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Prestens penn

Den viktigste uken i hele vår tidsregning.

Så er den her igjen, påskehøytiden, som minner oss om den aller mest 
betydningsfulle uke i hele vår tidsregning: Den uken i Jerusalem da Jesus 
Kristus gav sitt liv for oss.
Uten påskeukens hendelser hadde vi ikke hatt noen sikkerhet og håp utover 
de få eller mange dager vi måtte få å få leve her på jorden. 
De fleste ting vi fester vår trygghet og identitet til, kan jo rakne i et nu. Venner 
og familie kan svikte eller bli tatt fra oss, karriere, penger og helse gir heller 
ikke noen evigvarende livsgaranti. Men ett holdepunkt i livet står fast og er 
evig slitesterkt, verd å bygge livet på og holder helt til mål. Det er budskapet 
om ham som døde og oppstod for oss!

Dagene i påskeuken rommer i seg et rystende drama og Guds ufattelig 
kjærlighet.
For på Golgatahøyden utenfor bymuren i Jerusalem ble det reist et kors. 
Til det korset ble verdens frelser naglet fast og sammen med ham, hele 
menneskehetens skyldbrev. All verdens synd og svik og alt det vi mennesker 
roter til av ondskap, alt dette ble av Gud veltet over på Jesus. På korset 
betalte Jesus oss ut av skyld og gudsforlatthetens mørke.
Jesu Kristi kors har derfor blitt en nøkkel som låser opp vår tilværelse. Korset 
er nøkkelen som åpner for oss Guds tilgivelse, Guds uendelige gode nåde.
Vi låses ut av mørkets og dødens fengsel – ut til glede og fred som Guds frie 
barn.

I den gravhagen i Jerusalem som kalles Gordons Golgata, ett av stedene som 
man mener kan være Jesu gravsted, er det på døren inn til graven et skilt som 
sier:
”Han er ikke her, for han har oppstått!” Det er en gjengivelse av engelens ord  
påskemorgen, slik vi finner dem i Markusevangeliet kapittel 16:
”Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er 
ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham!”

”Stenen var borte. Graven var åpen.
Engelens klær var hvite som sne.
”Vær ikke redde, han er oppstanden.
Tørk deres tårer, kom hit og se!

En velsignet Påskehøytid ønskes deg og dine!

Beste hilsen
Nils Christian Skjauff.

Døden er borte, himmelen åpen.
Jesus har seiret, slik som han sa.
Gråtende ber vi, jublende tror vi:
Han er oppstanden, halleluja!” 

 ( Eyvind Skeies salmebok nr. 123.)
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KRØDSHERAD 
PRESTEGJELD
Sokneprest Nils Christian Skjauff, 
tlf; 32 13 19 95 - 901 97 618

Sokneprestens kontor i Olberg 
kirkestue er åpent onsdager 
kl. 10-14.  Tlf; 32 14 92 00
Mandag er prestens fridag.

Kirkeverge: Truls N. Glesne
Kontortid mandag og onsdag 
kl. 09-15. Tlf; 32 14 92 00 - 
995 10 639

Kantor: Tatiana Sjo Gustad
tlf; 992 82 665

Trosopplærer:
Ann Karolina Olsson Leversby
tlf; 975 48 020

Kirkegårdsarbeider:
Per Olav Riis
tlf; 906 62 886

KRØDSHERAD 
MENIGHETSRÅD:

Medlemmer:
Kristin Øverli, Kirsti Hole, Gudrun 
Bjørka, Kirsten Marie Andersen, 
Oddvar Golberg Vasset, Gjertrud 
Trommald Glesne, Jorand Kristine 
Bjørnstad Martinsen, Karin Ingjerd 
Jokerud.
Varamedlemmer:
Inger Eivor Dahl Jokerud, Britt
Kari Lunde Glienke, Jorunn Nordby, 
Sigrun Karlsson, Åse Lerfaldet, Thea 
Regine Hamremoen Thengs.

