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God Jul!God Jul!God Jul!God Jul!    
sier Frida Halvorsen (2) - mens hun beundrer 
julekrybben som er satt opp for anledningen. 
Så mange fine figurer!  Julen er barnas fest! 
Men ikke bare barnas – den er festen som gir 
håp til oss alle. Gud selv gjester jorden, - nå 

som den gang. 
 
 



 

   Biskopens juleandakt 
 

ENGLER DALER NED I SKJUL…. 
 

Julen har alltid vært englenes tid. På julekort, i juleutstillinger og 
som juletrepynt går de nissene en høy gang. Vi synger om dem, vi 
hører om dem, vi leser om dem. 

I år kom de tidlig. De har ikke dalt ned i skjul, de har i høyeste 
grad vært synlige. I media har det nemlig vært en englehøst. Og noen 
har erklært at de tror at de finnes, og andre ikke. I Det nye testamentet 
finnes de i hvert fall, og her har de sentrale roller i fortellingene om Jesu 
unnfangelse og fødsel: Det var engelen Gabriel som fortalte Maria at 
hun skulle bli mor, det var en hærskare av engler som lovpriste Gud 
julenatt på Betlehemsmarkene og fortalte gjeterne om Jesu fødsel, det 
var en engel som ba Josef ta den lille familien med seg og flykte til 
Egypt. 

Ifølge evangeliene er det opplagt at englene finnes! Her skildres 
de som Guds budbærere. De viser seg ved skjellsettende begivenheter 
i Guds frelseshistorie, alltid med det samme oppdrag: å tolke og forklare 
Guds gjerninger. Det er aldri dem og deres som står i sentrum, men det 
de bærer bud om. Det er det vi utfordres til å tro på. 

Kristelig sett kan altså engledebatten bli en avsporing, dersom 
den ikke kommer lenger enn til å handle om englenes eksistens. 
Debatten om de finnes er imidlertid viktig nok; den viser og setter ord på 
at også mennesker i vår tid erfarer og oppfatter at det finnes en åndelig 
dimensjon i vår tilværelse. Det illustrerer innholdet i våre esker med 
julepynt: Der finnes det ikke bare nisser, men også engler. I mange av 
eskene rundt om ligger det også en Betlehemsstall. Den gir den 
åndelige dimensjon det kristne innhold: Gud, alle tings opphav, kom til 
jord i et lite menneskebarn, og vokste opp til å bli et sårbart menneske. 
Gud, den allmektige, tok den avmektiges plass. For å vise oss sin 
kjærlighet. For å forsone oss med seg selv. 
 

”Ære være Gud i det høyeste, 
og fred på jorden 
blant mennesker som Gud har glede i!” 

 
Gledelig jul! 

Vennlig hilsen 
Laila Riksaasen Dahl  
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NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 
 
 

Takk 

 
 

Krødsherad menighetsråd / fellesråd takker for 
gaven som ble gitt ved Judith Fosse Nyhus sin 
båre. 
 

Lagerrom til kirkegårdsdriften 

 
 

Vi er i ferd med å avslutte arbeidet med å få til 
et lagerrom i Olberg kirkestue for kirkegårds-
driften. Det er nedgang til rommet langs muren 
inn mot kirkegården. Dette blir en fin løsning. 
 

Gudstjeneste kunngjøring 

 
 

Det har dessverre blitt 
kunngjort feil gudstjeneste-
tidspunkt i dagsavisen to 
ganger dette året. 
Vi har tatt dette til 
etterretning og forbedret 
rutinen. Skulle det være noe 
tvil senere, stol på det som 
står i menighetsbladet. 
 

Juletrefest  

 
 

Vi har tatt opp til vurdering hvorvidt vi skal 
arrangere den tradisjonelle juletrefesten eller 
ikke. Etter drøftinger i stab og arbeidsutvalg, 
har vi valgt å sløyfe den i år. Det blir i stedet 
gudstjeneste til vanlig tid i Olberg kirkestue 
06.01.08 kl. 11. Velkommen! 
 
