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   Prestens penn 
 

              Vi nærmer oss et jubileumsår! 
 

    Den type kalender som har ett og ett kalenderblad for hver dag, gir deg en fin 
mulighet til å fornemme at livet er en gave. Gårsdagen er forbi, morgendagen har ennå 
ingen sett, men dagen i dag er din mulighet akkurat nå. Snekkersønnen fra Nasaret lærte 
vennene sine å kun ta en dag av gangen. Lærte dem å leve i bevisstheten om at livet er 
ment å ha gode og åpne forbindelseslinjer oppover til Gud og utover til verden og våre 
medmennesker der. Du har fått en ny dag i ditt liv. Om bare noen få timer må du gi den 
fra deg igjen, når søvnen kommer.  
 I den årstid vi nå er inne i, ser vi gylne blader falle fra trærne i klar høstluft. 
Måtte vi lære av denne årstiden å fargelegge dagene vakkert og glødende. Et hvert 
menneske gjør verden spesiell, bare ved at de selv er i den. Måtte vi lære av høstfargene 
å farge dagen vi har fått med varme og omtanke for andre. Stig Johansson sa det slik: 
”Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at de var selve livet”. Men det er de 
altså. Og han som fikk navnet ”Livets Sønn”, ja, ”Livets Gud” vil også sette farge på 
dagene våre med sitt nærvær, sin tilgivelse og miskunnhet, sitt fullbrakte frelsesverk,  
ja, med framtid og håp. 
 Vi trenger også den type kalender som viser oss dager som kommer lenger 
fremme. Og på min kalender ser jeg at når denne høsten er over, begynner et nytt 
kirkeår. Og for Krødsherad menighet, et helt spesielt begivenhetsrikt kirkeår.  For vi går 
et stort jubileumsår i møte. Alle våre tre kirkebygg har runde tall i 2009! 
 Glesne kapells 100 års jubileum markeres allerede på vårparten, søndag den 
10. mai! Kapellet i Øvre Krødsherad, Veikåker kapell, får sitt 75 års jubileum den 29.juli, 
på Olsokdagen! Og hovedkirken i bygda, Olberg kirke på Noresund, får sitt 150 års 
jubileum den 11. oktober i 2009! 
 La oss sammen fargelegge disse jubileer med glød og glede! 
De som reiste kirkehusene i bygda vår har nå gått ut av tiden, men de gav oss en 
mulighet til å søke til Herrens hus, slik at Guds Ord og de Hellige sakramenter kan få 
berike våre dager på jorden. 
 

”Vi er Guds hus og kirke nu 
bygget av levende stener, 
som under kors med ærlig hu 
troen og dåpen forener. 
Var vi på jord ei mer enn to, 
bygge dog ville han og bo 
hos oss med hele sin nåde.”     
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