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HØST 2006 
Kanskje du har vært i moltemyra 

eller i bærskogen i høst? Da har du 
sikkert opplevd noen av de livets 

undere som du kan lese om på side 2. 
Videre i bladet er det også mye fint å 

lese! Velkommen inn i bladet! 
 



   Prestens penn                
                               

                   

 Hverdagsmirakler 
 

Fra vinduet der jeg bor kan jeg både se og høre 
hundrevis, ja tusenvis av biler suse forbi på riks-

vegen. Å ha egen bil gir stor personlig frihet. Ikke     
rart at bilen er en av menneskehetens mest populære 

oppfinnelser. Men livet består jo i mer enn bare å øke  
          farten på det. Er det slik at jo mer lettvint vi får det, med alle 
slags  tekniske nyvinninger, jo mindre tid får vi også ? 
 Det er blitt så moderne å ha det travelt, helst fryktelig travelt. Glemmer 
vi hverandre i travelheten? Sjåførene i bilene som suser av gårde på hoved-
fartsåren gjennom bygda vår, ser nok at landskapet er vakkert. Men de fleste 
hverdagsmirakler haster vi nok altfor ofte forbi. 
 Ordet mirakel kommer av det latinske ordet ”miraculum”  som betyr 
”noe vakkert som har blitt gitt oss av Gud.” Bare i en halvmeters vegkant er det 
mer enn nok å undre seg over. Markblomstenes forgjengelige prakt ser vi nok. 
Men ikke at en enkelt edderkopptråd består av tre hundre enkelttråder. Ei lita 
bie kan vi både høre og se, men ikke at den  flyr med fire hundre vingeslag i 
minuttet. Travelheten fratar oss ofte bevisstheten om vår åndsside. Vi er alle 
skapt med evne til å kommunisere med noe større utenfor oss selv. 
 Å være menneske er også å kunne registrere hverdagsmirakler og å 
takke for dem! Salme 104 i det gamle testamentet er en fin salme å lese når vi 
er blir litt fartsblinde i livet. Den som leser denne salmen i midten av Bibel-
boken, må gi salmisten rett:  
 

”Herre, hvor mange dine gjerninger er! Og alle har du gjort med visdom; jorden 
er full av det du har skapt!”  ( Salme 104 v 24 ) 
 

 Nå er det løvfallstid. Etter en varm og fin sommer har vi nå gyllen høst. 
De fargerike soloppganger og solnedganger rammer inn dagene. I dagslyset 
ser vi de sterke høstfargene i den klare luften. Bladene som faller i høstvinden 
minner oss om at hver dag vi får, er en så flott gave at giveren fortjener at vi 
stanser opp og sier takk. For-fatteren av Salme 104 undrer seg over hverdags-
miraklene og sier:  
 

”Jeg vil synge for Herren hele livet og prise min Gud så lenge jeg er til!” 
 

 En må skynde seg langsomt. En må innstille hjertet på Guds 
bølgelengde. En må finne hvilepulsen midt i travelheten om det skal skje!        

      
     Vennlig hilsen 
     Nils Christian Skjauff  
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Trykk: KG-Trykk, 3535 Krøderen 

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 
 

VANDREGUDSTJENESTE  
I  VEIKÅKER 
Søndag 19. november kl. 19 kan du være med på 
en spesiell kirkeopplevelse i Veikåker kapell. 
Temaet blir "Noen må våke i verdens natt". Rundt 
i kirkerommet blir det stasjoner som du får 
anledning å gå rundt til i løpet av gudstjenesten.  
 Du vil møte impulser fra den ortodokse kirke, få 
høre russisk musikk, og diverse sang- og musikk-
krefter vil delta. Alle er velkommen til å bli med! 
 

OLBERG KIRKE 
Som mange av dere har sett har Olberg kirke fått 
nytt tak i løpet sommeren. Det forrige menighets-
rådet / fellesrådet vedtok å foreta denne invester-
ingen. Det er lagt ny teglstein og foretatt 
utbedring av råteskader. Takk til dyktige 
håndverkere! Kirken har nå et bra tak som vil 
vare i lang tid framover. 
 
