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Sommeren er på hell, og vi kan se fram mot en 
høst med endring av fargene i naturen og oppstart 
av aktivitetene i menigheten igjen etter ferien. 

I dette bladet kan du lese om disse aktivitetene. 
Både de som var i vår som konfirmasjoner, vaffel-
prat på kirkegården og noen trosopplæringstiltak 
og de som skal være i løpet av høsten. 

Vår dyktige kirkeverge gjennom mange år hadde 
sin siste arbeidsdag i menigheten i mai. Du kan 
lese intervju med henne på side 10.

De flotte kirketekstilene i Randsfjord kirke er laget 
av kirketekstilkunstner Bjørg Knudsen. Mer om 
henne finner du senere i bladet.

Vi ønsker dere en flott høst og god lesning. 

Da jeg ble spurt om å skrive en liten hilsen i 
dette menighetsbladet, var jeg ikke vond å be. 
Først og fremst vil jeg si at jeg er så glad for å 
få jobbe som prest her på Jevnaker. Jeg gleder 
meg til fortsettelsen. Jeg gleder meg også til å 
ta fatt på høsten. Nytt semester, barnehage-
start og skolestart, ny giv og nytt pågangsmot 
etter en deilig sommerferie. Selv om min favo-
ritt årstid er sommer, så er det noe fint og godt 
med høsten også. Tenk på alle de vakre salme-
ne og sangene som handler om vår, sommer 
og vinter. Høsten har fått noen vemodige, litt 
triste viser om avskjed. Høsten er så mye mer 
enn det. Tenk deg en vakker høstdag, blå him-
mel, trær i alle slags farger. Tenk på alt som 
modnes. Etter at jeg giftet meg med en bonde, 
har høsten blitt viktigere og viktigere. Det er 
tiden hvor alt skal høstes inn. 

Ja snart går vi høsten i møte. Kanskje kan vi 
la høsten bli en magisk tid, ei tid for hvile. Vi 
trenger hvile, vi trenger ei tid hvor vi kan få 
slappe av litt og nyte tiden. Vi trenger også 
den tiden hvor kveldene blir mørkere igjen. Et 
beskyttende mørke som lar oss være inne om 
kveldene med god samvittighet. Det er premi-
erer på tv, det er hygge og kos foran peisen, 
med ullpledd og stearinlys. 

En annen ting jeg liker med høsten, er at jeg er 
så glad i å plukke bær. Jeg liker å bruke tiden 
på å høste inn av naturens goder. Alt fra sol-
bær, tyttebær, blåbær, bringebær og epler. Og 
trylle frem både eplekaker og syltetøy av ulike 
slag. Gleden over å plukke bær har jeg fra min 
bestefar, og jeg husker godt det nykokte brin-
gebærsyltetøy til mormor. 

HØSTENS MAGISKE KRAFT
PRESTENS HJØRNE

Høsten er også tid for høsttakkefest i kirkene. 
Vi takker nettopp for den grøden som jorda 
gir. Vi takker for skaperverket.  Vi må minne 
oss selv på å takke. Takke for at vi får nyte 
godt av det naturen gir oss. At vi får være en 
del av dette flotte skaperverket. Vi hører til i 
felleskapet med Gud som har gitt oss livet og 
naturen. Gud vil at vi skal gå ut og bære frukt, 
noe som kan bety at vi skal gå ut og være gode 
mot hverandre. Gud er nær i våre liv. Gud er 
midt i hverdagen vår, på andre måter enn vi 
forventer. 

Selv om bladene skifter farger og årstider skif-
ter og det blir mørkere om kveldene og kal-
dere igjen, så endres ikke Guds kjærlighet til 
oss mennesker. Det er en skaper bak skaper-
verket, en Gud som bryr seg om oss. En Gud 
som er nær! La et vers fra salme 842 i Norsk 
salmebok minne oss på dette: 

«La gulne hvert et blad på kvist, 
la falme alle strå, 

Guds kjærlighet jeg vet for visst
omskiftes ikke så.» 
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Mari Mikkelsen Western
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I sitt vakre hus i Tiuråsen bor kirketekstilkunstner Bjørg og hennes mann Odd Kristian 
blant vever, garn og renning. Bjørg er oppvokst i Oppdalen, men det er på Harestua 
Bjørg og Odd har skapt sitt gjestfrie hjem, der lukta av gjærbakst og nykokt kaffe har 
møtt oss hver gang vi har vært innom gjennom den tre år lange prosessen fra idé til 
ferdige kirketekstiler for Randsfjord kirke. 

