
Menighetsblad 
for Krødsherad 

________________________________________________________
 

Nr. 1-2006 
62. årg. 

 

Innhold: 
 

s. 2 Andakt  
 

s. 3 Nytt fra  
 menighetsrådet 
 Konfirmantene  
 våre 

  

s. 4-6 Takk til gammelt 
 og velkommen til 
 nytt menighetsråd 
 

s. 6 Utdrag fra 
 menighetens 
 årsberetning 
 

s. 7-9 Takk til 
 avtroppende og  
 velkommen til ny 
 kirkegårdsarbeider 
  

s. 9 Misjonsforeningen 
 

s.10 Slekters gang 
 Min salme
   

s.11 Dåpsbarna våre  
 

s.12  Gudstjenesteliste 
 
 
 

 
 
 

 
 

      
    

    

    

    
    

    

    
    

    

    
 
    

    

PÅSKEN  2006PÅSKEN  2006PÅSKEN  2006PÅSKEN  2006    
 

Frykt ikke mere! 
Evig er han med. 
Troens øye ser det: 

Han gir liv og fred! 
    
 
 



   Prestens penn 
                

LIVET  VANT ! 
 

Påske ….  
for mange betyr det ordet først og fremst lange skiturer over hvite vidder 
eller det å kunne slappe av med ei god  bok i solveggen på hytta eller 
hjemme. 
 

Påskens virkelige  innhold er allikevel det drama som utspant seg i 
Jerusalem for ca. 2000 år siden. Påskedramaet er ofte blitt kalt  for tidenes 
krim, med sine sammensvergelser, allianser, forræderi, svik, justismord, 
blodsutgytelse og overraskende slutt. Evangelistene i Det Nye Testamentet 
bruker nesten ¼ av plassen i bøkene sine til å gjenfortelle hva som hendte i 
den siste  uken av Jesu liv. Hvorfor? Jo, fordi Gud ikke  gikk utenom 
ondskapen i denne verden, men møtte den ansikt til ansikt. 
 

Det var ikke  mange som skjønte korsets nødvendighet. De fleste  syntes at 
Jesus sviktet alle deres forventninger. Hvorfor tok han ikke igjen? Hvorfor 
satte han ikke bødlene på plass? Hvorfor valgte han i stedet å gå i forbønn 
for de  som hånet, pisket, pinte og slo ham og til sist naglet ham fast til 
korset? I Matteusevangeliet kapittel 27 og vers 42 står det: 
 

"De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham. Det gjorde også 
overprestene, de skriftlærde og de eldste, og de sa: "Andre har han frelst, 
men seg selv kan han ikke frelse!" 
 

    
   Nei, heldigvis kunne ikke Jesus redde seg selv.  
   Hans kjærlighet til oss gjorde det helt umulig. 
 

   Jesus ofret sitt liv for å sikre oss vår forsoning med 
   Gud. Det er ikke noe Jesus eier som han ikke ønsker 
   å dele med oss! I påskedramaet ser vi at Guds  
   kjærlighet til oss er sterkere enn alt, til og med  
   sterkere enn døden. Derfor, hvis vi skulle finne en 
   passende overskrift over påskedramaet, måtte det bli 
   det en av påskesalmene sier:    
   "Livet vant, dets navn er Jesus!" 
 

                                                  God Påske ! 
Vennlig hilsen 

Nils Christian Skjauff 
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KRØDSHERAD 
PRESTEGJELD: 
 

Sokneprest Nils Christian 
Skjauff, tlf. 32 13 19 95 
 

Sokneprestens kontor i Olberg 
kirkestue er åpent onsdager kl. 
10-14.  Tlf. 32 14 92 00.  
Mandag er prestens fridag. 
 

Kirkeverge: Truls N. Glesne 
Kontortid mandag og onsdag 
kl. 09 - 15.  Tlf. 32 14 92 00 - 
995 10 639 
 

Kantor: Tatiana Ermilova 
tlf. 32 14 96 62 
 

Kirkegårdsarbeider: 
Per Olav Riis 
tlf.  906 62 886 

 
KRØDSHERAD  
MENIGHETSRÅD: 
 

Leder: Aase Sigrid Ørpen,  
tlf. 32 14 87 49 
Nestleder: Magnus S. Nilsen, 
tlf. 32 14 75 55 
Medlemmer: Sara Marit Riis, 
Inger Magnhild Foslien, Inger 
Merete Bjerkerud, Tor Fretland, 
Terje Stensrud, Truls O. 
Bjerkerud. 
Varamedlemmer: Anne Grete 
Bottolfs, Helle Karine Dyrhovd, 
Rolf Arne Brekka, Else Marit 
Rishovd. 