 

NESTE  NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut ca  15. mars. 2008.  Frist for stoff: 15. feb. 08. 

 
 
 
 

 

  Stol på    
  Menighets- 
  bladet! 

 ☺☺☺ 



 

 

SOKNEPRESTEN FORTELLER … 
 

Fra et kloster i Italia 
 
Den 23. – 25. september i år fikk 
jeg i Menighetsfakultetets regi, 
sammen med over 20 kollegaer fra 
hele landet, besøke St. Benedikts 
kloster i Subiaco, sørøst for Roma. 
Vi var i Italia på en studiereise, og 
fikk avsluttet oppholdet med et par 
dager til oppsummering og 
refleksjon i dette klosteranlegget. 

Bare beliggenheten til 
klosteret gjør inntrykk. Høyt oppe i 
fjellsiden er det et utsyn over 
Aniodalen og fjellene som bare må 
oppleves. Benedikt av Nursa  
(480 – 547) bodde her i tre år i en 
grotte som klosteret senere ble 
bygget over. 

I grotten fikk Benedikt 
klarhet i sitt livskall og grunnla 
senere flere kloster og skrev den 
regel som skulle bli forbilledlig for 
etablering av kristne ordens-
samfunn. Å vandre rundt fra rom til 
rom i dette gamle kloster-anlegget, 
i flere etasjer dypt innover i fjellet, 
er en uforglem-melig opplevelse. 
Både vegger og tak i hvert eneste 
rom er rikt dekorert med scener fra 
bibelen, fra Benedikts liv og virke, 
og fra viktige hendelser i klosterets 
og kirkens historie. 

I et lite sidekapell, ikke  
langt fra Benedikts grotte, finner en  

St. Gregors kapell. Og på den ene 
veggen i dette vakre rommet er det 
et veggmaleri av Frans av Assisi. 
Det er det eldste portrett vi har av 
denne tiggermunken fra Assisi. 
Frans vandret jo så mye rundt i 
Italia på sine prekenferder, og 
besøkte også klosteret i Subi-aco, 
trolig i år 1223. Da hadde Frans 
allerede vært leder for sin nye 

tiggerorden i mange år.  På  
freskemaleriet er han avbildet i sin 
enkle reisedrakt og uten de 
"stigmata"  (Kristi sårmerker)  han 
mottok  året  etter. 
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SOKNEPRESTEN FORTELLER … 
 

En tavle, med  kopi av et 
utsnitt av dette veggmaleriet, ble 
utstilt i Glesne kapell under 
temagudstjenesten der, søndag den 
28. oktober. 

I Nidarosdomens vestfront, 
i nederste kolonne til høyre, står en 
skulptur av Frans modellert av Nic. 
Schiøll og hugd av Johs. Opdal. 
Det er flott at vår 
nasjonalhelligdom løfter frem 
dyrenes og økologenes skyts-
helgen, på denne måten. For den 4. 
oktober hvert år markerer 
dyrevernsorganisasjoner verden 
over Dyrenes Dag, nettopp på 
Frans sin minnedag. Tigger-
munken utviste nemlig ikke bare en 
dyp kjærlighet til alle han traff  på 
sin veg. Guds lidende skapnin-ger 
lå ham ekstra tungt på hjertet. 
Frans kalte dyrene for "sine 
ydmyke små brødre". 

Frans av Assisi er kanskje 
det middelaldermennesket som 
tydeligst taler inn i vår tid. Hans  

forhold til naturen, hans fattig-
domsideal, hans tjeneste for syke 
og fattige, hans åpenhet i møte med 
muslimene, utfordrer oss 
fremdeles. 

Det spesielle med Frans 
var at han kjente en så dyp 
samhørighet med alt det skapte. For 
det er ikke bare menneskene som 
kan ære Gud, det gjør også planter 
og dyr, fjell og fjorder, hav og øyer 
og alle  lyskilder over oss. 

