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Kirkegata 6, 3520 Jevnaker
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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 
Prest tiltede: torsdag 12.30 - 14.30

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

+
Tusen takk for alle som stemte ved kirkevalget!  
På neste side ser du det nye menighetsrådet. 

I dette bladet besøker vi Jevnaker Skole og tar  
en prat med lærer Tanja Tellinga Hovde som  
forteller om Internasjonalt samarbeid, et av 
skolens spennende valgfag.

Det skjer mye aktivitet i kirkene og menigheten. 
Vi har samlet masse informasjon inne i bladet. 
Her finner dere både gudstjenester, konserter, 
arrangementer og trosopplæringstiltak. En stor 
begivenhet denne høsten er det når biskop  
Solveig Fiske kommer på visitas. Detaljert  
program for dagene blir nærmere annonsert, 
så følg med i lokalavisene og på facebook og 
menighetens hjemmeside.

Hilsen fra Staben i Jevnaker menighet
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Jula ringes inn. Ut over by og land høres to-
nen som salmedikteren Grundtvig formidler:

Julen er kommet med                                                                                                                                       
solhverv for hjertene bange.

Dette er et glederikt bud. Håp, trøst, mot og 
gnist til hjertene bange. 

Grundtvig skrev det slik midt på 1800-tal-
let. Livet var sammensatt den gangen som 
nå.  Men det skjer noe stort og vakkert med 
barnet som fødes.  Det er som når dører mot 
alle odds stilles på gløtt i en vanskelig situa-
sjon der gode løsninger ikke uten videre er 
tydelige. Her er vi i nærheten av budskapet 
om Jesusbarnets livgivende og trøstefulle 
nærvær midt i blant oss. 

Julebudskapet er brakt videre gjennom ge-
nerasjoner. Dynnasteinen på Hadeland fra 
tidlig på 1000-tallet formidler hvordan jule-
evangeliet er brakt videre. Bildescenene som 
er risset inn, viser ingen majestetisk gud-
dom, men et nyfødt barn som blir tilbedt. Vi 
ser Betlehemsstjerna i toppen, stallen med 
Jesusbarnet og Maria og de hellige tre kon-
ger som kommer ridende. De kommer for 
å tilbe Jesusbarnet og blir påminnet Guds 
nærvær. 

Mennesker hører sammen på tvers av geo-
grafi og tid. Sammen minnes vi om å rekke 
og gi hverandre handa og uttrykke vilje og 
ønske om å bygge felles fremtid. Felles frem-
tid i et grensesprengende fellesskap med 
rettferdighet lokalt og globalt.

Jula er ei annerledes tid. Ei tid som er over-
skridende i tid og innhold. Kristi kjærlige lys 
holder oss fast i sannhet og håp. 

Juleevangeliet setter oss nær til naturen, li-
vet, skaperkreftene og til tidligere generasjo-
ner, de som er gått ut av tida før oss. Våre 
forskjellige tradisjoner knytter oss sammen 
med det som var og det som er. Vi inviteres 
til å synge julens mysterium med englene:

Ære være Gud i det høyeste                                                                                                                                          
og fred på jorden                                                                                                                                           
blant mennesker                                                                                                                                        
som Gud har glede i!

Jesusbarnets livgivende og trøstefulle nær-
vær er midt i blant oss.  

Velsignet julehøytid ønskes dere alle!

Solveig Fiske
Hamar biskop

KIM, ALLE KLOKKER!
JULEANDAKT

Foto: Liv Torhild Braathen

Bispevisitas i Jevnaker
19. til 24. november 2019 er det bispevisitas i 
Jevnaker sokn. Forrige visitas ble holdt i septem-
ber 2008, og dette blir Solveig Fiske, biskop i 
Hamar bispedømme, sin andre visitas i Jevnaker. 

En bispevisitas er et institusjonalisert og rettslig 
ordnet besøk av biskopen i den hensikt å utøve 
kirkelig tilsyn. Formålet er å støtte, inspirere og 
veilede menighet og ansatte, og gjøre kirkens 
nærvær synlig i lokalsamfunnet. 

