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Prestens penn
Verdens vakreste fortelling
Snart stanses vi av verdens vakreste fortelling, Juleevangeliet.
Ingen annen fortelling har gjennom århundrene båret på en så sterk kraft og et
så stort budskap.
Vi har fire fortellinger om Jesu liv, men vi har bare ett Juleevangelium.
Bare en av evangelistene forteller hele historien om hva som skjedde da Jesus
ble født. Det er Lukas som gir oss dette, og han forteller mye som ingen av de
andre evangelistene nevner. Hvorfor?
Det er på grunn av påsken. Oppstandelsen var en så kolossalt grensesprengende hendelse at de første kristne syntes at det var det aller viktigste å fortelle om.
Og selvsagt hadde de rett i det. Jesu seier over døden betyr uendelig mye for
oss.
Men Lukasevangeliet ble skrevet ned på en tid da folk begynte å gjenfortelle
flere sider ved Jesu liv. Ikke bare var det viktig å bevare for ettertiden den triumferende avslutningen på Jesu liv her på jorden, begynnelsen var også viktig.
For begynnelsen forteller oss så mye om selve hensikten med Jesu livsgjerning.
De gamle, de som hadde levd samtidig med Jesus, begynte å fortelle det de
hadde hørt og opplevd og hva som var blitt sagt om det vesle barnet i Betlehem. Lukas skrev det ned, og vi fikk det vakre Juleevangeliet.
Vi fikk forellingen om Gud som bøyer seg ned og vever seg sammen med
mennesker i en liten utpost av Romerriket. Vi fikk fortellingen om hvordan
Gud vever seg inn i selve menneskeslekten. I barnets skikkelse, det sårbare og
hjelpeløse barnets skikkelse, tar Gud bolig i vår verden.
Vi trenger derfor ikke klatre på fromhetens stige eller strekke oss med særlige
åndelige øvelser for å nå opp til Gud. Gud selv kommer til oss. Gud bor ikke
bare i det høye og hellige, men Gud troner også i det lave og sårbare.
Juleevangeliet handler om Guds ønske om å møte oss og hjelpe oss uavhengig
av omstendigheter i våre liv og den livssituasjon vi måtte befinne oss i.
Juleevangeliet handler om at Gud kommer nær og oppsøker oss med en fantastisk gave: ”I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren!”
( Luk 2, 11 )
Med dette ønsker jeg dere alle en velsignet Julehøytid, en høytid med undring,
glede og håp.
Nils Christian Skjauff
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KRØDSHERAD
PRESTEGJELD

Nytt fra menighetsrådet

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: Kristin Øverli, 3536 Noresund,
tlf. 984 80 409.
Nestleder: Kirsti Hole,3535 Krøderen
tlf. 951 47 345
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: sysaeta@frisurf.no
Tlf; 48 2 22 693.
Gudrun Bjørka, Truls N. Glesne.
Setting-billedbehandling
trykk-ferdiggjøring:
KG trykk 3535 Krøderen

	
  

Leser du aldri menighetsbladet, sier du.
Der lurte vi deg. Hva er det du gjør nå da?
Siden du leser menighetsbladet – i alle fall
en gang i mellom – tenkte vi å minne deg
om den giroen som ligger i bladet denne
gangen. Det er denne økonomien, da,
som alt er så avhengig av. Skriv en sum på
giroen og gi ditt bidrag. Syns du bladet er
dårlig, så gi oss tips om hva dere vil like å
ha med.
Hilsen redaksjonskomiteen.
Julens gudstjenester/konsert:
16.desember Olberg kirke kl. 17.00. Se s.9.
24. desember – Juleaften.
Glesne kapell kl. 14.00. Julaftensgudstjeneste.
Olberg kirke kl. 16.00. Julaftensgudstjeneste.
25. desember – 1. juledag.
Olberg kirke kl. 12.00. Høytidsgudstjeneste.
26. desember –2. juledag. Ingen gudstjeneste.
31. desember – Nyttårsaften.
Olberg kirkestue kl. 16.00. Gudstjeneste.
6. januar i Olberg kirkestue kl. 16.00.
Familiegudstjeneste og juletrefest.
Valg av leder og nestleder.
Leder: Kristin Øverli. Nestleder: Kirsti Hole.
Dette gjelder fra 01.01.13.
Takk.
En takk til Kirsten Marie Andersen som har
vært både leder og nestleder gjennom flere år.
Neste menighetsblad planlegges ut i midten av mars.
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Minneord.
Klaus Erik Hjertaas gikk bort 1. oktober. Han satt som kommunens
representant i fellesrådet fra 2008. Rådet vil gjennom menighetsbladet takke
for hans ekte engasjement. Han satte gode spor etter seg. Vi lyser Guds fred
over hans minne.
KULTURKVELD

