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De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, 
de grønne urtesenger og trær som skyter blad, 
hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot 

det lys som alltid skinner fra Gud, 
vår skaper god. 

 



   Prestens penn 
 

Jesus lærer oss å iaktta trær! 
 

 Du har sikkert en eller annen gang forsøkt å telle årringene på en 
trestubbe for å finne ut hvor gammelt det nedsagde treet ble? En ekspert på å 
datere stavkirker fortalte meg en gang at en i årringene på en trestokk kan 
finne langt mer  informasjon en bare en nøyaktig årsdatering. Forskeren viste 
meg en snittflate fra en gammel trestokk. Ringene varierte  i bredde avhengig 
av hvor varm eller  kjørlig den enkelte sommer hadde vært. Hver eneste  
tørkesommer var registrert i treets innerste. Midt inne blant årringene  var det  
også tydelige merker etter en skogbrann treet  en gang overlevde. Alt  kunne 
avleses i treets indre. Ikke rart botanikere, arkeologer, historikere og klima-
forskere henter mye av sin viten fra trærne. 
 Jesus Kristus var en ivrig iakttaker av trær, og kom med flere 
oppfordringer til iakttakelse. Sterkest kommer dette til uttrykk i Lukas-
evangeliet  i kap 21 og vers 29 , der vi finner følgende imperativ: ”Se på 
fikentreet og alle de andre trærne!”  
 Trær har individualitet også i en tett skog. Trærne henter næring fra 
usynlige kilder. Et tre løfte grenene mot det grenseløse. Grenene  er overgitt  
til vinden. Trær har kraftige  rotsystem skjult for menneskers øyne.Trær er  
rotfestet, grunnfestet. Treet står på sin post i all slags vær. Det er til på Guds 
initiativ.  Det er i overgivelse. Det er utlevert til 
Skaperens omsorg og sam-hørigheten med sine 
artsfrender. Bibelen  forteller oss  at vår 
Skaper og  Far  vet om alle våre årringer, 
brukne kvister, sår og skrammer, vår 
livslykke og vårt hverdagsliv. Og midt i alt 
dette  har  Herren omsorg for oss!  
 Trær gir et vakkert  bilde på hva  
en kristen menighet er. Trærne minner oss 
om at det er umulig  å komme nærmere Gud  
uten også  å komme nærmere menneskene. 
Og det er umulig å  komme  nærmere Gud  
uten også å komme nærmere skaperverket. 
Treet brukes i Bibelen for å vise oss  hvor   
(forts. nederst neste side) 
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KRØDSHERAD 
PRESTEGJELD: 
 

Sokneprest Nils Christian Skjauff, 
tlf. 32 13 19 95 
 

Sokneprestens kontor i Olberg 
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NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 
 

Sommerferie. 
     Sokneprest Nils Christian Skjauff har sommer-
ferie i tiden 09.07 - 05.08.07. I perioden 27.08 – 
02.09 og 10.09 – 30.09 har soknepresten studiefri. 
Vikar er Jan-Egil Heier, tlf. 32 75 15 01. 
  

Dugnad. 
     Menighetsrådet planlegger å få til en dugnad for å 
få beiset gjerdet rundt Olberg kirke. Datoer og 
klokkeslett blir kunngjort i lokalavisen.  
 

Menighetsbladet 
     Vi har et spørsmål: Er det noen som har menig-
hetsblader fra 1945 – 1978 som kan tenke seg å 
kvitte seg med dem? Det hadde vært fint å kunne ha 
en komplett samling i arkivet vårt. 
     Vi må få benytte anledningen til å takke alle som 
har bidratt med kontingent til bladet. Økonomien er 
trang, og har du ikke betalt bladet er vi fortsatt 
takknemlige for bidrag. 