Jevnaker menighet utarbeider et program for 
visitasen der vår lokale målsetning er å få frem 
bredden i vårt menighetsarbeid, og derfor er 
arbeidstittelen for visitasarbeidet Åpent hus 
med mange rom. 

Biskopen vil i løpet av visitasdagene ha møte 
med menighetsråd, fellesråd, menighetens stab 
og kommunens ledelse. Biskopen vil videre bli 
bedre kjent med menighetslivet på Jevnaker ved 
å delta på babysang, møte våre konfirmanter, 
delta på konsert med Jevnaker barnekor og be-
søke Jevnaker omsorgs og rehabiliteringssenter. 
Gjennom visitasen ønsker Jevnaker menighet å 
fremme kirkens samarbeid med skoler og barne-
hager, derfor vil vi besøke noen av disse. Det vil 
bli bedriftsbesøk, og møte med bygdas mange 
frivillige i forskjellige organisasjoner.

Søndag 24. november kl. 11.00 forretter bisko-
pen den avsluttende visitasgudstjenesten i vår 
nyoppussede Randsfjord kirke. Etter gudstjenes-
ten blir det kirkekaffe med biskopens visitasfore-
drag på Randsborg menighetshus.  

BISKOPEN 
KOMMER!
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KONFIRMANTLEIR 
I KRAGERØ
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Det går alltid et tog, sies det. Men det gjør det 
jo ikke. Det er ofte lettere å finne en buss. For et 
par år siden fant jeg «Ferdaminne frå sumaren 
1860» i bokhylla på hytta. Det ble interessant 
lesning. Boka åpner med at Aasmund Olavs-
son Vinje sitter på den nybygde jernbanen fra 
Oslo til Eidsvoll og filosoferer. Han er full av 
begeistring for nyvinningen som gjør at du kan 
lene deg tilbake og nyte utsikten mens damp-
maskinen gjør jobben!

Han sitter og ser på trær og hus og blomster 
som farer forbi utenfor vinduene, og føler at 
toget og hans egen diktning har noe til felles: 
”Jarnvegen er ikkje lyft opp frå jorda, men går 
som all sann diktning igjennom det levande liv, 
og strår blomar rundt ikring seg.” Som toget og 
Vinjes diktning, går også vår vei midt gjennom 
det levende livet. Det er her og nå vi skal blom-
stre! 

Vi nærmer oss november, og jeg begynte å 
tenke på når de tre vise menn begynte på sin 
reise mot Betlehem. En legende forteller at 
det egentlig var 4 vismenn. I følge legenden 
hadde de avtalt å møtes for å reise sammen det 
siste stykket. Men den fjerde vismannen rakk 
ikke fram til møtestedet. Det kom stadig noe 

i veien. Mennesker han møtte, trengte hans 
hjelp. Han ga vann og pleie til en døende, han 
forsvarte et vergeløst barn, han hjalp syke og 
ensomme. Og gaven han hadde med, ble det 
stadig mindre og mindre igjen av. Over 30 
år seinere kommer han endelig fram til Jeru-
salem. Der ser han Jesus dø, og han fortviler 
over at han kom akkurat for seint. Noen dager 
seinere møter han den oppstandne Jesus som 
sier: «Det du gjorde mot en av disse mine min-
ste, har du gjort mot meg.» Selv om vismannen 
ikke hadde noen gaver igjen å gi til Jesus, viste 
Jesus han at hele livet hans hadde vært en gave 
gjennom alle han hadde hjulpet. Han hadde 
strødd roser langs sin vei, slik Vinje skrev om 
toget og diktningen. 

På 70-tallet skrev Göte Strandsjö om Guds 
nærvær: «Tro ikke Gud er død, han er her midt 
i blant oss. Nær deg lik luften du puster i, nær 
deg lik tanken som streifer deg nå. Tro ikke 
Gud er død.» Paulus sa det på denne måten: 
«Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. 
For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.»