 
MENIGHETSBLADET: 
 

Forr.fører:  Truls N. Glesne 
Ekspeditør:  Ole Raaen 
 

Bladkontingent bankkonto: 
2372.60 16453 
 

Redaksjon: 
Vigdis Hartberg Buhagen 
(redaktør) Tlf. 31 41 39 90  
Mail: vigdis@varts.no 
Synnøve Hegge Sæta 
Truls N. Glesne 
 

Forsidebildet: 
Ved Glesne kapell, utsikt mot 
Norefjell. 
 
 
 

Trykk: KG-Trykk, 3535 Krøderen 

KONFIRMANTENE VÅRE 
 
 
 

Årets fasteaksjon 2006 -   
"Ungdom ut av krig og krise" - 
er berammet til tirsdag 4. april. 
Denne dagen banker årets kon-
firmanter på dørene mellom  
kl. 17.00 – 21.00 rundt i bygda 
vår.Vi håper som tidligere  
år at de blir godt mottatt! 
 

Konfirmantene reiser på weekend til Haglebu  
22. og 23. april. Det blir gudstjeneste i Haglebu 
Fjellkirke 23. april kl.11.00. Gudstjenesten er  
åpen for alle. Velkommen!     
 

 

 
 

   Vi over 60 
   

Menighetsrådet tar opp igjen tråden for å få til et 
formiddagstreff  for " vi over seksti ". Datoen blir 
onsdag 26. april kl 11 i Olberg kirkestue.  
Det blir servert dugurd. Ellers blir det et variert 
program med ord for dagen, allsang, loddsalg - for 
å nevne noe. Og ikke minst: Tid til å få prate og 
ha det hyggelig sammen. VEL MØTT!  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Kirketjenere 
 

Asbjørn Sønsteby gikk av med pensjon 1. mars. 
Per Olav Riis overtar hans stilling som kirkegårds-
arbeider, og som kirketjener i Olberg kirke. Dette 
kan du lese mer om lenger bak i bladet. Asbjørn 
Sønsteby fortsetter som kirketjener i Veikåker 
kapell, mens Per Arne Erlandsen er ansatt som 
kirketjener i Glesne kapell. Det er godt vi har dere! 
 

 
 

 

 
 

 

 

NESTE  NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut ca  12. juni 2006.  Frist for stoff: 16. mai 06. 
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                NYTT MENIGHETSRÅD        
 

 
 
 

Stafettpinnen går videre 
 
 
 

Menighetsrådet / fellesrådet  følger som kjent stortingsvalgperioden, og valg 
på nye menighetsråd foregår samme høst som stortingsvalget. Forskjellen 

er at menighetsråd / fellesråd sitter ut kalenderåret.  
 

     Det ble arrangert en avslutning 
for det avtroppende menighetsrådet 
på Ringnes gård i januar. Rådets 
medlemmer ble takket for sin store 
innsats i menigheten vår. 
     Samtidig ble det markert at vår 
kirkegårdsarbeider, Asbjørn Sønste-
by, går inn i pensjonistenes rekker. 
Han har innehatt stillingen i 17 år.  

Fra menigheten ble det overrakt en 
kirkestake i Askvoll tinn. For øvrig 
vanket det mange takkens ord fra 
sokneprest, leder og kirkeverge.Vi 
er så heldige at Asbjørn forsetter 
som kirketjener ved Veikåker og 
som "kirkegårdskonsulent". Vi 
ønsker ham mange gode år som 
pensjonist! TNG

 

 
 
 

TAKK TIL AVTROPPENDE MENIGHETSRÅD! 
Fra venstre: Asbjørn Sønsteby, Ole Raaen, Sara Marit Riis, Gerd Fossen, Truls N. Glesne, Therese H. Riis, 

Inger Jokerud, Aase Ørpen, Kjersti Skjauff og Nils Christian Skjauff.
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               NYTT MENIGHETSRÅD        
 
 

Og her er vårt nye menighetsråd / fellesråd 
som trådte i funksjon fra 1. jan 06: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre, 1. rekke: Truls N. Glesne (kirkeverge), Aase S. Ørpen (leder),  Magnus S. Nilsen 
(nestleder). 2. rekke: Inger Merete Bjerkerud, Sara Marit Riis, Inger M. Foslien. Bakerst: Nils 

Christian Skjauff (sogneprest), Truls O. Bjerkerud, Terje Stensrud, Tor Fretland. 
 

