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ÅPEN DØR: Kapellanen vil fortelle at kirken er et hjem for alle. 
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Andreas (28) er den nye presten

– Ønsker å være til stede
Menighetens nye
basspillende kapellan
fra Oppdal har en
forkjærlighet for sjakk
og gode samtaler.

Dan Kristoffersen
dan@eikerbladet.no

– Det var flott at vi kunne møtes
i dag, forteller en blid Andreas
Aspeland Svalheim (28).
Trønderen som kommer fra
en toårsperiode i Sande menig-

SALG!

1/2 priS
Kjøp en
komplett brille,
og få en enstyrkebrille på kjøpet!

på innfatning ved kjøp
av komplett brille.
(gjelder ut januar)

Offentlig godkjent optiker

het, har blitt kastet rett inn i Nedre Eikers konfirmantleir. På
sin eneste ledige dag mellom
slagene tar han imot Eikerbladet for en prat.
– Jeg kom ikke hjem før halv
to i natt. Det er hektisk, men det
er et flott kull med konfirmanter, og jeg gleder meg til fortsettelsen.

Sjakk og gudstjenester
Svalheim er en tenkende type,
og tar seg god tid når han svarer. Ifølge ham selv er han en
nysgjerrig mann, som gleder
seg til å bli kjent med bygda.
– Jeg ønsker å være til stede
for menneskene i Eiker. Det er
et privilegium å følge mennesker i både dåp og begravelser, i
gleder og sorger.
Når den nye presten ikke har
på seg prestekjolen i kirka, er
han hjemme på Tangen i Drammen med kona Ulla, spillerbass
og flytter konger, tårn og dron-

ninger på sjakkbrettet.
– Jeg er stolt medlem av
Drammen Sjakklubb, forteller
Svalheim, og kan røpe at han
også deltar i turneringer.

Vi gjennomførte
gudstjenester
digitalt, og snakket med mange som følte
seg alene. Jobben føltes
viktigere enn noen gang.

"

Andreas Aspeland Svalheim
Kapellan i Nedre Eiker

Spiller bass
– Det har gått både anstendig og
skikkelig dårlig, ler han.
Det har blitt mindre tid til
band og konserter, men hjemme ligger bassgitaren og er klar
til tjeneste.
– Det kan jo fort hende jeg får
bruk for bassen i prestejobben,
smiler kapellanen.

Prest i koronatiden

Svalheim kan fortelle at han ble
temmelig lei av å ha hjemmekontor i Sande under pandemien, men merket samtidig hvor
stort behovet var for kirken i lokalsamfunnet.
– Vi gjennomførte gudstjenester digitalt, og snakket med
mange som følte seg alene. Jobben føltes viktigere enn noen
gang.
Nå er 28-åringen på plass i
den snart 160 år gamle, hvite
trekirka i Krokstadelva.

Godt rykte
– Jeg søkte fordi menighetens
gode rykte hadde nådd meg i
forkant. Det er en stor menighet hvor det er mye som skjer,
og hvor veldig mange har en tilhørighet til kirka.
23. august var det innsettelsesgudstjeneste med Svalheim
i Nedre Eiker kirke.

