
MENIGHETSBLAD
Nr. 3, desember 2020, 72. årgang



2 3

LEDER
menighetsbladet@jevnaker.kommune.no

Jevnaker menighetsblad
Utgiver: Jevnaker Menighetsråd
Redaksjon: Staben i Jevnaker menighet, Wen-
che Haugli, Runhild Grina og Heidi Johnsen
Jevnaker menighetsråds brukskonto: 
2030.66.00290
Redaksjonen avsluttet 23.10.2020
Foto Randsfjord kirke: Hans Jacob Finstad
Foto Jevnaker kirke: Anne Sofie Hval
Forsidebilde: Anne-Hilde Helland
Trykk: Yello Media AS, Opplag: 3100
Grafisk design: Byrå Burugla 

Kirkegata 6, 3520 Jevnaker
(samfunnshuset, til venstre for hovedinngang)
Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker

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

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

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

JEVNAKER MENIGHETSKONTOR

+
Det nærmer seg jul og etter måneder hvor 
vi alle er blitt oppfordret til å holde avstand 
håper vi vel alle på en mer normal situasjon 
for julen. Vi håper alle å kunne feire med 
familien slik vi pleier. Skal vi ha mulighet til 
det så må vi alle fortsette å holde myndig-
hetenes anbefalinger. Så husk metern og 
god håndhygiene.

Vi kan ikke fylle kirkene våre med så 
mange tilstede i julen som vi pleier. Men 
med flere gudstjenester på julaften håper vi 
likevel mange får mulighetene til å oppleve 
høytiden i kirken. 
Årets konfirmasjoner ble annerledes enn de 
pleier. I bladet kan du få lese hvordan to av 
konfirmantene opplevde konfirmasjonsti-
den og at den store dagen først ble utsatt 
for så å bli gjennomført på en annerledes 
måte enn opprinnelig tenkt. 

Vi ønsker alle en fin førjulstid. Ta vare på 
hverandre. 

Har du sett lyset fra et nyfødt lite menneske-
barn? Sett øynenes lys og hjertets jevne slag? 
Kjent hvordan ditt eget hjerte banker av kjær-
lighet og du blir berørt av det vesle barnet som 
gir, bare ved å være til.  Du har kanskje også 
opplevd hvordan møtet med den vesle gir ret-
ning, for en håpets veg inn mot framtida. 

Det siste året har vært, og er preget, av Co-
vid-19. Mange har kjent på uro, ja også frykt 
og angst for dagen i dag, og morgendagen. 
Alle lurer vi på hvordan framtida vil bli. 

Det har vært vanskelig å holde avstand. Særlig 
krevende har det vært for dem som har vært 
på sykehus og ulike helseinstitusjoner, og de-
res nærmeste. Å ikke kunne ha besøk gir både 
en følelse av ensomhet og sorg. 

Hverdagen med covid-19 viser oss hvor sam-
mensatt livet er. Vi har fått en djup erfaring 
og erkjennelse av at vårt felles ståsted er livets 
sårbarhet. 

Jeg tenkte på dette da det var kirkejubileum i 
Tingelstad gamle kirke, St Petri nå i sommer. 
Der er det en kopi av det gamle alterfrontalet, 
med Himmeldronninga. Maria med krone og 
barnet i hendene. Barnet stryker sin mor ømt 
på kinnet og sier slik at Gud, kom med nåde 
og kjærlighet. 

Fra Maria på alterfrontalet i St Petri, dirrer 
sangen om tro, mot og tydelighet på Guds vil-
je om rett og rettferdighet. Når alle har samme 
Skaper og opphav så har vi også medansvar 
for hverandre, i det nære men også ute i ver-
den. 

JULEANDAKT
BISKOP SOLVEIG FISKE

Å følge etter det lille barnet som vi feirer i jula, 
er å våge å gå inn i nye ukjente landskap, ut fra 
evangeliets grensesprengende kraft til å åpne 
livets kilder og framtidshåp for alle mennes-
ker.

