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“Den prektig kledde sommerfugl er fløyet fra
Guds hånd.
Han gav den gylne ringer og røde purpur
bånd.

s. 12 Gudstjenesteliste
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Og alle verdens mennesker og alle kongebud ei
gjøre kan en sommerfugl. Det
kan alene Gud.”
(Nr 285 i Norsk salmebok)

07.03.13 13.37

Prestens penn
Gud lytter.

Nå i sommerferien fikk jeg besøke fugleøya Røst, helt ytterst i Lofoten. Det
har vært en drøm i mange år å få oppleve Nord-Europas største fuglefjell på
nært hold. En dag talte vi hele 17 havørn over en og samme fjelltopp. Og så
tusenvis på tusenvis av lunde, krykkjer, alker, lomvi, teist og andre sjøfugl.
Fascinerende å se hvordan fuglemor som kommer fra storhavet med føde
til sine små, kan skille ut lyden fra sitt eget barn midt i et enormt mylder av
fugleskrik. Barnets røst fanges opp øyeblikkelig. Fuglemor flyr alltid rett til
den riktige fjellhylla – rett til sitt eget barn.
Bibelen rommer i seg Guds Ord til oss. Ved å lese eller høre fra Bibelen så
får vi høre Guds røst. I bibelen tegnes det også et bilde av Gud som hører
den enkeltes stemme midt i folkevrimmelen. Gud vet om deg, lytter til ditt
hjertesukk, din bønn, dine tårer, dine takksigelser.
I Salmenes bok, i Salme 10 og vers 17 står det:
”Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre, du gir deres hjerte styrke, du
vender øret til.”
Og i Salme 66 vers 19-20:
”Men Gud har hørt! Han vendte øret til min bønn. Velsignet er Gud. Han la
ikke min bønn til side og tok ikke sin godhet fra meg.”
Trygve Bjerkerheim skrev i 1969:

”Jesus tek seg av den eine
som om ingen andre var.
Han har tid for deg når hine
tid og time ikkje har.

Jesus tek seg av den eine,
om du minst av alle var.
Han vil møte deg med
kjærleik
som ein trufast bror og far.

Jesus tek seg av den eine
nett som doggi glitreklår.
I den stille sumarstundi
heile morgonsoli får.

Jesus tek seg av den eine.
Sæl kvar ein som går til han.
Dag for dag han vil deg leie
til du når det gode land.”

Vennlig hilsen
Nils Christian Skjauff
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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:
Leder: Kirsten Marie Andersen, 3535
Krøderen, tlf. 32 14 75 18 – 951 99
809.
Nestleder: Kristin Øverli, 3536
Noresund, tlf. 984 80 409. 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.

Nytt fra menighetsrådet
Sletting av graver.
Vi ønsker å få utnyttet kirkegårdene våre
best mulig. Ved synlig forfall har vi prøvd
så langt det går å oppspore familie som har
ansvar for grav og gravstøtte. Skulle det
være noen som ønsker å få fjernet gamle
gravstøtter og slette graver, ta kontakt med
Truls eller Per Olav.
Kildesortering.
Vi regner med å få til en enkel
kildesortering ved kirkegårdene våre fra
neste vår.
Konfirmantenes flaskeinnsamling.
Resultat av årets flaskeinnsamling ble
kr 1 112,00. Beløpet går til menighetens
misjonsprosjekt. Takk for fin innsats.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Årets aksjon innbrakte kr 21 880,00.
Takk til alle som bidro til Kirkens
Nødhjelps viktige arbeid. Konfirmantene
og foreldrene stiller alltid villig opp, uten
dere hadde ikke dette latt seg gjennomføre.
Stor TAKK.

Menighetsbladet:
Forr.fører: Truls N. Glesne
Ekspeditør: Ole Raaen
Bladkontigent bankkonto:
2372.60.16453
Redaksjon:
Synnøve Hegge Sæta.
E-post: sysaeta@frisurf.no
Tlf; 48 2 22 693.
Gudrun Bjørka, Truls N. Glesne.