Olaf Hillestad skrev i 1973 
en salme om Guds skaper-verk som 
fanger opp mye av det  Frans sier i 
sin "Solsang": 
 

”Universet bærer bud 
om din kraft og skaperglede. 
Kosmos roper: ”Gud er Gud!” 
Overalt er du til stede, 
fyller stoff og tid og rom, 
verden er din eiendom”        
 
 

NoS. Nr. 292 v 2  

N. Chr. S. 

 
_________________________________________________________ 
 
STELL AV JULENS BLOMSTER 
 

Asalea: Trenger mye vann gjennom første blomstring! 
Den må ikke tørke ut det første året. Klarer du å holde  
den jevnt fuktig, uten at den blir stående i vann – da  
har du sjanse til å beholde den i mange år, og få den 
til å blomstre igjen mange ganger. Den tåler mer når  
den har blitt eldre.  La den stå lyst, i sol/halvskygge. 
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INTERVJU 
 

 

INTERVJU med  
tre generasjoner 
Bjerkerud … 
 

Jeg svinger ned til 
Søndre Bjerkerud og skjønner 
lett hvorfor mange stopper 
akkurat her for å nyte utsikten 
mot fjell og fjord og kirken der 
ved "Krøderfjordens grønne 
bredd". Utrolig vakkert selv på 
en kjølig dag uten sol. Gerd har 
inne i stua dekket på til kaffe-
gjester. Det varmer med 
levende lys og en mengde fine 
planter og oppsatser. Sa du 80 
år? Jo, Gerd har, enten du tror 
det eller ei, fylt 80 og er blitt 
gratulert og feiret av mange. 
Jublende frisk og opplagt møter 
hun meg med sin  
optimisme og gjestfrihet.  

Jeg har ønsket å møte 
tre generasjoner jenter på 
gården, fra 4 år til 80, altså. Og 
det går bra, for i dag er vesle 
Kjersti hjemme fra barne-hagen. 
Hun sitter i mamma Inger 
Meretes armkrok med pappa 
Truls sin lesebok fra 
folkeskolens første år. Men når 
den voksne praten blir for 
dominerende, tar hun seg i all 
beskjedenhet en liten lur i 
sofaen. 

 

 
Gerd Bjerkerud 
 

Gerd sier at hun er veldig glad 
for å ha dem så nær som i 
nabohuset, for da kan hun følge 
godt med i utviklingen og gjerne 
være til god hjelp som 
barnepasser.  
- Ja, det er uvurderlig å ha slik 
hjelp, sier Inger Merete, for nå 
er det mye møteliv og mye 
papirer! 
  - Ja, Inger Merete, nå sitter du 
i menighetsrådet, og jammen 
ble du varaordfører også etter 
valget. Hvordan går det? 
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INTERVJU - forts. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerd, Inger Merete og Kjersti Bjerkerud 
 

  - Jeg har lært mye om mangt i 
menighetsrådet. Det er et vidt  
spekter på sakene, fra 
kloakkløsninger til innhold i 
gudstjenestene.  
Særlig var det fint å få være 
med i arbeidet om dåps-
opplæringsreformen sammen 
med representanter fra Sigdal 
og Eggedal fellesråd. Det var en 
arbeidsprosess som lå bak 
søknaden om midler til dette, 
som vi riktignok ikke fikk inn-
vilget i denne omgang. Men vi  

gir ikke opp. Det finnes flere 
omganger.  
- Er det blitt en tradisjon i 
familien dette med menighets- 
rådet, Gerd? Du har jo også 
sittet der. 
- Ja, jeg var medlem fra 1982 til 
1990. Det var før kirkestua på 
Olberg sto ferdig, så vi hadde 
møtene på omgang i heimene 
våre. Det var ei hyggelig 
periode. Vi hadde ei tid da med 
kirkeskyss-ordning der jeg var 
med og kjørte. 
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INTERVJU  - forts. 
 

