fisk at 

båten nesten sank! De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)

Inne i rutenettet er det gjemt 10 dyrenavn. De står fra 
venstre mot høyre, og nedover. Kan du finne alle?

Finn navn på 10 dyr!

Vitser

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
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O L V I P O L V I R A

K Y G R A P E K A T T

L V I P N A S I N Å J

A F L O D H E S T T S

T R Ø N A U L E I T O

R E V N L N U B L Æ M

O K E I U D X R O P O

P A N K I D R A P I R

I B K A N I N T E P O

En musunge tittet 
ut av musehullet om 

kvelden. Da fikk den se 
en flaggermus.
– Mamma! ropte 

musungen. 
– Jeg har sett en 

engel! 

– Jeg håper det 
ikke blir regn i dag, sa 

kengurumamma.
– Det er så travelt når 

ungene leker inne.
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SLEKTERS GANG

Vigde
29.05.2021 Silje Marie Engerdalen Elnæs og 
   Kristian Jostad Edvardsen
26.06.2021 Emmeline Narvesen Torp og Espen Parken Bakken

Døde 
22.02.21 Mari Sønstebø (1924)
24.02.21 Oddvar Johannes Finvold (1939)
24.02.21 May Kristin Amlien (1966)
25.02.21 Erling Nilsen (1927)
03.03.21 Gunnvor Olimb (1930)
09.03.21 Ruth Velo (1924)
29.03.21 Anne Lise Wang (1939)
01.04.21 Arne Oskar Bakken (1930)
11.04.21 Karen Rigmor Granberg (1949)
15.04.21 Jon Olav Olsen (1930)
18.04.21 Nils Ottar Sagengen (1945)
22.04.21 Thove Grete Olimb (1935)
11.05.21 Ingvar Fredrik Fikerud (1925)
11.05.21 Solveig Osnes (1932)
16.05.21 Solveig Solum (1924)
18.05.21 Arne Martin Bredesen (1938)
20.05.21 Inger Marie Elvestad (1947)
20.05.21 Pål Jakobsen (1951)
27.05.21 Tom Arvid Bakken (1956)
31.05.21 Arild Olstad (1948)
01.06.21 Gudbrand Røste (1942)

Kirkelige handlinger i Jevnaker menighet

Døpte
Jevnaker kirke 27.02.2021
Milo Fredriksen

Jevnaker kirke 28.02.2021
Amalie Lien
Amanda Sell Melan

Jevnaker kirke 14.03.2021
Thomas Bergestuen
Sonja Wendelill Johansson
Frikk Sørensen

Jevnaker kirke 18.04.2021
Alina Olimb Fegri
Aksel Smeby Grønli
Kristian Vasquez-Thomassen

Randsfjord kirke 25.04.2021
Tuva Hansen Eriksrud
Fillipa Myhre Karlsen

Jevnaker kirke 23.05.2021
Liam Alexander Østad Andersen
Albert Mørch-Hauland
Edvard Rosø Pladsen
Casper Fikerud Skaland

Randsfjord kirke 30.05.2021
Oliver Hansen Hartvedt
Johannes Hjellebø

Jevnaker kirke 13.06.2021
Josefine Bjå Lundhaug
Evelyn Hovde Ungeheuer
Jenny-Mathea Smeby Wilhelmsen

Randsfjord kirke 20.06.2021
Leah Gundersen-Kjølstad

Jevnaker kirke 27.06.2021
Nellie Johanne Skogstad Borgund
Henrik Skaug-Berntsen

MENIGHETSNYTT
Salmesang og orgelbrus
Det blir ”Salmesang og orgelbrus” i Randsfjord 
kirke onsdag 22.september kl 12.00. Sangeren 
Møyfrid Guttormsen (bildet) deltar sammen med 
kantor Kari Monsen Sødal. Velkommen! 

Frivillige kirkeverter – har du mulighet til å 
hjelpe oss?
Som følge av pandemien det siste året har vi fått 
behov for kirkeverter i våre kirker under gudstje-
nester og andre arrangementer. Dette for å bistå 
med bl.a registrering av oppmøtte i forhold til en 
eventuell smittesporing, tilvisning av plasser og 
enkelt renhold etter endt arrangement. Vi ville 
sette stor pris på om noen kunne tenke seg å 
hjelpe oss med disse oppgavene!

Vi treffes på telefon 400 03 885 eller mail  
mhk@jevnaker.kommune.no

Årsmøte 
Velkommen til menighetens årsmøte/menighets-
møte onsdag 18. august kl. 18.00 i Randsfjord 
kirke. Se egen annonse i avisene.

Prestene på Jevnaker
Etter nær 18 år på Jevnaker først som kapellan 
og nå som sokneprest slutter dessverre Stian 
Roos sin tjeneste på Jevnaker. Han har fått jobb 
i sjømannskirken og begynner 1. oktober som 
sjømannsprest Offshore.

