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Vandregudstjeneste i Olberg kirke.    
 

 I forrige utgave av menighetsbladet skrev vi at det på nyåret kommer 
en kunstutstilling til Olberg kirke, nemlig illustrasjoner og installasjoner 
knyttet til biskop Martin Lønnebo's "Kristuskrans". Denne bønnekransen består 
av 18 perler, og hver av disse perlene symboliserer viktige sider ved den 
kristne tro.  
 Vakre malerier og tekster av Torill Glimsdal og Anthony Wooton vil 
bli plassert i kirkerommet. Musikk, salmer og tekster vil formidle budskapet 
perlene i Kristuskransen minner oss om. 
 Av praktiske årsaker er Krødsherad tildelt denne utstillingen først i  
uke 11, det vil si i dagene 09.- 15. mars 2009. (altså en uke senere enn det som 
stod i forrige nr. av menighetsbladet). Vandregudstjenesten i Olberg kirke vil 
dermed bli søndag den 15. mars kl. 18:00. Merk av datoen allerede nå! 
Tidligere i den samme uken vil vi innby barn og unge, voksne og eldre til 
forskjellige opplegg knyttet til utstillingen. 
        N.Chr.S. 
 

 
 

NMS MISJONSFORENING 

 
Misjonsvennene har sine møter i Olberg kirkestue kl 18 på følgende tirsdager  
i vårhalvåret: 
 

13.jan. – 4. febr.* – 3. mars – 14. april – 5. mai – 9.juni. 
  

Misjonsprosjektet vårt, skolestipend til døve barn og unge på Madagaskar, 
fortsetter som før. Dere leste i siste nummer av bladet at Nils Christian hadde 
møtt og intervjuet rektor ved skolen ”vår” da de møttes på generalforsamlingen 
til NMS i sommer. Hun uttrykte stor glede og takknemmelighet over hjelpen 
de mottar ved hennes skole. 
 

* Den 4. febr. får vi besøk av Madagaskar-misjonær Bjørn-Eddy Andersen 
som har ferskt nytt å fortelle. Da blir møtet fra kl.11, og alle er velkomne. 
 

Når dere leser dette har vi avsluttet loddsalget i misjonsforeningen og foretatt 
loddtrekningen 1.søndag i advent, og dokka og brannbilen m.m. er kommet til 
sine vinnere. Vi kunngjør dette i Bygdeposten. Takk til alle som støttet oss! 
                                                                                       SHS   


