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SOMMER 2006 
 

Hei, og god sommer, sier Jonas 
Bergerud. Han ble døpt i Glesne 

kapell den 19. mars. Det er bilde av 
flere dåpsbarn på side 11.  

Velkommen inn i bladet vårt! 
 



   Prestens penn                

                                     
"Morgendagens Kirke" 

 
         I Guds mangfoldige og spennende verden har menneskene på tross av 
alle ulikheter, veldig mye felles. Alle er vi sammen om livets gave, om det å 
være betrodd levetid på Skaperens jord. Vi er sammen om utfordringen til å 
bygge gode fellesskap og relasjoner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
         Kirken er ikke først og fremst en bygning, men et fellesskap. Et felles- 
skap der mangfoldet er stort. Et fellesskap der hver enkelt er en berikelse.     
         Hva binder kirkens fellesskap sammen? Først og fremst dette at vi alle 
har fått del i dåpens gave. Gud har møtt oss med noe han ser vi trenger. Vi har 
Kristus felles. Arne E. Sæter har skrevet en kjempefin salme som vi finner på 
nr. 693 i salmeboka.  I første strofe heter det : 
 

  ”Midt i vår verden, her hvor vi bor,  
  står et bygg som et tegn på vår tro. 
  Lyset og mørket, himmel og jord, 
  møtes her i en levende bro.” 

 

Og i siste strofe i den sammen salmen heter det: 

 

  ”Vi er hans kirke, 
  vi er det bygg 
  som han reiser på ny og på ny!” 

 

         Den norske kirke foretar nå og i årene fremover mange viktige veivalg. 
Hvordan vil morgendagens kirke se ut her hos oss? Vi får nå en helt ny bibel-
oversettelse. Det utarbeides nye og berikende liturgier med stor åpenhet for 
medvirkning fra menighetsmedlemmene. Den lokale gudstjeneste vil i frem-
tiden bli mer og mer et fellesskapsarbeid både når det gjelder planlegging og 
gjennomføring. Dette åpner for større engasjement og involvering. 
         Kirken er i full gang med å styrke dåpsopplæringen. For kirken er av Gud 
selv blitt betrodd et hellig ansvar for alle døpte. Utfordringen er stor. Hvordan 
kan vi være kirke på en slik måte at barn og unge erfarer Guds kjærlighet og 
kjenner seg hjemme og verdifulle i kirkens fellesskap? Det mange har fått 
øynene opp for, er at barne- og ungdomsarbeidet i menighetene må styrkes 
over hele landet vårt. Skal Kristus-tro få være en verdifull livsbagasje også i 
fremtiden, må barn og unge gis gode arenaer der bibelens utfordringer kan 
møte dem. Vi må gi de unge muligheter til å bli kjent med Jesus !   
         Andre viktig spørsmål Den norske kirke nå er opptatt av, er hvilken 
tilknytning folkekirken vår i fremtiden bør ha til statsmakten. Det har 
menighetsrådene over hele landet nå fått i oppgave å uttale seg om.  
 
             fortsetter nederst neste side �  
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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: 
««GreetingLine»» 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 

 
 

 

 

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 
 
 
 

Dåpskluter 
Menighetsrådet har gjort vedtak om å innføre 
skikken med dåpskluter i vårt prestegjeld. Dette er 
håndbroderte kluter som brukes til å tørke barnets 
hode ved dåpen, og som barnet så får med seg til 
odel og eie. Les mer om dåpsklutene på s. 7. 
 
Olsok 
I år prøver vi noe nytt. Olsokarrangementet vårt 
legges til Villa Fridheim. I skrivende stund er ikke 
alle brikker på plass, men vi satser på fint vær, og 
friluftsgudstjeneste kl. 18. Ta med stol å sitte på. 
Se i lokalavisen for nærmere informasjon. 

 
 
 
 
 
 

Menighetsbladet på nett 
Menighetsbladet er lagt ut på nettet, du finner  
det på Krødsherad kommunens hjemmeside, 
www.krodsherad.kommune.no . Det er planer om å 
få laget en egen nettside for Krødsherad menighet. 
Vi kommer tilbake med mer informasjon om det 
etter hvert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. fra s. 2: 

 
 

Kirken er Jesu egen verdensvide oppfinnelse. 
Kirken blir synlig der mennesker samles om Kristi 
ord og Kristi gaver. Kirken kommer altså  til uttrykk 
lokalt. Det betyr at ditt engasjement og din omsorg 
for fellesskapet tillegges stor vekt! 

