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Prestens penn

Påskebudskapet utfordrer oss!
                               
På ei oppslagstavle utenfor et menighetshus i hovedstaden vår, var det hengt 
opp en plakat med følgende overskrift: ”Jesus Kristus – utgått på dato 2000 år 
etter? - En samtale på tvers av livssyn om Jesu persons betydning og relevans 
i dag.”  Jeg tenkte, da jeg så denne plakaten, at jeg håper at de som skal si noe 
der, og ikke minst de som skal lytte, får med seg at Jesus Kristus har det mest 
frigjørende budskap som noe menneske kan få del i. Ikke bare for 2000 år 
siden, men også i dag, hjelper Jesus de som henvender seg til ham. Navnet 
Jesus, har betydd mer for menneskeheten enn all andre navn til sammen. Presi-
denter og konger, stasmenn og politikere, strålende kunstnere og store begav-
elser, blekner i lyset fra Jesu navn.  Den franske filosofen Blaise Pascal  ( 1623 
– 1662  ) sa det slik: ”Det er godt å bli trett og oppgitt av å lete etter sannheten. 
Så strekker man til slutt armene mot ham som kan fri oss.”

Vi skal snart feire Påske. Den høytiden minner oss om at vi er gitt en Frelser, 
som elsker oss så høyt, at han var villig til å bære lidelser, plager og pinsler for 
vår skyld. Påskehøytiden utfordrer oss til å grunne på korsets nødvendighet og 
til å takke for oppstandelsens gave. 

William Barclay, var en skotsk forfatter, radio og TV-programleder, prest i 
”Church og Scotland”, og professor i teologi ved University og Glasgow. Fra 
ham er det bevart en 1. Påskedagsbønn, som det er verd å stanse ved også i vårt 
møte med den hellige høytiden. Deler av denne bønnen lyder:
”Herre, Jesus Kristus, tilgi oss hver gang vi holdt på å glemme at du var levende 
til stede blant oss.
Tilgi oss, hver gang vi ikke klarte en oppgave fordi vi ikke bad deg om hjelp.
Tilgi oss, hver gang vi var redde, fordi vi trodde vi var alene i mørket.
Tilgi oss, hver gang vi glemte at du har overvunnet døden.
La oss igjen få høre deg si: ”Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” 
- og la dette løfte fra deg bli en kilde til styrke og mot. Det ber vi om for din kjær-
lighets skyld.”

Påskebudskapet er ikke utgått på dato, men berører og beriker våre 
hverdager på jorden! Ønsker deg og dine en velsignet og god Påskehøy-
tid!

Nils Christian Skjauff
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Neste menighetsblad planlegges ut i mai-juni

Menighetens årsmøte avholdes i 
Olberg kirkestue tirsdag 12.03.2013. kl 

19.00

Kulturkveld
Menighetsrådet planlegger ny kulturkveld  i 
kirkestua søndag 17.mars kl.17.00.
Det er i år 200 år siden Jørgen Moe ble født 
og det skal være forskjellige arrangement 
i løpet av året. Vi har dette litt med oss i 
planleggingen. 
Kaffe og kaker samt loddsalg hører med.
Vi håper på fullt hus – som sist.

Jørgen Moe jubileum i bygda vår.
Jørgen Engebretsen Moe ble født den 22. april 
i 1813 på Mo gård på Ringerike. I år feirer vi 
200-årsjubileum for hans fødsel. Jørgen Moe 
satte dype spor etter seg her i Krødsherad 
som initiativtaker til å bygge Olberg kirke, 
og som prest her. Sammen med Per Christen 
Asbjørnsen samlet Moe inn folkeeventyr, 
viser og stev. Moe var også selv en eminent 
dikter, og flere av hans aller vakreste dikt ble 
til mens Moe bodde på  Bjertnes.

Det blir ”Eventyrgudstjeneste” for hele 
familien, i Olberg Kirke – søndag 16. juni 
kl. 11:00.
 
Det blir jubileeumsgudstjeneste på Villa 
Fridheim – søndag 25. august kl. 11:00.
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JULETREFEST OLBERG KIRKESTUE

Trosopplæring

På Hellig tre kongers dag, søndag 6 januar, arrangerte menighetsrådet juletrefest i 
Olberg kirkestue. 

