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  I juni er det bispevisitas i Krødsherad.    
  Biskop Laila Riksaasen Dahl besøker  
  bygda vår fra onsdag 4. til søndag 8.  
  juni. Det er første gang en kvinnelig  
  biskop har visitas her hos oss. Torsdag  
  kveld 5. juni og søndag formiddag 8.  
  juni er det gudstjenester der alle er  
  velkommen til å møte biskopen. Les  
  mer på side 3-5 inni bladet. 
 



   Prestens penn 
 

            Hvorfor feirer vi pinse? 
 

Det spørsmålet fikk jeg av konfirmantene for bare noen uker siden. 
Innholdet i kirkens store høytid, blir raskt så vagt og ubegripelig. Pinse er Den Hellige 
Ånds og Kirkens store fest. På samme måte som Gud nå har pustet liv i naturen 
rundt oss, ønsker Gud å puste liv og tro i oss alle. Det skjer ved Den Hellige Ånd.  

Redde og forsagte disipler holdt til i Jerusalem bak stengte dører. De ventet 
på det Jesus hadde lovet skulle skje, nemlig at Gud skulle komme til dem på en ny 
måte. Guds Ånd skulle bli utgytt over dem og bo i deres hjerter. Nettopp det skjedde 
på pinsedag, på den 50. dagen etter påske. Da kom Guds Ånd og overbeviste dem 
om at alt det Jesus hadde sagt og gjort, er budskapet over alle budskap og 
sannheten over alle sannheter.  Disiplene ble fylt med en dyp glede, fred, kjærlighet 
og kraft, og med stor frimodighet delte de nå Evangeliet om Jesus med andre. Nå 
visste de at de ikke var alene, men at Gud var midt i blant dem og ledet dem ut i liv 
og tjeneste. De merket også at Guds Ånd ledet dem til de kildene der troen på Jesus 
stadig blir styrket; nemlig når vi ber, hører Guds Ord, kommer til nattverdbordet og 
når vi har fellesskap med andre som også tror på Jesus. 

Uten pinse hadde det ikke eksistert noen kristen tro eller kirke på jorden. 
Troen på Jesus Kristus er nemlig et under bevirket av Guds Ånd!  ”Jeg tror at jeg 
ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, min 
Herre. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine 
gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro” – sier Martin Luther i sin lille 
katekisme. 

Sentrum i pinsen så vel som i kirken er Jesus. I pinsen feirer vi at Jesus er 
til stede i sin menighet, ikke som et minne om en person som levde og døde for 2000 
år siden, men som en levende person og Frelser. 
  Sigurd Lunde skrev i 1979 en vakker salme som setter oss på sporet av 
Den Hellige Ånds gjerning: 
 
”Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk, Vis oss synden så vi ser den er vår! 
Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden gjør sterk, At den rettferd som vi får, den består! 
 
Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt, At han lever nå og er her i dag!  
At hans død og oppstandelse, slik han har sagt, Vil gi kraft og mot til den som er svak! 
 
Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem Som du viser oss trenger en hånd! 
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!” 
 
Vennlig hilsen 
Nils Christian Skjauff 
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NYTT FRA MENIGHETSRÅDET 
 

Bispevisitas 4.-8. juni 
Menighetsrådet håper kryllingene slutter opp om 
de forskjellige arrangementene under visitasen. 
Det er fint at biskopen får mulighet til å treffe 
folk i alle aldre og i forskjellige sammenhenger. 
Se program for visitasen på s. 4. Vel møtt! 
 

"Vi over 60" - 
sammen med biskopen   
     Både i forrige nummer og i dette gir vi 
orientering om bispevisitasen som skal være i 
juni. Ett av arrangementene under visitasen er "Vi 
over 60" som skal være i kirkestua på Olberg 
torsdag 05.06. kl.11.00. 
     Programmet blir slik vi pleier, - med 
servering, underholdning og loddsalg. Biskopen 
blir med oss og vil holde andakt. Det blir en fin 
anledning til å få hilse på biskopen. Hjertelig 
velkommen!  
 

