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PÅSKEN  200PÅSKEN  200PÅSKEN  200PÅSKEN  2007777    
 

Jesus sa: "Hvis ikke hvetekornet 
faller i jorden og dør, blir det kun det 

ene kornet. Men hvis det dør, bærer  
det rik frukt." (Joh 12,24) 

 
 
 



   Prestens penn 
 
 
 
 

Det livgivende hvetekorn 
 

Snart spirer de første snøklokker, 
krokus, tulipaner og liljer. Snart skyter 
bjørk og andre løvtrær friske skudd. 
Snart kommer de første trekkfuglene og 
fyller hager, skog og sletter med vakker 
sang. Men før dette skjer skal vi feire 
påske sammen. 

 

I stille senvinterdager feirer vi påske.  
Feirer vi at livet og kjærligheten brøt fram 
midt i en verden av død og islagt mørke. 

Den seier Jesus vant brer seg som et vårvær inn i vår tilværelse. Brer 
seg som et evig håp for oss. Ringvirkningene av det som hendte med 
Jesus i påsken er større enn vi aner. 

 

Og fremfor alt åpenbarer påskeuken dypet i Guds evige kjærlighet. 
Jesus forutsa nøye det som ventet ham under påskeuken i Jerusa-
lem. Han sammenlignet seg selv med et såkorn som måtte falle i jord 
før nytt liv kunne bryte frem.  ”Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og 
dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt, ” 
sa Jesus.  ( Joh 12. 24 ) 

 

Påskeuken handler om det ufattelig at Guds enbårne Sønn, den 
hellige og rene, gikk i døden for vår  skyld. Påskeuken handler om et 
fullbrakt frelsesverk som holder og bærer gjennom alt. Tenk, Jesus 
klarte ikke å slutte å være glad i oss, selv om smertene, volden og 
hatet han ble møtt med var nærmest uutholdelig. Tenk det tortur-
instrument han ble gitt, er blitt vårt seierstegn!  Den korsfestede ble 
ikke værende på korset og i graven. Syndens og dødens overvinner 
skinner som tindrende vårsol.  

 

Så midt i stille senvinterdager, åpne ditt hjerte for dette vårværet! 
Du eier en evig trygghet i Guds sterke, kjærlige frelserhånd.   
 

God Påske! 
Vennlig hilsen  
Nils  Christian  Skjauff 
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NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 
 
 
 
 
 
 

Testamentarisk gave. 
Krødsherad menighet har mottatt en testamentarisk 
gave fra Steinar Veikåkers bo. Beløpet er på  
kr 107.000,- og er øremerket Veikåker kapell. Vi er 
takknemlige for den fine gaven. Noe av midlene skal 
brukes til å sikre vanntilførselen til kirkegården. 
 

Fasteaksjon – i år også! 
Konfirmantene våre deltar i Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon i år også. Ta vel i mot konfirmantene når 
de kommer på dørene med bøsser tirsdag 27. mars.  I 
år går pengene til Kirkens Nødhjelps arbeid blant 
mennesker som er rammet av kriser vi ikke hører om 
i media, men som har stort behov for verdens 
oppmerksomhet og hjelp. 
 

Minneord 
Det var med vemod vi 
mottok budskapet om at 
Kåre Waaler hadde gått 
bort. Kåre var aktivt med i 
menighetsbladet. Han førte 
regnskapet og var ansvarlig 
ekspeditør i hele 21 år. Han 
var dugnadsleder for kirke-
stua på Glesne, og la selv 

ned mange dugnadstimer der. Kåre sendte et 
brev hit til kirkekontoret for noen år siden, hvor 
han avsluttet med følgende: 
"Lykke til i arbeidet for en sikker kirke i 
framtida". Vi kan vel trygt si at Kåre bidrog til 
dette med sitt engasjement. Vi lyser fred over 
Kåre Waaler sitt minne.                            TNG 
 
 
 

 
 
 

NESTE  NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut ca  7.juni 2007.  Frist for stoff: 11. mai 07. 
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Nå braker det løs ! Et felles 
trosopplæringsprosjekt er  
blitt virkelighet ! 
 
Når dette nummer av menighetsbladet går i trykken, ligger en felles søknad 
fra Sigdal og Krødsherad prestegjeld til behandling i Kirkerådets trosopplær-
ingssekretæriat! 
 