Jesus er ikke langt unna. Han er midt i denne 
verden. Midt i gleden og sorgen. Han svever 
ikke høyt over, men går som jernvegen midt i 
det levende livet. Gud er her. 

Anne-Hilde W. Helland

PRESTENS HJØRNE

TOG OG VISMENN
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I dag møter vi Tanja Tellinga Hovde, som er læ-
rer på Jevnaker Ungdomsskole. Hun har jobbet 
på Jevnaker Ungdomsskole i 14 år. Hun har bl.a. 
ansvaret for valgfaget: Internasjonalt samarbeid.

Hvor lenge har du hatt ansvaret for faget?
Fra 2012 ble valgfag innført på ungdomstrin-
net som et ledd i å gjøre ungdomsskolen mer 
motiverende, praktisk og variert. Jeg meldte 
min interesse for å undervise i Internasjonalt 
Samarbeid, og har siden hatt ansvaret for å “ut-
forme” faget.  Vi  har blant annet besøkt den 
Internasjonale Skolen på Bekkestua, Bærum  
der all undervisning foregår på engelsk.  Vi har  
også besøkt Nobelsenteret i Oslo.

Når starter elevene med faget?
Det er som sagt et valgfag, som velges i fra 8. 
klasse. Dette faget kan elevene, om ønskelig, 
fortsette med i 9. og 10. klasse, eller de kan velge 
et annet fag innenfor “valgfag”

Hvor mange elever velger faget?
Det har vært rundt 15 til 20 elever i Internasjo-
nalt Samarbeid. I 2017 ble vi med i et Erasmus+ 
prosjekt,  et opplegg fra EU og med økonomisk 
støtte derifra.  Prosjektet ble ferdig i 2019.

Kan du si litt mere om prosjektet?
Som navnet tilsier, er dette et internasjonalt 
samarbeid, og dermed samarbeider vi med 
skoler fra andre land i Europa. Vi har samar-
beidet  med skoler i Frankrike, Spania og Est-
land. Elevene som har dette valgfaget, har be-
søkt skolene i nevnte land.  Her bodde de hos 
vertsfamilier. På disse utvekslingsturene har 
jeg hatt god hjelp av min kollega, Kjetil Ringen.  

TANJA TELLINGA HOVDE
Tekst: Wenche Haugli+ Dette blir en annerledes læring enn f.eks å bo 

på hotell. De utenlandske skolene har store  
forskjeller i fra vår skole: Det er bl.a. lengre 
skoledager, skolemat  og  “respekt” for lærerne.  
(Det nytter ikke å si fornavnet til læreren, det 
er fru/frøken/herr).

Jevnaker ungdomsskolen har selvsagt fått 
besøk tilbake, og 20 utenlandske elever fikk 
oppleve norsk gjestfrihet. Nye og viktige venn-
skapsbånd ble knyttet.

Selve prosjektet gikk ut på å utarbeide et (di-
gitalt) brettspill, for å lære mer om landene og 
kulturene i Europa. Spillet heter “Lots Of Lear-
ning”, eller LOL. Elevene har samarbeidet om å 
utvikle logoen, brettet, spilleregler, spørsmålene, 
brikker og terninger.  Spørsmålene stilles via en 
smarttelefon med LOL appen. Det er fantastisk 
at elevene har greid å utarbeide et «profft» spill.  
Det  kan nevnes at brettspill brukes flittigere av  
barn, unge og eldre i Frankrike enn  i Norge.

Ønsker du å «videreføre» faget?
Ja, det gjør jeg. Tenker på Våres Jul og dets 
bånd som er knyttet i Zambia.  Kanskje vi kan 
dra nytte av dette.

Takk til Tanja Tellinga Hovde for nyttig infor-
masjon. Dette høres spennende og helt sikkert 
lærerikt for ungdom-
men. Vi håper at 
ungdommen fortsatt  
ønsker å få tilbudet 
om valgfaget Inter-
nasjonalt Samarbeid. 
Vi ønsker henne 
lykke til med under-
visningen.

