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Når dere får første utgave av menighetsbladet 
er vi allerede et godt stykke ut i 2022, og det har 
skjedd mye i månedene som har gått siden sist.

Det viktigste er kanskje at vi fra 1. januar gikk 
over fra Hamar bispedømme til Tunsberg 
bispedømme, dette ble markert ved en høytidelig 
overgangsgudstjeneste i Jevnaker kirke den 20. 
februar hvor både biskop Solveig Fiske og biskop 
Jan Otto Myrseth var tilstede, i tillegg til prost 
Christofer Solbakken fra Hadeland og Land og 
Kristin Moen Moen Saxegaard i Ringerike prosti.

Alle hjerters dag feires den 14. februar for å vise 
kjærlighet til den vi elsker og er glad i, og i år 
inviterte Ringerike prosti til vielse på en spesiell 
dato - 22.02.2022. I Jevnaker var det to par som 
ønsket å gifte seg denne dagen! For dere som 
ikke benyttet dere av muligheten denne gangen, 
husk at det hverken trengs store utgifter eller mye 
planlegging for å gifte seg, og ikke minst – man 
kan også gifte seg i kirken en helt vanlig hverdag 
om en ønsker det!

2022 er også frivillighetens år. Som så mange 
små og større lag, foreninger og organisasjoner 
er menighetsarbeidet avhengig av frivillige som 
stiller opp, det være seg som kirkeverter, ved 
dugnader, verv i menighetsrådet når det er valgår 
eller som når foreldre stiller opp når det er kon-
firmantleir og så videre. Vi har også noe vi kaller 
Diakoniutvalg i menigheten, dette skriver Runhild 
Grina litt mer om inne i selve bladet, disse ønsker 
seg flere frivillige da mange av de som er trofaste 
bidragsytere der begynner å komme opp i årene.

Vi ønsker med dette alle en riktig god vår og 
sommer!

Når en leser Det nye testamentes skildrin-
ger av oppstandelsen, er det påfallende hvor 
vanskelig det var for Jesu disipler å tro det 
de fikk se og høre påskemorgen. Eller kan-
skje er det ikke så rart? Det er vel strengt tatt 
ikke så mye lettere for meg å tro på oppstan-
delsen? Døden og dødskreftene, derimot, er 
påtakelig nærværende og har mange vitner.
 
Maria Magdalena og de andre som kom til 
den tomme graven påskemorgen var ak-
kurat like hjelpeløse som oss i møte med 
døden. Underet var ikke noe de framkalte 
med sin tro eller sitt håp. Det var Guds kraft 
som gjorde det, ikke deres egen. Rett nok 
kan menneskers tro utrette mye, men ikke 
dette. Det var ikke troen eller håpet som 
drev Maria ut mens det ennå var mørkt, 
bare kjærligheten til en som var død. Den 
morgenen ble det født en levende tro på en 
levende Herre. 

Oppstandelsestroen var ikke en tro som 
vokste fram i kirken. Det var en kirke som 
grodde fram omkring troen, og selve den 
forutsetningen som troen var grunnlagt på. 
Kirken gror ikke fram av en sannsynlighet. 
Den gror fram av han som sa: «Jeg er opp-
standelsen og livet.» (Joh 11,25) 

Det var heller ikke kraften i medlemmenes 
overbevisning som var avgjørende. Opp-
standelsen er ikke avhengig av oss selv. Der-
for finnes det også et levende håp som ikke 
er avhengig av oss selv. 

TROR DU PÅ 
OPPSTANDELSEN?

PÅSKEHILSEN FRA BISKOPEN

Dette håpet holdes levende ved at vi stadig 
holder ryktet om Jesus levende. Derfor tren-
ger vi å komme sammen for å høre historien 
om ham og gjøre den levende, slik han selv 
oppfordrer oss med ordene fra innstiftelsen 
av nattverden: «Gjør dette til minne om 
meg.»

Etter to år med pandemi – og attpåtil på-
skestengte kirker – håper jeg at kirken kan 
bringe oss sammen igjen til påskefeiring, 
gudstjeneste, bønn og kulturopplevelser. 
For at troen, håpet og kjærligheten kan få 
ny næring og kraft. 