_______________________________________ 
 

Jesus lærer oss å iaktta trær! (forts. fra side 2) 
 

 

viktig det er  å  søke  livskildene. Profeten Jeremia  skriver i 
sin bok:  ”Velsignet er den mann som stoler på Herren og 
setter sin lit  til ham. Han er lik et tre plantet ved vann og 
strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten 
kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i 
tørketider og holder ikke opp med å bære frukt!” (Jer 17,7-8) 
       Og Jørgen Moe sa det så treffende i sitt dikt om 
Krødsherads fredede eiketre:  ”..og dernest, som du med din 
Krones Top, daglig at hige og stunde op, og drikke fraoven 
Saften, Lyset, Livet og Kraften!” 
       Måtte det i dine årringer kunne avleses at sommeren 
2007 ble en ekstra god sommer for deg! 
           Vennlig hilsen Nils Christian Skjauff 
 
 

 
 
 

NESTE  NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut ca  20. sept. 2007.  Frist for stoff: 25. aug. 07. 
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   TROSOPPLÆRING    
 
 
 

Trosopplæring i Krødsherad – vegen videre: 
 

       Som bekjentgjort i forrige utgave av menighetsbladet, så gikk 
menighetene i Sigdal og Krødsherad sammen om et felles trosopp-
læringsprosjekt og søkte om statlige midler. Torsdag den 29. mars falt 
avgjørelsen. 421 menigheter fra hele landet hadde søkt denne gangen. 
Det var innsendt 213 søknader totalt. Av disse søknadene ble bare 38 
innvilget! Dessverre var vår søknad ikke blant dem. 
       Det betyr at en felles kateket og trosopplæringsmedhjelpere ikke 
kan ansettes og at lokalmenighetene selv må gå inn i de  utfordringene 
som er der med det personell og de ressurser de allerede har. Vi regner 
allikevel med at vi senere vil få noen statlige midler til disposisjon, 
øremerket til trosopplæringstiltak lokalt, men ikke av den størrelse vi 
søkte om og ønsket oss. 
       Vi i Krødsherad satser derfor videre på enkeltstående tiltak for 
forskjellige aldersgrupper i menigheten.  Det første som er under 
planlegging er en  ”Barnas Filmkveld” i november; 
 
Filmkveld for 4-åringer: 
     De som skal få ”Min egen Kirkebok”  1. søndag i advent i 2007, vil 
i forkant bli invitert til en ”Barnas Filmkveld” i Kirkestua ved Olberg. 
Der vil den spennende filmen ”Slipp inn kirkerottene!” som ble laget i 
2006, bli vist. Denne filmen er skreddersydd for 4-5 åringer og er en 
film til glede for både lattermuskler og sjelsliv. 
     I tillegg til en unik filmopplevelse, får barna denne kvelden også 
med seg mye fin sang og musikk. Barnekoret ”Regndråpene” blir med, 
og barna blir kjent med  litt av innholdet og anvendelsen av den fine 
boka  de skal få på gudstjenesten 1. søndag i advent. Det blir selvsagt 
også god bevertning både for små og store, og kanskje en overraskelse 
som vi ikke vil røpe her og nå! 
     Sammen med 4-åringene er selvsagt mor og far ekstra velkommen 
til å bli med!  Dette skjer onsdag den 14. november kl. 17:30 – 19:30!  
Merk av dato og klokkeslett på kalenderen din allerede nå! Egen 
innbydelse kommer i posten til høsten! 

Nils Christian S.  
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   KONFIRMANTENE VÅRE   
 
 