STAT - KIRKE 
Krødsherad menighetsråd/fellesråd skal i 
likhet med andre råd komme med en uttalelse 
om forholdet stat-kirke. Det såkalte Gjønnes-
utvalget har vært i virksomhet fra 2003 og 
har kommet med en utredning nå i 2006. Det 
er skissert tre modeller for en framtidig kirke. 
Spørsmål som finansiering, gravferds-
forvaltning og eiendomsrett er viktige 
punkter som blir belyst. Foreløpig uttalelse til 
bispe-dømmerådet og kirkerådet skal være 
klar denne høsten. Dette blir en viktig sak på 
høstens kirkemøte. 
 

 
 
 
 
 
 

NESTE  NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut ca  15. des. 2006.  Frist for stoff: 20. nov. 06. 
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       HILSEN FRA KIRKESTABEN     
 

                             STABSTUR 
 

Det er viktig å arbeide.  Men det er også viktig å hvile. I blant kan det 
være godt for et arbeidslag å få hvile sammen. En mandag i august 
dro kirkestaben vår på tur, - en tur til rekreasjon og bygging av felles-
skap. Truls kirkeverge forteller, og Nils Christian sogneprest tok bilde 
med kameraet på den nye mobilen sin: 
 
 
 

Vår kirkestab var på fjelltur til Østensetra  
7. august. Asbjørn Sønsteby var turleder og 
kjentmann. Været var vekslende, vi kom våte 
tilbake til seterbua. Det gjorde ingenting, for 
inne var det godt og varmt. Alle bidrog til at vi 
hadde en fin dag. Per Olav var kokk, og Truls 
kaffekoker. Vi må heller ikke glemme vår 
dyktige "oppvaskmaskin", Tatiana og Synnøve. 
Takk for en fin tur! 

 

 
 

           NMS MISJONSFORENING 
 

Misjonsvennene 
 

fortsetter sine møter i OLBERG KIRKESTUE  på følgende datoer:   
 

     12. sept. - 10. okt. - 7. nov. – 5. des. 
 
Møtene starter kl. 18. Vi støtter misjons-
arbeidet også i år med å forberede 
utlodning første søndag i advent. 
Trekningen blir den 3. des. i Olberg 
kirkestue etter familiegudstjenesten 
kl.11. Lodd kan du kjøpe i oktober og 
november så fort du treffer på en av 
disse på kirkekaffe, på butikkene eller 
privat: Åse Ørpen, Ingvild Sønsteby, 
Kjersti Skjauff, Jorunn Slevikmoen eller 
Synnøve Hegge Sæta.                SHS                        
        Dokke og bil til utlodningen er klar! 
4 



                    MISJON        
 

       Brev fra Madagaskar 
                                                                                                                  
 

            De fleste kjenner nok   
      til at menigheten gir penger til  
      utdanning for døve barn på en  
      døveskole på Madagaskar. Vi  
      betaler for tre elever hvert  
      skoleår. Vi har også nevnt før  
      at konfirmantene hvert år gir et  
      betydelig bidrag med sin  
      flaskeinnsamling.  

 
 
 
 
 

       I mai laget flere barn  
      ved Noresund skole / SFO fine              
             Fra klasserommet ved døveskolen  tegninger til døveskolen. Disse      
      ble sendt med en misjonær  
      som reiste dit i juni. Ett av  
      barna skrev også et lite brev  
      som en lærer oversatte til  
      engelsk.  

 
 
 
 
 

               Disse brevene ble  
      veldig godt  mottatt.  Vi kan   
      nå glede oss over å ha mottatt  
      mange bilder og hyggelig brev  
      fra rektor ved døveskolen.  
      Bildene viser bl.a. barna i leik,  
      foreldre som kurser seg i å  
      lære døvespråket så de kan      
 Foreldre på kurs på døveskolen  kommunisere med sine døve     
                                        barn, m.m.  

 
 
 
 

       Jeg vil i løpet   
      av høsten møte opp på   
      skolene våre så barna kan få  
      se og høre hvem de har gledet  
      med sine brev.                      
 
 
 
 
 

       Så lages det         
      kanskje en ny sending   
      til Madagaskar? 

SHS                         
 Elever ved døveskolen 
                                             

Vi har gjort vårt beste, men bildekvaliteten flere steder i dette bladet kunne 
likevel ikke bli helt god. Vi beklager!  Red. 
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INTERVJU 
 

 

En glad rektor…….. 
 