VI MØTER
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Jevnaker kirke søndag 10. november kl. 18.00:

KONSERT
Roar Engelberg, panfløyter
Jevnaker Korforening, dir. Camilla Ossum
Kari Monsen Sødal, piano og orgel
Entré kr 200,-.

Søndag 10.november får Jevnaker besøk av 
Norges eneste profesjonelle pan-fløytisten, Roar 
Engelberg. Engelberg har i løpet av sin tid som 
musiker opptrådt i mange sammenhenger. Han 
har holdt konserter med populær- og kammer-
musikk, tradisjonell panfløytemusikk fra Romania 
og Sør Amerika, og vært solist med symfoni-
orkestre. Han har også gitt ut en rekke plater 
og innspillinger, og er kjent gjennom radio- og 
TV-opptredener.

Konserten i Jevnaker kirke blir i samspill med 
Jevnaker korforening med sin dirigent, Camilla 
Ossum, og kantor Kari 
M Sødal akkompag-
nerer på piano og 
orgel.  Programmet 
blir variert og innehol-
der blant annet livlig 
folkemusikk, klassiske 
perler og kjente, folke-
lige melodier. Det blir 
en trivelig og mangfol-
dig konsert med bred 
appell, og en lyrisk 
grunntone. Vel møtt 
til en vakker musikalsk 
stund med noe for 
enhver smak!

Lille julaften, 23. desember, kl. 20.00  
i Randsfjord kirke:

VI SYNGER  
JULEN INN
Tradisjonen tro ønsker Jevnaker Korforening (bil-
det under) og Jevnaker Ungdomskorps/Stranden 
musikkforening velkommen til «Vi synger julen 
inn» i Randsfjord kirke.  

Jevnaker kirke søndag 1. desember kl. 18.00:

LYSMESSE
Vel møtt til en vakker og tankevekkende stund 
ved inngangen til adventstiden, med lesninger, 
salmer og musikk!

Medvirkende:
Menighetens konfirmanter 
Jevnaker korforening, dirigent Camilla Ossum
Menighetens ansatte

Randsfjord kirke tirsdag 19. november kl. 18.00: 

PRØYSEN I HUNDRE!
Tirsdag 19. november blir det Prøysen-forestilling 
i Randsfjord kirke!

Jevnaker barnekor og sangeren Ann Kristin 
Aannerud skal sammen med Brandbu barne- 
og ungdomskantori og musikere fremføre en 
musikalsk forestilling med sanger av Alf Prøysen. 
Utgangspunktet for forestillingen er musikalen 
«Prøysen i hundre», som ble laget i anledning 
hundreårsjubileet i 2014. Her tar barn og dyr oss 
med på en liten rundtur i Prøysens verden gjen-
nom et helt år. 

Forestillingen går også inn som ett av arran-
gementene i anledning bispevisitasen. Hamar 
bispedømme har formulert en visjon: «Hellige 
rom for alminnelige liv».

Alf Prøysens tekster passer godt inn i denne 
visjonen! Han var en mester til å tolke det almin-
nelige, og se det store i det små. Og det går en 
rød tråd gjennom hele forestillingen: Det handler 
om å ta vare på de svakeste, de som ikke ser så 
store og prangende ut, og som gjerne havner litt 
utenfor det store fellesskapet. Slik blir Prøysen i 
sin enkle og genuine diktning en folkelig formid-
ler av det kristne evangelium!Vel møtt til en flott 
forestilling for hele familien!

Medvirkende:
Ann Kristin Aannerud, sang 
Dordi Skjevling, fløyte
Haldor haug Knutsen, gitar
Kari M Sødal, Piano
Ingrid Eskeland Wesenberg, kontrabass
Brandbu barne- og ungdomskantori
Jevnaker barnekor
Marit Wesenberg, dirigent

Forestillingen blir også gjennomført i Mariakir-
ken på Gran onsdag 13.november kl 18.00.