FASTEAKSJONEN 
 

     Tirsdag den 27. mars fikk alle i Krødsherad anledning til å gi sin pengegave 
i aksjonsbøssene som konfirmantene våre også i år stilte velvillig opp med. Vi 
kjenner godt til den årlige aksjonen, men hvert år får ikke konfirmantene og 
deres foreldre like rikelig god anledning til å bli kjent med Kirkens Nødhjelps 
arbeid som i år. To uker før aksjonen hadde soknepresten invitert til 
konfirmanttime med Kirkens Nødhjelps regionsleder i Vestfold og Buskerud, 
Harald Vekrum. På kvelden samme dag, var han i Kirkestua på Olberg og 
orienterte konfirmantforeldrene om det samme: De synlige, men mest om de 
usynlige kriser i verden, om folks vanskelige levekår.   
     Midt i det hele hadde han en veldig hyggelig melding til foreldrene: ”Er dere 
klar over, foreldre, hvor kjekke ungdommer dere har? Jeg skal fortelle dere at 
jeg reiser rundt en god del i dette arbeidet og møter mange ungdommer. Men 
dette jeg opplevde i dag, var spesielt: En gjeng med engasjement og interesse 
som jeg ikke kan huske å ha møtt i denne aldersgruppen”. Jeg tenker det var 
mange stolte foreldre som gikk hjem fra denne kvelden, og samtidig hadde 
mer kunnskap om hva fasteaksjonen i vårt land betyr for uendelig mange.  Og 
så ….gikk dør-til-dør-aksjonen av stabelen og innbrakte hele kr. 23 830,50 !!! 
Utrolig flott, konfirmanter! (og foreldre, dere var jo sjåfører!)                                                                                         
                                                                                                                                SHS 
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                        MISJON   
 
 

MISJONPROSJEKTET 
 

     Like etter påske fikk jeg anledning til å komme på besøk til 1. - 4. klasse 
på Krøderen skole. Jeg hadde samme ærend som ved en tidligere gang på 
Noresund skole. Jeg ville fortelle om  gleden som blir vist oss gjennom bilder 
og brev fra rektor og elever ved en døveskole på Madagaskar, skolen som har 
fått vår menighets stipender  hvert år siden 2004.  
     Vi har nylig undertegnet avtale om videreføring av stipendordningen for 
tre nye år. Bildene vi har fått tilsendt fra skolelivet deres, ble det vist stor 
interesse for i de små elevgruppene som i tur og orden kom inn i rommet 
hvor jeg kunne vise dem fram og fortelle. Før elevene kom til meg, og 
etterpå, var de i klasserommet sitt for å lage tegninger og brev til døvebarna 
på Madagaskar.  
     Jeg sitter her nå med en mengde koselige hilsener. Jeg skal også legge 
med bilder fra skolehverdagen og leiken ute som  jeg knipset. Det bli nok 
mange glade elever som får brevpakke fra  Krødsherad! 
                 SHS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Barn fra Krøderen skole ser på bildene fra Madagaskar. 
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                      MISJON                             
 

Misjonsvennene 
Misjonsvennene har møter på disse datoene i høsthalvåret, alle møtene er på 
tirsdager kl. 18 i kirkestua på Olberg: 
 
28. aug. – 18. sept. - 16. nov. – 4. des. 
 
Utlodningen blir også i år på første søndag i advent, den 2.desember, like 
etter familiegudstjenesten i Olberg kirke. 
Det blir i år, som i fjor, en guttebok (batteridrevet fly), en jentebok (dokke 
med vogge, sengetøy og klær) og en alt-mulig-bok for småting. 
                                                                                  SHS 
 

Velkommen til  
Sommerleirer på Fjordglimt leirsted: 
 

Minileir 3-7 år  m/voksen. 15.-17.juni 
Familieleir for hele familien 16. - 22.juli 
Sprell levendeleir 2.-4. klasse 5. - 8. august 
Safarileir 5.- 7. klasse  9.-12.august 
 

Påmelding/Opplysninger 
Det Norske Misjonsselskap 
Tfl. 32 83 38 05 e-post: tevebu@nms.no -  www.nmsu.no 

 
Sommerleirer på Solsetra  leirsted: 
Oppdagelsesleir 2.-4. klasse  25 .- 28. juni 
Minileir 3-7 år m/voksen        29.juni - 1 juli. 
Krepseleir         5.-7. klasse  9. -12.august 
 

Påmelding/Opplysninger 
Det Norske Misjonsselskap 
Tfl. 32 83 38 05 e-post: tevebu@nms.no - www.nmsu.no 

 
Mvh 
Lasse Rasmussen Moskvil, Barne- og ungdomskonsulent i NMS 
Nedre Storgt. 31, 3015 Drammen  www.nmsu.no  Tel: 32833805 / 40415160 
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             KONFIRMANTENE VÅRE                            
 
 

Konfirmantsamling på Haglebu 
21. og 22.april 2007 

 