Gud kommer til jorda vår som et lite barn, og 
kanskje er det nettopp fordi Gud vet hva det er 
å være liten, at Gud også vet hva oppgjør med 
ødeleggelse er. 

Sammen med mennesker over hele jorda, hø-
rer vi, og lever vi, i juletonen som har klang-
bunn av eksistensiell ensomhet. Lindringa 
kommer som glimt av å høre til i noe som er 
stort, større enn oss sjøl.

Vi aner, gjenkjenner og tror på Jesusbarnets 
livgivende og trøstefulle nærvær midt iblant 
oss. Kristi kjærlige lys holder oss fast, i sann-
het og håp for livet her og i evigheters evighet.  
Sammen med folk over hele verden synger vi 
derfor om fred på jorden, om barnet som er 
født og håpets lys som er oss gitt. 

Velsignet julehøytid ønskes dere alle!

Foto: Jon Skeie
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Vi ønsket oss en prat med noen av årets kon-
firmanter for å høre litt om hvordan konfir-
masjonsforberedelsene og selve høytidsdagen 
ble dette året med strenge koronarestriksjo-
ner. Tiendeklassingene er travelt opptatt med 
skole og aktiviteter, men Gunvor Beathe Velo 
fra Sognbygda og Ane Solberg fra Østre Jevn-
aker tok utfordringen på «strak arm».

FORVENTNINGER
Først snakket vi litt om forventingene de 
hadde før de skulle i gang med noe som helst, 
altså hvilke tanker de hadde i fjor sommer 
om det forestående. Begge jentene hadde ny-
lig hatt søstre som hadde blitt konfirmert, så 
de visste litt om hva som ventet.  De er begge 
enige om at oppstarten med leiren i Kragerø 
var noe av det de virkelig så fram til, og de ble 
ikke skuffet. Ane hadde dessuten vært med 
i familieleiren to år tidligere, da hennes søs-
ter var deltaker, og det var bare å glede seg. 
De får nemlig ikke fullrost opplegget. Leiren 
lå i et fint område ikke langt fra byen. Det 
var mye fin sang og musikk som skapte fel-
lesskap og glede. Dette virket motiverende 
også på hvordan deltakerne tok imot selve 
undervisningen forteller de. En av sangene 
som sitter spikret i bevisstheten deres er san-
gen «Åpnet hus med mange rom». Vi fun-
derer litt på hvordan man skal tolke en slik 
sangtittel, men jentene er raske til å svare.                                                                                      
Ane: «Fellesskapet er åpent for ulike men-
nesker.»                                                 

KONFIRMASJON I 
ANNERLEDESÅRET

Gunvor: «Det betyr at alle er velkommen!» 
Og slik opplevde de leiren.

NOE GIKK HELDIGVIS SOM PLANLAGT
Nå i ettertid er de ekstra takknemlige for at 
forberedelsene gikk som planlagt i fjor høst 
og til i midten av mars. De fikk undervisning, 
og de var medhjelpere på gudstjenester. De 
forteller at to datoer bestemmes av konfir-
mantlederne, og to datoer kan de velge selv. 
Ane rakk å være med på alle de fire obliga-
toriske gudstjenestene, mens Gunvor rakk å 
delta på bare en før alt stoppet opp. 

SKUFFELSE OG LETTELSE
Straks etter at landet ble «nedstengt», kom be-
skjeden om at alle forberedelser måtte vente til 
i alle fall etter påske. Seinere kom en ny be-
skjed om at alt var satt på vent på ubestemt tid. 

Dikke Velo, mor til Gunvor, var også med på 
samtalen vår, og nå forteller hun at den første 
reaksjonen på beskjeden var skuffelse. «Tenk 
om det ikke ble noen konfirmasjon! Så synd 
det ville være for Gunvor og de andre ung-
dommene!»

Men seinere kom beskjeden om at konfirma-
sjoner trolig ville kunne gjennomføres utover 
høsten over hele landet, og så ble datoene 
fastsatt for kirkene her på Jevnaker. Da kunne 
planleggingen fortsette, men nå med strenge 
koronaregler.