Vennlig hilsen 
Nils Christian Skjauff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NESTE  NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut ca  22. sept. 2006.  Frist for stoff: 1. sept 06. 
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                    VI OVER 60 …        
 

 

 
 

 
 
 
 

VASSGRAUT og någgå attåt 
 

     - Det var hyggelig at så mange fant vegen til 
eldretreffet vårt på kirkestua. Dugurd fekk de  
sist vi hadde treff, og det skal det bli i dag og, 
med vassgraut tå ekte Skjåkmjøl, sa Aase Ørpen  
i velkomsten sin en onsdags formiddag sist i 
april. Vi som hadde gått forbi matbordet, hadde 
allerede konstatert at det var langt meir enn 
vassgraut: All slags godt av brødmat og pålegg. 
Soknepresten vår gav oss vårens bibelske 
gullkorn etter at vi hadde stemt i med vår 
folkeskolesang "Syng i stille morgonstunder". 
Han minnet om viktigheten av å ta tid til å lytte 
på det nye under som kommer igjen og igjen i 
denne herlige årstid og viser oss Guds ustoppe-
lige omsorg: Fuglenes kvitter og elleville glede. 
Presten lot den åtte gram lette løvsangeren være      Margit Glesne           
talens midtpunkt både gjennom ord, bilde og opptak av dens spesielle sang. 
Det var lett og naturlig og fortsette med sangen "Å vesle lerka …. ho hev det so at 

finn ho ein tuvetopp fri for snjo…" Men 
sannelig, det hadde Asbjørn funnet også. For 
på alle bord sto søte buketter med blåveis. Til 
og med en kurv med hvitveis kunne vi se på 
matbordet!  Vi kunne bare fortsette å nyte 
samværet ved å lytte til frisk og godt sam-spilt 
musikk ved Tatiana og Truls som med 
firhendig spill på piano gledet og imponerte 
oss. Etter  mye god mat og enda mer hyggelig 
prat rundt bordene, ble det mer allsang, 
loddsalg med munter trekning, og avslutning 
nærmet seg. Det gjorde Aase med et dikt av 
Margit Lappegard : Noko vil alltid lysa. 
- Dette var da så koselig, var omkvedet da vi 
takket for oss. 

Mari Skinnes                                                                                   
SHS 
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                    DÅPSOPPLÆRING        
 

Bibelbøker til 5. klassinger 
 

Siste søndag i april 
var  5. klassingene 
invitert til kirke for  
å få sin bibelbok fra 
menigheten. 
Bøkene ble delt ut 
under familieguds-
tjenesten i Olberg  
kirke. Soknepresten 
vår holdt en fin tale 
der han viste bilder, 
og samtalte med 
barna som satt i 
kirkebenkene. 
Uheldigvis kolliderte 
dagen med fotball-
turnering for denne 
aldresgruppen, så 
det var mange som 
var forhindret fra å 
komme. Men - når 
barna ikke kan 
komme selv, så kan 
foreldre eller beste-
foreldre hente bok 
for barna sine, - og 
det var det flere 
som gjorde.                                                                                vh 
 
 
 

   SØNDAGSSKOLEN 
   
  Søndagsskolen tok sommerferie tidlig i år. Det har ikke 
vært barn på søndagsskolen siden oktober 05, og det er planer om å 
legge om på programmet. I neste nummer av bladet  blir det mer 
informasjon om hva som skjer videre med søndagsskolen. 
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               KONFIRMANTENE VÅRE        
 

 Konfirmantenes fasteaksjon 2006   
 

 
 

 
 

Resultatet av årets fasteaksjon ble kr. 24 677,50 i vår menighet.    
  Det er ny rekord! Takk til konfirmantene, foreldrene og ikke    
 minst den store givergleden blant  kryllingene. Pengene er    
   sendt til Kirkens Nødhjelp. 
 

   Konfirmantene har også hatt en flaskeinnsamling på gang 
gjennom konfirmantåret. Den har innbragt over 1600 kr. til Menighetens 
misjonsprosjekt på Madagaskar.  Dette er nok til å gi en elev plass på døveskolen 
i 1 ½ år. Flott innsats, konfirmanter! 
 
Konfirmantweekenden på Haglebu. 

 
 
 

Årets konfirmantweekend var på Haglebu helgen 22.- 23. april. Det ble en 
fin helg, og vi retter en stor takk til alle som bidro for å gjøre turen til en 
fin opplevelse for konfirmantene våre.  
 