Fasteaksjonen 2008 
     "Fra drøm til virkelighet" het årets fasteaksjon 
i regi av Kirkens Nødhjelp. Aksjonen er 
landsdekkende, og pengene gikk i år til å hjelpe 
mennesker som lever i skyggen av krig og terror. 
Også hos oss deltok konfirmanter og andre i 
innsamlingsaksjonen, som gikk av stabelen 
tirsdag 11. mars. Og også i år endte aksjonen med 
et flott resultat for oss her i Krødsherad: Kr 
21.542,50 ble samlet inn i bygda vår. Tusen takk 
til alle som har bidratt! 
 

 
 
 
 
 
 

NESTE  NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut ca  27. sept 08.  Frist for stoff: 20. aug. 08. 
 



  

BISPEVISITAS I KRØDSHERAD 2008 
 
 
 
 
 

PROGRAM FOR BISPEVISITASEN  4.- 8. juni 2008: 
 
 

Onsdag 4.:  Kl. 10.00: Møte med staben. 
  Kl. 11.30: Lunsj med staben.  
  Kl. 12.00: Medarbeidersamtaler med kirkens ansatte. 
  Kl. 13.45: Kontorvisitas. 
 

  Middag – middagspause.  
 

  Kl. 18.30: Møte med menighetsrådet i Olberg kirkestue. 
 
Torsdag 5.:  Kl. 09.00: Skolegudstjeneste Olberg kirke  (Noresund og Krøderen 

skoler 1. – 6. kl). Tema: Feiring av skaperverket.                                               
  Kl. 11.00: ”Vi over 60” – treff i Olberg kirkestue. 
  Kl. 13.30 – 14.10: Skolebesøk, Krøderen ungdomsskole (8. kl.). 
 

  Middag – middagspause.  
 

Kl. 18.30: Kveldsgudstjeneste / familiegudstjeneste i Veikåker 
kapell. "Regndråpene" deltar. 

 
Fredag 6.:  Kl. 08.45: Besøk i Noresund barnehage. 

Kl. 09.30: Møte med rektorer, PP-tjeneste, helsestasjon, 
barnevern,  lensmann. Tema: Barns og unges oppvekstvilkår i 
Krødsherad. Møtet holdes på Kryllingheimen. 
Kl. 11.00: Besøk Kryllingheimen. Gudstjenstlig samling. 
Kl. 12.00: Møte med kommunens ledelse, ordfører, rådmann, 
sektorsjefer, event. ledere politiske partier. Med fra kirken: 
Soknepresten, menighetsrådsleder, kirkeverge, prost, biskop. 
Lunsj. Møtet holdes i Olberg kirkestue. 
 

Ettermiddag: Biskop og prost i arbeid med visitasrapporten. 
 
Søndag 8.:  kl. 11.00: Visitasgudstjeneste i Olberg kirke med visitasforedrag.  

Con Brio synger. Ofring til fellesoppgaver i bispedømmet. 
  Kirkekaffe etter gudstjenesten. Hilsener.  
 



  

BISPEVISITAS I KRØDSHERAD 2008 
 
INTERVJU MED BISKOP 
LAILA   
 

Vår biskop Laila Riksaasen Dahl er en 
meget opptatt person, men tid til en liten 
hyggelig prat over telefon fant hun plass 
til. Vi møter henne snart på visitas hos oss 
(se program annet sted), men om familien 
forteller hun: 
- Jeg har tre barn, Ida, Are og Ole som alle 
er godt over 30 år. De bor på Østlandet, og 
det er godt når jeg selv bor i Tønsberg.  
Jeg er veldig glad for å ha blitt bestemor 
til Hannah og Andrea. Det er stort! 
- Helgene dine er vel også ofte fylt med 
oppgaver, så du sjelden ser dem da? 

 - Ja, jeg har i snitt like mange gudstjenester som en menighetsprest, altså 3 
av 4 søndager. Det er lengre reiseveg som regel og hyggelig kirkekaffe med 
samtaler med mange etterpå. Men det handler jo om prioriteringer i mitt 
arbeid også, så minst en gang i måneden ser vi hverandre. 
- Og hvis jeg spør om hobbier …? 
- Da svarer jeg at hobbier krever fritid …… men hos meg heter hobbien 
Hannah og Andrea. Selvfølgelig er samvær med de voksne i familien også 
viktig. Men jeg finner litt tid til strikking og lesing en gang i blant. 
- Du er stadig på farten med ulike oppgaver leser vi om. 
- Ja, da. Det er vigsling av kirker, orgler, innsetting av prester, diakoner, 
kateketer, være med på kirkejubileer og visitaser. Jeg kommer jo snart til 
dere i Krødsherad. 
-  Kan du si litt om hva du ser fram til i ditt møte med oss? 