Menighetsbladet:

Forr.fører: Truls N. Glesne
Ekspeditør: Ole Raaen
Bladkontigent bankkonto:
2372.60.16453

Redaksjon:
Synnøve Hegge Sæta. 
E-post: syseata@frisurf.no
Tlf; 48 2 22 693.
Gudrun Bjørka, Truls N. Glesne.

Setting-trykk-ferdiggjøring: 
KG trykk  3535 Krøderen

Påskevandring
Årets påskevandring finner sted i Olberg kirke 
29.03. kl. 09.00 og i Glesne kapell 30.03. kl. 
10.00. 
Bladkontingent.
En stor takk til alle som har bidratt med støtte 
til menighetsbladet. Vi tar fortsatt i mot bidrag.
Bladets kontonummer er 2372.60.16453.
Gave.
I anledning av julekonserten som var i Olberg 
kirke ble det tatt opp en kollekt. Overskuddet 
etter konserten skulle gå til drift av 
menighetsbladet. Det ble overført kr 5.945,00 
til bladets konto. Takk til Con Brio og dere 
tilhørere som bidro til dette beløpet. 
Kan noen hjelpe oss?
I menighetsrådsmøte har ordningen med 
kirkekaffe i Olberg vært drøftet. Kan noen 
tenke seg å bidra? Ved Glesne og Veikåker 
fungerer dette bra. Det er også behov for noen 
som kunne rydde og ordne litt på kjøkkenet 
ved Olberg kirkestue. Er det noen som har lyst 
og kan hjelpe oss? Ta en tlf. til Kirsten leder. 
(95199809)
Årsmelding for 2011.
Det er avholdt årsmøte 11.03.12. Her er et lite 
utdrag:
Menighetsrådet / fellesrådet har hatt 5 møter 
og behandlet 38 saker i 2011.
Det har vært 62 gudstjenester hvor 4122 har 
deltatt. Nattverdgjester 498.
Øvrige tall: 24 døde, 22 døpte, 5 vielser, 18 
konfirmanter.
Kollekt og innsamlinger: 91.279,00. Til eget 
menighetsarbeid kr 28.593,00.

Neste menighetsblad planlegges 
gitt ut i juni.

Nytt fra menighetsrådet
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KARNEVALSMORO I KIRKESTUA.
Lørdag 18. og søndag 19. februar var det klart for karnevalshelg, et 
ledd i kirkens trosopplæringsprogram, der 16 barn deltok.  Bygdas 
førsteklassinger var invitert. Det ble også med noen søsken. 

Lørdag var det samling i Olberg kirkestue. Barna 
hadde kledd seg ut i ulike kostymer. Det var blant 

annet prinsesser, hekser, indianere 
og superhelter. Der fikk barna lage 
sine egne karnevalsmasker og danse 
til sambamusikk.  Fortellingen om 
Josef og brødrene ble dramatisert 
under ledelse av Marit Anmarkrud. 

Det ble spist Taco, 
før sogneprest 
Nils Christian 
Skjauff fortalte 
om faste og 
fastetradisjoner. 
Han tegnet 
askekors i panna 
på barna som 
en  avslutning på 
kvelden.

4

MHB 1-12.indd   4 07.03.13   13.41



Påskeverksted 
Onsdag den 28. mars kl 17.30-19.30 samler vi alle 4-5 åringer med foreldre 
i kirkestua på Olberg for å synge, spise og lage påskepynt. Vi går også en tur 
inn i kirken hvor vi sammen skal pynte påskehagen som vi har der inne. Dette 
blir en koselig kveld så husk å melde dere på! 