Arbeidet i kirkestuekomiteen var 
både arbeidsomt og morsomt: 
Dugnadstimer med loppemarked, 
maling, luting, vasking og kaffe og 
mat til alle som var med. 
- Det var litt av en innsats!  Og nå 
serverer du kirkekaffe. 
- Ja, men det er nå sammen med 
andre, det da. 
- Jeg husker du engang fortalte 
meg om din svigermor som var ei 
aktiv dame. 
- Ja, du verden! Gunhild var 
virkelig ei arbeidsom og flink 
dame. Hun lærte seg ”finere 
husholdning” som det het, på 
Teaterkafeen, var kokke på 
Norefjell, var med i menighets-
rådet, hadde stor og ekte inter-
esse for misjon. Dessuten var 
hun svært sporty: Til Olberg kom 
hun seg alltids. På vin-teren 
enten sparka hun eller gikk på ski 
over isen. Når isen gikk, rodde 
hun eller tok vegen fatt på sykkel. 
Da jeg ble svigerdatter på gården 
i 1951, skyssa jeg med bil. 
- Så det var kanskje ikke så feil å 
nevne det med tradisjon? 
- Nei, det kan du si, svarer Inger 
Merete. Jeg fikk mer ekte 
interesse for dette etter at Kjersti 
fikk sin barnebibel. Disse gode 
fortellingene som  
vi deler sammen fra den, viser 

meg også hvordan de fenger 
Kjersti. Hun synes det er topp å 
gå til kirke når det er barnedåp! 
 
Kjersti  

Bjerke- 
rud 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 
 

 
- Vi går 

mot jul. Har dere noen 
juletradisjoner dere holder på? 
- Det er vel mer utviska, det nå, 
sier Gerd. Men jeg kan godt 
huske at vi hver julekveld, hadde 
Øystein Bakken og foreldra 
sammen med oss. De hadde vært 
julekveldsgjester her på gården i 
over 60 år, fortalte Øystein. Når 
klokkene ringte i Olberg, stod de 
presis og ble tatt imot på trappa. 
Et annet minne fra da jeg ennå 
bodde på Råen, barndoms-
heimen min: Vi gikk alltid ut på 
trappa for å høre kirkeklokkene 
ringe inn jula, og hvis været stod 
slik, kunne vi høre klokkene både 
fra Glesne og Olberg. Da var det 
høgtid! 
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INTERVJU  - forts. 
 

- Vi har alltid en koselig dag 
med henting av juletre, sier 
Inger Merete. Da reiser vi enten 
til Rime i Flå (”Farmen”), eller vi 
går i skogen her heime. Da 
tenner vi bål og har med mat til 
grilling. Ellers er jo pakkene og 
gang rundt juletreet på 

julekvelden og all god mat noe 
vi gleder oss til. 
Kjersti er helt enig.  

Jeg takker for en 
hyggelig prat og må bare slå 
fast at Gerds kaker smakte 
fortreffelig til kaffen servert i 
svigermor Gunhilds kopper. 
 

                                                SHS 

 
 
 
 

MISJON 
 
 
 

Misjonsvennene 
 

har på dette tidspunkt som du leser bladet, gjennomført utlodningen med 
trekning 1. søndag i advent, og dokke og fly m.m. har for lengst funnet sine 
vinnere. Grunnet frist for trykking, er det ikke mulig å få med vinnerne her. 
Men vi takker likevel for all støtte vi har fått underveis, og mest takker vi Bjørn 
Bergan som også i år snekret vogge til dokka! 
 
Vi har allerede startet opp produksjonen til neste års utlodning. 
Skulle det være noen som gjerne gir oss gevinster til ”alt-mulig-boka”, er  
det bare flott!  
 