KUNSTNEREN OG KUNSTEN
BJØRG KNUDSEN
KIRKETEKSTILKUNSTNER

Tekst: Øyvind Sogn Foto: Fotograf Audun Haugen

Bjørg har vevstue i sokkeletasjen, og det er 
litt av en opplevelse å få bli med inn kunstne-
rens kreative verksted. Her står oppsatt flere 
vevstoler hvor produksjon pågår, og ferdig-
vevde produkter henger fremme for både ut-
stilling og salg. Bjørg er utvilsomt produktiv 
og dyktig i sitt arbeid. En kunstner med stor 
forståelse for produktet, materialene, farge-
ne, uttrykket og symbolene.
 
Bjørg Knudsen har lang erfaring med veving 
av kunsttekstiler, og har overlevert flotte tek-
stiler til flere kirker og offentlige bygg. Knud-
sen har vevd hele livet, og startet sin formelle 
utdanning i 1990 med fire påfølgende år 
ved Statens lærerhøyskole i forming – «Vev 
3 – forsøksverksted for vevde kirketekstiler 
og dekorative tekstiler», under Elsa Lilledal 
Andersen (Se: Norsk kunstnerleksikon). Det 
siste året ved høyskolen jobbet Knudsen som 
assistent, og ved dette arbeidet medvirket 
hun blant annet til de nye kirkelige tekstiler 
ved Hamar domkirke. Ved «Kvinner viser 
vei» i Vikingskipet på Hamar i 1999 ble hun 
plukket ut som en av tre kunstnere til å repre-
sentere Hedmark og Oppland. I 2001 vant 

hun 1. premie i klassen «bekledning», og 
diplom for «godt arbeide i veggdekorasjon» 
ved Nettverk Vev’s store utstilling i Lom. 

Lokalt har Bjørg levert kirkelige tekstiler 
også til Grua kirke, samt til kapellene på Ha-
restua og i Oppdalen.

At Bjørg dette året fyller 82 år er ikke til å tro, 
der hun kjapt og lett lar skyttelen danse gjen-
nom renningen. Hun inntar vevstolen noen 
timer timer nesten hver dag året igjennom. 
I tillegg må både hun og Odd ligge, krabbe 
og klatre i vevstolen når ny renning skal set-
tes. Dette er et nitidig arbeid som kan ta både 
uker og måneder å få korrekt tilpasset til det 
produktet som til enhver tid skal produseres. 

Til våre tekstiler har hun brukt ei renning av 
tynn mercerisert bomull, 14 tråder per cen-
timeter. I de grønne tekstilene finnes i tillegg 
12 gulltråder pr centimeter. Seks skaft sateng 
med fri mønstring har gitt et lett og stabilt 
stoff.

Som effektgarn til for eksempel striper, be-
nytter hun silke og gullgarn for grønne, hvite 
og røde tekstiler, og til fiolette tekstiler benyt-
tes silke og sølvgarn.

Mønstrene håndtegner hun først, før hun 
overført til rutepapir, og tilpasset tekstilens 
størrelse. Konturer på symbolene blir hånd-
brodert med silke og gull- eller sølvgarn. Tek-
stilene er så blitt foret med viskose eller silke.

Alle tekstilene vil bli presentert i de kom-
mende menighetsblader.

Jevnaker menighetsråd er svært begeistret 
for Knudsens kompetanse, kreative løsnin-
ger og flotte arbeider. 

Kjære Bjørg, vi er veldig glade for å ha hatt 
muligheten til å samarbeide med deg!

«Kirketekstilene må sees på som en 
del av en større enhet. De skal passe 
inn i et sakralt miljø, være med på 
å understreke gudstjenesten. Det er 
deres objektive oppgave, felles for alle 
kirker. Men de har også en subjektiv 
oppgave i den enkelte kirke, alt etter 
stil, rom og lysforhold. Både den 
subjektive og den objektive siden må 
en alltid ta hensyn til. Dette er derfor 
ingen amatørsak. Det kreves noe 
innsikt både i det sakrale miljøets 
egenart, tro og liturgi, dessuten forstå-
else for stil og rom, og sist men ikke 
minst: teknisk innsikt», skriver kirke-
tekstilkunstner Grete Lein Lange i en 
artikkel til Kirker i en ny tid i 1966. 
Grete Lein Lange (f. 1926-d. 2012) 
bodde også på Harestua store deler 
av sitt voksne liv.