Lys våken i kirken 
Den 12.-13. mai skal vi for fjerde gang ha en Lys våken overnatting i Olberg 
kirke for alle 5. klassinger. Vi samles på lørdags ettermiddage og har mange 

spennende aktiviteteter: bl.a. 
leke, forme, ha drama, se film, 
tenne lys og mye mer fram til 
midnatt. Da skal vi sove inne i 
Olberg kirke!
Dette blir en helg vi tror du 
aldri vil glemme og som du 
kanskje aldri mer får oppleve. 
Døpt eller ikke, søkende eller 
overbevist, alle i målgruppa er 
velkomne til å utforske sin kirke 
og overnatte tett ved alterringen 

i Olberg kirke. Det nasjonale trosopplæringstiltaket er en stor suksess. 
Omkring 10 000 11-åringer får nærkontakt med kirke, med prest og Jesus, 
og ikke minst med hverandre på kirkegulvet gjennom kvelden og natten. På 
søndagen spiser vi frokost sammen før vi øver på det vi skal framføre i kirken 
under gudstjenesten. Til kirken er alle hjertelig velkomne, søsken, foreldre og 
besteforeldre. Så meld deg på når du får innbydelsen !

	  

Søndag gikk barna i karnevalsprosesjon inn i kirka, og ble møtt av en 
overraskelse. Det var en hjemmelaget sol som var full av godteri. Barna 
fikk prøve og slå den i stykker, å da den revnet, var det stor stas med 
innholdet. Den innøvde dramatiseringen om Josef ble framført, og 
barna sang også en sang.

Menighetsrådet vil takke alle som var med på å gjennomføre 
karnevalshelga. Den ble en vellykket og uforglemmelig opplevelse for 
både store og små.
                                                                          
                                                                           Tekst og foto: Kristin Øverli

5

MHB 1-12.indd   5 07.03.13   13.41



Tom Runar Jokerud er en støttespiller mange i bygda vår har både 
nytte og glede av i flere sammenhenger. Han er et ja-menneske og deltar 
med sin musikalitet, enten det gjelder vokal eller 
instrumental aktivitet i flere sammenhenger. Han 
er oftest å se som tenor i Con Brio og som 
gitarist i ”husband” i kryllingrevyen og i ulike 
unge sangeres innslag i kirka. Og han 
synger nydelig duett med sin kjæreste 
Merete, kan dere tro! ”Så utrolig godt å ha 
Tom Runar”, sier kordirigent og organist 
Tatiana. ”Han sier alltid ja så sant 
han er i bygda”.
- Når du ikke er i bygda, hvor er du da, 
Tom Runar?
- Av yrke er jeg flytekniker og jobber 
for Norwegian på Gardermoen. For å slippe 
mye kjøring, bor jeg på hybel på Jessheim i 
arbeidsuka. De siste åra har jeg hatt en fleksijobb 
på dagtid. Derfor har det blitt lettere å være mer 
stabil som korist. Det å være med i kor liker jeg bedre 
og bedre, det er blitt en del av meg. Jeg er egentlig litt for lat til å bli god på 
instrument, for da måtte jeg bruke mer tid!
- Når oppdaget du gleden ved din musikalitet?
- Jeg begynte i skolekorpset ved Noresund skole som 7-åring under Per 
Morskogen som dirigent. Der spilte jeg saksofon i 10 år. På ungdomsskolen 
hadde vi valgfaggruppe der jeg valgte musikk. Du var forresten lærer, 
Synnøve! 
- Ja visst! Det var den gangen Lillebjørn Nilsen besøkte oss på samfunnshuset 
og gruppa di skulle få den ære å framføre noe fra scena for Lillebjørn og oss 
alle!!
- Stemmer. Og vi var fryktelig nervøse!! En annen gang jeg husker godt: 
Læreren min sa at jeg hadde klokkeklar stemme så jeg fikk i oppgave å synge 
på julegudstjenesten i Glesne kapell. Jeg måtte få med Frode Hansen for 
å gjennomføre! Ha, ha!  Da måtte vi takle nervøsiteten i stedet for å 
fokusere på det vi skulle framføre. Men vi fikk da med noe erfaring! 
Flott at skolen i dag fjerner barrieren for framføring. Jeg møter så
mange unge som er så flinke!
- Det er ofte noen vil ha deg med for å synge og spille. Blir det mye mas?
- Nei, jeg synes det er bare moro og tenker at dette er min måte å bidra med 
noe i bygda. Og så ønsker jeg jo at mine barn, som også har glede av musikk 