Våre møter i vårhalvåret blir i Olberg kirkestue kl 19-21 på følgende 
tirsdager: 
 
29. jan. – 19. feb. – 11.mars – 8.april – 6. mai – 10. juni. 
                                                                                  
Velkommen!                                                                                  SHS 
 
 
 
 
 
 

9 



 

 

 

      FILMKVELD FOR BARNA  
 

"KIRKEROTTENE" 
 
 

inntok Olberg kirkestue onsdag kveld 
den 14. november. Der var det mange 
forventningsfulle barneøyne som 
iakttok hvordan rottene oppførte seg… 
og nesten ble tatt av den store 
katten…., men akkurat da stoppet Nils 
Christian den spennende jakten med et 
lite trykk på fjernkontrollen. ”Nå må 
dere se resten av filmen hjemme 
sammen med de voksne. For når du, 
som er 4 år, går herfra, står jeg ved 
døra og gir deg denne filmen som en 
gave fra menigheten”. Det ble, kan 
hende, noen som gjerne skulle ha sett 
resten med en gang? Men det nærmet 
seg raskt leggetid, så da så…. 
 
 

Men kvelden hadde også gitt 
både store og små andre hyggelige  
 
 
 
 
 
 

opplevelser. 
"Regndråpene" 
underholdt med 
flott sang flere 
ganger sammen 
med Tatiana og 
Anna. Vi sang 
allsanger, vi 
spiste god mat og 
hørte for-tellingen 
om Bartimeus 
som ropte så 
skrekkelig høyt 
på Jesus.         SHS 
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VI OVER 60 
 
 
 
 

 

VI OVER 60 
som arrangeres av menighetsrådet, ble også denne gang en hyggelig sosial 
sammenkomst en formiddag i oktober. Høsttåke og gråvær ute hindret ikke 
hyggen og praten rundt bordene inne, som var pyntet med levende lys og vakre 
høstblomster. Pianomusikk ved Tatiana og Truls og velvalgte allsanger satte 
stemningen. Temaet for oss denne gang var fra sokneprest Nils Christians 
studietur til Roma: Kirkekunst i Roma, et utrolig stort og allsidig område. Her 
er noen bilder fra samlingen: 

 
Bilde 1: Nils Christian Skjauff. Bilde 2: Solveig Wilson og Åse Ørpen i sving på 
kjøkkenet. Bilde 3: Truls og Tatiana ved pianoet. Bilde 4: Magnhild Sønsteby 
og Guttorm Ørpen koser seg med velsmakende, hjemmelaget fiskesuppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.                                                                                                                  
                                                          
                                                            
                                                            2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4.  
T                                                                                                                       Tekst og foto: SHS  
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                 DET HISTORISKE HJØRNET    

 

VARMEN I KIRKEN 
 

Det er slett ikke av ny dato at Olberg kirke må stenges i de kaldeste 
månedene etter jul, og gudstjenestene holdes i kirkestua. Les bare hva som 
står i FESTSKRIFT for de tre kirkene våre i forbindelse med jubileet i 
1984:                      

 
Olberg kirke 
 

I menighetsbladets desembernummer for 1951 står å lese: 
 

"Olberg kirke: I tilfelle streng kulde i januar – februar holdes 
gudstjenestene i gravkapellet. Barnedåper  i denne tid henvises i så fall til 
Glesne og Veikåker kapeller." 

Olberg kirke er stor, og det har alltid vært et problem å få opp varmen 
på vinterstid. Det ble satt inn vedovner i 1870. I november 1905 kom det nye 
ovner på plass. Men ved -25 til -30 grader kulde var det fortsatt vanskelig å få 
temperaturen over +5 grader. Til gudstjenesten om vinteren begynte 
kirketjeneren å fyre fredag, fortsatte lørdag og grytidlig søndag. Det gikk med 
ca 5-6 favner ved om året.  

Taket ble isolert og reparert i 1954. I 1981 ble gulvet også isolert. 
Etter vedtak i kommunestyret i 1969, ble det gått til anskaffelse av såkalt 
ESWA-varmeanlegg i benkene i både Olberg  kirke og Glesne kapell. 
Kostnader: Olbergs anlegg kostet kr. 25 900,- og Glesne kr. 19 200,-. Det var 
først planer om å anskaffe et såkalt varmluftanlegg til alle tre kirkehusene, men 
menighetsrådet fant dette lite tjenlig. For Veikåkers vedkommende ble det ikke 
anskaffet noe varmeanlegg i denne omgang. Menighetsrådet har siden gått til 
innkjøp av to store vifteovner der. 