Konfirmanter i Krødsherad søndag 11. juni 06: 
 

Bjerkerud, Viel 
Bjøre, Marthe 
Brekka, Liv 
Bråthen Glenn Rudsødegård 
Bøhler, Tine Walbækken 
Dyrhovd, Kristine Røssum 
Glesne, Tor Gunnar 
Glienke, Juliane 
Langlien, Haakon 
Nilsen, Haakon Andrè 
Olsen, Kine Marie 
Persbråthen, Carina 

Rishovd, Aleksander Lehne 
Skagen, May Linn 
Skare, Kim Andre Fuglesang 
Skaseth, Eirik 
Skinnes, Knut 
Solum, Sondre 
Stølevik, Anne Marit 
Sundt, Kristoffer Ørpen 
Talmo, Janne Maria Eriksen 
Vestland, Marita Renee 
Ødegård, Mari Johanne 
Aalton, Andreas Nøbben 

 
 

  Vi takker konfirmantene for et fint konfirmantår! 
  GRATULERER MED DAGEN den 11. juni!  
  Vi håper dere alle får en god og minnerik dag! 
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 NY TRADISJON INNFØRES        
 
DÅPSKLUTER 
 
En dåpsklut er et lite stykke forseggjort håndarbeid (32x32 cm) i hvitt stoff med 
hullsøm i kant og korsting i mørk grønt som viser kirkens navn, kristogram, 
dåpsbarnets navn og dåpsdato ( se bildet). Barnets hode blir tørket med kluten 
ved dåpshandlingen. Menighetsrådet har sagt at det er hyggelig om det kunne 
få gi alle dåpsbarna våre et slikt minne. Det er bestemt at det innføres fra 1. 
oktober i høst forutsatt at vi greier å finne brodèrvillige damer innen 
1.september. 

 

Kan du tenke deg å være med på 
dugnads-brodering? Det er veldig 

moro... og ikke veldig vanskelig. 
Hører jeg fra deg på tlf. 32147454?         

                                                      
Synnøve Hegge Sæta 

 
 
Kristogram (P med x over) er et 
monogram formet av de to første 
bokstavene i ordet KRISTUS. 
 
 

 

 

NMS MISJONSFORENING 
 

Misjonsvennene 
 

har møter i OLBERG KIRKESTUE på følgende datoer i høsthalvåret: 
 
 
 

22. august – 12. september – 10. oktober – 7. november – 5. desember. 
 
 
 
 

Alle møtene er på tirsdager mellom kl 18 og 21.  Kjernetid for misjonssaker er  
kl. 19 til 20. Utover dette tidspunkt arbeides det med gevinster til høstens lotteri 
som går i oktober og november med trekning sist i november. Det blir lodd å få 
kjøpt på"guttebok" (elektrisk bil o. a.), "jentebok" (dokke med rikelig tilbehør) og 
ei "alt-mulig-bok" for alle aldre.                                                                  SHS  
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PÅSKEVANDRING 
 

Påskevandring med barn i kirkene 
 

1.- 4. klasse ved begge skolene våre fikk med seg en opplevelse før 
påske som på en konkret måte presenterte påskefortellingen. På 
forhånd hadde elevene øvd på sanger og laget påskeliljer som de 
brukte undervegs i dramatiseringen. Bare se på bildene hvordan 
elevene fra 1. og 2.kl. ved Krøderen skole fikk høre og selv delta i 
Nils Christians barnevennlige framstilling i Glesne kapell. 
 

 
1. Presten starter med å forteller litt 
fra Jesu liv, mens barna lytter og 
ser på bilder.   �  

 
 

 

2. Så begynner fortellngen om Jesu 
påske. Barna får være med og 
dramatisere. Palmesøndag: Barna  
går i "gatene" med greiner og roper. �                         
 
 

 
 

 

 

 
3. Skjærtorsdag og 
måltidet: 
Barna sitter på kne rundt 
dekket bord, og presten 
forteller om Jesu måltid 
med disiplene. De får 
smake på druer og brød. 
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PÅSKEVANDRING   forts. 
 
4. Men før måltidet måtte støvete 
føtter vaskes, forteller NilsChristian. 
Her går han rundt bordet og "liksom-
vasker" alle føttene.                            
 

 

Så fortalte han om Jesus som ba og 
strevde i Getsemane hage, og om 
disiplene som sovnet. Barna fikk 
legge seg ned i "Getsemane" (under 
prekestolen) og sove litt. 
 

5. Og så kommer 
langfredag. Alt er mørkt  
og trist i Jesu liv: Svarte 
tepper legges på alteret 
som symbol……     � 
 
… og barna fikk lytte til litt sørgmodig musikk som Tatjana spilte. 