-  Selv om det er krevende og slitsomt med oppgaver på lange dager, gleder 
jeg meg. For det er berikende å møte hverdagen i kirkelivet slik som det 
leves der ute, møte nærmiljøet, se den enkelte er viktig. Etterpå er det 
spennende å se om visitasen bærer frukt, om jeg kan se ting med nye øyne, at 
kommunen viser forståelse for kirkens område, at lærerne ser rammen vi nå 
har fått for samarbeid.  

 

Vi ønsker biskopen vår hjertelig velkommen til visitas 4.-8. juni! 
                                                                                                                                            SHS 

 
 

 

 
     Biskop Laila Riksaasen Dahl 



  

INTERVJU 
 

INTERVJU MED 
SIGNE BERG    
 

     Signe Berg fra Hole har  
i mange år vært vår vikar-
organist, og mer enn det til 
tider, så det er virkelig på 
tide vi kan få en prat 
sammen.     
      

     En kveld i april er hun i 
Olberg kirkestue og forteller 
for interesserte misjons-
venner fra en reise til 
Madagaskar. Etterpå får vi to 
anledning til å samtale om 
hennes liv fylt av musikk og 
sang. 
    - Vokste du opp med denne interessen i hjemmet ditt? 

    - Min mor var veldig glad i kirken og orgelspill. Så det var hun som 
stod på for at jeg skulle få anledning til å lære. Jeg husker at hun 
fortalte at hun kjøpte et trøorgel i Drammen for 500 kr. Mor fortalte om 
min oldemor som døde 20 år før jeg ble født, at hun spilte taffelpiano, 
som det het den gangen. Selv etter at hun ble blind, hadde hun glede 
av det. Det var en vals hun spilte spesielt ofte som hun hadde noter 
på. Noten har jeg faktisk liggende i skuffen. Jeg blir litt rørt hver gang 
jeg ser den. Jeg må behandle den varsomt. 
    - Men du måtte vel gå i lære for å kunne drive det så langt? 
    - Ja, jeg lærte å spille klaver i Hønefoss en periode. Men så etter 
hvert kom jeg til Oslo i 18-19 årsalderen. Der fikk jeg den beste 
skolen min hos organist og komponist Gunnar Gjerstrøm. Så ble det 
Musikkonservatoriet, og orgel-eksamen tok jeg i 1954. Jeg må ta med 
at Gjerstrøm har tilknytning til Krødsherad på flere måter: Han ferierte 
ofte på Øvre Nore, han spilte ved innvielsen av Veikåker kapell den 
28.september 1934. Han har satt tone til Ungbirken, Den gamle 
Mester, Krøderforden og I Krødsherred  har jeg mitt vakre hjem. Dette 

ble en digresjon, men hyggelig å ta det med, smiler Signe. 

 
                            Signe Berg 



  

INTERVJU – forts. 
 

    - Etter eksamen ble det jobbing, kan jeg tenke? 
    -Det ble det. Jeg fikk tilbud om å bli organist i Hole kirke samme 
året. Siden ble det undervisning i sang og blokkfløytespill ved flere 
barneskoler. Det er mange hyggelige opplevelser å tenke tilbake på. 
   - For oss i Krødsherad er det slik at ser vi Signe, ser vi også en 
annen kjent dame fra orgel-krakken, Anna Uggen. Fortell! 