For den 31. oktober sist høst ble det arrangert et felles samrådingsmøte i 
kirkestua på Olberg.  Prosten vår, Helge Norrud, var med oss denne kvelden, 
og mange representanter for menighetsrådene i Sigdal, Eggedal og Krøds-
herad.  
 

Det ble i etterkant av dette møtet nedsatt en komite bestående av prostiprest 
Svein Ludvig Larsen, Bente Lindbo og Gerd Kari Jokerud fra Sigdal og 
Eggedal, og fra Krødsherad: Anne Grete Bottolfs, Inger Merete Bjerkerud , 
Terje Stensrud og Nils Christian Skjauff. Komiteen er blitt ledet av prosti-
prest Svein Ludvig 
Larsen. Fra alle i 
gruppen har det 
kommet mange fine og 
viktige innspill, og vi 
klarte etter hvert å enes 
om en felles søknad. 
 

I søknaden vår har vi 
satt oss som mål at barn 
og unge skal få lære å 
kjenne den kristne troen de er døpt til. Den kristne tro kan gi den døpte hjelp 
og håp til å mestre livet. Vi vil også at barn og unge skal få oppleve at de er 
fullverdige medlemmer av den lokale menigheten de tilhører. Derfor har vi 
laget mange spennende tiltak og opplegg skreddersydd for den enkelte fase 
barna og de unge er i. Vi planlegger blant annet småbarnstreff for de minste. 
For 4–5 åringene blir det "verksteder" i forkant av høytidene og det blir stor 
"kirkebursdag" for  7–9 åringene. For 10–11-åringene blir det blant annet 
vilmarksutfordringer og bevissthet om skaperverkets mangfold og verdi.  
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Det vil bli arrangert egne lederkurs for konfirmantene. Samtidig håper vi å få 
knyttet til oss frivillige både blant foreldre og i menigheten ellers. 
 

Vi vil at:  
• dåpsforeldre skal kjenne seg inkludert i menighetens fellesskap og bli 

inspirert til å ta del i menighetens trosopplæring i hjemmet og i menig-
heten, og bli motivert til å engasjere seg i menighetens liv.  

• barna som deltar i prosjektet får tilhørighet til sin menighet og kirke, og 
får oppleve voksne som ser dem og gir dem hjelp til å forme eget liv i lys 
av kristen tro. 

• konfirmantene utfordres til tjeneste i menigheten og tilbys et nettverk 
som engasjerer, veileder og støtter dem. 

• menigheten på sikt bygger opp sterkere motivasjon og engasjement blant 
kirkens medlemmer for å delta i menighetens liv og virksomhet. 

 
Nå har altså Sigdal og Krødsherad gått sammen om å søke midler til en 
trosopplæringsleder i 100% stilling, en kateket som sammen med tre 
"dåpsopplærere" i deltidstillinger (10%-stillinger )  vil være hovedledere for 
prosjekttiltakene. Den heltidsansatte trosopplæringslederen vil være i virk-
somhet i alle de tre sognene. Disse stillingene vil bli utlyst nå rett etter 
påske! Og de nyansatte vil være i virksomhet fra  01. august  2007. Det 
formelle arbeidsgiveransvaret vil bli tillagt Sigdal fellesråd. 
 

Forutsetningen for at dette kan bli virkelighet, er altså at vi tildeles eksterne 
statlige midler til lønn og til dekning av sosiale utgifter gjennom de midler 
som i år er bevilget over statsbudsjettet til trosopplæring i landet vårt. 
I tillegg blir ei styringsgruppe oppnevnt av de tre menighetsrådene som 
sammen med en ekstern mentor vil ha et overordnet ansvar for prosjektets  
utvikling. I skrivende stund er vi meget spent på om vår søknad blir 
innvilget! 
 

En forutsetning for at prosjektet skal bli vellykket er at vi får med oss mange 
frivillige medarbeidere lokalt!  En av komitemedlemmene, Inger Merete 
Bjerkerud, uttrykte det slik:"Vi ønsker oss en engasjerende, entusiastisk 
folkekirke som gir  barna våre gode opplevelser og livshjelp basert på trygge 
kristne verdier!" Det er en flott visjon. La oss sammen være med å virkelig-
gjøre den! 