La oss vitne om håpet med føttene våre, når 
vi går til kirken og oppsøker fellesskapet om 
den oppstandne og levende Jesus. 

Biskop Jan Otto Myrseth

.
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Vi kjenner disse gutta, Morten politimann, 
som nå er vår ordfører, og Tommy politi-
mann. Gjennom dette intervjuet ønsker vi å 
bli enda bedre kjent med dem, og da først og 
fremst om hvordan det er å være eneggede 
tvillinger.

Vi bruker jo uttrykket «å være like som to 
dråper» vann, og det kan sies om dere. Da 
dere var i småskolealder, gjorde foreldrene 
deres noen ekstra «tiltak», f.eks. forskjellige 
farger på klærne, slik at omgivelsene kunne 
se hvem som var hvem? Gikk dere i samme 
klasse? Hendte det at læreren tok feil? ”I 
småskolen var vi nok ganske likt kledd hele 
veien og det var nok først da vi kom på ung-
domsskolen og kunne bestemme litt selv at 
det ble litt forskjell på fargene, men klærne 
var fortsatt like. Vi gikk i samme klasse i alle 
år. Vi tror at de fleste på klassetrinnet vårt 
så forskjell – i hvert fall i klassen vår. Det 
hendte nok at læreren sa feil navn noen gan-
ger, men tror ikke det handlet om at de ikke 
visste hvem som var hvem.  Det gikk egentlig 
bra dette, slik vi husker det.”

Har dere ei god historie å fortelle om fra sko-
letiden om omhandler dette? ”Vi husker ikke 
at det var noen spesielle historier om at noen 
tok feil, men det kan være at mamma har ei 
historie. Det er jo slik at vi alltid har vært tvil-
linger og da har nok ikke vi tenkt så mye på 
dette som andre kan ha gjort. Når vi får spørs-
målet: Hvordan er det å være tvilling, så blir 

VI MØTER TVILLINGENE:VI MØTER TVILLINGENE:  
TOMMY OG MORTEN LAFTONTOMMY OG MORTEN LAFTON  

gjerne svaret: Hvordan er det å ikke være det? 
Det er sikkert flere som har sine historier om 
det å være rundt oss, men det er nok ikke noe 
vi selv har tenkt så mye over.”

Hvordan tror dere det har vært for lillebror 
Lars å ha tvillingbrødre? ”Lillebror har nok 
bare tjent på å være yngst blant oss - he, he! 
Nei da, det kan nok ha vært slitsomt å være 
en, når vi alltid var to som kunne gjøre som 
vi ville med ham. Han er noen år yngre, men 
vi tok godt vare på ham. Vi var jo litt stolte 
av å være storebrødre og skulle passe på ham. 
Han har klart seg veldig godt.”

Tenårene kom, og dere skulle velge videregå-
ende skoler og fritidsinteresser. Tok dere de 
samme valgene eller var det slik at den ene 
av dere syntes han måtte velge utdannelse og 
interesse som den andre – dere er jo begge 
politi av yrke i dag? ”Vi begynte på samme 
videregående skole, tok de samme fagene, 
hadde tilnærmet samme karakterer og var 
på samme russebil. Vi har vel alltid valgt de 
samme tingene og hatt de samme tankene om 
yrkesvalg. Morten fikk starte rett på befals-
skolen, mens Tommy måtte gå førstegangstje-
nesten før befalsskolen. Tommy startet først på 
Politihøgskolen, mens Morten kom to år etter. 
Ikke lett å si hvorfor det ble slik, men det er nå 
sånn det ble. I politiet har vi også begge jobbet 
med forebygging og hatt et spesielt fokus på 
barn og unge, i tillegg til andre arbeidsoppga-
ver. Morten har vært på to utenlandsoppdrag 

i jobbsammenheng. Tommy reiste på sitt første 
i desember.”