Foto: Kristin Svartås Øverli

Lørdag 20. oktober var det invitert til kulturkveld i Olberg kirkestue. Menighetsrådets arrangement ble en trivelig kveld for både store og små.
Kjell Bjørka viste bilder fra sine 6 år som prest på Averøy. Vi fikk se bilder fra
”et Norge i miniatyr”, gjennom alle årstider. Flott musikk sammen med bildene
forsterket opplevelsen fra livet på Averøy.
Unotan sto for det musikalske og de fikk det til å rykke i dansefoten på de fleste
som hadde møtt fram. Forsamlingen brøt ut i spontan dans.
Frivillige sørget for god bespisning og loddsalg. Det ble en trivelig kveld for
både store og små.

KULTURKVELD
Menighetsrådet arrangerer kulturkveld i Olberg kirkestue søndag
17. mars 2013 klokka 16.00.
Barn og voksne i alle aldre er hjertelig velkomne. Program for
kvelden er enda ikke klart. Omtale vil komme i Bygdeposten i god tid.
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50 års konfirmantjubileum

Foto: Kristin Svartås Øverli

Første rekke fra venstre: Kirsten Solfrid Sønsteby Hansen, Eli Ingebjørg Flatin, Mona
Hegstad Olsen, Anne Martine Opsahl Vatnås, Liv Johansen Ringnes
Andre rekke fra venstre: Anne Grethe Roskifte Moen, Kjersti Bjerkerud Wahl, May
Elisabeth Sørum, Ella Thoresen, Gullborg Glesne Swang
Bakre rekke fra venstre: Svein Gunnar Snippen, Gudmund Skinnes, Arild Moen,
Gudbrand Halmerast, Ole Reidar Tryterud, Ole Haugen , Arne Slevikmoen og
sogneprest Nils Christian Skjauff.

   17 spente 50 år jubilanter møttes i Olberg kirke. På kirkebakken tenkte
vi, kjenner vi hverandre igjen?. Det gjorde vi selv om håret var grånet og
vi var noe kilo tyngre enn for 50 år siden. Fantastisk av menighetsrådet at
de organiserer og legger til rette for et jubileum. Det var høytidlig å gå i
prosisjon inn i kirken sammen med dåpsbarna. Vi ble presentert en og en i
Olberg kirke, mange gode tanker gikk da tilbake til konfirmanttiden. Etter
gudtstjenesten var vi samlet på Krøderen Kro til middag. Et flott samvær hvor
praten gikk livlig. Vi vil få takke sognepresten Skjauff og Kristin Svartås
Øverli som gjorde dagen trivelig for oss. På vegne av oss jubilanter nok en
gang takk til menighetsrådet.
Gullborg Glesne Swang
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Trosopplæring
TROSOPPLÆRING i Krødsherad
VÅREN 2013:
Tid

Sted

For hvem

Tema

Januar,
søn. 6. kl 16

Olberg
kirkestue

Førskolebarn

Menighetens juletrefest etter
kort familiegudstjeneste.

Februar,
søn.10. kl 9.30

Glesne kapell

6 og 7 åringer

Karneval og fastetradisjoner
Vi møter opp utkledde og
spiser frokost sammen,
danser samba, hører en
fortelling og forbereder innslag
til familiegudstjeneste kl 12.

Mars,
før påske
(dato avtales
med skolene).