Nils Christian Skjauff 
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               Intervju: 

TORMOD 
MOVIKEN 

 

• prostiprest i Eiker og 
Ringerike prostier de siste 
10 åra 

• fra nå av prest i vår 
menighet når soknepresten 
har frisøndager 

• eier småbruket Movika i 
Krødsherad 

• har bodd i Vikersund siden 
1985, sammen med fire barn  
og kona Inger. 

 
Vi huker fatt i Tormod på vei til brøytearbeid i Movika en fin vinterdag i 

februar. Han har en del hus han skal holde i orden, den karen, - fire på 
småbruket, pluss hjemmet sitt i Vikersund. Han er glad i småbruket som lig-
ger vakkert og fritt til i bakkehellinga på vestsida av fjorden vår.  

Han forteller om sin bestemor og bestefar som bodde her, og om faren 
som 20 år gammel flyttet herfra til Vikersund. Der har Tormod vokst opp. 
Alle minnene som Tormod har fra barndommen da han besøkte 
besteforeldrene og deltok i onnearbeid sammen med far, er fine å tenke 
tilbake på.  

Det eldste huset er stabburet fra 1800-tallet. Det er dekorert med skiltet: 
"21 bjørne skudt af Hans Movigen". Rundt skiltet er bjørneskaller opphengt. 
Mange turister har stoppet og beundret dette. Bygdefolk er vel kjent med 
historien fra bygdehistoriebøkene. 

- Men du har da bodd i Krødsherad en periode tidligere? 
- Ja da. Jeg bygde hus på Glesnemoen sammen med Inger, og bodde der 

fra 1983 til 1985. Men så ble jeg residerende kapellan i Modum og flyttet 
dit. Vi har egentlig flyttet mye og opplevd mye i min yrkestid som prest. 
Gutten og de tre jentene våre er født på fire ulike steder. 

- Du var prest i Krødsherad da du bodde her, vel? 
- Ja, det var bare i tre måneder i studiepermisjonen til Kjartan Almås, som 
var sokneprest her da. Men jeg trivdes godt. Jeg kan huske vi begynte med  

 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 

 
ungdomsklubb. Det var Tor Fretland og jeg som holdt 
til med dem i det vi kalte ”speiderhuset”. Det var lenge  
før dere hadde disse fine kirkestuene. 

- Hvordan trives du med å være prostiprest? 
- Det blir veldig mye reising med så stort distrikt som fra 

øverst i Ådalen til Nedre Eiker. Men jeg liker det fordi det 
blir svært variert. Jeg mener jeg evner å ta ting på sparket. 

Jeg møter stadig nye samarbeidspartnere som både er lærerikt og 
utfordrende. Jeg er takknemmelig for å bli tatt godt imot der jeg tjenestegjør, 
og det betyr mye. Det er jo slik nå med fritidsreglementet for prester at de 
også skal få avlastning som i andre yrker. Da må noen dekke den siden, og 
jeg finner meg til rette med det. 

- Jeg vet at du er glad i 
musikk og at dine barn også 
storrives som utøvere på 

dans- og musikkfronten. 
- Ja, smiler Tormod. - 

Musikk og dans har vært våre 
ungers store hobby i alle år 
ifra de startet i Heggen 
Gospel som små. Jeg gikk 
forresten selv der i min 
oppvekst. Selv begynte jeg 
med å spille gitar, og så ble 
det etter hvert piano som det 
går mest i nå. Vi har mye 
glede sammen innen familien 
med å lage musikk og 
arrangere. Vi er heldige som 
har god plass og kan boltre 
oss i vårt ”lydstudio”. Kona 
mi, Inger, er også glad i å 
synge, så musikken har vi alle 
felles. 

Men det snør fortsatt etter endt prat, og Tormod svinger seg opp i 
traktoren for å holde veiene klare på tunet i Movika. 
 

Vi ønsker han hjertelig velkommen som vår prostiprest! 
SHS 
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UNG MESSE med konfirmantene 

 
 

Konfirmantene ledet kveldsgudstjenesten UNG 
MESSE i Olberg kirke søndag 18.februar sammen 
med soknepresten vår. UNG MESSE var i år 
bygget over temaet ”Vann”. 
 