Bjørg Knudsen foran sine 4 messehakler.

Bjørg Knudsen takkes for sitt arbeid med 
en blomst fra Jevnaker menighetsråd og ut-
smykningskomiteen ved Randsfjord kirke, 
representert ved Øyvind Sogn.
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1. Hva betyr det for deg å starte nasjonaldagen i og ved kirken?
2. Har du et barndomsminne fra kirkebenken?
3. Er det en salme eller en kristen sang du liker spesielt godt?

  
TRE PÅ TRAPPA  

Tekst og foto: Wenche Haugli og Runhild Grina

Etter gudstjeneste og påfølgende minnehøytidelighet utendørs 17. mai, huket vi tak i tre 
av de frammøtte og stilte dem tre spørsmål.

Vidar Haug
1. Jeg synes det er en fin og høytidelig start på 17. 
maimorgenen.
2. Det som først dukker opp i hukommelsen min, 
er at jeg syntes det var så harde kirkebenker. Nå har 
det jo blitt fine, myke stoler, så takk for det! Jeg hus-
ker også konfirmasjonsdagen. Det var her i Rands-
fjord kirke. Samme dag var det «overhøring», og vi 
visste ikke hva slags spørsmål vi kunne få. Jeg var 
veldig nervøs kan jeg huske, for man måtte bare 
ikke svare feil!
3. «Ja vi elsker dette landet» er en salme jeg liker 
veldig godt. Den gir en mye til ettertanke.

Reidun Fossøy  
1. For meg er det en fin tradisjon å gå på kirkegår-
den og minnes våre kjære denne dagen, og også bli 
bevisst på hvor heldige vi er som bor i Norge og har 
den friheten som vi har.
2. Min barndoms kirke var Nes kirke i Luster, og 
der var det forferdelig harde kirkebenker. Det var 
ikke så ofte gudstjeneste der, men når det var mes-
se, så møtte vi opp. Vi spaserte til kirka, og det var 
virkelig høytid.
3. En kjær sang for meg er: «No livnar det i lun-
dar». Naturen våkner og ved kysten krymper snøen 
oppe i fjellsida og det «grønkast» nede ved fjorden. 
Den livskraftige løvetannen dukker opp, og vi vet at 
sommeren kommer.

Erik Braathen
1. Kan nesten kalle det for en plikt. Jeg har alltid 
vært her på kransepålegging. Da jeg gikk på skolen 
måtte jeg, som de andre elevene, være med i sko-
letoget som stoppet her, det startet fra Randsfjord 
skole (senere Jevnaker skole).
2. Harde kirkebenker! Jeg kommer også på en opp-
levelse som var spesiell: var med Historielaget til 
Minneapolis i Minnesota. Kirken der hadde akku-
rat samme altertavle som Randsfjord Kirke har.  
3. «Alltid freidig når du går» er en spesiell salme for 
meg. Det kommer av at jeg under konfirmasjonen 
og overhøringa fikk spørsmålet; hva er det siste ver-
set i nevnte salme. Jeg kunne dette: «Kjemp for alt 
hva du har kjært, dø om så det gjelder. Da er livet ei 
så svært, døden ikke heller».

Vi takket for intervjuene og ønsket dem en fortsatt fin 17. mai.

JEVNAKER BARNEKOR
starter opp igjen 30. august!
Etter en lang periode med lite koraktivitet, er vi klare for ny oppstart høsten 2022!

Barn fra 4 år og oppover i skolealder er velkommen til sang og lek i Randsfjord kirke tirsdager kl. 
17.30-18.15. Første øvelse blir tirsdag 30. august. Barna får lære fine sanger, både gamle og nyere 
salmer, tradisjonelle og nye barnesanger.  Aktiviteten passer for alle barn som liker å synge. Koret 
synger av og til på gudstjenester og arrangementer i kirkene våre og ellers i bygda, etter nærmere 
oppsatt plan. 

Semesterpris er kr. 200,- pr barn, og halv pris for søsken nr 2. 