Glesne kapell
Olberg kirke

1.-3.
klassinger

Påskevandring, et samarbeid
innen Kirke-Skole

4-6 åringer

Barnas Påskekveld.
Påskefortellingen og
påskesanger.
Barna pynter ”påsketreet” og
”påskehagen” som stilles ut i
kirkerommet under høytiden.

5. og 6.
klassinger

”LYS VÅKEN”
Overnattingsdøgn i
kirkerommet. Mye spenning
og moro. Feiring av
Kirkens bursdagsfest !
Forbereder innslag til
gudstjenesten søndag.
Da får 5.klassingene
”Den levende boka” i gave.

Mars,
tirs 12.
kl. 17.30-19.

April,
lør. 27. fra kl 17,
søn. 28. kl 11.

Olberg
kirkestue

Olberg kirke
og kirkestue

TROSOPPLÆRING i Krødsherad
Våren

Olberg
Kirkestue

Nye
konfirmanter
10

Samling og innskriving for
konfirmanter 2013-2014
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Trosopplæring
SKAPERVERKETS DAG
Som en del av menighetens trosopplæring var 4., 5. og 6. klassingene invitert til
Søndre Bjerkerud søndag 21. oktober. Det er tredje gang menigheten arrangerer skaperverkets dag. 17 forventningsfulle barn møtte opp klokken 10.30. De
ble ønsket velkommen av vertskapet, Inger Merete Bjerkerud. For å bli kjent
med hverandre var det laget i stand leker med blant annet potetløp og ringspill.
Det var lagt opp et variert program. Etter lunsj med pizza var det klart for
bibelverksted i låven. Tema var dyr i bibelen. Alle hadde med seg hvert sitt
kosedyr som under gudstjenesten skulle plasseres i Noas ark. Det var også
sangøvelse som forberedelse til gudstjenesten senere på dagen.
Etter bibelverksted var det klart for uteaktiviteter. Barna ble delt inn i tre grupper. En populær aktivitet var ponny ridning, men også natursti og bondegårdbygging i skogen engasjerte barna.
Uten mat og drikke duger
verken barn eller voksne.
Pølsegrilling på bålpanne
sørget for nye krefter.
Skaperverkets dag ble
avsluttet med kirkekaffe
og utendørsgudstjeneste.
POPULÆRT JULEVERKSTED
Tirsdag kveld 20. okt. inviterte Krødsherad menighet til juleverksted i Olberg
kirkestue. Denne gangen var det fire og femåringene som skulle lage julepynt.
Julepynten vil dekorere Olberg kirke i julen.
Olberg kirkestue rommet denne kvelden 40 barn. I tillegg foreldre, besteforeldre og faddere. Trosopplærer Karolina Olsson Leversby, er svært fornøyd med
at så mange ville bli med på å lage julepynt.
Sogneprest Nils Christian Skjauff fortalte historien om ”Lille Stjerne”. Etter allsang var kreative barn i gang med arbeidet. Stjerner, engler, hjerter ble
produsert på løpende bånd. Barna laget også julekort, så det er mange som kan
glede seg til en hyggelig julehilsen i posten.
Smil, latter, glade barn og voksne fylte kirkestua denne kvelden. Glitter på hender, klær og litt i håret gjør ikke noe på en slik kveld.
Tekst og foto: Kristin Svartås Øverli
7
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Ivrige barn og voksne på juleverksted