Frisk salmesang, ledet av Bicarro og et sammensatt band 
under ledelse av Tatjana startet gudstjenesten. 
 

Prekenen var over temaet "Vann er livsviktig", og konfirmantene bidro med 
høytlesning og dramatisering rundt temaet. De delte ut forfriskende rent 
kildevann, ledet kollektbønn og forbønn og leste ”Takkebønn for vannet” av 
Bjarne Lindbekk. Mange engasjerte konfirmanter gjorde dette til en flott kveld. 

 

Friske rytmer av bandet og flott sang av Bicarro gledet alle.Spesielt vil vi 
nevne sangen "Venner" der bandet spilte og  Bicarro og konfirmantene sang 
sammen! 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Bandet bestod av Herleik A Ødegård, Tom Runar Jokerud, Adrian 
Jokerud og Tatiana Ermilova. I Bicarro sang Celina Jokerud, Gøril 
Ødegård, Karoline Kleven, Anne Maren Hartz og Randi T Raaen. 

 
                    Inger Merete Bjerkerud 
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MISJON 
  

MMIISSJJOONNSSVVEENNNNEENNEE    

Misjonsvennene holder fram med sine møter på Olberg kirkestue på tirsdager 
mellom kl. 18 og 21. Følgende datoer står igjen på møte-serien fram til 
sommeren:   13. mars – 17. april – 8. mai – 5. juni. 
 

RREESSUULLTTAATT  AAVV  LLOODDDDSSAALLGGEETT  
Det er hyggelig å kunne meddele resultatet av loddsalget fra før jul. Det ble 
kr.10.163,50. Vi takker alle for støtten dere viste ved å kjøpe lodd. Spesiell takk til 
Bjørn Bergan som selv snekra og gav vogga. 
 

Vinner av hovedgevinstene var: 
Anne Grethe Bottolfs, dokke m/ vogge, sengeutstyr og klær. 
Kristian Svartås Olander, batteridrevet bil. 
  

MMEENNIIGGHHEETTEENNSS  MMIISSJJOONNSSPPRROOSSJJEEKKTT      
Menigheten har de siste tre år støttet utdanning til 3 døve elever på Madagaskar. Det 
er nå vedtatt at prosjektet skal forlenges med 3 nye år. Det er Menighetsrådet og 
Misjonsforeningen som i samarbeid står bak dette vedtaket. Det er skapt god kontakt 
med døveskolen som elevene ”våre” går på, og det utveksles brev og bilder mellom 
dem og skolebarn / konfirmanter her hos oss. De døve uttrykker stor glede og takk. 

                                                                            SHS 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

KLIPP FRA MENIGHETENS ÅRSMELDING 2006: 
 

Prest og menighetsråd/fellesråd skal hvert år sende inn sine rapporter til 
boskopen. Her er noen drypp fra årsmeldingen for 2006: 
 

• Menighetsrådet har hatt 8 møter og har behandlet 38 saker i løpet av 2006. 

• Det er avholdt 80 gudstjenester med til sammen 4395 mennesker til stede. 
Det gir et gjennomsnitt på 55 personer pr. gudstjeneste. 

• Det ble døpt 33 barn, 24 unge ble konfirmert, og 5 ektepar ble viet. 

• 23 personer døde i 2006. 
• Det kom inn til sammen kr. 87.123.50 i kollekter. Av dette gikk  

kr. 24.121,- til egen menighet. Av dette innbragte konfirmantenes fasteaksjon 
og flaskeinnsamling til sammen kr. 26.277,50. 

• Olberg kirke fikk nytt tak i 2006. 
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SLEKTERS GANG 
 
DØPTE: 
 

Olberg kirke: 
03.12.06:   Leonora Tjønn Nyhus 
07.01.07:   Marcus Aasen Bjerkerud 
 

Glesne kapell:  
10.12.06:   Oda Sofie Høgli 
 
VIGDE: 
Veikåker kapell: 
 16.12.06:   Lotte Loklindt Mikkelsen 
      og Brian Bo Nilsen 
 
 

 
DØDE: 
 

Olberg kirke: 
16.11.06:   Anders S. Bråten 
22.11.06:   Ingeborg Marie Sandvik 
05.01.07:   Emma Rishovd      
 

Glesne kapell: 
10.12.06:   Kristi Elvebråten 
18.12.06:   Arne Dybendal 
09.02.07:   Kåre Melvin Waaler 
 
 

 

KONFIRMANTENE VÅRE 
 

I alt 32 unge er med på konfirmasjonsundervisningen i Krødsherad 
denne vinteren. Det blir samtalegudstjeneste med konfirmantene søndag 
20. mai kl. 18, og konfirmasjon søndag 3. juni kl 11. 
 