Det er kantor Kari Monsen Sødal som leder barnekoret, 
sammen med assistent Emma Selte Sand.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kantor Kari på telefon 
930 36 773. Ellers er det bare å møte opp i Randsfjord kirke 
tirsdag 30. august kl. 17.30.

Vel møtt til sang og glede!

Emma instruerer korbarn. 
Foto: Kari Monsen Sødal



KONFIRMANTER  
RANDSFJORD KIRKE
1. rad fra venstre: Liv Maren Bratvold, Christina Wiik Miano, og Ingrid Stubberud.

2. rad fra venstre: Menighetspedagog Hilde G. Hoelsveen, Adrian Svendsen Stenslette, Emil Veien-
Berg, Marie Thauland Antonsen, Edvin Midtlie, Josef Amir Naser og sokneprest Mari Mikkelsen 
Western.

3. rad fra venstre: Sander Høiås Roos, Emil Dahlen Ovnerud og Ragnar Fredriksen Wendelborg.

Fotograf Audun Haugen

KONFIRMANTER  
JEVNAKER KIRKE
1. rad fra venstre: Lone Helen Mårdalen, Sofie Røsbekk Løchsen, Julie Godli Kjeve, Emma Louise 
Haglund, Sigrid Endrerud Bjertnæs og Mia Lerum.
2. rad fra venstre: Menighetspedagog Hilde G. Hoelsveen, Mona Sevaldsen Engum, Aleksandra 
Grindstad Dahl, Jenny-Martine Lien Glemmestad, Marie Aas Faafeng, Madelen Reberg Sundstad, 
Erle Aurora Gullen Larsen og sokneprest Mari Mikkelsen Western. 
3. rad fra venstre: Mathilde Nøkleby, Othilie Wingar-Elnes, Leah Løchsen Thorsgaard, Silje Sjøblom 
Aldersjøen, Anna Bjertnæs Undheim, Johanne Ingeborg Granli, Isabel Larsen Stepanenko og Alber-
tine Falk Olufsen.
4. rad fra venstre: Nils Tore Berntsen Sagengen, Sebastian Øie Martinsen, Sune Elias Midtsveen, 
Tobias Steen Kristiansen, Pauli Joachim Jørgensen og David Martin Tamba Davidsen.
5. rad fra venstre: Magnus Smeby Fjørtoft, Even Broberg, Petter Theodor Brenden, Magnus Kilsti 
Nordeng, Jonas André Finnevolden

Fotograf Audun Haugen
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Plutselig er den siste arbeidsdagen nær for 
kirkevergen Mari Kristin Hellum Freitag – på 
Menighetskontoret. Vi vil selvfølgelig slå av en 
prat med henne før hun sier «morna» til jobben.

Hvor mange år har du vært i kirkevergejobben?   
— Jeg har vært i jobben i 14 år.

I løpet av disse 14 årene har mye blitt utført – vi 
tenker bl.a. på vedlikeholdet av begge kirkene 
våre i bygda, nytt orgel i Jevnaker Kirke, opp-
pussing innvendig av Randsfjord Kirke og hvor 
vi nå er i gang med oppgradering av orgelet der.    
Samt nytt servicebygg på Jevnaker Kirke og  
kirkegårdsutvidelser ved begge kirkene.

Hvordan har du greid å få til alt dette som er 
«listet opp»?
— Jeg tar ikke æren alene. Jeg har hatt et tett 
og godt samarbeid med kommunen vår og 
politikerne våre som har vært veldig positive 
til å støtte prosjekter som er satt i gang. Gode 
kollegaer og godt samarbeid med menighetsråd  
har gjort at vi har fått til så mye. Kirkevergens 
jobb har vært «å holde i trådene» for å få til pro-
sjektene. Det kan fortelles at i løpet av  disse 14 
årene, har kirkegårdsutvidelsene ved Jevnaker 
Kirke alltid vært på blokka mi – prosessen har 
vært langvarig.

Hva har gledet deg mest i jobben?
— Det er møte med alle menneskene.  

Men hva skal du begynne med nå?
— Nå skal jeg bli «landhandlerinne» på fulltid. 

NÆMMEN MARI: HVA? SKAL DU 
SLUTTE I KIRKEVERGE-JOBBEN?

Jeg blir kollega med Ola (mannen min) 
Landhandlern og sammen driver vi Storgata 
9 Landhandleri og Delikatesse. Vi har mange 
pågående prosjekter, og jeg gleder meg til å 
utvikle bedriften videre sammen med ham. 