Randsfjord kirke 8. og 9. desember:

«VÅRES JUL»
Etter ti år med julekonserter i Jevnaker kirke, flyt-
ter i år «Våres jul» julekonsertene til den nyop-
pussede Randsfjord kirke 8. og 9. desember. Det 
er ellers som foregående år, lokale sangere og 
musikere som fremfører utvalgt jul- og advents-
musikk. 

Sammen har Jevnaker bygd opp lokalsamfunnet 
Ndapula i Zambia gjennom prosjektet « Våres 
jul»- i samarbeid med Lions Aid Zambia. Samar-
beidet fortsetter, og årets konsertinntekter blir 
grunnlaget for et nytt helseprosjekt i landsbyen 
Chamulimba, som ligger i samme fylke som 
Ndapula. 

KONSERTER OG ARRANGEMENTER 
I KIRKENE VÅRE

Øverst: 
Roar Engelberg
Nederst: 
Ann Kristin Aannerud
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HVA SKJER FOR BARN OG UNGE?
TROSOPPLÆRINGSTILTAK
27. oktober: Utdeling av Min kirkebok i Rands-
fjord kirke for 4-åringer.
9.-10. november: Skattejakt med årets 6-årin-
ger i Jevnaker kirke. 
7.-8. desember: Lucia-samling med juleverk-
sted for 5-åringer på Randsborg menighetshus. 
Gudstjeneste søndag hvor ungene deltar med 
oppgaver. 
25.-26. januar 2020: Tårnagentsamling for 
8-åringer i Jevnaker kirke. Gudstjeneste samme 
sted søndag hvor ungene deltar. 
7.-9. februar 2020: Konfirmantene kan delta på 
stor konfirmantfestival i Håkonshall på Lilleham-
mer. 
15.-16. februar 2020: Karneval for 9-åringer på 
Randsborg menighetshus. Gudstjeneste søndag i 
Randsfjord kirke. 
28.-29. mars 2020: Kirkecamp i Jevnaker kirke 
for de som fyller 11 og 12 år i 2020. Vi overnat-
ter i Jevnaker kirke. Avsluttes med gudstjeneste 
søndag kl 11.00 hvor ungene deltar med ulike 
oppgaver. 
6.-7. juni: Uteovernatting for 7-åringer. Avslut-
tes med utegudstjeneste hvor ungene deltar 
med både sang og andre oppgaver. 
 
ØVRIGE FASTE TILBUD
0-2 år: Babysang og lek
Jevnaker babysang holder til på Randsborg 
menighetshus, og onsdagene møtes mange barn 
for sang og bevegelse kl 12-13.30. 

4 år og oppover: Jevnaker barnekor
Øvelse hver tirsdag kl. 17.30-18.15 i Randsfjord 
kirke. Dirigent: Kantor Kari Monsen Sødal, 
tlf: 930 36 773. Øver tirsdager fram til jul og 
starter opp igjen etter jul tirsdag 14. januar.

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. Samlinger fram til sommeren: 30/10, 
4/12, 8/1, 5/2, 4/3, 1/4. 

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:
10.11
15.12
25.12

2020
12.01
26.01
09.02
23.02
08.03
22.03
29.03
12.04
03.05
31.05
22.06

Randsfjord kirke: 
26.10 Drop-in dåp  
(lørdag)
27.10
24.11
08.12 

2020
05.01
19.01
16.02
01.03
15.03
26.04
14.06

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. 

Helgen 1.-2. juni var det igjen klart for å over-
natte ute i lavvoer. Denne gangen var vi så hel-
dige å få disponere området ved Speiderheimen. 
3 lavvoer var satt opp og klare til å ta imot en 
god gjeng med 7-åringer som møtte pakket og 
klare for et døgn ute.  Det ble et livat døgn med 
masse aktiviteter, nye vennskap som ble knyttet, 
læring, lek og moro. 