Andersen, Gina Karoline Bjertnes  
Bergan, Fredrik 
Brekka, Knut 
Breivik, Gry Tove 
Duca, Henny Marie 
Finnevolden, Irene 
Fladhus, Eva Kristine 
Gjøvland, Hans Petter 
Granum, Tonje Mariann 
Gulestø, Anine 
Gulsvik, Knut Amund 
Holm, Tommy Anders 
Holtmoen, Caroline Kaldager 
Jokerud, Daniel Duca 
Karlsen, Alexander 
Kleven, Karoline 

Larsen, Amalie Aastrup 
Larsen, Katerina Aastrup 
Løvstad, Stine Bråthen 
Nilsen, Espen Andrè 
Nyhus, Eivind S. 
Olsen, Kristian Stølevik 
Raaen, Lars Berg 
Rudland, Ingrid S. 
Røste, Victoria N. 
Råen, Monica 
Skinnes, Marianne Bråten 
Stensrud, Ronny 
Stoltenberg, Rasmus 
Torp, Andreas K. 
Tveiten, Mari Elisabeth Lehne 
Ødegård, Gøril 
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DÅPSBARNA VÅRE 

Leonora Tjønn Nyhus ble døpt i Olberg kirke 03.12.06.  
Her sammen med storesøster Kine Ramona Nyhus. 

 

         
     Oda Sofie Høgli ble døpt    Marcus Aasen Bjerkerud  
     i Glesne kapell 10.12.06.    ble døpt i Olberg 07.01.07 
 

      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, 3535 Krøderen, eller på mail til vigdis@varts.no. Takk for hjelpen! 
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          VELKOMMEN TIL KIRKE!    
 
 
Søn 18.03  Joh 6,1-15 

Veikåker kapell kl 11 
 
Søn 25.03:  Luk 1,39-45 

Glesne kapell kl 11 
 
Palmesøndag 01.04:  Joh 12,1-13 

Olberg kirke kl 11 
 
Skjærtorsdag 05.04:  Mt 26,17-29 

Veikåker kapell kl 19 
 
Langfredag 06.04:  Luk 22,39 - 23,46 

Olberg kirke kl. 19. 
 
1. påskedag 08.04: Mt 28,1-8 

Olberg kirke kl. 11 
 
2. påskedag 09.04: Luk 24,13-35 

Glesne kapell kl. 11 
 
Søn 15.04:   Joh 20,19-31 

Veikåker kapell kl. 11 
 
Søn 22.04:  Joh 10,11-16 

Haglebu fjellkirke kl. 11 
 
Søn 29.04:   1.Pet 1,3-9 

Glesne kapell kl. 11 
 
Søn 06.05:   Joh 16,5-15 

Olberg kirke kl. 11:  
Familiegudstjeneste 
 
 
 

 
Søn 13.05:   Joh 16,23b-28 

Veikåker kapell kl. 11 
 
 

17. mai /Kr. Himmelfarstsdag   Salme 121 
Olberg kirke kl. 11 
 
Søn 20.05:   Joh 15,26 – 16,4a 

Olberg kirke kl. 18: 
Samtalegudstjeneste med konfirmantene 
 
1. Pinsedag, søn 27.05:   Apg 2,36-41 

Olberg kirke kl. 11 
 
2. Pinsedag, man 28.05:   Joh 3,16-21 

Glesne kapell kl. 11 
 
Søn 03.06:   Joh 3,1-15 

Olberg kirke kl. 11: 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
Con Brio deltar 
 
Søn 10.06:   Luk 16,19-31 

Veikåker kapell kl. 11 
 
Søn 17.06:   Luk 14,16-24 

Glesne kapell kl. 11 
 
Søn 24.06   Luk 1,57-66 

Olberg kirke kl. 11 
 
Søn 01.07   Matt 7,1-5 

Veikåker kapell kl. 11 
 

 

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