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PÅSKE 2008
2008
Det er full konsentrasjon når Idar
Skagestad er på jobb. Han er ansatt
ved Krødsherad Arbeids- og
Treningssenter. Møt ham og alle de
andre ansatte på senteret på s. 5-8.
Det er en flott arbeidsstokk der!

Prestens penn

Påskeliljer viser vei
Gule påskeliljer har blitt et symbol på den høytiden vi nå står foran, hvorfor
det? Jo, fordi gult er selve solens farge, og er det noe påsken handler om, ja, så er
det hva Gud har gjort for at solskinn fra det høye skal nå fram til oss. Påskeliljer
bøyer sine hoder i ærbødig takk, det gjør også den som ser inn i hva Jesus Kristus
har gjort for oss alle.
Hver dag i Kristi lidelsesuke er mettet med hendelser som viser oss Guds
enorme kjærlighet til menneskeheten. Jesus, Guds Sønn, lider – dør – og overvinner
døden – for oss – for vår skyld. Jesus led for å forsone verden med Gud, og han
døde for at vi skulle leve og bære kjærligheten ut i verden.
Hver eneste gang vi er samlet til gudstjeneste, framsier vi i
trosbekjennelsen det som skjedde med Jesus denne spesielle uken i Jerusalem. Og
hver gang nevnes også Pontius Pilatus, den romerske guvernøren over Judea, som
etter press fra folket felte den endelige dødsdommen over Jesus.
Alle evangelistene har med bruddstykker av Pilatus sin samtale og forhør av
Jesus. Den som leser nøye, ville nok straks oppdage den ”kattepine” Pilatus kom i.
Under forhøret blir han overbevist om at Jesus er uskyldig, samtidig presses han til
det ytterste til å imøtekomme folkets vilje. Matteusevangeliet forteller at før Pilatus
dømte Jesus til døden, vasket han sine hender foran menneskemengden og sa: ”Jeg
er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.” Og hele forsamlingen
svarte: ”La hans blod komme over oss og våre barn.” Da gav han Barabbas fri, men
han lot Jesus piske og overgav ham til korsfestelse.” ( Matt 27, 24 – 26)
Innfor Gud kan ingen vaske sitt liv rent på egenhånd. Det var derfor Jesus
kom. For å gi oss Guds solskinn, tilgivelse og framtidshåp. Det gis oss aldeles
ufortjent. Barabbas satt fengslet pga opptøyer og mord. Han hadde aldri drømt om å
bli satt fri. Den friheten ble bare mulig ved at Jesus tok hans plass.
Da dåpsvannet rant over ditt hode ble Kristi seier og renhet gitt deg. Den
ufortjente godhet Gud møtte deg med i dåpen, gir han deg også hver gang du ber
ham om nåde. Da trenger vi å lære av påskeliljene – å bøye hodet i takk til Gud!
GOD PÅSKE !
Med vennlig hilsen
Nils Christian Skjauff
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Bispevisitas i Krødsherad
Biskop Laila Riksaasen Dahl kommer på
visitas til Krødsherad menighet i dagene
4. – 8. juni 2008. Det blir et variert program under
visitasen, der både barn, ungdom og voksne vil få
anledning til å møte biskopen.
En visitas innebærer tilsyn med prestetjeneste og
menighetsliv, samt samvær og gudstjenester til
inspirasjon og vitalisering. Vår biskop er en meget
inspirerende forkynner og foredrags-holder, så
Krødherad menighet har mye å glede seg til!
Fullstendig program for visitasen
publiseres i neste nr. av Menighetsbladet. Men vi
vil allerede nå oppfordre til å merke av dagene i
kalenderen. Det hadde vært hyggelig om riktig
mange hadde funnet veien til kirkene våre under
visitasdagene!
N. Chr. S.

Takk
Vi vil få rette en stor takk til Jorunn og Erik Nordby
for el-orgelet vi har fått i gave til Olberg kirkestue.
Dette er en gave som vil bli til glede for mange!

Årsmøte
Menighetens årsmøte avholdes etter gudstjenesten i
Veikåker kapell 30.03. kl. 11.00.

Kontingent
Stor takk til alle som har bidratt med beløp til
bladet vårt. Vi har en anstrengt økonomi og er
avhengig av
støtte. Vårt kontonr. er: 2372.60.16453.
NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET
kommer ut ca 30. mai 08. Frist for stoff: 16. april.
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Påskegudstjeneste på Norefjell
Skjærtorsdag kl. 11:00 blir det friluftsgudstjeneste på
"Snekkermyra" på Norefjell. Vi har spurt Ole Anders Nore om å
få benytte hans grunn til å avholde gudstjeneste. Nore møtte oss
straks med stor vennlighet og imøtekommelse. Så derfor kan vi
invitere skiturister og turgåere til en gudstjeneste på fjellet.
"Snekkermyra" ligger sentralt på Norefjell, og en kan fint gå dit,
også uten å benytte ski. Krødsherad Ungdomskorps medvirker
under gudstjenesten. Ta med mat og drikke. Vi satser jo på fint
vær, og ute i det fri smaker nistepakka ekstra godt!
N.Chr.S.