Tekst og foto: Runhild Grina+

VIDERE FORBEREDELSE 
Noe mer undervisning ble det ikke, men før 
ferien fikk konfirmantene en annerledes opp-
gave. De skulle sende inn et bilde til lederne 
om hva som gir håp. Av disse ble det laget en 
flott plakat som man kan se på menigheten 
sin Facebook-side.
 
Etter det var det stille over sommeren, men så 
ble de innkalt til øving, fotografering og sist, 
men ikke minst, en ungdomsgudstjeneste! Til 
denne samlingen, som startet i Randsfjord 
kirke, var Kragerøbandet invitert, og sammen 
med dem fikk de synge igjennom og lytte til 
alle de kjente og kjære sangene som de ble så 
glade i på leiren. Kvelden ble avsluttet med 
pizza på menighetshuset, hvor alle nødven-
dige koronahensyn var tatt. Alt dette styrket 
på nytt samholdet og fellesskapet, forteller 
jentene, og det gjorde virkelig «susen».

HØYTID, FEST OG GLEDE 
Både Gunvor og Ane er strålende fornøyd 
med konfirmasjonsdagen. Konfirmantene 
var inndelt i små grupper med hver sin guds-
tjeneste. Hver konfirmant kunne bare ha med 
seg ti gjester i kirka. Først tenkte de to at det 
var veldig trist med så få, men så forteller de 
at det ble så rolig og fint under gudstjenesten, 
og at de opplevde at de selv og seremonien 
fikk større oppmerksomhet. Ungdommene 
gikk bl.a. fram og knelte ved alterringen og 
ble bedt for en og en, i stedet for at hele grup-
per gikk fram. Dette synes jentene var fint.

Hjemme hos Gunvor var det planlagt fest to 
dager på rad for at alle de selvsagte gjestene 
skulle kunne inviteres og samtidig ikke være 
for tett sammen. Det ble en kjempefin helg!

Gunvor Velo

Ane Solberg



Vi ønsker at flest mulig skal få plass i kirkene våre i jula! På julaften i år har vi derfor 
valgt å ha to gudstjenester i Jevnaker kirke og en i Randsfjord kirke. I tillegg er det 
høytidsgudstjeneste i Jevnaker kirke første juledag.

For gudstjenestene julaften er det lurt om du melder deg/dere på til menighetskonto-
ret på forhånd med navn og telefonnummer. Da går registreringa i kirka raskere, og 
alle som er påmeldt er sikret plass. Det er mulig å komme selv om du ikke har meldt 
deg på, og så fyller vi opp til det er fullt. Men grunnet smittevern er det begrenset med 
plass i kirkene våre. 

Merk dere de nye tidene for årets gudstjenester:

JULAFTEN
Kl 13.00: Familiegudstjeneste i Randsfjord kirke. Jevnaker barnekor deltar.
Kl 14.30: Familiegudstjeneste i Jevnaker kirke. Eirik Pladsen deltar på saksofon.
Kl 16.00: Familiegudstjeneste i Jevnaker kirke. Eirik Pladsen deltar på saksofon.

FØRSTE JULEDAG
Kl 11.00: Høytidsgudstjeneste i Jevnaker kirke

PÅMELDING:
E-post: mhk@jevnaker.kommune.no
SMS eller telefon: 916 07 985

76

JULENS GUDSTJENESTERAne sin familie var samlet på Folkets Hus på 
Klinkenberg. Der var det plass til alle på en 
gang og innenfor koronareglene. Også hun er 
strålende fornøyd!

GODE RÅD TIL NESTE KULL!
«Det er trist at dere går glipp av Kragerølei-
ren, men vi håper dere får Teen–camp!» kom-
mer det fra jentene. Og så sier de noe som er 
verd å lytte til:» Bruk tida godt når dere er på 
undervisning og når dere øver til gudstjenes-
tene! Se dere rundt i gruppa, sørg for å bli 
godt kjent med hverandre, og kjenn på at dere 
er et fellesskap! Da vil dere få stort utbytte av 
konfirmasjonstida.» 