En ting er å være like utseendemessig, men  
hvor like er dere som «typer»? Og er det noe 
dere er totalt ulike på, f.eks. mat/musikk/bil-
type? ”Vi er nok veldig like som typer, både 
utvendig og innvendig, men det er nok litt for-
skjell på når «lunta er brent opp» og tålmo-
dighet fra tid til annen, og på måten vi kom-
muniserer på. Tror også likheten gjenspeiles 
i yrkesvalg og hva vi har drevet med der. Vi 
liker begge godt å fiske og jakte litt – være ute 
i naturen. Morten mener selv han er litt mer 
«handyman» enn Tommy... Forskjellen på 
musikkfronten er at Morten både spiller litt 
gitar og synger, mens Tommy er best på blokk-
fløyte og synger mest for seg selv.  Ellers hører 
vi stort sett på samme musikk.”

Har dere kranglet om venner og kanskje 
samme dame? ”Skulle gjerne hatt ei god his-
torie å gi dere her, men sannheten er at vi 
aldri har kranglet om slike ting eller konkur-
rert om den samme dama.”

Det å være så «prikk like» – har dere utnyt-
tet dette til egen fordel? ”Aldri, hehe!”

Nå som Morten er ordfører i bygda vår, spør 
vi deg Tommy; Har du blitt stoppet av for-
bipasserende som vil klage eller rose for noe 

som skjer i kommunen, fordi de tar feil av 
dere? ”Etter at Morten ble ordfører ble jeg 
ofte stoppet på butikken eller andre steder, 
noe som bare var hyggelig.  Jeg liker å snakke 
med alle så det har ikke vært noe ubehag 
rundt dette.  Det som ble vanskelig var at det 
tok så lang tid å handle.  Mitt bidrag til dette 
er å ha anlagt skjegg slik at det skal kunne 
være en synlig forskjell på oss.  Er usikker på 
om jeg har lyktes, men jeg har nå hatt det i 
to år snart.”

Så ett spørsmål til deg Morten: Har du følt 
ubehag/glede for noe som forbipasserende 
mener du burde hatt en formening om, som 
skulle vært rettet mot Tommy? ”Vi har jo 
jobbet lenge i politiet, og dette har ført til for-
skjellige kommentarer, både hyggelige og de 
ikke så hyggelige. Da Tommy ble lensmann 
på Jevnaker for noen år tilbake, «ble jeg det 
også gitt». Da var det vel på samme måte 
som Tommy beskriver situasjonen etter at 
jeg ble ordfører, men jeg har aldri følt ube-
hag rundt dette – heller det motsatte.  Det var 
hyggelig å høre at jeg gjorde en god jobb, selv 
om det var Tommy som hadde gjort jobben.”

Det hører med til historien at farfaren til 
Tommy og Morten også var tvilling.  

Etter dette vi nå har hørt, kan vi ikke slutte 
å forundre oss over livets «finurligheter».  
Vi sier tusen takk for et hyggelig intervju og 
ønsker dere lykke til videre. 

Tekst: Wenche Haugli
Morten Lafton (venstre), og Tommy Lafton 
(høyre). Foto: Privat
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I følgetongen «Kirketekstiler i Randsfjord kirke» tar vi denne gangen for oss de teksti-
lene som fantes i kirken før vi igangsatte prosessen med å tilvirke de nye. Randsfjord 
kirke var en tekstilfattig kirke, med kun to eldre messehakler på knaggen.

DE GAMLE 
KIRKETEKSTILENE 
I RANDSFJORD KIRKE

Tekst og foto: Øyvind Sogn

Før den store oppussingen av kirken i 2019 
fantes få tekstilelementer i kirkerommet. 
Mange vil sikkert huske den røde løperen i 
midtgangen i kirkeskipet, og det tilsvarende 
røde vegg til vegg teppet i koret. Kanskje 
huskes også det røde tekstilet med rysjer av 
gull som hang permanent på prekestolens 
lesebord. Det var rødt setetrekk på de ut-
skårne eikestolene, og blå puter i benkene. 
Interiørtekstiler ja, men det er ikke dette vi 
tenker på som kirketekstiler. 

Med kirketekstiler mener vi liturgiske klær, 
duker og antependier som speiler hvor vi er 
i kirkeåret og hvilke liturgiske handlinger 
som foregår. Plaggene er i seg selv et sym-
bol, og ved hjelp av dekor, form, farge og 
teologiske symboler, kompletteres og un-
derstrekes mening og betydning.