Minneord
Budskapet om at Truls Løvli hadde gått bort
nådde oss mandag 21.01.08.
Truls har også i vår sammenheng satt dype spor
etter seg. Han var aktivt med i dugnadsinnsatsen
rundt Veikåker kapell på nittitallet. Truls ble
valgt til formann for orgelkomiteen i Veikåker.
Det ble en stor dag for han i desember 1996 da
innvielsen av det nyrestaurerte orgelet i Veikåker fant sted. I
perioden 1998 til 2001 ble han valgt inn i menighetsrådet /
fellesrådet og var leder
i de fire årene. I perioden 2003 til 2007 var han kommunens
representant i rådet vårt. Hans siste hvilested er på Veikåker,
stedet der han la ned så mye godt frivillig arbeid. I stor
takknemlighet for hans fine engasjement og mange gode innspill,
lyser vi fred over hans minne.
TG
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TEMA: Krødsherad arbeids- og treningssenter
Wenche og Ann Cecilie

INTERVJU med
arbeidstakerne på
Krødsherad
arbeids- og
treningssenter.

En dag i februar har jeg avtale
om å treffe to unge damer på
kantina på Noresund samfunnshus.
Den gode lukta som siver ut fra
kjøkkenet forteller om nystekte
rundstykker og bacon og skinkebiter
som alt ligger i stor- panna. Wenche
Anita Dybendal og Ann Cecilie
Fyrand har
forklærne på og svinger seg mellom kjøkkenbenkene.
- Hva står på menyen i dag da, jenter?
- Denne fredagen er det Pasta Carbonara og nybakte rundstykker, svarer de
kjapt. Og så er det salat, da, føyer Ann Cecilie til, og den er det jeg som lager
hver dag, så det kan jeg utenat. Hver 6. uke endrer vi meny. Fredag er også
kakedag!
Jeg ser at en stor glassbolle allerede står fristende klar med sine sunne
ingredienser.
- Jeg har en annen jobb utenom kantina. To dager i uka arbeider jeg med de små
i barnehagen, fortsetter Ann Cecilie.
- Hvilken jobb liker du best?
- Begge jobbene er verdens beste for meg! Jeg er veldig glad i unger, men synes
det er fint på kantina også. Jeg gleder meg hver dag til å gå på arbeid, for alle er
så blide og hyggelige. Da jeg ble ferdig på Buskerud landbruksskole, var jeg
veldig glad for å få disse jobbene. Jeg har leilighet og synes det er moro og
nødvendig å tjene penger.
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TEMA: Krødsherad arbeids- og treningssenter
(forts. fra s. 5:)

Så må Ann Cecilie på kjøkkenet igjen, for nå skal ett brett med
bakst ut av ovnen og ett brett inn. Nå har Wenche tid til å prate
med meg, for hun har rørt ferdig i kjøttpanna.
- Har du to jobber også?
- Ja. Jeg er her fire dager i uka og på arbeidssenteret èn dag.
Wenche
Wenche
- Hvordan liker du å arbeide på kantina?
- Veldig bra. Når det var oss to som skulle arbeide sammen, visste jeg det skulle
gå greit, for Ann Cecilie kjenner jeg godt fra arbeidssenteret. Nå har vi holdt på
her i to og et halvt år.
- Og dere er bare venner hele tida? Ann Cecilie kommer også og hører
spørsmålet. De ser lurt på hverandre med glimt i øyet. De blir fort enige om at de
gangene de kan bli sure på hverandre, er når de er riktig slitne.
- Men når det bare er èn av dere her, hvordan går
det da?
- Jo, da er det andre jenter som trår til. Både
Mette Stensrud og Anne Hiåsen har sine dager
her. Mette er ansvarlig for svelesteiking på
tirsdager, men til vanlig opptatt i 8.klasse. Hun er i
vinterferie nå, men jeg får lov å knipse henne i
aktivitet hjemme i ”svele-stil”. Hun trives godt med
oppgaven på kantina og kan oppskrifta helt
utenat.
Mette

En annen dag treffer jeg Anne. Hun er
vaffelansvarlig.
- Det er ikkje berre her je jobbar, skjønnar du!
- Ta deg fem minutter nå, Anne, og fortell meg
litt.
- Jeg vanner blommar, rydder kopper på
kontora her og på kantina, tømmer søppel og
setter inn nye poser, dekker på salgsdisken, og
så vaffelsteikinga, da! Da veit du folk blir blide,
sier Anne med det beste smilet sitt.
- Og tre dager i uka er jeg med og hjelper
Ragnhild Velstad i aktiviteter for de eldre.