Søndag feiret vi gudstjeneste ute ved speiderhei-
men, denne gangen med en nervøs menighets-
pedagog som gjennomførte sin første gudstje-
neste. Det gjorde det riktignok bedre at ungene 
var trygge og godt forberedt på det de skulle 
bidra med.  Gapahuken var pyntet med malerier 
og takkekort ungene hadde laget. I tillegg til 
mange fine dekorerte kopper med nyplantede 
blomsterfrø som vi håper ble til mange vakre 
blomster i løpet av sommeren. 

UTEOVERNATTING 2019
Tusen takk til gode, trygge ungdommer som var 
med og hjalp til og snille foreldre som deltok 
slik at tiltaket kunne gjennomføres. Vi hadde et 
fint døgn sammen med herlige, sprudlende og 
morsomme 7-åringer. 
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SLEKTERS GANG

Vigde
27.07: Marthe Freitag Tjora og Arne Tjora
27.07: Ida Helene Åslund Schjørlien og Morten Roa Hatlestad
10.08: Beate Lien og Hans Jørgen Skulstad
17.08: Camilla Kvello og Roy Kenneth Nygård
17.08: Nina Digerud og Matias Soløy Skindlo
24.08: Eva Berglind Molstad og Ole-Magnus Sæther
31.08: Birgitte Kristiansen og Lars Kristiansen
07.09: May Elin Amundsen Strand og Bjørn Erik Bredesen
14.09: Gry Viola Kristiansen Gjelsnes og Rune Gjelsnes
14.09: Linda Grøthe og Geir Hurum
21.09: Marthe Ødegård og Roberts Dilevka

 
(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 
13.05.19.: Harry Håkonsen (1946)
20.05.19.: Holger Tore Skjennum (1948)
02.06.19.: Harald Fjellstad (1929)
09.06.19.: Maria Engum (1937)
24.06.19.: Lars Martin Elton (1934)
28.06.19.: Arne Løvbrøtte (1945)
02.07.19.: Ruth Sofie Myhre (1921)
07.07.19.: Liv Karin Bråthen (1956)
07.07.19.: Eunice Annette Gunnerød (1963)
10.07.19.: Erling Ragnar Ulseth (1933)
17.07.19.: Rita Jensen (1937) 
23.07.19.: Jens Arne Hansen (1942)
28.07.19.: Reidun Karlsrud (1942)
01.08.19.: Jorunn Formodalen Hansen (1944)
09.08.19.: Olav Aarø (1937) 
25.08.19.: Kari Hensrud (1929)
12.09.19.: Jenny Sofie Dahl Jørgensen (1920)
13.09.19.: Marie Lovise Formo (1931)
17.09.19.: Olaug Marianne Watterud (1945)
20.09.19.: Willy Magnor Adolfsen (1948)

Kirkelige handlinger i Jevnaker menighet

Døpte
Jevnaker kirke 09.06
Vilde Mathiesen
Linus Van Kervel Engblom
Henry Kristian Strømme Rødhammer

Randsfjord kirke 16.06
Julian Haugom Orvang

Randsfjord kirke 07.07
William Aasterud Rød

Randsfjord kirke 11.08
Elvira Isabell Da Silva Pereira Slette
Mikkel Dahl Roen
Maiken Dahl Roen

Randsfjord kirke 18.08
Tiril Kristin Engeli
Klara Fjerdingøy Hammerstad

Jevnaker kirke 25.08
Lauritz Hammerud
Stine Vestrom Mauritzsen

Randsfjord kirke 08.09
Theodor Noel Andersen Christensen

MENIGHETSNYTT
ALLEHELGEN 
Lørdag 2. november
Kirkene er åpne mellom 
kl. 14.00 - 16.00 for de 
som ønsker å tenne lys 
og ha en stund til etter-
tanke i kirkerommet.  