Vi takker Mari for den gode jobben hun har gjort 
som kirkeverge. Nå ønsker vi henne lykke til i 
den nye jobben.

Mari Kristin Hellum Freitag. 

– Pappa må 
være kjempegammel.
– Jaså? Hvorfor tror 

du det?
– Fordi brannalarmen 
gikk da han blåste 

ut alle lysene 
på kaka.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 forskjellige 
musikkinstrumenter. Navnene står fra venstre mot høyre 
og nedover. Klarer du å finne alle sammen?

Finn fem feil!Finn fem feil!
Her gir Jesus brød til fem tusen. De to bildene er 
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
Tegning: Claudia Chiaravalotti

Finn navn på 10 instrumenter! Finn navn på 10 instrumenter! 

U K U L E L E T I F

S T I F I T R U T U

M R S O T E I B I T

K O N T R A B A S S

Å M Ø R O M A T I A

P B B O M O P Ø M T

O O A M M G I T A R

D N L P E R A S T U

E E L E R Ø N U A T

L A O T F I O L I N

Y F L Ø Y T E K R Å VitserVitser
Så var det 

fyrvokteren som 
fikk sparken. Han 
pleide å skru av 

lyset før han gikk 
og la seg.   

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: 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.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS

Fa
rg

el
eg
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eg

g 
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s

Tekst og foto: Wenche Haugli
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Tenk så gøy å få være med på karneval. 
Menighetspedagog Hilde møtte en super og 
livlig gjeng med 8-9-åringer på Randsborg 
menighetshus en lørdag i mars. Det ble en dag 
full av sprell og morsomme aktiviteter. Masker 
ble laget med farger, glitter, perler og fjær. Det 
ble lekt og vi koste oss både med læring og god 
mat og boller. Det ble også øvd på en dramati-
sering som skulle vises i gudstjenesten dagen 
etter. Sporty barn endret på rollene rett før gjen-
nomføring. Men gjennomførte likevel dramati-
seringen om Bartimeus med glans.

KARNEVAL

En spent gjeng med 11-12-åringer møtte lørdag 
2.April opp i Jevnaker kirke. Det skulle være 
overnatting i kirken med mange ulike og spen-
nende aktiviteter før natten kunne komme. Vi 
pratet om påsken som var rett rundt hjørnet, 
hvorfor feirer vi det egentlig? Vi lekte litt og 
det ble malt mange fine malerier og teninger 
som fikk henge oppe på kirkeveggen slik at 
alle kunne se dem under gudstjenesten dagen 
etter. Vi spiste pizza og fikk gå helt til topps i 
tårnet. Nok litt skummelt, men spennende og 
for mestring når man klarer å komme til topps 
tross høydeskrekk. 

Soveposer og underlag ble funnet fram og ble 
lagt utover gulvet i midtgangen. Det var godt 
å kunne sitte/ligge i soveposene og se film og 
(kanskje) spise litt snop før vi måtte legge oss 
til å sove. 

Etter frokost pakket vi sammen og forberedte 
oss litt til gudstjenesten vi deltok i. 

Takk for en fin kirkecamp til herlige unger og 
dyktige ungdommer som var med og hjalp til 
med gjennomføring. 

KIRKECAMP

HVA SKJER FOR BARN OG UNGE?
TROSOPPLÆRINGSTILTAK 
19. oktober: Utdeling av 4-års bok
Alle døpte 4-åringer får invitasjon til en samling 
med utdeling av Min kirkebok. 

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

 
ØVRIGE FASTE TILBUD
0-2 år: Babysang og lek
Jevnaker babysang holder til på Randsborg me-
nighetshus, og torsdagene møtes mange barn 
for sang og bevegelse kl. 11-12.30. Oppstart et-
ter sommeren torsdag 25. august. Velkommen! 
Følg oss gjerne i facebookgruppen Babysang 
Jevnaker. 

4 år – og oppover: Jevnaker barnekor 
Emma Selte Sand og Kari Monsen Sødal ønsker 
sangglade barn velkommen! 
Øvelse tirsdager 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 
Randsborg menighetshus. Opplegg med under-
holdning, lek, spill, sosialt fellesskap, hobbyak-
tiviteter og andakt. Følg med på menighetens 
facebook- eller hjemmeside for oppstartsdato. 