Korene
En krevende og flott konsertopplevelse.
Con Brio har i mange sammenhenger markert seg som et kor med kvalitet. At
koret denne høsten har løftet nivået ytterligere, er også hevet over tvil. Imponerende innsats i NM for kor første helga i november taler for seg. Men korets
ambisjoner stoppet ikke der. Helga etterpå inviterte de sammen med Modum
kammerkor til framførelse av Iver Kleives Requiem for kor, solister og orgel.
Jeg var en blant mange tilhørere på avslutningskonserten i Olberg kirke.
Iver Kleives dødsmesse har en sterk tilblivelseshistorie. Den er dessuten et
krevende verk. Ikke minst for de som skal framføre det, men også for tilhørerne.
Melodilinjer, rytme og harmonier stiller tidvis store krav til sangerne, og er nok
av en art som kanskje ikke tiltrekker seg det brede publikum. Men heldigvis
landes det innimellom med noen virkelig ”ørekilere”, slik at skuldre kan senkes,
og både sangere og tilhørere igjen kan puste rolig med magen og nyte helheten.
Komponisten sjøl har da også uttalt: ”Innimellom sorgtunge satser har jeg også
forsøkt å skrive noe vakkert.” Iver Kleive har lykkes godt.
Noe av filosofien til tidligere håndballtrener Marit Breivik var: ”Ingen fortjener
å tilhøre et bedre lag enn det man er villig til å skape sjøl.” Hva har nå det med
korsang å gjøre? Jo, når Con Brio og Modum kammerkor henter inn profes8
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jonelle ”enkeltspillere” som mezzosopranen Eva Landro, barytonsangeren Eirik
Krokfjord og organisten Abram Bezuijen på laget, så legger de samtidig lista
svært høgt for sine egne prestasjoner for at laginnsatsen skal bli god. Og det
ble den. For det er selvsagt helhetsopplevelsen av konserten som sitter igjen.
Imponerende og bra er min oppsummering. Men det er de mange detaljene som
i sum skaper denne helheten som er avgjørende. Solistene og organisten er allerede nevnt. Profesjonelt dyktige, samstemte og med flott dynamikk. Som ledestjerner skinte de med kraft når det trengtes. Men også med en varhet som tillot
resten av stjernehimmelen å lyse. Samspillet mellom sangerne nede i kirken
og tonefølget oppe fra orgelgalleriet fungerte svært godt. Presisjonen var der
takket være oppmerksomheten og konsentrasjon hos så vel korister som solister og organist. I seg sjøl imponerende gjennom den en og en halv time lange
konserten. Å holde stemmingen i a cappella - partiene er en kunst. Det kan være
brutalt avslørende for sangerne når orgelet igjen kommer inn. Dette ble aldri
noen utfordring. Og så er det helt umulig å ikke nevne Tatiana. Myndig, tydelig
og med full oversikt og kontroll holdt hun det hele sammen. Vi er heldige som
har en slik kapasitet i bygda vår.
Skal man absolutt lete etter noe å sette fingeren på, kan bemerkes en dårlig oversettelse av den latinske teksten til norsk i programmet. Men det skygget ikke
for konsertopplevelsen. Jeg er imponert, og kunne veldig gjerne tenke meg mer.
Men det gis vel ikke ekstranummer etter et Requiem. Vi her i Krødsherad kan
heller bare glede oss til neste gjenhør med Con Brio. Lux aeterna luceat eis.
Geir Waaler

Con Brio
Første helga i november var Con Brio deltaker på NM i kor i Oslo.
Det var første gang det ble arrangert og vellykket i så måte. Fredag
sang Con Brio i Majorstua kirke på sakral del og fikk 1.plass i
klasse B. Lørdag sang koret sin verdslige del i Levinsalen på Norges
Musikkhøgskole og fikk 4. plass i klasse B for blandet kor.
CDèn som ble spilt inn i vår er nå til salgs. Den heter GODT
BLANDA og selges av kormedlemmene i Con Brio. Vi håper mange
vil få glede av den. I tillegg har vi fortsatt mange hefter av Krødsherad
i dikt og toner til salgs. Kanskje dette kan være julegavetips?
Con Brio håper at mange kommer på julekonsert i Olberg kirke
16.desember kl. 17.
Vi ønsker alle en riktig god jul!
Con Brio v/Elisabeth Solberg
9
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Takk til Krødsherad menighetsråd.
Som kirkekaffe-vertinne ble jeg invitert av menighetsrådet til
medarbeider-sammenkomst i Olberg kirkestue 26. nov.
Det ble en hyggelig kveld med åndelig påfyll av vår prest Skjauff,
Synnøve Hegge Sæta leste litt om juleblomster for oss, Truls Glesne
spilte både til underholdning og allsang. En artig konkurranse hadde vi
også. Magen fikk også påfyll i form av deilig suppe, nydelige kaker og
kaffe. Det smakte fortreffelig! Menighetsrådets leder, Kirsten Andersen,
ledet det hele og takket alle for jobben de gjør i menigheten.
Jeg takker så mye for rosen vi alle fikk for vår innsats og for en trivelig
kveld!!!!
Med hilsen og varm takk fra Alfhild Sønsteby

Dåpsbarna våre

Snorre Raaen-Karlsson
08.07.12.