Høsten er oppstart på et nytt semester
og i menigheten vår har vi faste ting på
programmet.
Følg med i gudstjenestelista og lokalavisa
over det som skjer i menigheten.

Setting-trykk-ferdiggjøring:
KG trykk 3535 Krøderen

Neste menighetsblad planlegges gitt ut sist i november.
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Gudstjenesteutvalget
Ved feiring av nattverd, vil det nå tilbys glutenfri oblat til de nattverdgjester
som ønsker det.

Ny gudstjenesteliturgi.
Helt siden starten av dette kirkeåret har den nye gudstjenesteliturgien
vært prøvd ut her hos oss. Dyktige medliturger og tekstlesere, solister og
forsangere har beriket gudstjenestene sammen med våre faste ansatte. Til hver
gudstjeneste er det blitt trykket et eget programark der alle menighetssvar har
vært uthevet. En av intensjonene ved den nye liturgien er at lokalmenigheten
skal kunne delta mer aktivt i gudstjenestefeiringen. Nettopp det gir den nye
liturgien et særskilt rom for.
Den nye dåpsliturgien har også vært i bruk helt siden kirkeårets start.
Krødsherad Menighet har følgende gudstjenesteutvalg:
Bjørn Sæta, Gro Nore, Kirsten Marie Andersen, Kirsti Hole, Jorunn Nordby,
Kantor Tatiana Sjo Gustad og Sokneprest Nils Christian Skjauff. Disse har
arbeidet grundig med utarbeidelsen av ny lokal gudstjenesteordning. I høst blir
gudstjenesteutvalgets forslag sendt til menighetsrådet og videre til prost og
biskop for endelig godkjennelse.
N.Chr.S.

VANDREGUDSTJENESTE I OLBERG KIRKE
Søndag den 28.oktober 2012 er gudstjenesten i Olberg flyttet til kvelden kl.
18:00.
Da blir det ”Vandregudstjeneste” der en midt i gudstjenesten vil bli invitert
til å gå til forskjellige stasjoner i kirkerommet, samt se malerier av Anne
Marie og Dagfinn Olavsbråten. Anne Marie og Dagfinn maler begge meget
uttrykksfulle bilder og henter ofte motiv fra naturopplevelser, livshendelser
eller symbolikk direkte fra bibelen. En blir ikke uberørt av å se deres bilder, så
gled deg!
Tema for kvelden er: ”I stillhet og tillit.” Det blir vakker sang og musikk
denne høstkvelden også. Kantor Tatiana Sjo Gustad medvirker og Nils
Christian Skjauff er liturg.
Så merk deg tidspunktet: Søndag 28. oktober kl. 18:00 i Olberg kirke.
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LYS VÅKEN 12. – 13. mai
Trosopplæringsutvalget i Krødsherad arrangerte Lys Våken helgen 12. – 13. mai. Til
sammen deltok 22 barn, sogneprest Nils Christian Skjauff, trosopplærer Karolina
Leversby og seks englevakter.

Lys våken er et arrangement som foregår i
menigheter over hele landet. Det gjennomføres på forskjellige tidspunkt i året og
er en del av trosopplæringen i Den norske
kirke.
Lørdag 12. mai møtte 22 spente 5. -og 6.
klassinger opp i Olberg kirke. Det var lagt
opp til et variert program med aktiviteter
både ute og inne. De øvde inn en fortelling
og en sang som de skulle framføre
i kirken på søndag. Taco, skattejakt og
en tur opp i kirketårnet avsluttet en flott
kveld.
Overnatting i kirken var spennende og
de fleste fikk noen timers søvn. Opplagte
og fornøyde møtte barna opp til frokost
søndag 13. mai, før de siste forberedelsene
til gudstjenesten ble gjort. Temaet var
Pinsehøytiden og Verdensmisjonen.
Lys våken handler om å være lys våken for
det som skjer rundt oss . Vi skal være lys
våkne for hverandre, for Gud og for oss
selv. Det klarte vi, og barna reiste fornøyde
og ”Lys våkne” hjem.
Kristin Øverli
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Trosopplæring
Trosopplæringsplan for Krødsherad høsten 2012 - våren 2013
Det blir sendt ut invitasjon i god tid før alle arrangement, så dere kan
sette av tid i familieprogrammet. I invitasjonene vil det stå flere detaljer
omkring samlingene, for eksempel frammøtetider og sted, samt måltider, klær og utstyr
Tid
Ved dåp:
1-2 uker før
et barn skal
døpes.