 
************************************************************** 
 
 

 

JULEGAVE-TIPS:   

 

Det er morsomt å gi opplevelser i stedet for ting – for eksempel 
invitasjon til å bli med på kino, teater, en bedre middag, eller en tur ut i 
det blå … Du får glede av det selv også, for det er selvsagt giveren som 
inviterer og sørger for å gjennomføre gaven. ☺  

 
 

12



 

 
 

                 DET HISTORISKE HJØRNET    

 
KLIPP - fra desembernummeret av MENIGHETBLADET  
for 50 år siden: 
 

JOLEKVELD     

skrevet av Tarjei Nordgaren 
julen 1926. Han var vår prest 
1952 – 1978. 
 
I høgstilla det høyrest ein sus 
av døyvde toner og orgelbrus. 
Stilt gjenom lufti kald og tom, 
han bårar og skjelv den kjende ljom. 
 
No borni seg samlar kring grøne tre. 
Det angar av høgtid og jolefred. 
Jolestjerna blinkar og skin, 
og sender sitt ljos yver snøkvitt lin. 
 
Og høgborne tankar nørest i barm. 
Det finst ikkje rom for hat og harm. 
Menneskjeborni glade kved: 
Herre gjev du oss jolefred. 
 
 
 
 

 

Menighetsbladet 
ble også for 50 år siden sendt til 
alle hjem i Krødsherad.  I 
desembernummeret står det å lese 
at pga underskudd ser redaksjonen 
seg nødt til å heve kontingenten 
fra kr. 2,50 til kr. 5,- fra 1. januar 
1958 !! 
 

 
 
Gullkorn: 
 
"Der alle tenker likt, tenker ingen 
meget."  Walter Lipymann 
 
"Vi legger altfor lite vekt på hva 
vi sier om andre og altfor stor vekt 
på hva andre sier om oss."  
Chesterson 
 
"Lær deg å si nei, min sønn. Det 
kan du ha bedre nytte av enn å 
kunne latin."  Herbert Spencer 
 

********************************************************* 
STELL AV JULENS BLOMSTER 
Julestjerne: De flotte, røde blomstene er jo egentlig  
ikke blomster, men blader. I Syden kan vi finne jule- 
stjerna som store hagebusker. La den stå lyst, og få  
nok vann, den bør ikke tørke ut! 
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SLEKTERS GANG 
 

 

DØPTE: 
 

Glesne kapell:  
14.10.07.  Mathias Lillehaug Fuhre 
14.10.07:  Mats Sørstad Bentehaugen 
25.11.07:  Petter Halvorsen 
 
Olberg kirke: 
23.09.07:  Kristiane Antczak  
                 Bjerregaard 
23.09.07:  Kine Antczak Råen 
0710.07:   Sondre Røed 
 
Veikåker kapell: 
30.09.07:  Karianne Espeseth  
                 Sæterstøen 
11.11.07:  Vetle Plassen Stake 
11.11.07:  Knut Ole Bottolfs 
 

DØDE: 
 

Olberg kirke: 
24.09.07:  Lars A. Raaen 
28.09.07:  Judith Fosse Nyhus   
02.10.07:  Asbjørn Andersen 
03.10.07:  Knut Haugen  
 
Glesne kapell:  
18.11.07:  Olaf Ruud 
 
 

Veikåker kapell: 
20.09.07:  Torstein Ekra 
 
Tyristrand kirke: 
13.09.07:  Ole Jonny Moløkken 
 
Veggli kirke: 
23.09.07:  Johanne Vinna 

 

 

DÅPSBARNA VÅRE 
 
 

 
 
 

 

Stor dag for Petter! 
 

Søndag 25. november var Petter 
sin store dag. Da ble han døpt i Glesne 
kapell, med mor og far og mange andre 
fra familien til stede. Det var Petter sin 
oldemor, Tulla Jørgensen, som bar ham 
til dåpen. Her ser vi bilde av dem begge.  