    - Ja, vi er svært 
gode venner. Det 
hadde seg slik at 
Anna hadde barne-
kor her og jeg 
hadde Røyse 
skolekor. På 
slutten av 50-tallet 
møttes vi med 
sangerne våre i 
Olberg, og  
da var kontakten 
skapt. Vi reiste på 
kurs sammen og 
begynte også å 
spille firhendige 
pianostykker 
sammen. 
    - Det har dere 

gledet oss med mange ganger! Men en periode etter at du ble 
pensjonist i 1995 og lurte på hvordan det skulle gå, ble du virkelig 
engasjert i Krødsherad. 
    - Det stemmer. Da var dere i beit, for Stein Sødal, daværende 
organist her, skulle ha permisjon. Jeg var her i noe over et år til 
Marcel Breel kom. Jeg dirigerte Con Brio også, og et barnekor startet 
Jorunn Haugen og jeg opp med. Så ble det et år i Hønefoss kirke 
med spill og kor. Siden har jeg vært ferieavløser her mange ganger, 
så kontakten med Krødsherad har vært levende. 
     

     Kvelden siger på og vi avrunder. Maken til frisk dame som nærmer 
seg de 80!!  Heldige Krødsherad som har kunnet få oppleve nytten og 
gleden av et slikt positivt menneske som Signe!                                                                                      
                                                                                                      SHS                                                                                  

 
 
 

 

           Signe Berg i samspill med Anna Uggen 



  

 

KONFIRMANTENE VÅRE 
 

 
 

Til konfirmantene våre! 

 
       Dette året som nå ligger bak deg har du vært menighetens konfirmant. 
Snart er det andre ungdommer som kan smykke seg med akkurat den tittelen, 
mens du skal gå videre i livet ditt. 
       Å være konfirmant er å bli bekreftet, styrket. Det aller viktigste du kan 
ta med deg fra konfirmasjonstiden er at Gud bekrefter det ja Han ga deg i 
dåpen. Husk at uansett hva som skjer deg i livet, så er du elsket av Gud! Gud 
vil ha kontakt med deg. Jesus ønsker å være din gode venn og veiviser i 
livets labyrint. Gud er glad i deg også når du dummer deg ut! Gud er glad i 
deg også når ikke alt går optimalt.  
       Det er mye fint jeg kommer til å huske fra dette året vi har vært sammen 
om. Først og fremst at det har vært kjempehyggelig å bli kjent med dere! 
Dessuten har dere imponert meg med den fine måten dere har medvirket på i 
gudstjenestene. Hjertelig takk også for den fine innsatsen dere gjorde som 
bøssebærere i fastetiden og for at dere har støttet opp om ”Menighetens 
Misjonsprosjekt!” Ha en kjempefin sommer og ikke minst ei flott 
ungdomstid! 

 

Vennlig hilsen 
Nils Christian S. 



  

Fra menighetslivet 
 

50-års 
konfirmanter 
2007: 
 
Dette bildet kommer sent, 
men det kommer godt! Den 
7. oktober 2007 var disse 
flotte 50-års konfirmantene 
samlet til feiring med guds-
tjeneste i Olberg kirke, og 
påfølgende festmiddag 
etterpå. Vi beklager at 
plassmangel har gjort at 
bildet kommer sent. 
Gratulerer til alle 
jubilantene! 
 

Bilde  utlånt av Marit Riis. 

 

NMS MISJONSFORENING 
 

    Det virker kanskje rart å komme med resultat av vårt loddsalg og loddtrekning først 
nå siden det foregikk før jul. Men det var bare ikke plass i påskenummeret, så vi tar 
det med nå. Netto til misjonsarbeidet ble kr 9055,-. Takket være alle dere som 
støttet, kunne enda flere elever få døvestipend fra oss.  Vinnere av hovedgevinstene: 
Thea Thengs vant dokke med tilbehør, og Sebastian Holmedal Plassen vant flyet.  
Vi er i gang med å forberede høstens gevinster, så dere får nye sjanser til å støtte 
saken. 
    Vi har fremdeles  hyggelig brevkontakt med både rektor og elever ved døveskolen 
"vår" på Madagaskar. Vi fikk også tilsendt video som våre barneskoleelever kunne få 
se på skolen. Elever ved barneskolene vårer tegner og skriver svarbrev. 
Konfirmantene gjør likeså.  
    Vi har fortsatt møtene våre på Olberg kirkestue en gang i måneden. På møtet vårt 
i april fikk vi besøk av Signe Berg (se annet sted i bladet) som fortalte fra sin reise til 
Madagaskar en tid tilbake. Hun hadde vært både på døveskoler og blindeskoler og 
kunne fortelle levende om livet der.                                        Green misjonsforening 