ODD HENNING 
BENTSEN 
... på full fart inn i sitt 11. år 
som rektor ved Krøderen  
barne- og ungdomsskole, nå 
med ny læreplan i henden og 
hodet fullt av ordninger som 
snart skal settes ut i skolelivet. 
 
- Gleder du deg, Odd Henning? 
Ikke et øyeblikk behøver jeg å  
vente på svaret: 
- Ja! Det er SÅ spennende og  
givende å arbeide med barn og  
ungdom. Det har gitt meg  
fantastisk mye. Jeg lærer noe 
hver dag i møte md dem. Jeg bestemte tidlig at jeg ville arbeide med mennesker. 
Jeg har ikke angret på  valget mitt. 
- Hvordan kan du lære hver dag, du som selv skal lære andre? 
- Vi voksne er så raske til å belære. Jeg har bestemt meg for at uansett når elever 
kommer med noe de har behov for å si, skal de få si det uten min belæring. Det er 
ikke sikkert jeg er eller blir enig med dem. Men det viktigste er å forstå det som 
ligger bakom utleveringene. Der kan jeg få noe å lære. 
 

- Bruker du mye tid på samtaler? 

- Ja. Men en løser aldri et problem på en ti minutters prat. Det jeg alltid har 
hevdet er at det er i hjemmet samtalene burde få mer plass. Det er de voksne 
hjemme som er de viktigste modellene. 
 

- Kommer du i tett kontakt med foreldre i dette arbeidet? 
- Lærere gjør jo det. Jeg opplever at mange foreldre synes rollen er både 
vanskelig og hektisk. Det er så mye ungene skal være med på i dag, det er så høyt 
tempo. Etter mitt syn er det viktig at foreldre hjelper barna sine å velge aktiviteter  
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"Det basale "Det basale "Det basale "Det basale 
til enhver til enhver til enhver til enhver 
tid er å tid er å tid er å tid er å bry bry bry bry 
seg om seg om seg om seg om 
hverandre, hverandre, hverandre, hverandre, 
vise vise vise vise 
kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet, 
føle gleden føle gleden føle gleden føle gleden 
ved å gi ved å gi ved å gi ved å gi 
omsorg og omsorg og omsorg og omsorg og 
være til være til være til være til 
stede."stede."stede."stede."    
    

Odd Henning Odd Henning Odd Henning Odd Henning 

BentsenBentsenBentsenBentsen    

             INTERVJU  forts. 
  
slik at de kan bli stabile medlemmer i noe og ikke vandre fra det  
ene til det andre. Men den uorganiserte tida sammen med 
foreldre gir også barn mye ubevisst læring. Det er minst like 
viktig som den organiserte. 
 

- Foreldrerolla har vel endra seg mye på de 22 åra du har 
vært i skolen? 

- Så avgjort. Det er ingen lett oppgave, men det basale og det 
essensielle til enhver tid er: Bry seg om hverandre, vise 
kjærlighet, føle gleden ved å gi omsorg og vise omsorg og 
være til stede. Foreldre tar seg ikke nok tid til å snakke med 
hverandre om det å være foreldre. Så fort vi skaffer oss hund, 
er det straks noen som råder oss til å gå på dressurkurs. Men 
hva når vi skaffer oss barn? 
 

- Er det noe du ser er viktigere i opplæringen nå enn før? 

- I dag som media er så utrolig lett tilgjengelig, er det meget 
viktig å øve fram kritisk evne, stille hvorfor-spørsmål. Her er 
det også viktig å tenke språkbruk og grensesetting. Jeg er så 
"gammeldags" at jeg legger vekt på at vi både skal hilse og 
takke. Det å trene seg i empati er også svært viktig i dag. 
 

- Har du tanker om framtida? 

- Jeg er opptatt av at ungdommen vår skal vende 
tilbake til bygda. Det er sunt å reise ut for å se litt 
forbi Kløftefoss og Flå. Men da er det summen av alle 
gode opplevelser her hjemme som får en til å komme 
tilbake, tror jeg. 
 
Odd Henning avslutter med å si at han alltid har hatt 
en klokkertro på at samvær gjennom leik er et 
verdifullt oppdragerverktøy. 
- Jeg håper å beholde leiken i meg til min 
lærergjerning er endt!! Da banker ei blid datter Kristin 
på ruta: "Kan du kjøre meg nå, pappa?" Med et ansikt 
som sprekker i smil, svarer han: Så herlig at noen har 
bruk for meg!! 