I Randsfjord kirke har vi hatt kun to kir-
ketekstiler som har inngått i prestens litur-
giske plagg, et hvitt og et rødt messehakel.

Det røde messehakelet, som er kirkens opp-
rinnelige messehakel, kostet i sin tid 400 

kroner og ble utviklet av frøken Ingeborg 
Arbo. Sokneprest Hoff skal ha karakterisert 
hakelet som et kunststykke, og ment at ver-
dien må ha vært en god del høyere. Et hvitt 
messehakel ble gitt til kirken av sokneprest 
Gamkinn like før han døde i 1969.

Det over hundre år gamle røde messehake-
let er kirkens eldste liturgiske plagg, laget 
til Randsfjord kapell som kirken het den 
gangen. Messehakelets bakstykke fylles av 
et stort kors sammensatt av en rekke ulike 
kirkelige symboler. I korsets senter finner vi 
symbolet Chi Rho, som utgjør de to første 
bokstavene i det greske ordet for Kristus. I 
korsets armer finner vi ikke mindre enn 6 
større kors, og 75 mindre kors i ulike for-
mer og formasjoner. Det er ikke vanskelig 
å være enig med sokneprest Hoff i at dette 
tekstilet virkelig et stykke kunst. En med 
interesse for symboler ville elsket å ta det-
te tekstilet i nærmere ettersyn. Her finnes 
solkors, svastika, cross pattée, ankerkors, 
Alfa og Omega (?), og treenighetssymboler 
for å nevne noe. Messehakelets fremstykke 
derimot er helt uten dekorasjon, foruten 
en brodert bord langs kanten. Tekstilet er 
av fløyel med håndbroderte detaljer. Det er 
benyttet ulike broderiteknikker, og vi kan 
ikke la være å nevne den vakre gulltråden 
som tekstilkunstneren har benyttet på flere 
av symbolene.

Det hvite messehakelets fremstykke har 
en brodert stolpe hvor hovedsymbolet er 
IHS-monogrammet. Disse tre latinske bok-
stavene er avledet av de første tre boksta-
vene i den greske formen av navnet Jesus, 
iota-eta-sigma. Bakstykket har et stort kors, 
hvor korsets senter viser symbolet Guds 
lam (lam med flagg/kors). Uttrykket Guds 
lam er hentet fra det nye testamente i allego-
risk omtale av Jesus Kristus. Korsfanen kan 
symbolisere Jesu oppstandelse fra de døde, 
«han har seiret». Lammet ser bakover for å 
vise at Gud har omsorg for de som kommer 
etter, og vil at de skal følge ham. Tekstilet er 
industrivev, med påsydde bånd og broderte 
detaljer.
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MÅ DIN VEG KOMME DEG I MØTE 
Slik startet gudstjenesteprogrammet for over-
gangsmarkeringen som fant sted i Jevnaker 
kirke i februar.

Jevnaker menighet har en lang historie i Hamar 
bispedømme og Hadeland og Land prosti. 
Tilhørighet er en viktig del av det å være en 
folkekirke, og mange kjenner på tilhørighet til 
både bispedømme og prosti. Samtidig lever vi i 
et samfunn som er i endring, og fra 01.01.2022 
ble Jevnaker overført fra Hamar til Tunsberg 
bispedømme. Søndag 20. februar ble denne his-
toriske begivenheten markert i Jevnaker kirke 
med biskop Solveig Fiske og Jan Otto Myrseth 
og proster fra begge bispedømmene til stede. 

Gudstjenesten ble gjennomført med gode ord 
fra biskoper, proster og våre egne prester, fine 
musikalske innslag fra kantor Kari Monsen 
Sødal og forsangere fra Jevnaker korforening 
og kantorer fra Hole og Ringerike. 