     Det er lørdag morgen, parke-
ringsplassen foran Olberg kirke 
er full av forventningsfulle kon-
firmanter og ledere. Vi skal på 
helgesamling på Haglebu.       
Bilene fylles, og første stopp er 
Eggedal. Det er tradisjon for å 
gjøre ”godis”-innkjøp her.   
     30 konfirmanter og 8 ledere 
innkvarteres på hyttene på 
Haglebu Fjellstue. Det er lunsj-
tid, sola skinner fra skyfri 
himmel og magene fylles med 
de kosteligste retter. 
     Kreativt bibelstudium! 
Vi skal jobbe med Daniels bok, 
som er en av bøkene i Det 
gamle testamente. Temaet i 
Daniels bok er minst like aktuelt 

i dag som da Daniel levde. Den 
handler om noen virkelig  
modige ungdommer som ikke 
lar seg skremme av myndig-
hetene. De vil ikke godta at 
kongen i landet påberoper seg 
å være den høyeste autoritet i 
universet. Ungdommene blir 
bortført fra sitt eget land, men 
de nekter å handle mot sin egen 
overbevisning. Daniel og venn-
ene hans står for det de mener 
er rett og sant. De lar seg ikke 
lure. 
     Konfirmantene jobber i 
grupper, de lager flotte bilder i 
finger-maling. Bildene forteller 
om Daniels liv og hendelsene i 
teksten som ligger til grunn for
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gruppearbeidet. Gruppene 
presenterer resultatene i 
plenum. 
     På med uteklær og sko, - vi  
skal i alpinbakken og skli på 
søppelposer og presenning! 
Bakken ligger badet i sol, 
fjelltoppene rundt skinner i sølv, 
ivrige akere trekker den 60m² 
store presenningen oppover i 
bakken.  Så …… av vei, her 
kommer de fartsglade!  Latter 
og hyl, … det kiler i magen og 
 

 snøspruten står! Noen våte? 
Neiiii, … ikke mer enn vi tåler. 
     Postløypa er klar, 20 
spørsmål om bygda vi kommer 
fra, og fra konfirmantunder-
visningen. Hyttene konkurrerer 
mot hverandre, og det blir 
mange riktige svar som 
premieres på hyggekvelden. 
     Selskapsleiker, kreativ 
historie med mange spennende 

adjektiver valgt av 
konfirmantene, gitarspill og 
sang fyller en flott hyggekveld. 
     Fakkeltog til lavvoen og en 
stemningsfull samlingsstund 
ved midnatt avslutter en flott 
dag. 
     Søndag morgen våkner vi til 
snøvær. Etter en god frokost 
setter vi kursen mot Haglebu 
Fjellkirke. Konfirmantene deltar 
aktivt i gudstjenesten. Flagget 
heises, de ringer i klokkene,  
leser tekster, tenner lys og 

synger. Noen foreldre og 
besteforeldre har også funnet 
veien til kirken. Det blir en  
verdig avslutning på en alle 
tiders weekend! 
     Takk til alle konfirmanter, til 
presten vår og til lederne som 
bidro til den flotte turen! 
 

Tekst og bilder:  
Inger Merete Bjerkerud 

 

9 



             SLEKTERS GANG                                
 

DØPTE: 
 

Glesne kapell:  
09.04.07:  Sindre Halvorsen Hagen 
09.04.07:  Malene Engh Olsen 
 
Veikåker kapell: 
25.02.07:  Ida Ringnes 
13.05.07:  Lauritz Erichsen 

 
                           
 
 
 

DØDE: 
 

Olberg kirke: 
20.02.07: Thorleif Moen   
01.04.07:  Mads Strand   
08.04.07:  Arnfinn Sverre Vasset 
20.04.07:  Bjørn Erland Bråten  
 

Glesne kapell: 
07.03.07:  Johan Kittilsen 
19.03.07:  Elvine Ingaria Glesne   
 

Volbu kirke, Øystre Slidre: 
05.05.07: Olav Hesjadalen. 