Karneval i Olberg kirkestue
Søndag, 10. februar deltok 19 barn på karneval i Olberg kirkestue. Etter en god frokost 
lagde barna masker som de brukte under gudstjenesten. Marit Anmarksrud kom og 
fortalte  skapelsesberetningen. 
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Påskeverksted 12.mars

Alle barn som blir 4 og 5 år i år, er hjertelig velkomne, sammen med en voksen, 
til Påskeverksted i Olberg Kirkestue den 12. mars. Der kommer vi til å være 
kreative og lage noe som hører påsken til, og som vi kommer til å pynte med 
inne i kirken. Vi synger litt og en spennende fortelling, som hører Påsken 
til, kommer vi til å få høre. I tilegg spiser vi pølser og koser oss sammen.  Vi 
sender ut invitasjon til de barna som er døpt, men veit du om noen som ikke 
fått invitasjon og allikevel har veldig lyst til å bli med, så ta kontakt med trosop-
plæringsleder.

Uteaktivitetsformiddag for alle barn i 2. klasse, Veikåker 17. mars

Alle barn i 2.klasse blir invitert til en formiddag ved Veikåker kapell. Der kom-
mer vi til å ha mange forskjellige uteaktiviteter bl.a. aking, snøballkasting, tau-
trekking og lengdehopp. Vi spiser litt frukt sammen og vi får høre en fortelling 
ifra bibelen i tilegg til at vi lærer oss noen sanger. Formiddagen avsluttes med 
en Familiegudstjeneste 12.00 inne i kapellet. 

Lys Våken 27-28 april
 
Går du i 5. eller 6. klasse så hold av helgen den 27-28 april for da arrangerer vi 
i trosopplæringsutvalget LYS VÅKEN igjen! Dette er et nasjonalt opplegg som 
de fleste menigheter i Norges lange land arrangerer på forskjellige tider i året. 
Vi har valgt å legge vårt opplegg til våren, slik at det ikke skal være så altfor 
kaldt. Varm pysj og sovepose er nødvendig, for vi overnatter inne i kirken! 
Dette blir et spennende døgn med mange artige utfordringer og morsomme 
opplevelser. Innbydelse kommer i posten til alle 5. og 6. klassinger. Husk å 
melde deg på! Er du voksen og har mulighet for å hjelpe oss til å få til dette 
døgnet i kirken, så send oss en melding! 
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Misjon

Inger Renathe og Synnøve.

Green Misjonsforening hadde sin årlige basar 1.søndag i advent. Det 
ble solgt lodd for kr.11.020,- som går til NMS. Her ser vi Synnøve 
basargeneral overreker hovedgevinsten til Inger Renathe. Vi takker alle 
som har støttet arbeidet vårt.

Formiddagsfest
Onsdag 6.februar lagde Green misjonsforening formiddagsfest i Olberg 
kirkestue. I tillegg til mange kryllinger,  kom flere misjonsvenner 
både fra Sigdal og Sokna. Torill Korsvik fra NMS fortalte om 
misjonsprosjektet vårt i Kairo og litt fra Japan hvor hun har vært 
misjonær i mange år.
Alle de tjue gjestene koste seg med kaffe, rundstykker, kaker og gode 
samtaler rundt bordet.
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Konfirmantenes ”dør til dør-aksjon”  19. mars 2013!
Tirsdag 19. mars banker konfirmantene på døra di. De spør om du vil være 
med å gi en pengegave til ”Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon”!  Kirkens 
Nødhjelp jobber integrert, med katastrofehjelp, langsiktig bistand og 
beslutningspåvirkning for å oppnå varige resultater. Årets fasteaksjon har som 
tema: ”Sammen for andre!” Pengene som samles inn brukes der de til enhver 
tid trengs mest. 
Ta godt i mot bøssebærerne. De pengene du gir er et uttrykk for konkret 
nestekjærlighet og skaper forandring i fattige menneskers hverdag !  Dør til 
dør-aksjonen starter kl. 17:00 tirsdag den 19. mars og avsluttes kl. 21:00. I det 
tidsrommet håper vi at alle som bor i Krødsherad har fått en konkret mulighet 
til å støtte opp om aksjonen!
På forhånd takk til alle glade givere !
N.Chr. S.