Det ble servert kirkekaffe etter gudstjenesten, 
og for de som ønsket var det mulig å si noen 
ord under denne. Biskop Solveig Fiske benyttet 
her mulighet sjansen til å takke for følget og 
overrakte en glassengel laget av Anne Hilde Øy-
garden i følge med ordene « Så blir dei verande 
desse tre: tru, håp og kjærleik. Og størst av dei 
er kjærleiken. (1. Kor.13,13)»

Tekst: Runhild D. Grina

Som sikkert mange er kjent med, så drives det 
også et diakonalt arbeid i menighetene rundt 
omkring. Det betyr at menighetene driver et 
konkret omsorgsarbeid. I Jevnaker har vi i 
mange år hatt et eget diakoniutvalg ledet av 
Kristiane Kessel. En gruppe trofaste medlem-
mer har sammen med henne hatt ansvar for 
praktisk tilrettelegging av gudstjenestene som 
holdes på JORS. Utvalget har i tillegg hatt 
ansvar for arrangementet Skjærtorsdag kveld i 
Jevnaker kirke.              
                                                                                        
Diakoniutvalget viser også nittiåringene i bygda 
en spesiell oppmerksomhet, for da møter et par 
av medlemmene opp på døra med blomster og 
gratulasjoner til jubilanten.                                   
                                                                                        
I høst, da man igjen kunne legge til rette for 
sammenkomster på JORS, så overtok diako-
niutvalget ansvaret for onsdagsandaktene der. 
Annenhver onsdag kommer presten og orga-
nisten på sykehjemmet til en hyggestund med 
allsang, andakt, kaffe og kaker. Tidligere var det 
Røde Kors besøkstjeneste som stod for dette, 
og de holdt trofast på i mange, mange år, men 
da koronaen brøt ut, og man ikke lenger kunne 
samles på denne måten, så ble det naturlig for 
den aldrende gjengen å avslutte sitt trofaste 
virke. Vi benytter anledningen til å takke for den 
flotte innsatsen de har utøvd, og vi i diakoniut-
valget synes det er naturlig å videreføre dette 
arbeidet. Nå har også Kristiane, eller Kink som 
de fleste kjenner henne som, kommet til at 
hun må gi «stafettpinnen» videre til oss andre. 
Også hun fortjener en stor takk for den viktige 
oppgava hun så trofast har skjøttet i veldig 
mange år!                                                                        

NYTT FRA DIAKONIUTVALGET

Nå er det slik at utvalget trenger flere faste 
medlemmer, men også flere hjelpere/reserve-
medlemmer til sine arrangement. Er du klar for 
en slik oppgave, så ta kontakt med menighets-
kontoret eller med en av oss i «lederskapet», 
Gunvor Nordal og Runhild D. Grina. Du er sterkt 
ønsket og hjertelig velkommen inn i dette fel-
lesskapet!

Kristiane Kessel. Foto: Kristin Skaarud

Har du spørsmål om frivillig arbeid i 
Diakoniutvalget?
Runhild D. Grina, mobil 917 72 586
Gunvor Nordal, mobil 473 12 471
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Randsfjord kirke 21. mai
Edvin Midtlie
Josef Amir Naser
Emil Dahlen Ovnerud
Emil Veien-Berg
Ragnar Fredriksen Wendelborg
Marie Thauland Antonsen
Christina Wiik Miano

Randsfjord kirke 22. mai
Sander Høiås Roos
Adrian Svendsen Stenslette
Liv Maren Bratvold
Ingrid Stubberud

Jevnaker kirke 28. mai kl 11.00
Even Broberg
David Martin Tamba Davidsen
Sebastian Øie Martinsen
Aleksandra Grindstad Dahl
Erle Aurora Gullen Larsen
Mia Lerum
Sofie Røsbekk Løchsen
Mathilde Nøkleby
Albertine Falk Olufsen
Leah Løchsen Thorsgaard
Anna Bjertnæs Undheim

Tilbakeblikk på noen 
av aktivitetene vi 
har gjennomført for 
barn og ungdom fra 
november til februar!