Det nye menighetsrådet hadde sitt første møte i februar, og Menighetsbladet fikk 
komme og hilse på. På spørsmål om hvilke tanker de gjør seg ved starten av sin 
oppgave, svarer de: 
- Det er en utfordring å knytte tro til den moderne og materialistiske tida vi lever 
i. 
- Det er viktig å inkludere flere i menighetens liv, - gi samhørighet og fellesskap! 
Det er ikke lett å få utført alt en har lyst til, - men "Veien blir til mens vi går." 
- Jeg ble overraska over å bli spurt, og synes det blir interessant å følge 
spennende saker innen kirken fram-over. F.eks. to kirkejubileer her   � 
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               NYTT MENIGHETSRÅD        
 
Forts. fra s. 5: 
 

i bygda, forholdet mellom stat og 
kirke, og trosopplæringsreformen. 
- Større deltakelse i gudstjenestene, 
slik at vi kan ha en folkekirke med 
et bredt  spekter. 
- Det er viktig å vedlikeholde våre 
kirkebygg. 
 
 

 
- Vi er som et kommunestyre for 
våre kirker, og vi har en "rådmann" - 
nemlig kirkevergen. 
 

Vi ønsker det nye menighetsrådet 
velkommen til å arbeide med alle 
disse - og sikkert enda flere - 
oppgaver!  LYKKE TIL! 

SHS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          MENIGHETENS ÅRSMELDING        
 
 
 
 

Hvert år lages det en årsmelding fra menigheten som blir lagt fram på 
menighetens årsmøte. Den blir også sendt inn til biskopen. Her er et lite utdrag 
av årsmeldingen for 2005: 
 
MENIGHETSRÅDET 

 

Menighetsrådet har hatt 8 møter og behandlet 53 saker i løpet av 2005. I tillegg 
har arbeidsutvalget hatt flere møter for å forberede/følge opp saker for 
fellesrådet /menighetsrådet. Et av møtene var konstituering av det nye rådet.  
 

Av større saker som er behandlet kan nevnes: 
 

 - Fasteaksjonen 2005. 
 - Praktisk tilrettelegging av forhold rundt årets konfirmantkull inkl.    
   konfirmantweekend. 
 - Medarbeiderfest. 
 - Vedlikehold. Det største prosjektet er forberedelse av nytt tak på  
    Olberg kirke.  
 - Menighetsrådsvalg. 
 - Ansettelse av ny kirkegårdsarbeider og kirketjener. 
 
GUDSTJENESTER 
 

Det er avholdt 82 gudstjenester med til sammen  3777 tilstede (inkl. Krylling-
heimen).  Øvrige gudstjenester: 3 med i alt 158 tilstede.  Nattverdgjester totalt: 
504. Øvrige tall:  26 døpte, 20 vielser, 29 konfirmanter og 26 døde. 
Innkommet i kollekt kr. 59.101,-  herav til egen virksomhet kr 27.212,-. 

TNG 
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  AVTROPPENDE KIRKEGÅRDSARBEIDER        
 

Blir pensjonist: 
ASBJØRN SØNSTEBY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asbjørn og Ingvild Sønsteby på avlsutnings-
festen i januar. 