Sted
Presten besøker
dåpsbarnets hjem
etter avtale.

For hvem
Dåpsbarnets
familie

Tema
Dåpens innhold.
Fra menigheten gis:
Informasjonsfolder til fadderne,
dåpslys, bok med Jesus-fortellinger og
et bønneark, brodert dåpsklut med bl.a.
barnets og kirkens navn.

Tirsdager kl
17-17.45
(sept-mai)

Olberg
kirkestue

4 år – t.o.m. 4.
klassinger

Barnekoret ”Regndråpene”.

Onsdager
kl 18-19.30
(sept-mai)

Olberg kirkestue

konfirmanter

Egen undervisningsplan.

Allsidig sangutvalg.
Koret deltar også noen ganger i
familiegudstjenester og andre samlinger
for barn.
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Trosopplæring
Tiltak utover høsten 2012
Tid
Sted
Oktober
Kirkestua Olberg
Ons. 10.
kl 17.30- 19.30
Oktober
Tirs.16.
kl 18.30

Holmen Kirke,
Sigdal

For hvem
4- åringer

Tema
Barnas Filmkveld.
Barna får filmen med seg
hjem på DVD.

Konfirmanter, tidligere
konfirmanter og alle
andre som vil på
konsert.

ROADSERVICE!
Ungdomskonsert i Holmen
kirke, samarbeid med Sigdal
menighet.

Regndråpene og konfirm.
deltar

Oktober
Søndre Bjerkerud 5. og 6. klassinger
Søn. 21. kl 10
og gudstjeneste
kl 16, for alle
November
Kirkestua i Olberg 4- og 5-åringer
Tirs.20
kl 17.30-19.00

Skaperverkets Dag
Tema: Dyr i bibelen

Desember
Lør 1. kl 10-14
og søn 2./
gudstj. kl 11.

Tårnagent helg!
Spennende oppgaver og
skattejakt i kirken. Forbereder
innslag til gudstj. sønd.*

Desember
Søn 2. dvs.
1 . søn i advent
Desember
Dato
avtales med
barnehagene
Desember
Beskjed fra
skolene om
datoer.

Kirkestua i Olberg 8- og 9- åringer
og kirka *

Barnas Juleverksted. Barna
pynter til familiegudstjenesten
1. søndag i advent

Familiegudstjeneste

*Olberg kirke

4-åringer og
Tårnagenter deltar

”Min egen kirkebok” deles ut
til 4- åringene. Tårnagentene
har innslag.

Barnehagene

Førskolebarna

Julebudskapet
Besøk av prest, kantor,
trosopplærer

Olberg kirke
Glesne kapell

Barn i skole og
barnehage

Skolegudstjeneste, et
samarbeid innen Kirke-Skole.
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Misjon
Misjonsvennene av Det Norske Misjonsselskap har sine møter i
Olberg kirkestue kl. 19 på følgende datoer i høst: 28. aug. – 25. sept.
– 23. okt. – 13. nov. – 4. des.
Menighetens misjonsprosjekt er fra sept. i fjord
Senter for gatebarn i Egypt.Senteret har en
rekke ulike tiltak som omfatter både helsearbeid,
barnehage, opplæring og barnehjem for
foreldreløse og gatebarn: en enorm oppgave som
trenger vår innsats. Vi inviterer derfor alle til å
støtte vårt loddsalg utover høsten som ender opp i
utlodning på kirkekaffen i Olberg kirkestue etter
gudstjenesten søn. 2. desember, som er 1. søn.
i advent. Vi planlegger ustanselig gevinster og
loddbøker og er nesten klare, men har du noe du vil
bidra med i gevinstrekka, er du velkommen til det!
Som før er en av hovedgevintene ei dokke med
heimestrikka garderobe