KONFIRMANTER KONFIRMANTER 
JEVNAKER MENIGHET 2022JEVNAKER MENIGHET 2022

Jevnaker kirke 28. mai 13.00
Sune Elias Midtsveen
Magnus Kilsti Nordeng
Nils Tore Berntsen Sagengen
Sigrid Endrerud Bjertnæs
Marie Aas Faafeng
Jenny-Martine Lien Glemmestad
Emma Louise Haglund
Silje Sjøblom Aldersjøen
Isabel Larsen Stepanenko
Othilie Wingar-Elnes

Jevnaker kirke 29. mai
Petter Theodor Brenden
Jonas André Finnevolden
Magnus Smeby Fjørtoft
Pauli Joachim Jørgensen
Tobias Sten Kristiansen
Johanne Ingeborg Granli 
Julie Godli Kjeve
Lone Helen Mårdalen
Madelen Reberg Sundstad



GULLKONFIRMANTER  
JEVNAKER KIRKE 14. NOVEMBER 2021
1. rad fra venstre: Elin Margareth Solem,  Liv Kari Sogn Øiom, May-Britt Mayer Johnsen,  Randi 
Solum Melbostad og Anna Marie Kvernvold

2. rad fra venstre: Astrid Lanik Haugen, Anne Johanne Myhre, Torun Nora Kittelsrud,  Liv Karin  
Kristiansen, Toril Sørbø Halvorsen, Anne Karin Blyberg, Anita Wahl Hansen og sokneprest Mari  
Mikkelsen Western

3. rad fra venstre: Ove Runar Wilhelmsen, Knut Johan Andersen, Anders Smerud og Odd Kjetil Berg

1312

BABYSANG
ENDELIG! Torsdag 10. mars 
starter vi opp med babysang 
igjen! Hver torsdag kl. 11.00 
på Randsborg Menighets-
hus. Ved spørsmål, ta kon-
takt med Hilde G. Hoelsveen, 
407 23 094.

ÅRSMØTE
Søndag 27. mars vil det 
avholdes årsmøte etter 
gudstjenesten. Enkel 
kirkekaffe vil bli servert 
i forbindelse med dette. 
Alle er vel møtt!

MENIGHETSNYTT
SOMMERKONSERTER I JEVNAKER KIRKE
Sommerkonsertene i Jevnaker kirke har etter 
hvert blitt et kjærkomment tilbud for mange. 
Hvis alt går som planlagt, kan vi også somme-
ren 2022 invitere til hyggelige formiddagskon-
serter. Følg med i dagspressen for oppdatert 
informasjon når sommeren nærmer seg! Dato-
ene blir 15.06, 22.06, 10.08 og 17.08 og 24.08.  

Utøvere: Victoria Ulriksen, Kåre Nordstoga, 
Martine Bæver Larsen, Vigdis Mork Poupart og 
Guttorm Guleng.

Det er gratis inngang på alle konsertene, men 
det er anledning til å gi en pengegave ved 
utgangen til dekning av utgifter.

Konsertene uformelle. De er for alle, også for 
nye lyttere. Orgelet er i seg selv et mektig og 
fascinerende instrument. Med et såpass stort 
og velklingende orgel som vi har i Jevnaker 
kirke, gir det rom for stor klanglig variasjon i 
hvert enkelt konsertprogram.  

Sommerkonsertene blir gjennomført med støtte 
fra Norsk kulturråd.

VIKARPREST
Møt Simen 
Fagervold, han er 
39 år og vil være 
vikarprest på 
Jevnaker i tiden 
fremover. Noen 
vil allerede ha 
møtt ham i ulike 
sammenhenger. Han er akkurat ferdig utdannet 
fra Det teologiske fakultet, og i fjor hadde han 
praksis i Hønefoss menighet. Han har lenge 
bodd i Oslo, men er vokst opp i Haug like ved 
Hønefoss og har nylig flyttet tilbake til hjemlige 
trakter. Han gleder seg nå til å komme ordentlig 
i gang med prestegjerningen på Jevnaker. Vel-
kommen til Simen, vi gleder oss over å ha fått 
deg med på laget!

TA GODT IMOT 
BØSSEBÆRERNE 3.-5. APRIL

fasteaksjonen 2022

VIPPS til 2426
eller gi til konto 1594 22 87493

Gi flere barn som Alefa 
rent vann og en fremtid

For 250 kr 
gir du et menneske 

varig tilgang til rent vann
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HVA SKJER FOR BARN OG UNGE?
TROSOPPLÆRINGSTILTAK 
2.-3. april: Kirkecamp i Jevnaker kirke
11-åringene inviteres til å være med på overnat-
ting i Jevnaker kirke. Samlingen avsluttes med 
gudstjeneste i Jevnaker kirke kl 11.00

11. juni:
7-åringene inviteres til å være med på et dags-
opplegg med tema skapelsen. 