 

Og jeg rusler ut og tenker: Det er jammen mange som bør glede seg over å ha en 
slik rektor!                                                                                                           SHS 
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Dåpskluter 
 
DÅPSKLUTER 
 
I forrige nummer av bladet skrev jeg om dåpskluter og etterlyste  
"brodèrvillige damer" som kunne tenke seg å være med å sy disse på dugnad. 
Jeg beklager at jeg glemte likestillingsloven et øyeblikk. Men i skrivende stund 
forsøker jeg å rette feilen med å si at brodèrvillige menn selvfølgelig er velkom-
men til innsats. Det er ikke for seint!! Jeg takker for positiv respons fra Marit 
Riis, Lohne Aastrup Larsen og Ingeborg Fladhus. Da blir det vi fire som setter  
i gang. Fra 1. oktober skal alle dåpsbarn i våre kirker få en dåpsklut til minne  
om dagen med sitt navn, kirkens navn og kristogram påbrodert. 
                                                    Synnøve Hegge Sæta 
 
 
 

KORENE VÅRE 

 
 
 

REGNDRÅPENE  
øver i Olberg kirkestue på torsdager 
kl. 17.00 – 17.45.  De starter opp 
torsdag etter høstferien, den 12. okt. 
Koret er for barn fra 4 år til og med 
4. klasse. 
 

Planlagte opptredener: 
- Familiegudstjeneste, Olberg kirke 
den 22.okt. 
- Familiegudstjeneste, Olberg kirke 
den 3. des. (1. søndag i advent). 
 
BICARRO  
starter opp igjen etter høstferien 
som er uke 40. Dag og tid 
bestemmes i samarbeid på første 
samling. 
Opptredener drøftes med 
kormedlemmene. 
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CON BRIO  
er i gang etter ferien. Øvelser 
foregår på Olberg kirkestue 
torsdager kl. 19.00 – 21.30. Inntak 
av nye medlemmer er  innen 
utgangen av september og januar. 
Det er særlig behov for 
mannsstemmer for tiden.  
 

Planlagte opptredener: 
- "Sviskekompott" som var den 15. 
sept. 
- Allehelgensdag i Olberg kirke den 
5. nov. 
- Julekonsert 17. des. i samarbeid 
med Nes blandakor og innleide 
profesjonelle musikere. Det er 
verket ”I denne søte juletid” av  
Arne Dagsvik som innøves fra og 
med oktober. 
- Julegudstjenestene. 
 

 
 
 
 
 
 



GLIMT FRA LIVET I MENIGHETEN 
 

TAKK 
Menighetsrådet retter en stor takk til Villa Fridheim ved Turid Hjertaas 
for at vi fikk ha friluftsgudstjeneste der på olsok. Det var en fin 
opplevelse. Regnbygene gikk rundt oss, men vi fikk ikke en dråpe. Etter 
gudstjenesten var det bespisning og anledning til å se utstillingene.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et lite alter var for anledningen bygget  Etter gudstjenesten var det rømmegrøt og 
opp utenfor Villa Fridheim.   spekemat inne på "kråkeslottet".         

       Foto: Olav Arne Sønsteby 
 

 

Denne salmen er jeg glad i! 
 

Tor Fretland fra Nedre Sorteberg gård på Noresund 
velger seg denne salmen: 
  

O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på miskunnhet og nåde er, 
Jeg lik Maria for din fot vil falle, for intet hvilested er skjønt som her. 
Min Frelser kjær, ditt skjønne navn jeg nevner, i fra mitt hjertes dyp jeg priser deg. 
Og alle tvilens mørke skyer revner, din nådesol skal gjennomstråle meg. 
 

Jeg er jo skjult i dine sår og vunder. Ditt ord er blitt en lykte for min fot.. 
Når du meg fører inn i prøvens stunder, din Hellig Ånd skal gi meg kraft og mot.. 
La ilden alltid i mitt hjerte brenne. Fyll du meg mere med din kjærlighet! 
Så jeg igjen kan andre sjeler tenne i brann for deg, som skjenker liv og fred. 
 