Intervju

shsog sang, også skal kunne være frimodige til å gjøre noe slik.
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Vi takker alle som støttet oss ved loddsalget før jul! Det ble avsluttet 
med trekning ved kirkekaffen i Olberg kirkestue 1. søndag i advent. 
Loddsalgets inntekt ble kr. 10. 231,-. 
Vinnere av hovedgevinstene: Gjertrud T. Glesne (dokke med tilbehør) 
og Bjørnar Øverli (togbane).
Fra og med sist høst støtter vi nå et nytt menighetens misjonsprosjekt, 
Senter for gatebarn i Kairo. Det ligger i bydelen Helwan og drifter et 
hjem for gatebarn og foreldreløse samt støtter en mobil øyeklinikk. Det 
er mye fattigdom, rus og kriminalitet som 10-11-åringer blir dratt inn i. 
Så her er vi med og utviser konkret nestekjærlighet fra første dag.
Foreningen vår fortsetter med sine månedlige møter og legger iver 
og arbeid i å forberede høstens nye loddsalg. Har du noe du vil gi til 
lotteriet, er vi takknemlige for det.
Vårens neste møter: 17. april, 8. mai og 5. juni, fortsatt i Olberg 
kirkestue fra kl. 18.30.
Green Misjonsforening

Misjon

shs
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Tirsdag ettermiddag 27. mars får alle kryllinger besøk mellom kl. 17 
og 21. Bygdas konfirmanter og andre voksne bøssebærere vil da banke 
på for å be om din støtte til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon som hjelper 
verdens fattige og undertrykte.
I fjor ble det samlet inn utrolige 31 314 kroner i Krødsherad. Det slo 
alle gamle rekorder, og er et resultat som per innbygger troner helt i 
toppsjiktet for landet! Klarer vi å runde 30 000 også denne gangen?

I årets aksjon er det spesielt fokus på arbeidet som gjøres blant urfolk 
i Guatemala. Gjennom CIEDEG, en sammenslutning av protestantiske 
kirker i Guatemala, arbeider Kirkens Nødhjelp for å bedre situasjonen 
for mayabefolkningen. En måte er å starte kvinnegrupper der det 
gis opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. 
I drivhusene dyrkes grønnsaker som ellers ikke gror i høyden. 
Grønnsaker som gir livsviktig næring til familiens kosthold, mens 
overskuddet kan selges på markedet og gi sårt tiltrengte inntekter.
Ta vel imot bøssebærerne den 27.mars!!

 

Catarina Ramirez fyller kurven med fargerike paprika. Hun er svært takknemlig 
for mulighetene som drivhuset gir henne. Støtten fra Kirkens Nødhjelp gjør at 
hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang.

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2012
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Con Brio satser på en aktiv sangervår. I tillegg til å delta som forsangere i 
gudstjenester, korsang 17. mai og på konfirmasjonsgudstjenesten 3. juni i 
Krødsherad, skal vi ha samarbeidsprosjekt med Modum Kammerkor, synge i 
Vestfossen kirke og på Landsfestival for kor i Harstad! 

Søndag 19.02 hadde vi en lang og intens sangerdag. Vi sang inn et variert 
program som vi håper kryllingene kan få glede av. CD-en vår kommer 
forhåpentligvis ut for salg i juni!

Con Brio har startet et samarbeidsprosjekt med Modum Kammerkor. Vi har 
planer om fellesseminar og felleskonserter i Krødsherad og Modum.
Hovedverket vi satser på er Iver Kleive sitt “Requiem”. Det blir 3 satser av 
verket på konserter i vår med egne solister. Til høsten skal vi framføre hele 
verket med innleide solister.