Nytt lederskap fra juni 2012: leder Gudrun Bjørka, nestleder
Kjersti Skjauff.

”Trær” inne i kirken!?!
I vår har vi både i Glesne og Veikåker
kapell fått fine ”trær” som Truls O.
Bjerkerud har laget til menigheten vår.
Synnøve Sæta har sydd mange fine og
helt forskjellige poser som vi har fylt
med barneleker av mange slag. Posene er
hengt opp på trærne. Hensikten med disse
posene er at barna som kommer til kirken,
kan velge seg ut en pose og ta med seg
til plassene sine i benkene. Der kan de
bruke lekene under hele gudstjenesten og
så henge posene med innholdet på plass
igjen på veien ut av kirken. Alle posene
er forskjellige i form og farge og merket
med forskjellige symboler. Hensikten
med det er at barna skal kunne huske på
hvilken pose de hadde sist gang de var på
gudstjeneste. Neste gang kan de velge om
de vil ha samme posen eller ta en annen.
Ta en pose da, vel!
Hilsen Karolina.
8
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Korene
Regndråpene.

Regndråpene er et barnekor for gutter og jenter fra 4 år og til og med
4. klasse.
Her synger vi korsanger, folketoner, barneviser og leker sangleker. Vi
har to til tre opptredener i løpet av halvåret. Vi er allerede invitert til å
synge på Barnas Filmkveld i oktober.
Vi har glede av å ha Anna Uggen ved pianoet.
I år er øvingsdag flyttet til tirsdag. Første øvelse blir tirsdag den 18.
september kl.17.00-17.45.
Mvh Tatiana, korleder.

Con Brio

Våren ble aktiv for sangerne i Con Brio. Vårsemesteret ble avsluttet med
kortur til Harstad. Der deltok vi på Landsfestival i kor og fikk inspirasjon
gjennom visesang av Bremnes-brødrene og Tonje Unstad i tillegg av
korsangere fra det ganske land. Vi var på seminar, sangerbankett, konserter
i Bakgården og kirkekonserter. Søndag før avreise sang vi på gudstjeneste i
Trondenes kirke, ei flott steinkirke fra 1200-tallet.
Høsten 2012 vil koret ha stor aktivitet. I november blir det både fremførelse av
hele Iver Kleives verk Requiem i Olberg kirke, Haug kirke og Heggen kirke i
samarbeid med Modum kammerkor og innleide solister og deltakelse på NM
i kor i Oslo. Det er første gang NM arrangeres, så vi håper det blir en positiv
erfaring!
I tillegg til disse store oppgavene vil vi delta under vanlige gudstjenester og
den tradisjonelle julekonserten i Olberg kirke. Medlemmer fra Con Brio vil
også denne høsten delta med menighetsstøttende sang under gudstjenestene.
Vi ønsker alle en god høst og håper dere vil få gode sangopplevelser ved å
høre på oss!
Con Brio ved Elisabeth Solberg
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Slekters gang
Døpte:
25.03.12
25.03.12
15.04.12
22.04.12
06.05.12
06.05.12
13.05.12
27.05.12
27.05.12
24.06.12
08.07.12
08.07.12

Veikåker kapell		
Veikåker kapell		
Veikåker kapell		
Glesne kapell		
Glesne kapell		
Glesne kapell		
Olberg kirke		
Olberg kirke		
Olberg kirke		
Olberg kirke		
Olberg kirke		
Olberg kirke		