Kevin Gabrielli Ekholdt
19.08.12.

Mille Lehne Haukeland
14.10.12

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!
10
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Slekters gang
Døpte:
19.08.12
19.08.12
22.09.12
23.09.12
14.10.12
14.10.12
04.11.12

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

Astrid Brunzell Ødegård
Kevin Gabrielli Ekholdt
Kai Michel Monks-Pedersen
Markus Bottolfs Thalerud
Othilie Rosalia Jokerud
Mille Lehne Haukeland
Anine Råen Bottolfs

Vigde:
04.08.12
Olberg kirke		
Patel Himashi og Olav Andreas
					Saltbones
04.08.12
Olberg kirke		
Lone Fagervold og Petter Mathisen
11.08.12
Olberg kirke		
Karianne Andersen og Arnstein 		
					Bjune
11.08.12
Olberg kirke		
Hilde Beate Fredriksen og Tom Arild
					Stokkenes Rikheim
18.08.12
Olberg kirke		
Ingvild Tandberg og Amund Røraas
18.08.12
Olberg kirke		
Linn Therese Dypedal Bråthen og Jan
					Fredrik Svendsrud
01.09.12
Olberg kirke		
Anna Stender Hageler og Lars Åge
					Sjølie Andresen
01.09.12
Glesne kapell		
Linn-Cecilie Johansen og Jørgen
					Delin Jørstad
15.09.12
Olberg kirke		
Tine Gulsvik Næss og Hans Melo
					Kinck
Døde:
10.08.12
19.08.12
08.09.12
14.09.12
01.10.12
24.10.12
25.10.12

Glesne kapell, Hans Skinstad
Olberg kirke, Ragnhild Rund
Olberg kirke, Sahra Louise
Olberg kirke, Asta Rishovd
Glesne kapell, Klaus Erik Hjertaas
Olberg kirke, Harald Sigmund Jokerud
Glesne kapell, Thorkel Uhla
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Velkommen til kirke
16.12. Olberg kirke
kl. 17.00. Julekonsert.

17.02. Olberg kirkestue
kl. 11.00. Gudstjeneste.

23.12. Kryllingheimen
kl. 11.00. Gudstjeneste.

24.02. Veikåker kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.

24.12. Glesne kapell
kl. 14.00. Juleaftensgudstjeneste.
24.12. Olberg kirke
kl. 16.00. Juleaftensgudstjeneste.
06.01. Olberg kirkestue
kl. 16.00. Familiegudstjeneste
og juletrefest.
13.01.Kryllingheimen
kl. 11.00. Gudstjeneste.
20.01. Olberg kirkestue
kl. 11.00. Gudstjeneste.
27.01. Glesne kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.
03.02. Olberg kirkestue
kl. 11.00. Gudstjeneste.
10.02. Glesne kapell
kl. 12.00. Familiegudstjeneste
med ”karnevalgjengen”.

03.03. Glesne kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.
24.03. Olberg kirke
kl. 11.00. Familiegudstjeneste.
10.03. Haglebu fjellkirke
kl. 11.00. Konfirmantweekend.
17.03. Veikåker kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.

24.03. Olberg kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste.
28.03. Skjærtorsdag. Bøseter
kl. 11.00.
Kryllingheimen kl. 16.00.
29.03. Langfredag. Veikåker kapell
kl. 19.00.
31.03. Påskedag. Olberg kirke
kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
01.04. 2. påskedag. Glesne kapell
kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.

Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester!
Besøk også vår nettside: www.krodsherad-menighet.no
12
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