Søndag 3. november
Allehelgensdag er en 
spesiell søndag i kirkeåret, en dag med mye 
lys og mye varme. Denne dagen minnes vi- og 
tenner lys for alle som har gått ut av tiden, og 
hatt en kirkelig seremoni i Jevnaker siden forrige 
allehelgensdag. Vi har to gudstjenester denne 
dagen hvor de som har mistet noen det siste 
året blir spesielt invitert. Erik Pladsen bidrar på 
saksofon sammen med Kari M. Sødal på orgel. 
Jevnaker kirke kl. 16.00 og i Randsfjord kirke kl. 
19.00.

KIRKESKYSS
Har du behov for skyss til gudstjeneste?
Ring til Gunvor og Sverre Nordal på telefon:   
613 11 939 (mobil: 473 12 417).
Er det noen som kunne tenke seg en gang i 
blant å være «kirkeskyss», hente og bringe et 
menneske (eller fler) til gudstjeneste? Gunvor 
Nordal i diakoniutvalget tar gjerne i mot en 
henvendelse for nærmere avtale. 

PRESTENE
Det er prest tilstede på menighetskontoret på 
torsdager mellom kl. 12.30 – 14.30. Det er 
også mulig  å avtale tider utenom dette ved å 
kontakte prestene direkte.
Stian Roos tlf.: 995 50 551
Anne-Hilde Wesenberg Helland tlf.: 419 06 232

TUSEN TAKK!
27.-29. juni, hadde Jevnaker menighet basar på 
Kiwi. Tusen takk til alle som kjøpte lodd, og takk 
til alle som ga oss så fine gevinster. Stor takk til 
KIWI Jevnaker for at vi får selge lodd hos dere, og 
takk til våre flinke loddselgere som gjorde en strå-
lende innsats. Vi fikk inn kr 11180,-. Tusen takk!

HØSTTAKKEFEST
Stor takk til Jevnaker Bygdekvinnelag som tra-
disjonen tro pyntet Jevnaker kirke med markens 
grøde under Høsttakkefesten 22. september.

GAVE TIL MENIGHETSBLADET
Dersom du ønsker å gi en gave bruk konto 
2030.66.00290 mrk menighetsbladet eller send 
Vipps på 510508. Tusen takk til alle som bidrar 
til at dere kan få menighetsbladet gratis.  

KONFIRMASJONSDATOER
Randsfjord kirke
År 2020: lørdag 9. mai og søndag 10. mai
År 2021: lørdag 8. mai og søndag 9. mai
År 2022: lørdag 21. mai og søndag 22. mai
År 2023: lørdag 13. mai og søndag 14. mai

Jevnaker kirke
År 2020: lørdag 23. mai og søndag 24. mai
År 2021: lørdag 15. mai og søndag 16. mai
År 2022: lørdag 28. mai og søndag 29. mai
År 2023: lørdag 20. mai og søndag 21. mai

Konfirmasjonsleir i Kragerø
Leir i Kragerø er en del av det obligatoriske 
opplegget for konfirmantene på Jevnaker. Vi vet 
allerede nå datoene for leirene noen år framover, 
så sett av disse dersom du har konfirmant de 
aktuelle årskullene. 
Årskull født i 2006:  
lørdag 8. august – 
fredag 14. august 
2020 (disse konfir-
meres i 2021).
Årskull født i 2007: 
søndag 1.august 
– lørdag 7. august 
2021 (disse konfir-
meres i 2022).
Årskull født i 2008: 
lørdag 6. august – 
fredag 12. August 
2022 (disse konfir-
meres i 2023).



GUDSTJENESTER

Søndag 27.10.2019  
Bots- og bønnedag  
• Randsfjord kirke kl. 11:00: Familie-
gudstjeneste, dåp. 4-års bok. Takk-
offer til Randsfjord kirke.   

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

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

Søndag 10.11.2019
22. søndag i treenighetstiden
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Familieguds-
tjeneste, dåp, 6-åringene deltar. Takk-
offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 17.11.2019
23. søndag i treenighetstiden
• Jevnaker Omsorg og rehab.
senter. kl. 11:00: Gudstjeneste med 
nattverd.