Åpent hus med mange rom
Det var en gang tømmermann som bygde nye hus

Med rom for alle mennesker i landet
Han bygde opp på nytt igjen der alt var falt i grus

Han bygde hus som ingen andre kan det

Åpent hus med mange rom
Åpent hus med mange rom
Åpent hus med mange rom
Åpent hus med mange rom

Han bygde hus for fattige, for hjemløse og små
For de som ikke selv fikk til å bygge

Alle som var gått seg vill fikk nå et sted å gå
I huset kunne alle være trygge

Om huset synes skrøpelig og gammelt her det står
Så rommer det det vakreste i livet

Huset har jo stått her nå i hundrevis av år
Tømmermannens hus kan ingen rive

(Tore Thomassen)
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KONFIRMANTER 
Randsfjord kirke 

1. rad fra venstre: Julie Jakobsen, Sofie Johansen Nærum, Emma Marie Hølen og Ingrid  
Magnussen

2. rad fra venstre: menighetspedagog Hilde G. Hoelsveen, Dennis Hvinden, Alexander Riseth 
Rundhaug, Magnus Gauksrud Bråthen og sokneprest Stian Roos

3. rad fra venstre: Ludvik Hunstad og Adrian Stepanenko Nilsen

  

Fotograf: Audun Haugen

KONFIRMANTER 
Jevnaker kirke

1. rad fra venstre: Lotte Andersen, Ane Solberg, Gunvor Beathe Velo, Ingunn Halbakken Viken, 
Susanne Haugland og Linnea Andersen

2. rad fra venstre: Emma Borgli Linnestad, Max August Nils Nordahl, Agnes 
Midtlie, Emely Johnsen Schutz, Maria Theresa Tamba Davidsen, Lotta Johansen Ås,  
Martine Johnsrud, Anna Elise Bjørklund, Ingrid Helene Sørslett, Aske Emil Ellegaard Oure, Maria 
Bergmann-Halvorsen

3. rad fra venstre: menighetspedagog Hilde G. Hoelsveen, Oliver Øyen Thune, Nils Klevengen 
Solberg, Henrik Ruud Gudbrandsen, Dennis Moe, Adrian Jensen Gullen, Ruben Sebastian  
Finnevolden, Tinius Wingar-Elnes, Sondre Solheim og sokneprest Stian Roos 

4. rad fra venstre: Magnus Sætheren, Daniel Krøkje Fjeldaas, Elling Broberg, Jonas Erlandsen 
Lønning, Noah Sebastian Strand, Filip Myhre Velo, Mikkel Siverts Johnsrud, Christoffer Tellinga 
Hovde, Sander Olstad Lia og Benjamin Aschim Kornum

  

Fotograf: Audun Haugen
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VELKOMMEN TIL 
FAMILIEN MENGS

Tekst og foto: Wenche Haugli+

Mange av oss kan vel nesten ikke forestille 
seg hvordan det er å bo langt, langt unna fa-
milie og venner.  Bo i ett nytt land med men-
nesker som har et helt annet språk og med 
helt andre tradisjoner.  På Nesbakken møter 
vi familien Mengs på fire, med far 43 år, mor 
30 år og småjentene på 3 og 1 år som kan 
fortelle oss om hvordan de opplever dette. 
(Mengs er fornavnet på far. I hjemlandet  
brukes ikke etternavnet slik vi gjør.)

Fra hvilket land kommer dere i fra? 
Vi kommer i fra Eritrea i Afrika.

Når kom dere til Norge, og har dere bodd 
på andre steder enn Jevnaker ?
Mor kom til Norge i 2010 og har bl.a. bodd 
på Gol. Far kom til Norge i 2012 og har bodd 
bl.a. i Førde og i Lunner.  Familien har bodd 
på Jevnaker siden 2017, så begge jentene er 
født på Ringerike Sykehus.

Hvorfor flyktet dere i fra Eritrea? 
Det var på grunn av den politiske situasjo-
nen i landet vårt.

Hvordan var det å lære språket?
«Krevende» sier de i kor. De snakker både 
norsk og sitt morsmål til barna.