1.-5. august: Konfirmantleir i Grimstad
Endelig er det 2008-kullet sin tur å dra på leir. 
Konfirmantleiren som pleier å være i Kragerø er 
flyttet til Grimstad. Vi ser fram til en opplevel-
sesrik uke med nye konfirmanter. 
 
ØVRIGE FASTE TILBUD
0-2 år: Babysang og lek
Jevnaker babysang holder til på Randsborg 
menighetshus, og torsdagene møtes mange 
barn for sang og bevegelse kl. 11-12.30. Startet 
etter en lang pause opp igjen 10. mars. Vi har 
plass til flere. Velkommen!

4 år – og oppover: Jevnaker barnekor. 
Emma Selte Sand og Kari Monsen Sødal ønsker 
sang-glade barn velkommen! 
Øvelse tirsdager kl. 17.30-18.15 i Randsfjord 
kirke. Dirigent: Kantor Kari Monsen Sødal, 
tlf: 930 36 773.  

For ytterligere informasjon henvises det til 
www.jevnaker.kirken.no, facebooksiden til Jevn-
aker menighet eller menighetspedagog 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.

Randsfjord kirke: 
17.04
24.04
08.05
05.06
19.06
03.07
24.07
14.08
28.08
18.09
02.10
16.10

Jevnaker kirke:
03.04
15.05
12.06
26.06
17.07
31.07
21.08
11.09
25.09
09.10
23.10

SLEKTERS GANG

Vigde
22.02.2022 Wenche Elisabeth Meidell og Jan Arvid Dolve
22.02.2022 Lisa Tolpinrud og Arne Igelstad

Døde
19.10.21 Grethe Magny Siggestrøm (1962)
29.10.21 Tove Nordlund (1950)
31.10.21 Roar Grina (1948)
31.10.21 Lise Marie Katnosa (1925)
02.11.21 Kari Heier (1949)
04.11.21 Bjørg Jorund Bjellum (1935)
30.11.21 John Bjørn Kristiansen (1959)
02.12.21 Liv Annlaug Andersen (1943)
03.12.21 Harald Oddvar Sogn (1942)
03.12.21 Liv Møller (1940)
09.12.21 Sigrun Sveen Broch (1932)
10.12.21 Sigrid Stenslette (1934)
15.12.21 Sigrun Hjellebø Olsen (1930)
22.12.21 Eva Eriksrud (1942)
31.12.21 Anne Birgith Løchsen (1939)
03.01.22 Åge Erland Eriksen (1935)
04.01.22 Margit Hansen (1929)
06.01.22 Gunvor Dahlen (1937)
16.01.22 Erik Velta (1928)
08.02.22 Svein Roos (1945)
08.02.22 Margit Audhild Roen (1936)
12.02.22 Thor Magne Østby Halbakken (1970)
13.02.22 Berit Erlandsen (1943)

Kirkelige handlinger i Jevnaker menighet

Døpte
Randsfjord kirke 31.10.2021
Syver Brørby Rosendal

Jevnaker kirke 14.11.2021
Ravn Sogn Kjellemyr

Randsfjord kirke 05.12.2021
Sarah Borg Nesbu

Jevnaker kirke 12.12.2021
Hedda Ek-Nordlund

Jevnaker kirke 23.01.2022
Liam Elvegård Johansson
Liam Leander Larsen-Solli
Amalie Skogstad Lysaker

Jevnaker kirke 20.02.2022
Maren Hval
Emilie Tala Paulsen



GUDSTJENESTER

Søndag 27.03.2022
Maria budskapsdag
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.  

Søndag 03.04.2022  
4. søndag i fastetiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Diakoniarbei-
det Jevnaker menighet.   

Onsdag 06.04.2022  
• Jevnaker omsorg og rehab.senter 
kl. 14.30.    

Søndag 10.04.2022 - Palmesøndag  
• Tverrsjøstallen kl. 11.00.    
• Jevnaker kirke kl. 18.00.Takkoffer 
til Menighetsarbeidet.   