Vigde:
01.06.12
02.06.12
02.06.12
16.06.12
23.06.12
23.06.12
30.06.12
07.07.12

Olberg kirke
Olberg kirke
Olberg kirke
Olberg kirke
Veikåker kapell
Olberg kirke
Veikåker kapell
Olberg kirke

Døde:
08.03.12
21.04.12
24.04.12
02.05.12
11.05.12
13.05.12
13.05.12
22.05.12
05.06.12
15.03.12
15.06.12
16.06.12
17.06.12
24.06.12
01.07.12
10.07.12

Olberg kirke, Arnhild Steinseth
Olberg kirke, Borghild Dybendal
Glesne kapell, Gerd Irene Mohn
Olberg kirke, Torbjørn Martinsen
Olberg kirke, Lena Margrete Kittilsen
Olberg kirke, Mari Bøe Skinnes
Veikåker kapell, Gunda Bostrøm
Olberg kirke, Kolbjørn Fingarsen
Olberg kirke, Ragna Kittilsen
Olberg kirke, Truls Audun Ørpen
Olberg kirke, Bjørg Gudrun Moen
Ringerike krem., Marit Hilsen Andersen
Olberg kirke, Liv Solli
Glesne kapell, Einar Hanssen
Olberg kirke, Kari Marie Foslien
Olberg kirke, Arne Fjeldheim

Madelen Lesteberg Torgersen
Torgrim Lehne Aga
Mons-Jacob Golberg
Elias Thalerud Ojeda
Anne Kristine Tandberg Skinstad
Alexander Skogstad Galambos
Kristine Skaseth
Bjørn Erik Slevikmoen
Nils Ole Slevikmoen
Thea-Elise Talmo
Bjørn Hennum
Snorre Raaen-Karlsson

Maribel Sindico Sustituido og Ole Erik Bjøre
Sofia Anna Kristina Hägg og Lasse Granheim
Marita Strømsodd Bjerknes og Leif Erik Lesteberg
Marianne Haug og Erling Emblemsvåg
Hege Utheim Berntzen og Morten Håvard Øiom
Guro Kaald og Andreas Magne Alfoni Strand
Christina Åberg og Harald Nergaard
Ann-Kristin Nygård og Ingar Steinsvik
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Dåpsbarna våre

Madelen Lesteberg Torgersen,
25.03.12.

Alexander Skogstad Galambos
06.05.12.

Anne Kristine Tandberg Skinstad,
06.05.12.

Elias Thalerud Ojeda,
22.04.12.

Kristine Skaseth,
13.05.12.

Bjørn Hennum
08.07.12.

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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Velkommen til kirke
23.09. Olberg kirke
kl.11.00. Høsttakkefest.

18.11. Olberg kirke
kl. 11.00. Gudstjeneste.

30.09. Glesne kapell
kl.11.00. Gudstjeneste.

25.11. Glesne kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.

07.10. Veikåker kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.

02.12. Olberg kirke
kl.11.00. Gudstjeneste.

14.10. Olberg kirke
kl. 11.00. Konfirmantjubileum

07.10. Veikåker kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.

09.12. Olberg kirke
kl. 18.00. Lysmesse med konfirmantene.

14.10. Olberg kirke
kl. 11.00. Konfirmantjubileum.

16.12. Olberg kirke
kl. 17.00. Julekonsert.

21.10. Skaperverkets dag.
Gudstjeneste i Søndre Bjerkerud
kl. 16.

23.12. Kryllingheimen
kl. 11.00. Gudstjeneste.
24.12. Glesne kapell
kl. 14.00. Juleaftensgudstjeneste.

28.10. Olberg kirke kl. 18. Vandregudstjeneste. (Se omtale side 4)

24.12. Olberg kirke
kl. 16.00. Juleaftensgudstjeneste.

04.11. Olberg kirke
kl. 11.00. Gudstjeneste med
4-åringer og Tårnagentene.
11.11. Veikåker kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.

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