 
 
6. Men påskemorgen 
er Jesus 
oppstandelsesdag. 
Sorgen må vike, og 
gleden bryter fram: 
Barna fjerner de 
svarte teppene, og 
alle går forbi alteret 
og legger sine 
selvlagde påskeliljer i 
gult og grønt på 
alteret.                  
                            SHS 
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           SLEKTERS GANG
 
DØPTE: 
 

Olberg kirke: 
05.03.06:   Oscar Samnøy Moen 
05.03.06:   Kari Ask Nore 
09.04.06:   Vilde Sæta Johnsen 
 

Glesne kapell:  
19.03.06:   Jonas Bergerud 
19.03.06:   Rikke Kristensen 
17.04.06:   Dina Leona Johansen Øen 
 

Veikåker kapell: 
12.03.06:   Marita Rimejordet Ekra 
02.04.06:   Anja Bentehaugen 
 

 
 

VIGDE: 
Ingen vigde i perioden. 
 
DØDE: 
 

Olberg kirke: 
25.04.06:   Kristine Johansen 
26.04.06:   Ingeborg O. Snersrud 
 

Glesne kapell: 
27.02.06:   Nils T. Glesne 
06.04.06:   Harald Haraldssøn Engen 
 

 

       Denne salmen er jeg glad i! 
 
 

            Svein Karlsen, Glesnemoen, 
            velger seg denne salmen: 
  

   Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn  
   skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans, 
   Herren vår Gud vil vi takke. 
 
   Herre, vi takker deg, Herre vi priser deg, 
   Herre, vi synger ditt hellige navn! 
 
   Jesus, Guds sønn, død på et kors for alle, for oss 
   lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. 
   Herren vår Gud vil vi takke. 
 
   Ånden vår trøst, levende, varm og hellig og sterk, 
   taler om Gud.  Bærer oss frem dag etter dag, 
   Herren vår Gud vil vi takke. 
                                                                                                                                       Norsk Salmebok nr. 943     
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DÅPSBARNA VÅRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

 
Rikke Kristensen  ble døpt i Glesne   Jonas Bergerud ble døpt i 
kapell søndag 19. mars 06.   Glesne søndag 19. mars 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilde Sæta Johnsen ble døpt i Olberg       Dina Leona Johansen Øen ble døpt 
kirke Palmesøndag, den 9. april 06.       i Glesne kapell søndag 17. april 06. 
 
 
 

             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! 
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Returadr: Ole  Raaen, 3535 KRØDEREN
 

GUDSTJENESTER I KRØDSHERAD  

 
 

Søn 28.05:    Joh 17,9-17 

Olberg kirke kl. 18  
Samtalegudtjeneste med konfirmantene. 
 

1. pinsedag 04.06:  Joh 14,15-21 
Olberg kirke kl. 11  Høytidsgudstjeneste 
 

2. pinsedag 05.06:   Apg 2,42-47 

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 
 

Søn 13.08:  Luk 12,42-48  

Veikåker kapell kl. 11 
 

Søn 20.08:   Joh 6,66-69 

Olberg kirke kl. 11 
 
 
 

 

Søn 27.08:   Luk 9, 57-62 

Glesne kapell kl. 11 
 

Søn 03.09:   Matt 12,33-37 

Veikåker kapell kl. 11   
 

Søn 10.09:  Matt 5,43-48 

Olberg kirke kl. 11. 
Konfirmantpresentasjon. 

Høsttakkefest. Besøk av Svindal barne- 

og ungdomskantori. 
  

Søn 17.09:  Joh 5,1-15 

Glesne kapell kl. 11 
 

Søn 24.09:  Luk 10,38-42 

Olberg kirke kl. 11  
 

Søn 01.10:   Job 19,25-27 

Veikåker kapell kl. 11  
 

Søn 08.10:  Joh 8,31-36 

Olberg kirke kl. 11  
Konfirmantjubileum 
 

Søn 15.10:  Mark 10,17-27 

Glesne kapell kl. 11   
 

Søn 22.10:   Hebr. 11,1-4 og 7-10 

Olberg kirke kl. 11 Familiegudstjeneste. 
 

Søn 29.10:  Luk 13,23-30 

Veikåker kapell kl. 11.  
Bots- og bededag. 
 

Søn 05.11:  Hebr 12,1-3 

Olberg kirke kl. 11 
Allehelgensgudstjeneste. 
 

Søn 12.11:  Matt 18,15-20 

Glesne kapell kl. 11   
 

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