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     - Ja, det var i 1994, det. Da var jeg vikarprest på Sokna. Ellers må jeg få lov å si, 
siden vi er inne på det at Truls også sitter ved orgelet, at jeg faktisk vet at han har spilt i 
en eller annen sammenheng i alle kirker fra Hokksund til Flå!! Vi var veldig glade for å ha 
en orgelspillende kirkeverge når vi i fjor hadde vår kantor, Tatiana, i nedkomstpermisjon, 
og Truls hadde jobben med å ”sy” sammen alle organistoppdrag her. Jeg opplevde ei uke 
her med fem ulike organister!  Både jeg og andre har merket oss Truls` sjeldent gode 
formidlingsevne av norske salmeskatter. 

Truls blir selvsagt glad for å 
høre det, og adresserer takk 
til sine eldre inspiratorer, 
Sigrid Haslerud og Ragnhild 
Glesne, begge borte for 
lenge siden. De var nøye 
med salmene. Det var 
Sigrid som sa til Truls, da 
hun så evnene hans som 
unggutt: 
- ”Nå må du berre låse deg  
inn i kapellet, far din har 
nøkkel, slek at orgelet der 
kan bli brukt, før je har ikkje 
bil og kan ikkje komma meg 

utover og øve der. Orgelet må bli spella på!”  Ellers har Stein Sødal vært en god lærer og 
støtte, foruten kurs hver sommer i mange år, sier Truls. 
 

- Nils Christian, hvordan kom du og familien til å velge Krødsherad! 
-Det var ikke vanskelig. Min kone Kjersti, som er fra Alme på Ringerike, minnet meg ofte 
om hvor vakkert det er på disse trakter. Og etter min tid som feltprest, vikarprest, 10 år  
som misjonsprestepar i Brasil og seks år på Sokna, var vi klare for den vakreste bygda 
på Østlandet. Her er det vakre kirkebygg og en godt fungerende prestegård med utrolig 
nydelig beliggenhet.  Og etter hvert møtte vi hyggelige og positive mennesker som gir 
oss glede. Ikke minst har arbeidet med konfirmantene vært svært givende. Der har 
foreldrene mye å være stolte av!  Det er også veldig gledelig og spennende at 
menigheten vår er blitt plukket ut til å få midler til trosopplæring. Jeg er glad for at vi har 
fått med mange positive medarbeidere. Her i bygda er det forresten alltid lett å få et ja når 
en spør om hjelp til noe. 
- Men får dere tid til fritidssysler, da? 
- Jeg er så glad i naturen. I ulike faser har jeg samlet stein, mineraler, sommerfugler, og 
tatt tusenvis av bilder. Ja, nå har jeg jo dyrelivet rett utenfor vinduet! Jeg er også glad for  