Anne-Hilde Wesenberg Helland har fått ny jobb 
som sokneprest i Kolbu og prostiprest i Vestre-
Toten. Hun har vært i Hadeland og Land prosti 
i 2007 og siste 3 årene som menighetsprest i 
Jevnaker.

Vi takker for god tjeneste på vegne av hele 
bygda.

Det blir avskjedsgudstjeneste for Anne-Hilde i 
Grymyr kirke 22. august, og 26. september i 
Randsfjord kirke for Stian Roos. 

Dugnader på kirkegårdene
Tusen takk til alle som stilte opp på dugnadene i 
mai både på Randsfjord og Jevnaker kirkegård. 
Vi fikk gjort unna mye vårarbeid og pyntet 
opp til maidagene. På bildet ser vi noen fra 
dugnadsgjengen som møtte opp på Randsfjord 
kirkegård.
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GUDSTJENESTER

Søndag 15.08.2021  
12. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00:  
Høymesse, nattverd. Takkoffer til 
Barne- og ungdomsarbeidet.
Jevnaker kirke kl. 12.30:  
Dåpsgudstjeneste.
Jevnaker kirke kl. 13.30:  
Dåpsgudstjeneste.

Lørdag 21.08.2021
• Jevnaker kirke kl. 13.00:  
Dåpsgudstjeneste.

Søndag 22.08.2021
13. søndag i treenighetstiden
• Jevnaker omsorg og rehab.senter  
kl. 11.00: Gudstjeneste.

Søndag 29.08.2021
Vingårdssøndagen
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Gudstje-
neste, nattverd. Takkoffer til Norsk Søn-
dagskoleforbund. Gullkonfirmanter.

Lørdag 04.09.2021
• Randsfjord kirke: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Takkoffer til Konfirman-
tarbeidet.

Søndag 05.09.2021
15. søndag i treenighetstiden
• Randsfjord kirke: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Takkoffer til Konfirman-
tarbeidet.

Onsdag 08.09.2021
• Villa skaar (søster ninas sykehjem)  
kl. 12.00: Gudstjeneste, nattverd.

Søndag 12.09.2021
16. søndag i treenighetstiden
• Onsakermarka kl. 12.00: Friluftsguds-
tjeneste.

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

Lørdag 18.09.2021
• Jevnaker kirke: Konfirmasjonsgudstje-
neste. Takkoffer til Konfirmantarbeidet.

Søndag 19.09.2021
17. søndag i treenighetstiden
• Jevnaker kirke: Konfirmasjonsgudstje-
neste. Takkoffer til Konfirmantarbeidet.

Søndag 26.09.2021
18. søndag i treenighetstiden
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste, dåp og nattverd. Høsttakke-
fest, 10-åringer deltar. Takkoffer til Ung 
Kirkesang.

Søndag 26.09.2021
18. søndag i treenighetstiden
• Randsfjord kirke kl. 17.00: Avskjeds-
gudstjeneste. Takkoffer til Sjømanns-
kirken.

Søndag 03.10.2021
19. søndag i treenighetstiden
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Gudstje-
neste, dåp. Takkoffer til Stefanusal-
liansen.

Søndag 10.10.2021
20. søndag i treenighetstiden
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høymesse, 
dåp og nattverd. Takkoffer til Norges 
Kristelige Stud.- og Skoleungd.lag.

Onsdag 13.10.2021
• Villa skaar (søster ninas sykehjem) kl. 
12:00 Gudstjeneste Nattverd

Søndag 17.10.2021
21. søndag i treenighetstiden
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Høymesse, 
dåp og nattverd. Takkoffer til Menig-
hetsarbeidet.

Lørdag 23.10.2021
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Dåpsguds-
tjeneste.

Søndag 24.10.2021
22. søndag i treenighetstiden
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste, dåp, utdeling av 4-års bok. 
Takkoffer til TV-aksjonen.

Søndag 31.10.2021
Bots- og bønnedag
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Familie-
gudstjeneste, dåp, utdeling av 4-års 
bok Takkoffer til Barne- og ungdoms-
arbeidet.

Søndag 07.11.2021
Allehelgensdag
• Jevnaker kirke kl. 16.00: Minneguds-
tjeneste, nattverd.
• Randsfjord kirke kl. 18.00: Minne-
gudstjeneste, nattverd.

Onsdag 10.11.2021
• Villa Skaar (søster ninas sykehjem) kl. 
12.00: Gudstjeneste, nattverd.

Søndag 14.11.2021
25. søndag i treenighetstiden
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Familieguds-
tjeneste, dåp. Takkoffer til Randsborg 
menighetshus.

Søndag 21.11.2021
Siste søndag i kirkeåret
• Jevnaker omsorg og rehab.senter kl. 
11.00: Gudstjeneste, nattverd. 

Søndag 28.11.2021
1. søndag i adventstiden
• Jevnaker kirke kl. 18.00: Lysmesse 
med konfirmantene.

Søndag 05.12.2021
2. søndag i adventstiden
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Guds-
tjeneste, dåp. Takkoffer til Stiftelsen 
Kirkens familievern.

  

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.