For ytterligere informasjon henvises det til  
www.jevnaker.kirken.no, facebooksiden til Jevn-
aker menighet, Instagram eller menighetspeda-
gog Hilde Gunnerød 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.

Jevnaker kirke: 
11.09
25.09
09.10
20.11
11.12
25.12

Randsfjord kirke:
02.10 
16.10
30.10
04.12
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SLEKTERS GANG

Vigde
07.05.22 Ann Helen Nordby og Sven Are Finnevolden
18.06.22 Sarah Marie Nyland og Thomas Solvik Gjørsvik
18.06.22 Anette Dahl-Lindback og Jan Kenneth Lien Sten
02.07.22 Helene Johansen Bakken og  
                 Emil Folberg Barhaugen
16.07.22 Liv Kristveig Tagestad og Daniel Svendsen Norstrøm

Døde
24.02.22 Thomas Spencer Clasby (1970)
28.02.22 Aslaug Viktoria Olufsen (1931)
05.03.22 Inger Johanne Nilsen (1929)
09.03.22 Torstein Renaa (1943)
13.03.22 Borghild Asora Klæthe (1917)
13.03.22 Astrid Abelgaard (1940)
19.03.22 Eva Agnes Haugerud (1957)
23.03.22 Aagot Dombestein (1932)
01.04.22 Arvid Slåtte (1935)
06.04.22 Tove Gunveig Gundersen (1939)
13.04.22 Marit Ødegårdstuen (1952)
14.04.22 Aslaug Marie Watterud (1938) 
17.04.22 May Britt Jensen (1966)
21.04.22 Randi Opsahl (1940)
01.05.22 Else Johanne Brørby 1946)
06.05.22 Arvid Mehlum (1924)
07.05.22 Arne Rustad (1945)
21.05.22 Ellen Alvilde Faafeng (1927)
22.05.22 Ellen Marie Stensrud (1970)
25.05.22 Hans Gauksrud (1941)
06.06.22 Alf Sparby (1935)
16.06.22 Kent Gaarud (1983)
22.06.22 Agnes Ingeborg Joakimsen (1930)
29.06.22 Jostein Krøke (1937)
29.06.22 Marianne Kveberg Guldahl (1960)
11.07.22 Else Torild Østli (1949)

Kirkelige handlinger i Jevnaker menighet

Døpte
Jevnaker kirke 06.03.2022
Sivert Velta

Jevnaker kirke 20.03.2022
Storm Olian Bjørklund
Henrik Augestad Kristiansen

Jevnaker kirke 03.04.2022
Elias Gårder
Tiril Ruste Kvamme Dahl
Xander Larsson

Randsfjord kirke 24.04.2022
Noah Flores Hovde
Livia Halvorsen Moe
Fanny Louise Haugom

Randsfjord kirke 08.05.2022
Elea Rosvold Klinkenberg
Sofia Dilevka

Jevnaker kirke 15.05.2022
Martin Hatlestad Schjørlien
Elli Alvilde Helgesen
Herman Bergestuen Kristiansen
Tiril Smaaberg Jacobsen
Henrik Ryen Western
Jonas Hammerud

Jevnaker kirke 12.06.2022
Stella Stubberud Schei

Randsfjord kirke 19.06.2022
Kaja Halrynjo Myhre

Jevnaker kirke 26.06.2022
Alma Andreassen
Hedvig Fossum Heier

Jevnaker kirke 17.07.2022
Tiril Victoria Vestby

Jevnaker kirke 12.06.2022
Mathea Rudshagen Lien

MENIGHETSNYTT
VAFFELPRAT
Mari, presten vår, tok i samarbeid med diakoni-
utvalget initiativet til å invitere til «vaffelprat» på 
kirkegården ved Randsfjord kirke på vårparten. 
Det skulle være hverdagssamlinger der besø-
kende kunne komme og gå som det passet 
for dem i løpet av noen ettermiddagstimer. 
Intensjonen var å slå av en prat i en uformell 
setting med kaffe og vafler som tilbehør. Været 
var ustabilt, så det ble ikke så mange treff som 
planlagt, men èn samling ble det i alle fall. Det 
ble en hyggelig ettermiddag. Noen kom fordi de 
skulle stelle ei grav, og andre kom fordi de lot 
seg friste av annonseringen.