7.-10.juni skal vi delta på Landsfestival for kor i Harstad. Der skal vi på 
seminar og konserter. Det blir nok en nord-norsk vitamininnsprøyting som vi 
håper kryllingene får glede av gjennom vår videre sangformidling!

Con Brio v/ Elisabeth Solberg

Vårplaner 2012 for Con Brio

Con Brio og Modum kammerkor                               Foto: Edgar Iversen
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Slekters gang
Døpte:
20.11.11 Veikåker kapell, Mathilde Samnøy Moen
27.11.11 Olberg kirke,  Dina Nordby Kværnstrøm
  
Vigde:   
18.02.12 Olberg kirke, Tine Marie Fossberg og Carl Magne 
             Ormås Rustand
Døde:
04.11.11   Glesne kapell, Lilly Ruth Aarstad
15.11.11   Ringerike krematorium, Amund Ringnes
19.01.12   Kapellet ved Ringerike Sykehus, Kenneth Andersen
25.01.12   Olberg kirke, Alma Hagen
10.02.12 Glesne kapell, Berthe Øen

Dåpsbarna våre

27.11.11 Dina Nordby Kværnstrøm20.11.2011 Mathilde Samnøy Moen

Vi gratulerer dåpsbarna og deres familier!
Vær så snill og send oss bilder av dåpsbarna, på epost til: sysaeta@frisurf.no
Bildet bør ha høy oppløsning - helst 1MB. Send det som vedlegg til epost: 
Åpne ny epost, klikk legg ved, og velg bilde. (Ikke bruk “send som epost” 
fra bildeprogrammet). Tusen takk for hjelpen!
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Andersen, Benedicte Welstad
Bergheim, Even
Bye, Jørgen
Fossum, Vilde
Fyrand, Hanne Lindbäck
Hamremoen, Aasne Lesteberg
Hauge, Joachim
Heia, Karoline Berg
Kristoffersen, Ida

Konfirmanter i Krødsherad 2012

Larsen, Pernille Aastrup
Monsen, Hedda Bjerkerud
Nilsen, Sara-Elise Austad
Riis, Sunniva Haug
Raaen, Gunvor
Raaen, Mari Tovsrud
Stensrud, Torbjørn
Torp, Catharina Kagiavas 
Ørpen, Tiril Skaseth

25.03. Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

01.04. Olberg kirke 
kl. 11.00. Fam.gudstj.

05.04. Skjærtorsdag. Bøseter 
kl.11.00. Kryllingheimen kl. 16.00.

06.04. Langfredag. 
Veikåker kapell kl.19.00.

08.04. 1. påskedag. Olberg kirke 
kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.

09.04. 2. påskedag. Glesne kapell 
kl. 11.00. 

15.04. Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

22.04. Glesne kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

29.04. Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

06.05. Glesne kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

13.05. Olberg kirke 
kl. 11.00. Fam. gudstjeneste. ”Lys 
Våken.” Høytidsgudstjeneste.

17.05. Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.
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20.05. Olberg kirke 
kl. 18.00. Samtalegudstjeneste.

27.05. 1. pinsedag Olberg kirke 
kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.

28.05. 2. pinsedag Veikåker kapell 
kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.

03.06. Olberg kirke 
kl. 11.00. Konfirmasjonsgudstj.

10.06. Glesne kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

17.06. Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

24.06. Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

01.07. Glesne kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

08.07. Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

15.07. Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

22.07. Ingen gudstjeneste.

29.07. Villa Fridheim 
kl. 18.00. Gudstjeneste.

05.08. Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

12.08. Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

19.08. Glesne kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

26.08. Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

02.09. Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

09.09. Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.Konfirmatene              
    presenteres

16.09. Glesne kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

23.09. Olberg kirke 
kl.11.00. Høsttakkefest.

30.09. Glesne kapell 
kl.11.00. Gudstjeneste.

07.10. Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

14.10. Olberg kirke 
kl. 11.00. Konfirmant jubileum

Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester!
Besøk også vår nettside: www.krodsherad-menighet.no
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