Frida, Petter sin storesøster på  
2 år, var også med i kirken. På forsiden 
av dette bladet ønsker hun alle leserne 
god jul. Vi gratulerer Petter og Frida og 
hele familien deres med dagen som var! 

På neste side presenterer vi flere 
flotte dåpsbarn. Gratulerer til dere alle 
sammen! 
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DÅPSBARNA VÅRE 
 
   

  Sondre Røed ble døpt i Olberg           Mathias Lillehaug Fuhre ble døpt i  
   kirke søndag 7. oktober 07.                            Glesne kapell søndag 14. oktober 07. 
 

  

 

    Mats Sørstad Bentehaugen ble døpt i     Vetle Plassen Stake ble døpt i Veik- 
    Glesne kapell søndag 14. oktober 07.            åker kapell søndag 11. november 07.  
 

 
Vi tar gjerne i mot bilder av dåpsbarn! Send dem til V. H. Buhagen, på mail: 

vigdis@varts.no. Takk for hjelpen! 
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  Returadr: Ole Raaen, 3535 Krøderen  .  

 
 

 
 
 

VELKOMMEN TIL KIRKE!      
 

 
Ons 12.12:  
Olberg kirke kl. 18: 
LYSMESSE med konfirmantene. 
 

3. søn i adv. 16.12:  Jes 40,1-8 

Olberg kirke kl 18: JULEKONSERT. 
 

4. søn i adv. 23.12:  Jes 40,9-11 

Ingen gudstjeneste.  
 

Julaften, man 24.12:  Luk 2,1-14 

Kryllingheimen kl. 11 og 
Olberg kirke kl. 16: 
Julaftensgudstjenester. 
 

1. juledag 25.12:  Joh 1,1-5+9-14 

Olberg kirke kl. 12: 
Høytidsgudstjeneste. 
 

2. juledag 26.12:  Matt 10,32-39 

Glesne kapell kl. 11: 
Høytidsgudstjeneste. 
 
Nyttårsaften 31.12:  Joh 14,27 

Olberg kirkestue kl 16: Gudstjeneste. 
 

Søn 06.01.08:  Joh 8,12 
Olberg kirkestue kl. 11: Gudstjeneste.  

 

Søn 13.01.08:  Luk 17,7-10 
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste.  
 

Søn 20.01.08:  Rom 10,13-17 
Olberg kirkestue kl. 11: Gudstjeneste. 
 

Søn 27.01.08:  Joh 17,1-8 
Kryllingheimen kl. 11: 
Gudstjeneste som er åpen for alle. 
 

 
 
 

Søn 03.02.08:  Joh 12,24-33 
Olberg kirkestue kl. 11: Gudstjeneste. 
 

Søn 10.02.08:  Matt 16,21-23 
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste. 
 

Søn 17.02.08:  Luk 7,36-50 
Olberg kirkestue kl. 11: Gudstjeneste.  
 

Søn 24.02.08:  2 Kor 12,7-10 
Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste. 
 

Søn 02.03.08:  Joh 6,24-36 
Olberg kirke kl. 18: Ung messe. 
 

Søn 09.03.08:  Luk 1,46-55 
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste.  
 

Palmesøndag 16.03.08:  Joh 12,12-24 
Olberg kirkestue kl. 11: 
Familiegudstjeneste. 
 

Skjærtorsdag 20.03.08:  Joh 13,1-15 
Frisuftsgudstjeneste på Norefjell kl. 11. 
Kryllingheimen kl. 16: Gudstjeneste. 
 

Langfredag 21.03.08:  Joh 18,1-19,30 
Olberg kirkestue kl. 19: 
Langfredagsgudstjeneste 
 

1. påskedag 23.03.08:  Joh 20,1-10 
Olberg kirke kl. 11: 
Høytidsgudstjeneste. 
 

2. påskedag 24.03.08:  Joh 20,11-18 
Glesne kapell kl. 11: 
Høytidsgudstjeneste. 
 

Søn 30.03.08:  Joh 21,1-14 
Veikåker kapell kl. 11:Gudstjeneste. 

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