 
     Asbjørn Sønsteby slutter nå som 
kirkegårdsarbeider og kirketjener, og 
skal nyte pensjonistens tilværelse.  
     Asbjørn  ….. som uten skrål eller 
synlig stress ordner i stand før og etter 
alle gudstjenester, som gleder oss 
andre med blåveisbuketter på tidlige 
vårsøndager, og fyller vasene med rikt 
blomsterflor hele sommeren… Han har 
vært knyttet til kirkene våre i 40 år 
gjennom arbeid av mange slag. 
- Hvordan startet din  interesse for det 
vakre, og for  kirkene, Asbjørn?   
- Jeg vokste opp i gårdsmiljø sammen 
med alt som vokser og gror. Foreldre-
nes kristne ståsted var en del av 

 
oppveksten min. Mor ledet misjonsfore-  
ning lenge. Far var søndagsskolelærer i 
Ørpenkroken og klokker i Veikåker. 
- Har ikke du også vært søndags-
skolelærer? 
- Jo. Solveig Bilstad og jeg samarbeidet 
om dette i omtrent 20 år.  Som 
kirkegårdsarbeider har jeg vært ansatt 
siden 1989.  
- Ta et tilbakeblikk nå, og si litt om 
hvordan det har vært! 
- Det har vært et privilegium å få være 
med å forberede og delta i guds-
tjenestene. Jeg har opplevd godt 
samarbeid med både sokneprestene, 
organistene og med Truls kirkeverge. 
- Men utearbeidet kan vel i blant ha 
vært slitsomt? 
- Arbeidet med gravene var selvsagt 
slitsomt den tida det bare var hakke og 
spade. Men i mi tid har det for det 
meste vært hjelp av maskin. Noen sier 
de synes det må være stusslig å 
arbeide med graver. Men jeg har alltid 
sett på dette som en siste tjeneste jeg 
gjør for den som jeg lager graven til. 
- Blir det rart å slutte? 
- Jeg synes det skal bli godt og, men 
jeg vil savne all kontakt jeg har hatt med 
folk som kommer for å stelle på gravene 
til sine kjære, avslutter Asbjørn. 
 

Stor takk for trofast innsats, 
Asbjørn! 
 

SHS

7 
 



 
      Per Olav Riis står i "startgropa" 
som kirkegårdsarbeider. Første mars 
overtar han arbeidet etter Asbjørn 
Sønsteby, som går av for alders-
grensa.  I samtale med Per Olav, 
avdekkes fort at han er glad for og 
spent på den nye jobben. Men han 
understreker også følgende: 
    - Jeg har absolutt hatt en bra jobb 
fram til dette skiftet. Jeg har fått møte 
mange mennesker,  og har sam-
arbeidet med mange. Jeg har vært  
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i jobb, skole og fritid, ser jeg fram til å 
ha mer stabil anledning til familieliv 
med dem. 
….Og kona Therese, som vi kjenner 
som aktiv leder i siste menighetsråds
periode, og som akkurat har skjenket 
opp i tekoppen, nikker og sier at hun 
også gleder seg over dette. Jenten
Sunniva og Aurora iler til sine rom og 
leksearbeid, men har så vidt tid til å 
fortelle om alle sine aktiviteter. Jeg 
skjønner derfor veldig godt det 
foreldrene nettopp sa. 
- Per Olav, du er utdannet agronom, 
hva betyr det i sammenheng med ny 
jobb? 
- Jeg vil vel få mer bruk for min 
interesse for det som gror og skal se 
velstelt og bra ut nå. Jeg har egentlig 
alltid hatt interesse for slikt. Og min 
interesse for maskiner og vedlikehold 
vil det nok også bli bruk for. Jeg har 
mye erfaring med det både fra job
jeg har hatt og fra det jeg driver med 
her på fritid. 
- Din fleksibilitet vil det sikkert også 
bli bruk for?                              
 
 

 

 
 

 

 



i kirka, skal vi møte opp for å høre 
om du får til ringinga!!!” 
                                                                      SHS                 

          LYKKE TIL i den nye jobben, 
                                                                                          Per Olav!
 
 

             NMS MISJONSFORENING 
 

Misjonsvennene 

 

har møter i OLBERG KIRKESTUE på følgende datoer i vårhalvåret  
(alle er på tirsdager mellom klokka 18 og 21): 
 

14. mars – 18. april – 9. mai – 13. juni. 
 

På møtet den 14. februar var Japan-misjonær Inger Marie Andersen på besøk. Hun 
fortalte og viste bilder fra sin opplevelse av Japan og holdt en samtale-andakt om 
glede. Hun er utdannet teolog og er dette året i Norge og driver barne- og 
ungdomsarbeid. I denne sammenheng var hun også engasjert av soknepresten til å 
delta i en time i konfirmant-undervisningen. 
 