Jeg intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar, 
at jeg må være lys og salt i verden, og skinne som en stjerne ren og klar. 
Du er mitt alt, o Jesus, du er livet! Hva enn meg møter, du min lovsang er. 
Du har jo himlens herlighet meg givet. I evighet skal jeg få være der. 
                   Salmer 1997, nr. 69 
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           SLEKTERS GANG

DØPTE: 
 

Olberg kirke: 
04.06.06:   Andreas Aaskjær   
04.06.06:   Marie Skjetne Bøe 
11.06.06:   Mathilde Ødegård   
     Anfinrud 
02.07.06:   Hedda Øen Steinseth 
02.07.06:   Siril Steinseth 
02.07.06:   Oda Marie Jørstad Alsvik 
 

Glesne kapell:  
18.06.06:   Adrian Øen Evensen 
16.07.06:   Lisa Skinstad    
16.07.06:   Sebastian Amstrup   
     Skogstad 
 

Veikåker kapell: 
25.06.06:   Ulrikke Kronstad       
23.07.06:   Hedda Bottolfs-Thorud 
 
 
 

VIGDE: 
Olberg kirke: 
24.06.06:   Anette Brekke og Tore 
Berg 
 

Veikåker kapell: 
05.08.06:   Ingunn Andrem Lie og 
Carl Fredrik Smith 
 
DØDE: 
 

Olberg kirke: 
25.05.06:   Øivind Larsen     
17.06.06:   Johanne Kravik       
06.08.06:   Margit Bjøre 
07.08.06:   Hans Leirvik 
 

Glesne kapell: 
18.05.06:   Inga Kristine Hagen 
24.05.06:   Klara Marie Øen 
29.07.06:   Oddvar Øen 
 
 

DÅPSBARNA VÅRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Skjetne Bøe ble døpt i Olberg  Andreas Aaskjær ble døpt i Olberg 
4. juni 06. Hun bæres av pappa.  4. juni 06, her er han på pappas arm. 
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DÅPSBARNA VÅRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Adrian Øen Evensen ble døpt            Hedda Øen Steinset ble døpt 
             i Glesne kapell 18/6-06.               i Olberg kirke 2/7-06. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
  
  

 Siril Steinseth ble døpt i                Lisa Skinstad ble døpt i  
                Olberg kirke  2/7-06.                                Glesne kapell 16/7-06.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Sebastian Amstrup Skogstad ble         Oda Marie Jørstad Alsvik ble                
          døpt i Glesne kapell 16/7.                          døpt i Olberg den 2/7.              11 



  

Returadresse: Ole Raaen, 3535 Krøderen 
 

GUDSTJENESTER I KRØDSHERAD 

  
Søn 17.09:  Joh 5,1-15 

Glesne kapell kl. 11 
 

Søn 24.09:  Luk 10,38-42 

Olberg kirke kl. 19  
 

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. Regndråpene deltar. 
 

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: 
Temagudstjeneste: "De forfulgtes søndag".   
 
 
 

Søn 19.11: Mark 12,41-44 

Veikåker kapell kl.19: 
"Noen må våke i verdens natt."  
Impulser fra den ortodokse kirke. 
Vandregudstjeneste med stasjoner i 
kirkerommet, russisk musikk og 
diverse musikk- og sangkrefter.  
 

 
  

 
 
 

Søn 26.11:  Matt 25,1-13 

Glesne kapell kl. 11   
 
Søn 03.12:  Matt 21,1-9 

Olberg kirke kl. 11:  
Familiegudstjenste. 

Regndråpene deltar.  
 
Søn 10.12:  Matt 24,1-14 

Glesne kapell kl. 11  
 
Ons 13.12:   
Olberg kirke kl.19:  
Lysmesse. Konfirmantene deltar. 
 

Søn 17.12:  Matt 11,2-10 

Olberg kirke kl. 17:  
JULEKONSERT v/Con Brio m.fl. 
 

Julaften, søn 24.12:  Luk 2,1-14 

Olberg kirke kl. 16:  
Julegudstjeneste for hele familien. 
 
1. juledag 25.12:  Joh 1,1-14 

Olberg kirke kl. 12:  
Høytidsgudstjeneste. 
 

2. juledag 26.12:  Apg 6,8-15 

Glesne kapell kl. 11 
Høytidsgudstjeneste. 
 
Nyttårsaften 31.12:  Sal 103,1-4, 8-12 

Olberg kirke kl. 11   
  

 

 

                                

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