Anne
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TEMA: Krødsherad arbeids- og treningssenter
Jeg blir bare stum, og lurer på om hun kan få tid til hobbyen?
- Jo da. Musikk og sang er jeg med på en gang i uka sammen med SMK Viking
på Åmot. Da synger jeg, spiller keyboard og av og til trommer.
Samtidig får jeg greie på at Ann Cecilie reiser på fotballtrening til Åmot hver uke
og Wenche sammen med flere til Hønefoss på helsedans. Slik aktivitet!
Men det skal jeg hilse og si det er i lokalene på arbeidssenteret også!

Idar

Tom Erik

Her er Idar Skagestad , Inger Nyhus og
Tom Erik Lantz, alle kledd i en malers klær, i
gang med maling av oppmålingsstikker som
leveres
Inger
til
Mesta, Halling Consult og Albert Hæhre.
En dag i uka er de sammen med sine
assistenter ”på saga” og bærer fram
materialer, måler opp og skjærer
lengder. Fast utstyr er bl.a. vernebriller
og hørselsvern. Ingen arbeider usikret
her!
Inger Lise Halmrast klipper bånd for
Askvoll Brug, men spesialiteten er
stryking av tøy til bruk i boligene og på
kantina, som putevar, håndklær, forklær
o.m. Jeg treffer Kristin Strand som jobber
Kristin
med frimerker for å skaffe inntekt til
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TEMA: Krødsherad arbeids- og treningssenter
(forts. fra s. 7:)

TUBFRIM på Nesbyen.
Oppgavene går på
omgang, så de fleste gjør
alt, men på ulik tid. De to er
ikke lite stolte når de viser
fram eksempler på
julekortlaginga i desember.
Det var ikke vanskelig å få
solgt disse på juleavslutningen, sier de to.
Utenom alt dette er alle
med på søppelplukking i
Noresund sentrum i
sommerhalvåret,
Inger Lise og Kristin
makulering for kommunen,
mat-ombringing til
pensjonister i gangavstand 5 dg/uka og i tillegg lenger ut på bygda noen dager.
Tenk, så mange flittige hender som gjør så mye samfunnsnyttig arbeid, og enda
passer på å holde kroppen i form! Humoristisk sans, fleip og moro, skaper god
tone og hyggelig samvær. Dette er en grepa gjeng!
SHS


Deg være ære
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt!
Lyset fyller haven,
Se, en engel kom,
åpnet den stengte graven.
Jesu grav er tom!

Frykt ikke mere.
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
Seier er hans vei.
Evig skal han regjere,
Aldri frykter jeg.
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Fra menighetslivet

Ved dåp i Krødsherad benyttes menighetens dåpsfat
Ved enkelte anledninger har familier hatt med seg sitt eget
dåpsfat når de har kommet med barna til dåpen. Vi vil her presisere at
det å benytte kirkens egen døpefont med fat, understreker og
tydeliggjør det fellesskap de små døpes inn i. I kirken er det, slik
Paulus sier det i Efeserbrevet: "en Herre, en tro og en dåp" (Ef 4, 5)
Menighetens felles døpefont med dåpsfat understreker nettopp dette.
Menighetsrådet har derfor besluttet at ved dåp i Krødsherads kirker
skal menighets døpefont og fat benyttes.
Vi forstår ønsket om å ha et konkret minne om dåpsdagen. Det
får det enkelte dåpsbarn ved at den dåpskluten som ble benyttet, gis i
gave til dåpsbarnet. Den er påbrodert dåpsdato og barnets navn, og
navnet på kirken der dåpen fant sted. I tillegg gis en dåpssattest, et
dåpslys og ei dåpsbok. Og mange familier tar også private bilder i
etterkant av gudstjenesten.

N. Chr. S.

Utdrag fra årsmeldingen 2007:
• Menighetsrådet har hatt 4 møter og behandlet 29 saker i 2007.
• Det ble avholdt 83 gudstjenester, 61 i soknets kirker og 22 på
Kryllingheimen. Totalt 4315 mennesker var til stede på disse.
• Det ble døpt 18 barn, 32 unge ble konfirmert, og 11 par ble viet.
• 23 personer gikk bort i løpet av året.
• Det kom inn i alt kr 81.836,74 i kollekt. Av dette gikk kr 29.827,49 til
egen virksomhet.
• Dette året var det Glesne kapell som fikk nytt tak.
• Redskapsrom for kirkegårdsdriften ble laget i kjelleren på Olberg
kirkestue.