Planen er å komme ut med nye invitasjoner nå 
i høst, så følg med på annonseringen! Da er du 
hjertelig velkommen!

KIRKEMUSIKALSKE ARRANGEMENTER

Sommerkonserter 2022 i Jevnaker kirke
Når dette bladet kommer ut, gjenstår to konser-
ter av årets serie:
Onsdag 17. august kl 12.00:  
Vigdis Mork Poupart, orgel 
Onsdag 24. august kl 12.00:  
Guttorm Guleng, orgel 

Det er gratis inngang på konsertene, men det 
er anledning til å gi en pengegave på vipps eller 
ved utgangen til dekning av utgifter.
Vel møtt!

Salmesang og orgelbrus 
Dette har etter hvert blitt en årviss tradisjon, 
og datoen er onsdag 21. september kl 12.00 
i Randsfjord kirke. Det blir en hyggelig for-
middagsstund med vakker orgelmusikk og 
salmesang. 

Gratis entré, med muligheter for å gi en gave 
ved utgangen til dekning av utgifter.
Vel møtt!

DUGNADER
Tirsdag 26. april var det dugnad ved Randsfjord 
kirke, og onsdag 27. april ved Jevnaker kirke.
Tusen takk til alle som stilte opp og hjalp oss 
med vårpyntingen ved kirkene våre!
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GUDSTJENESTER

Søndag 21.08.2022  
11. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Babysang. 

Søndag 28.08.2022  
12. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Norges Kristelige 
Stud. og Skoleungd.lag.   

Søndag 04.09.2022  
13. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker omsorg og rehab.-
senter kl. 11.00. Nattverd.   

Søndag 11.09.2022 
Vingårdssøndagen  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Kristen Idrettskontakt 
KRIK.   

Søndag 18.09.2022  
15. søndag i treenighetstiden  
• Onsakermarka kl. 12.00.   

Søndag 25.09.2022  
16. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Barne- og 
ungdomsarbeidet.   

Søndag 02.10.2022  
17. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Ung kirkesang.   

Søndag 09.10.2022  
18. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Stiftelsen 
Kirkens Familievern.   

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

Søndag 16.10.2022  
19. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp 
og nattverd. Takkoffer til Blå Kors 
Norge.   

Onsdag 19.10.2022  
• Utdeling 4-årsbok og høsttakke-
fest Jevnaker kirke kl. 18.00.  
    
Søndag 23.10.2022  
20. søndag i treenighetstiden  
• Norderhov kirke kl. 11.00.   
850-årsjubileum for Norderhov 
kirke, felles gudstjeneste i prostiet. 

Søndag 30.10.2022  
Bots  og bønnedag  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet.   

Søndag 06.11.2022  
Allehelgensdag  
• Jevnaker kirke kl. 16.00.    
• Randsfjord kirke kl. 18.00.    

Søndag 13.11.2022  
23. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker omsorg og rehab.-
senter kl. 11.00. Nattverd.   

Søndag 20.11.2022  
Siste søndag i kirkeåret  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Barne- og ungdoms-
arbeidet.   

Søndag 27.11.2022  
1. søndag i adventstiden  
• Jevnaker kirke kl. 18.00. Takk-
offer til Konfirmantarbeidet.   

Søndag 04.12.2022  
2. søndag i adventstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. 
Dåp og nattverd. Takkoffer til 
Babysang.   
  
Søndag 11.12.2022  
3. søndag i adventstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. 
Dåp og nattverd. Takkoffer til 
Kirkens Bymisjon.   

Søndag 18.12.2022  
4. søndag i adventstiden  
• Jevnaker omsorg og rehab.-
senter kl. 11.00.    
• Villa skaar (søster Ninas 
sykehjem) kl. 13.00.   

Lørdag 24.12.2022  
Julaften  
• Randsfjord kirke kl. 14.00. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.   
• Jevnaker kirke kl. 16.00. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.   

Søndag 25.12.2022  
Juledag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Sjømannskirken   
Norsk kirke i utlandet.   

Endringer kan forekomme. Disse 
blir omtalt på ”Det skjer” i Ring 
Blad. Se også  Jevnaker menig-
hets hjemmeside: www.jevnaker.
kirken.no. Du kan også følge oss 
på Jevnaker menighets side på 
Facebook.

FULLDISTRIBUSJON