Utlodningen fra før jul, med dokkegarderobe og vogge, samt en del andre gevinster, 
ble trukket den 27. november og gav misjonen en nettoinntekt på 
 kr. 15065,-. Dette synes vi er et veldig hyggelig resultat, og takker alle som støttet. Vi 
ligger godt an med neste dokkegarderobe og andre gevinster! Vi ønsker derfor 
velkommen til nye vinnersjanser inn mot jul igjen! Da har vi fått tips om at vi også bør 
ha en loddbok med "gutte-ting". Skal bli! 
             SHS   

 
 
 
 



12.02.06:   Martin Hovde Skinnes 
 

Veikåker kapell: 
20.11.05:   Sander Jokerud 
26.11.05:   Agathe Syrdal Rødberg 

 
 

Olberg kirke: 
19.01.06:   Gudrun Haugen
 

Nedre Eiker kapell: 
10.12.05:   Gjertrud Ivesdal
 
 

 

 

        Denne salmen  
    er jeg glad i! 
 
 

            Marit Gjendem, Krøderen, 
            velger seg denne salmen: 
  

    Deilig er jorden, prektig er Guds himmel,  
    skjønn er sjelenes pilgrimsgang! 
    Gjennom de fagre riker på jorden 
    går vi til paradis med sang. 
 

Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge  slekters gang; 
aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang.

 

Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det 
lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!
 



 
 
 
 
 

                                                                                      Amalie Bergstrøm ble døpt i Glesne
               kapell søndag 4. des. 05.
   Martin Hovde Skinnes ble døpt i Glesne 
   kapell søndag 12. feb. 06. Her bæres  
   han av pappa, Steinar Skinnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sindre Glesne ble døpt i Glesne        Bjørnar Øverli ble døpt i Glesne kapell
     søndag 4. des. 05.         søndag 22. jan 06. Her bæres han av
           storesøster Helene. 
 
 

             Var ikke Menighetsbladet der da ditt barn ble døpt? Dere tok sikkert bilder selv?      
             Vi tar gjerne i mot bilder av dåpsbarn. Send dem til V. H. Buhagen, Briskåsen 12, 
             3535 Krøderen, eller på mail til vigdis@varts.no. Takk for hjelpen!
 



Olberg kirke kl. 11   
 

Skjærtorsdag 13.04:  Joh 13,1-15 

Kryllingheimen kl. 16 
Veikåker kapell kl. 19  
  

Langfredag 14.04:  Mark 14,26 - 15,37 

Olberg kirke kl. 19 
 

1. påskedag 16.04:  Joh 20,1-10 

Olberg kirke kl. 11  
 

2. påskedag 17.04:   Joh 20,11-18 

Glesne kapell kl. 11  
 

Søn 23.04:  Salme 116,1-9 

Haglebu fjellkirke kl. 11  
Konfirmantweekend 
 

Søn 30.04:  Joh 21,15-19 

Olberg kirke kl. 11   
Familiegudstjeneste 
 

Søn 07.05:   Joh 14,1-11 

Veikåker kapell kl. 11 
 

Søn 14.05:  Joh 15,10-17 
Ingen gudstjeneste. 
 

17. mai:  Joh 12,35-36 

Olberg kirke kl. 11 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. pinsedag 04.06:  Joh 14,15

Olberg kirke kl. 11  Høytidsgudstjeneste
 

2. pinsedag 05.06:   Apg 2,42

Veikåker kapell kl. 17 
 

Søn 11.06:   Matt 28,16-20

Olberg kirke kl. 11 
KONFIRMASJON 
 

Søn 18.06:   Fork 12,1-7 

Glesne kapell kl. 11 
 

Søn 25.06:    Luk 19,1-10 

Veikåker kapell kl. 11 
 

Søn 02.07:    Luk 15,11-32 

Olberg kirke kl. 11 
 

Søn 09.07:    Joh 8,2-11 
Ferieavvikling - se avisens gudstjenesteliste.
 

Søn 16.07:    1.Kor 12,27-31

Glesne kapell kl. 11 
 

Søn 23.07:    Matt 16,24-27

Veikåker kapell kl. 11 
 

Lør 29.07:    Matt 20,25-28 

Olsokmarkering - se avisen.
 

Søn 06.08:    Matt 7,21-29 

Glesne kapell kl. 11   
 
 

                     Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester! 
                                         Velkommen til kirke og kirkestue! 
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