  

                        SLEKTERS GANG 
 
DØPTE: 
 

Olberg kirke: 
16.03.08:  Adam Tobias Kaldestad 
16.03.08:  Sander Bolsø Bråthen 
27.04.08:  Emil Kvilhaug Nordby 
27.04.08:  Thea Waaler 
27.04.08:  Melissa Duca Willand 
27.04.08:  Magnus Bergerud 
 

Glesne kapell:  
09.03.08:  Mina Bergan Tandberg 
09.03.08:  Mari Hjertaas Sporan 
24.03.08:  Sebastian Solvang 
Langseth 
 

Veikåker kapell: 
30.03.08:  Trygve Elias Lehne Aga 
30.03.08:  Liam Østdahl Knutsen 
 
DØDE: 
 

Olberg kirke: 
08.03.08:  Anna Haslerud 
 

Glesne kapell: 
27.02.08:  Olga Margit Sørstad 
07.03.08:  Gunvor Glesne 
 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DÅPSBARNA VÅRE: 
 

 
 
 

Adam Tobias Kaldestad ble døpt i 
Olberg kirke søndag 16. mars 08. 

 
 
 

Mina Bergan Tandberg ble døpt i 
Glesne kapell søndag 9. mars. 08 

 
���� 
Sebastian Solvang Langseth ble døpt 
i Glesne kapell søndag 24. mars 08. 



  

DÅPSBARNA VÅRE 
 
 

    Mari Hjertaas Sporan ble døpt i Glesne     
     kapell søndag 9. mars 08.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Emil Kvilhaug Nordby ble døpt i Olberg  
     kirke søndag 27. april 08. 
 

Vi gratulerer alle dåpsbarn 
 og deres familier! 

 

 
 

    Thea Waaler ble døpt i Olberg kirke  
     søndag 27. april 08. 
 
 
 
 
 
 

 

    Magnus Bergerud ble døpt i Olberg     
    kirke søndag 27. april 08, - med   
    vannkopper, men like blid! 
 

                ♥♥♥ 
 
 
 

Vi tar gjerne i mot bilder av dåpsbarn. 
Send dem på mail til vigdis@varts.no. 
Takk for hjelpen! 
 
 
 
 
 



  

  Returadr: Ole Raaen, 3535 Krøderen  .  

 

VELKOMMEN TIL KIRKE! 
 
 
 
 

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 
 

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 
 

Søn 06.07.08: Matt 10,28-31 
Olberg kirke kl. 19: Gudstjeneste 
 

Søn 13.07.08: Matt 7,21-19 
Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste 
 

Søn 20.07.08: Luk 12,42-48 
Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste 
 

Søn 27.07.08: Joh 6,66-69 
Ingen gudstjeneste 
 

Tirs 29.07.08: Matt 20,25-28 
Glesne kapell kl. 18: Olsok-gudstjeneste 
 

Søn 03.08.08: Matt 21,18-31 
Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste 

 
 
 

 
Søn 10.08.08: Salme 40,2-6 
Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste 
 

Søn 17.08.08: Matt 5,43-48 
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste 
 

Søn 24.08.08: Joh 5,1-15 
Olberg kirke kl.11: Gudstjeneste 
 

Søn 31.08.08: Matt 6,19-26 
Friluftsgudstjeneste. Kommer tilbake til 
tid og sted senere. 
 
Søn 07.09.08: Luk 7,11-17 
Olberg kirke kl. 11: 
Konfirmantpresentasjon 
 

Søn 14.09.08: Joh 8,31-36 
Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste 
 

Søn 21.09.08: 2.Mos 20,1-8.12-17 
Olberg kirke kl. 11: 
Høsttakkegudstjeneste 
 
Søn 28.09.08: Joh 9,1-7.35b-38 
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste 
 

Søn 05.10.08: Mark 10,13-16 
Olberg kirke kl. 11: 
Konfirmantjubileum 
 

Søn 12.10.08: Salme 19,2-7 
Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste 
 

Søn 19.10.08: Matt 18,15-20 
Olberg kirke kl. 11: 
Familiegudstjeneste. Besøk fra NMS. 
 

Søn 26.10.08: Luk 13,23-30 
Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste

 

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