Hva med utdanning og jobb?
Begge to har tatt utdannelse i Norge. Far har 

utdannet seg til farmasøyt, og han jobber på 
apoteket her på Nesbakken. Mor er helsefag-
arbeider og jobber på JORS. Barna er i bar-
nehagen og trives veldig bra der.

«Vi har stiftet familien vår i Norge, og der-
med er det klart at vi følger norsk tradisjon 
med at mor og far jobber og at barna går i 
barnehage» sier de.

Hvordan har Jevnaker tatt i mot dere?
«Bra. Det er veldig koselig å bo i Jevnaker 
kommune for oss alle. Neste år blir vår eldste 
datter 4 år, så da håper vi at hun blir med i 
barnekoret i kirken».

Har det vært vanskelig å bli integrert? 
Mor sier: «Det var nok lettere å bli kjent med 
mennesker på Gol. Det var før barna var født, 
og vi hadde god tid til å få kontakter og være 
sosiale. Jeg jobbet på Fretex der, et møtested 
for innvandrere og nordmenn.  Mange av 
disse holder jeg fortsatt kontakten med, og 
vi besøker hverandre – de kommer gjerne til 
Jevnaker og vi reiser gjerne til Gol.»

«Den første tiden etterat vi flyttet til Jevnaker, 
var vi opptatt av barna, jobb  og utdanning 
slik at vi hadde for lite anledning til ha så mye 
kontakt med andre i kommunen.  Men nå har 
dette bedret seg, og vi har fått sosiale kontak-
ter via barnehagen og arbeidsplassene våre».

«Vi er klar over at vi mennesker er forskjel-
lige, noen er mere sosiale enn andre. Vi må 
også tørre å ta kontakt for å få kontakt med 
andre» sier mor og far.

Nå som det nærmer seg jula, kan dere for-
telle oss hvordan dere feirer? 
«Vi feirer på tradisjonelt norsk vis. Dette 
kommer nok av at vi har vært her i 10 år, og 
vi stiftet familien vår her. Juletre og julegaver 
har vi selvfølgelig. Vi feirer jul sammen med 
familien og venner hjemme.

I Eritrea feires det jul den 7. januar. Derfor 
er vi heldige som kan feire både eritreisk og 
norsk jul. Da spiser vi kylling sammen med 
«Injera», som er et flatt brød, og en kjøttsaus 
som heter Zigni.»

Vi takker familien Mengs for intervjuet. Det 
var veldig koselig å bli kjent med familien 
som vi håper vil trives på Jevnaker i frem-
tiden.
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HVA SKJER FOR BARN OG UNGE?
TROSOPPLÆRINGSTILTAK
5. desember: Luciasamling med juleverksted 
for 5-åringene. Avsluttes med gudstjeneste hvor 
5-åringene deltar. 

23.-24. januar: Tårnagentsamling i Jevnaker 
kirke. Vi må bruke alle sanser og løse agentopp-
gaver for å finne svar. Søndag blir 8-åringene 
med på gudstjenesten i Jevnaker kirke. 

19.-21. mars. Juniorkonfirmantweekend på 
leirstedet Skogstad på Eina med 12-åringene. En 
helg full av fellesskap, underholdning, læring og 
masse moro. 

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 etter jul: 12. 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. Oppstart etter jul onsdag 6.januar. 

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

SIDE

VITSER
Ole var ikke 

verdens smarteste 
pilot. Han fløy inn mot 
Gardermoen og fikk 

melding fra kontrolltårnet: 
– Oppgi høyde og posisjon!

– Jeg er 178 centimeter 
høy og sitter helt fremst 

i flyet, svarte 
piloten.

I Molboland 
er det veldig 

strenge trafikklover 
når det gjelder sikker-

hetsbeltet:
Første gang du blir tatt 
uten å ha på deg beltet, 

får du 1000 kroner i 
bot. Andre gang får du 

2000 kroner i bot. 
Tredje gang blir 
sikkerhetsbeltet 

inndratt.

Finn stjerneveien!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

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

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

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

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene
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   Suzy Senior  •  Estelle C
orke

V
duer

mosS il k
os mduerS ilk

SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Finner du veien gjennom stjernelabyrinten?