Torsdag 14.04.2022 - Skjærtorsdag  
• Villa skaar kl. 12.00. Nattverd.   
• Randsfjord kirke kl. 18.00. Nattverd.

Fredag 15.04.2022 - Langfredag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00.    

Søndag 17.04.2022 - Påskedag  
•  Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.   

Mandag 18.04.2022 - 2. påskedag  
• Jevnaker omsorg og rehab.senter 
kl. 11.00. Nattverd.   

Søndag 24.04.2022  
2. søndag i påsketiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Speiderarbeidet lokalt.   

Søndag 01.05.2022 - 1. mai  
• Furulund skole kl. 11.00.    

Onsdag 04.05.2022    
• Villa skaar kl. 12.00. Nattverd.   
• Jevnaker omsorg og rehab.senter 
kl. 14.30.    

Søndag 08.05.2022  
4. søndag i påsketiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Norges KFUK-
KFUM.

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

Søndag 15.05.2022  
5. søndag i påsketiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til IKO.   

Tirsdag 17.05.2022 - 17. mai     
• Randsfjord kirke kl. 10.00. 
Takkoffer til Redd Barna. 

Onsdag 18.05.2022    
• Jevnaker omsorg og rehab.senter 
kl. 14.30.    

Lørdag 21.05.2022   
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Takkof-
fer til Konfirmantarbeidet.   

Søndag 22.05.2022  
6. søndag i påsketiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. 
Takkoffer til Konfirmantarbeidet.   

Lørdag 28.05.2022  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Takkoffer 
til Konfirmantarbeidet.   

Søndag 29.05.2022  
Søndag før pinse  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Takkoffer 
til Konfirmantarbeidet.   

Onsdag 01.06.2022   
• Villa skaar kl. 12.00. Nattverd.   

Fredag 03.06.2022    
• Randsfjord kirke kl. 10.00.    

Søndag 05.06.2022 - Pinsedag  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Søndagssko-
len Norge.   

Mandag 06.06.2022 - 2. pinsedag  
• Jevnaker omsorg og rehab.senter 
kl. 11.00. Nattverd.   

Søndag 12.06.2022  
Treenighetssøndag  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp. Takk-
offer til Konfirmantarbeidet.   

Søndag 19.06.2022  
2. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Konfirmantarbeidet.   

Onsdag 22.06.2022    
• Jevnaker kirke kl. 12.00.    

Søndag 26.06.2022  
3. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Institutt for 
Sjelesorg.   

Søndag 03.07.2022  
4. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp 
og nattverd. Takkoffer til Kirkens 
SOS Innlandet.   

Søndag 17.07.2022  
6. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp og 
nattverd. Takkoffer til Diakoniar-
beidet Jevnaker menighet.   

Søndag 24.07.2022  
7. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Den Norske Israels-
misjon.   

Onsdag 27.07.2022    
• Jevnaker kirke kl. 12.00.    

Søndag 31.07.2022  
8. søndag i treenighetstiden  
• Jevnaker kirke kl. 11.00. Dåp. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet.   

Onsdag 03.08.2022    
• Jevnaker kirke kl. 12.00.    

Onsdag 10.08.2022    
• Villa skaar kl. 11.00. Nattverd.   
• Jevnaker kirke kl. 12.00.    

Søndag 14.08.2022  
10. søndag i treenighetstiden  
• Randsfjord kirke kl. 11.00. Dåp 
og nattverd. Takkoffer til Tro og 
medier.   

Onsdag 17.08.2022    
• Jevnaker kirke kl. 12.00.    

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

FULLDISTRIBUSJON

En
dr

in
ge

r k
an

 fo
re

ko
m

m
e.

 D
is

se
 b

lir
 o

m
ta

lt 
på

 ”D
et

 s
kj

er
” i

 R
in

g 
Bl

ad
. S

e 
og

så
  J

ev
na

ke
r m

en
ig

he
ts

 h
je

m
m

es
id

e:
 w

w
w.

je
vn

ak
er

.k
irk

en
.n

o.
 D

u 
ka

n 
og

så
 fø

lg
e 

os
s 

på
 J

ev
na

ke
r m

en
ig

he
ts

 s
id

e 
på

 F
ac

eb
oo

k.