 

Konfirmantenes flaskeinnsamling 
 

     Konfirmantene våre har vært iherdige på mange områder, blant annet har de 
pantet flasker til inntekt for Døvearbeidet i Morondava på kysten av Vest-
Madagaskar. De har med dette støttet opp om menighetens misjonsprosjekt, 
som går ut på å gi stipend til døve barn og unge slik at de kan få å gå på skole 
og få seg en utdannelse. 
     Den 9. mai ble flaskepengene telt opp, og resultatet ble: 1.245, - kr! 
Konfirmantene har fått brev og tegninger fra elever ved døveskolen i Moron-
dava, og har sendt brev og tegninger tilbake til dem. Ingebjørg Finsand skriver 
mye spennende om døvearbeidet på Madagaskar i sin bok "Røster fra en taus 
verden", som kom på Luther Forlag i 2003.     
     Fra døveskolen i Morondava møtte Finsand ved et av sine besøk der, en ung 
gutt ved navn Lex. Lex fikk til slutt sin fars tillatelse til å gå på skole, og med 
en gang han fikk undervisning, fulgte han nøye med. Neste gang Fin-sand 
besøkte skolen hadde hun med seg et lottospill av typen "memory". Dette 
spillet slo godt an blant alle elevene. Finsand skriver: "Lex røpet en så 
ekstraordinær hukommelse, at han innkasserte de fleste stikkene, så kameratene 
ble fulle av både forundring og misunnelse. Det er godt å tenke på at en så 
evnerik gutt som Lex har fått sjansen til vekst og utvikling i stedet for å bli 
gående i landsbyen som en halvvill dumrian. Guttens store ønske var å bli døpt, 
men før det kunne skje, måtte foreldrenes samtykke innhentes. De satte seg 
ikke i mot det, og Lex fikk ønsket sitt oppfylt!" 
     Krødsherads konfirmanter har dette året vært med å gi en ungdom som Lex, 
en helt ny mulighet i livet!  Hjertelig takk til konfirmantene for deres viktige 
innsats!                                                                              N. Chr. S. 
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DÅPSBARNA VÅRE 

 

 Ida Ringnes ble døpt i Veikåker                       Sindre Halvorsen Hagen ble døpt i    
kapell søndag 25. februar 07.                            Glesne kapell søndag 9. april 07. 
  

 

  Malene Engh Olsen ble døpt i  
  Glesne kapell søndag 9. april 07.    
      
                                                      Lauritz Erichsen ble døpt i Veikåker kapell  
          søndag 13. mai 07.  Her er han sammen  
          med mamma og pappa. 
 

      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 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 
 

Søn 08.07:   Luk 5,1-11 
Olberg kirke kl. 11 
 

Søn 15.07:   Matt 5,20-26 

Ingen gudstjeneste. 
 

Søn 22.07:   Mark 8,1-9 

Glesne kapell kl. 11 
 

Søn 29.07:   Salme 33,12-22 
Olberg kirke kl. 11 
 

Søn 05.08:   Matt 25,14-30 
Veikåker kapell kl. 18 
 

Søn 12.08:   Luk 19,41-48 
Olberg kirke kl. 11 
 

 

Søn 19.08:   Luk 18,9-14 
Glesne kapell kl. 11 
 

Søn 26.08:   Mark 7,31-37 

Olberg kirke kl. 11 
 

Søn 02.09:   Luk 10,25-37 
Veikåker kapell kl. 11 
 

Søn 09.09:   Luk 14,16-24 

Olberg kirke kl. 11  
Konfirmantpresentasjon 
 

Søn 16.09:   Matt 6,24-34 

Glesne kapell kl. 11 
Høsttakkefest 
 

Søn 23.09:  Joh 11,17-27, 37-44 

Olberg kirke kl. 11 
 

Søn 30.09:   Mark 2,18-28 
Veikåker kapell kl. 11 
 

Søn 07.10:   Mark 12,28-34 

Olberg kirke kl. 11 
Konfirmantjubileum 
 

Søn 14.10:   Mark 2,1-12 
Glesne kapell kl. 11 
 

Søn 21.10:   Mark 10,2-9 
Olberg kirke kl. 11 
Familiegudstjeneste 

 

 

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

 