Jesus, Guds egen sønn, ble født i en stall i Betlehem. 

Finn 5 feil
Engler fortalte gjeterne at Frelseren var født. Gjeterne 
løp inn til Betlehem for å se ham. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Tegning: Claudia Chiaravalotti

Fargelegg

Tegning: 
Claudia Chiaravalotti

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største  
     julegaven

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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SLEKTERS GANG

Døde 
02.07.20 Svein Lotsberg (1950)
08.07.20 Peter Ruud (1946)
10.07.20 Magne Olav Elnes (1927)
10.07.20 Borger Kristian Dahlen (1946)
29.07.20 Nora Julie Steen (1931)
01.08.20 Thor Ludvik Berntsen (1938)
23.08.20 Gøsta Birger Siggestrøm (1929)
25.08.20 Elin Wenche Meli (1940)
31.08.20 Ingrid Engen (1929)
08.09.20 Ingrid Fjeld (1928)
11.09.20 Olav Lund (1945)
15.09.20 Arne Evald John Dalbakk (1960)
24.09.20 Jon Vidar Opsahl ( 1962)
15.10.20 Jan Solli (1956)
22.10.20 Karin Kristiansen (1940)

Kirkelige handlinger i Jevnaker menighet

Døpte
Jevnaker Kirke 26.07.20
Sander Schjørlien

Jevnaker Kirke 16.08.20
Ole Kristiansen
Linnea Brynildsen Voreland
Oliver Birkelund Bjørkli
Lars Pedersen Nygaard
Erle Sofie Øiom Nystuen

Randsfjord Kirke 23.08.20
Arthur Fæste
Luna Andrea Rekustad
Sophie Marie Bjørkeslett

Randsfjord Kirke 29.08.20
Leon Stene Mathiassen

Jevnaker kirke 06.09.20
Alda Woldum Øen

Jevnaker Kirke 04.10.20
Anton Finnerud Sandberg
Aurora Gotun Klemmetsen
Jacob Solstad Frandsen

Vigde
22.08.20 Thea Gjestvang Olimb og Aslak Nanseth
09.09.20 Sigrid karoline Sogn Øiom og Nils Gunnar Nystuen

(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
CHRISTOFER SOLBAKKEN (50), 
PROST I HADELAND OG LAND
Oppstart: Januar 2021 
Innsettelsesgudstjeneste: Søndag 17. januar 
2021 kl. 11.00, Tingelstad kirke

GUDSTJENESTEORDNING
Kirkemøtet vedtok på Kirkemøtet 2019 en juste-
ring av ordning for hovedgudstjenesten. 
Justeringen går i hovedsak ut på at gudstjenes-
teledd der menigheten er aktivt deltakende (ledd 
som leses eller synges i fellesskap) har færre 
alternativer, og man tilstreber i større grad å 
ha en felles praksis på akkurat disse punktene. 
Gudstjenesteutvalget i Jevnaker menighet har 
arbeidet seg gjennom liturgien for vår lokale 
grunnordning for hovedgudstjenesten, og 
kommet med forslag til justeringer. Forslaget 
ble behandlet i menighetsmøte 27.oktober, før 
forslaget ble vedtatt i menighetsrådet. Hamar 
biskop har nå godkjent vår nye justerte ordning 
for hovedgudstjenesten i Jevnaker menighet, og 
liturgien blir innført fra 1. søndag i advent 2020.

SMITTEVERN
Vi jobber fremdeles ut fra Covid-19 restriksjoner 
i forhold til avstand og renhold i kirkene. Dette 
gjør at vi dessverre fremdeles må ha begrensnin-
ger i forhold til antall personer i kirkene, og vi 
må føre lister over deltakere. Listene makuleres 
etter 14 dager. 

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: 
20.12
03.01
21.02
07.03
21.03
04.04

Jevnaker kirke:
13.12
25.12
10.01
24.01
07.02
28.02
14.03



GUDSTJENESTER

Søndag 13.12.2020  
3. søndag i adventstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Gudstje-
neste, dåp og nattverd. Takkoffer 
til Stefanusalliansen (tidl. Norsk 
Misjon i Øst).   