Søndag 24.11.2019
Siste søndag i kirkeåret
• Randsfjord kirke kl. 11:00: Høy-
messe, bispevisitasgudstjeneste, dåp 
og nattverd. Jevnaker korforening 
deltar med sang. Takkoffer til Rands-
fjord kirke. Kirkekaffe på Randsborg 
Menighetshus etter gudstjenesten

Søndag 01.12.2019
1. søndag i adventstiden
• Jevnaker kirke kl. 18:00: Lysmesse 
med konfirmantene. Jevnaker kor-
forening deltar med sang.

Onsdag 04.12.2019
• Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem) 
kl. 12:00. 

Søndag 08.12.2019
2. søndag i adventstiden
• Randsfjord kirke kl. 11:00: Fami-
liegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til 
Randsborg Menighetshus.

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

Søndag 15.12.2019
3. søndag i adventstiden
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Høymesse, 
dåp og nattverd. 5-åringene deltar. 
Takkoffer til Norges KFUK-KFUM.

Tirsdag 24.12.2019 Julaften
• Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem) 
kl. 12:00: Julegudstjeneste.
• Randsfjord kirke kl. 14:30: Fami-
liegudstjeneste. Jevnaker barnekor 
deltar med sang. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.
• Jevnaker kirke kl. 16:00: Familie-
gudstjeneste. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Onsdag 25.12.2019 Juledag
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Høytids-
gudstjeneste, dåp. Takkoffer til Sjø-
mannskirken - Norsk kirke i utlandet.

Torsdag 26.12.2019 2. juledag
• Jevnaker Omsorg og rehab.senter 
kl. 11:00: Gudstjeneste. 

Søndag 05.01.2020
Kristi åpenbaringsdag
• Randsfjord kirke kl. 11:00: Høymesse, 
dåp og nattverd. Takkoffer til IKO.

Søndag 12.01.2020
2. søndag i åpenbaringstiden
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Høymesse, 
dåp. Takkoffer til Den Norske Isra-
elsmisjon.

Søndag 19.01.2020
3. søndag i åpenbaringstiden
• Randsfjord kirke kl. 11:00: Høy-
messe, dåp. Takkoffer til Menighets-
arbeidet.

Søndag 26.01.2020
4. søndag i åpenbaringstiden
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Fami-
liegudstjeneste, dåp og nattverd.  
8-åringene deltar. Takkoffer til Barne- 
og ungdomsarbeidet.

Søndag 02.02.2020
5. søndag i åpenbaringstiden
• Jevnaker Omsorg og rehab.senter 
kl. 11:00: Høymesse, nattverd.

Onsdag 05.02.2020
• Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem) 
kl. 12:00: Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 09.02.2020
Såmannssøndagen
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Gudstje-
neste, dåp. Takkoffer til Det Norske 
Bibelselskap.

Søndag 16.02.2020
Kristi forklarelsesdag
• Randsfjord kirke kl. 11:00: Fami-
liegudstjeneste, dåp og nattverd. 
9-åringene deltar. Takkoffer til Rands-
borg Menighetshus.

Søndag 23.02.2020
Fastelavnssøndag
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Høymesse, 
dåp og nattverd. Takkoffer til Det 
Norske Misjonsselskap.

Søndag 01.03.2020
1. søndag i fastetiden
• Randsfjord kirke kl. 11:00: Guds-
tjeneste, dåp. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Onsdag 04.03.2020
• Villa Skaar (Søster Ninas sykehjem) 
kl. 12:00: Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 08.03.2020
2. søndag i fastetiden
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Guds-
tjeneste, dåp. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Søndag 15.03.2020
3. søndag i fastetiden
• Randsfjord kirke kl .11:00: Høy-
messe, dåp og nattverd. Takkoffer til 
Randsborg Menighetshus.

Søndag 22.03.2020
Maria budskapsdag
• Jevnaker kirke kl. 11:00: Gudstjenes-
te, dåp. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

     

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.