9

SLEKTERS GANG
DØPTE:

DØDE:

Glesne kapell:
13.01.08: William Austin Kaldager
Bakkeli
13.01.08: Mina Kittilsen
10.02.08: Simen Kristoffer
Svendsrud
10.02.08: Timian Løver

Olberg kirke:
17.11.07: Åse Thales
14.12.07: Anna Nyhus
25.12.07: Martin Hansrud
21.01.08: Truls Johan Løvli
07.02.08: Vigdis Sørli
Glesne kapell:
18.11.07: Olaf Ruud

Olberg kirke:
03.02.08: Lucas Porsmyr Evensen

Konfirmanter i Krødsherad 1. juni 2008:
Alfer, Joachim
Barstad, Bård
Bjerkerud, Jon Einar
Bjøre, Vilde
Bottolfs, Else Berit
Bye, Mari
Dyrhovd, Margrete Røssum
Granum, Glenn Rumohr
Gustad, Ingrid Lome
Halsen, Veslemøy
Hansen, Kristoffer
Hansen, Synne Nyhagen
Hartz, Anne Maren Nore
Holtet, Sondre

Jokerud, Celina
Kjernaas, Jostein
Knutsen, Ingrid Charlotte
Tegelnar
Lindblom, Kjersti
Løver, Raymond Eriksen
Moen, Christian Roppestad
Olsen, Karoline Engh
Raaen, Randi Tovsrud
Sorteberg, Mari
Svartås, Gjermund
Trinterud, John Redalen
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DÅPSBARNA VÅRE

Mina Kittilsen ble døpt i Glesne kapell
søndag 13. jan 08.

Timian Løver ble døpt i Glesne kapell
søndag 10. feb. 08

William Austin Kaldager Bakkeli ble døpt i
Glesne kapell søndag 13. jan 08.

Lucas Porsmyr Evensen ble døpt i Olberg
kirke søndag 3. februar 08.

Vi gratulerer alle dåpsbarn
og deres familier!

Vi tar gjerne i mot bilder av dåpsbarn.
Send dem på mail til vigdis@varts.no
Takk for hjelpen!
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Returadr: Ole Raaen, 3535 Krøderen

.

VELKOMMEN TIL KIRKE!
Søn 09.03.08: Luk 1,46-55
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste

Kr.himmelfartsdag 01.05.08: Hebr 2,5-9
Veikåker kapell kl. 18: Gudstjeneste

Palmesøndag 16.03.08:
Olberg kirke kl. 11:
Familiegudstjeneste

Søn 04.05.08: Joh 17,9-17
Ingen gudstjeneste

Joh 12,12-24

Skjærtorsdag 20.03.08: Joh 13,1-15
Frisuftsgudstjeneste på Norefjell kl. 11
(se mer info på s. 4 inni bladet).

Kryllingheimen kl. 16: Gudstjeneste
Langfredag 21.03.08: Joh 18,1-19,30
Olberg kirke kl. 19:
Langfredagsgudstjeneste
1. påskedag 23.03.08:
Olberg kirke kl. 11:
Høytidsgudstjeneste

Joh 20,1-10

2. påskedag 24.03.08:
Glesne kapell kl. 11:
Høytidsgudstjeneste

Joh 20,11-18

1. pinsedag 11.05.08: Joh 14,15-21
Olberg kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste
2. pinsedag 12.05.08: Joh 6,44-47
Glesne kapell kl. 11: Høytidsgudstjeneste
Grunnlovsdagen 17.05.08: Joh 12,35-36
Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste
Søn 18.05.08: Matt 28,16-20
Olberg kirke kl. 18: Samtalegudstjeneste
med konfirmantene
Søn 25.05.08: Luk 12,13-21
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste
Søn 01.06.08: 1 Kor 1,26-31
Olberg kirke kl. 11: KONFIRMASJON

Søn 30.03.08: Joh 21,1-14
Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste.
Årsmøte etter gudstjenesten.
Søn 06.04.08: Salme 23
Haglebu fjellkirke kl. 11: Gudstjeneste
i forbindelse med konfirmantweekend.
Søn 13.04.08: Joh 14,1-11
Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste
Søn 20.04.08: Joh 15,10-17
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste
Søn 27.04.08: Matt 6,6-13
Olberg kirke kl. 11: Familiegudstjeneste

Tor 05.06.08:
Veikåker kapell kl. 18.30:
Kveldsgudstjeneste i forbindelse med
bispevisitasen. Regndråpene synger.
Søn 08.06.08: Luk 15,11-32
Olberg kirke kl. 11:
VISITASGUDSTJENESTE
Søn 15.06.08: Joh 8,2-11
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste
Søn 22.06.08: Matt 16,13-20
Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste
Søn 29.06.08: 1 Tess 4,2-9
Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste

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