Søndag 20.12.2020  
4. søndag i adventstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00; Høy-
messe, dåp og nattverd. Takkoffer 
til Babysang.  
 
Torsdag 24.12.2020  
Julaften  
• Randsfjord kirke kl. 13.00: 
Familiegudstjeneste. Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp.   
• Jevnaker kirke kl. 14.30: Familie-
gudstjeneste. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.       
• Jevnaker kirke kl. 16.00: Familie-
gudstjeneste. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.   

Fredag 25.12.2020  
Juledag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høy-
messe, dåp. Takkoffer til Sjømanns-
kirken, Norsk kirke i utlandet.   

Lørdag 26.12.2020  
2. juledag  
• Jevnaker Omsorg og Rehab.
Senter. kl. 11.00: Gudstjeneste.  
   
Søndag 03.01.2021  
Kristi åpenbaringsdag  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Høy-
messe, dåp og nattverd. Takkoffer 
til Menighetsarbeidet.   

Søndag 10.01.2021  
2. søndag i åpenbaringstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høy-
messe, dåp og nattverd. Takkoffer 
til Normisjon.   

(Gudstjenester med tilbud om dåp: Se oversikten side 14.)

Søndag 17.01.2021  
3. søndag i åpenbaringstiden  
• Randsfjord kirke kl. 18.00: Mu-
sikkandakt.     

Søndag 24.01.2021  
4. søndag i åpenbaringstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Fami-
liegudstjeneste, dåp. 8-åringene 
deltar. Takkoffer til Barne- og 
ungdomsarbeidet.   

Søndag 31.01.2021  
Såmannssøndagen  
• Jevnaker Omsorg og Rehab.
Senter kl. 11.00: Gudstjeneste 
med nattverd.  

Søndag 07.02.2021  
Kristi forklarelsesdag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høy-
messe, dåp og nattverd. Takkoffer 
til Det Norske Bibelselskap.  
 
Søndag 21.02.2021  
1. søndag i fastetiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Høy-
messe, dåp og nattverd. Takkoffer 
til Det Norske Misjonsselskap.   

Søndag 28.02.2021  
2. søndag i fastetiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Gudstje-
neste, dåp. Takkoffer til Randsborg 
Menighetshus.   

Søndag 07.03.2021  
3. søndag i fastetiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Guds-
tjeneste, dåp. Takkoffer til Kirkens 
Bymisjon.   

Søndag 14.03.2021  
4. søndag i fastetiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Høy-
messe, dåp og nattverd. Takkoffer 
til Kirkens Nødhjelp. 
  

Lørdag 20.03.2021    
• Skogstad kl. 17.00: Gudstjeneste 
med nattverd.  

Søndag 21.03.2021  
Maria budskapsdag  
• Randsfjord kirke kl. 11.00:  
Gudstjeneste, dåp. Takkoffer til 
Menighetsarbeidet.   

Søndag 28.03.2021  
Palmesøndag  
• Tverrsjøstallen kl. 11.00: Frilufts-
gudstjeneste.  
• Jevnaker kirke kl. 18.00: Aften-
sang.    

Torsdag 01.04.2021  
Skjærtorsdag  
• Villa Skaar (Søster Ninas syke-
hjem) kl. 11.00: Gudstjenste med 
nattverd.    
• Randsfjord kirke kl. 18.00: 
Gudstjeneste og nattverd. Takkof-
fer til Diakoniarbeidet Jevnaker 
menighet.   

Fredag 02.04.2021  
Langfredag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00: Guds-
tjeneste på langfredag.     

Søndag 04.04.2021  
Påskedag  
• Randsfjord kirke kl. 11.00: Høy-
tidsgudstjeneste, dåp og nattverd.  
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.   

Mandag 05.04.2021  
2. påskedag  
• Jevnaker Omsorg og Rehab.
Senter kl. 11.00: Gudstjeneste 
med nattverd.   

 

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.