Konfirmantweekend på Haglebu.
Sammen med  konfirmantene i Eggedal og  Sigdal, skal våre konfirmanter  ( 
21 stk.) på weekend, 8. – 10. mars. Konfirmantweekend er på mange måter 
”årets happening” med varierte og spennende programposter.
Bjørn Bakke forteller om Hagelebu-slaget, konfirmantene deltar på 
undervisningsbolker med tema:
”Forelskelse, kjærlighet, ekteskap – hva sier bibelen? ” Det blir muligheter for 
slalåmkjøring, snøbrettkjøring eller å gå tur. Det blir underholdningskveld og 
mye moro !

Andersen, Karl-Einar Riis
Blakkisrud, Anders
Brekka, Ola
Bye, Elise Solberg
Engeland, Martin
Hansen, Martine Elise
Haush, Eugen Sebastian Hovden
Rundtom, Maren
Røste, Håkon Nilsen
Raaen, Jon Berg
Tandberg, Kim Andre

Øen, Vilde Breivik
Ørpen, Marcus 
Aaskjær, Maren Marie
Høgli, Knut
Jensen, Kristoffer Lundgreen
Kleven, Lars
Olsen, Vidar Grønhovd
Pålrud, Herman Oleander
Riis, Martin Bjøre
Rudland, Sigurd

Konfirmanter i Krødsherad Menighet 2012/2013.

Våre konfirmanter



Takk til avtroppende redaksjonskommite.
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Synnøve Hegge Sæta, Vigdis Hartberg Buhagen og Truls N. Glesne 
takker nå for seg etter ti års innsats for Menighetsbladet. Disse 
har vært med på å skape menighetsbladet slik det fremstår i dag. 
Menigheten setter stor pris på det arbeidet som er gjort. Selv om det 
er vemodig at de nå trekker seg tilbake, er det fullt forståelig etter så 
mange års flott innsats.
Menighetsbladets Ekspeditør, Ole Raaen, ønsker også å overlate sin 
oppgave til nye krefter. 

Menighetsrådet takker alle for godt og viktig arbeid.

Truls N. GlesneSynnøve Hegge Sæta Vigdis Hartberg Buhagen
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INTERVJU med bladets avtroppende redaktør, Vigdis H. Buhagen  

     Vigdis Hartberg Buhagen, vår redaktør, har aldri vært noe særlig komfortabel med å bli skrevet om. Men nå er hun i mindretall når vi to andre i redaksjonskomiteen bestemmer. 

 

Det er leit for oss, og ikke minst for menighetsbladet vårt, at hun nå har sagt opp redaktøransvaret. Det er kjapt å spørre hvorfor, for dette har du jo syns har vært fint  å gjøre, Vigdis? 
     - Ja, absolutt. Men etter å ha bodd her i Nedre Eiker noen år,  er det også naturlig å delta mer i menighetens aktiviteter her. Det har kommet på flere oppgaver, og   

jeg ser bare at det måtte bli slik.  Men jeg sitter igjen med mange  gode følelser etter disse snart 10 årene som redaktør. Men…. det skal også sies at jeg noen ganger, når diverse PC-programmer ikke har vært medgjørlige, har hatt lyst til å åpne vinduet og kaste dem til skogs!! Ha, ha!! Men så har det gått over. Da har jeg sett framover og begynt å glede meg til neste redaksjonsmøte. For dette har jo vært min link til Krødsherad siden vi flyttet fra Krøderen til Krokstadelva i 2007. 
     - Du var jo lærer i mange år på Krøderen skole. Har du skifta yrke? 
     - Læreryrket og ungene har jeg virkelig savna. Så mange gode minner om så mange herlige barn!! Men som redaktør har jeg fått følge med på ”slekters gang”  i menighetsbladet. Der ser jeg om det er noen av mine elever som har stiftet familie, og da sender jeg noen varme tanker, vet du.  Det ble etter hvert for mange helseproblemer som tvang meg til å finne annet og lettere arbeide,  og gå ned i stillingsprosent. Så fra 
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Etter fjorårets 
kirkejubileer    

JUBILERER VI ....  
IGJEN..! 




































Ole Raaen
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Barnekoret ”Regndråpene” med dirigent Tatiana Sjo Gustad og pianist Anna Uggen.

Korene
Con Brio deltok i NM i korsang 2012. Koret stakk av med 1.premien i sakral klasse B 
( kirkemusikk) og ble nr.4 i klasse B blandet kor. VI GRATULERER !           

Tatiana med diplomene
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Vi gratulerer dåpsbarna og deres familier!
Vær så snill og send oss bilder av dåpsbarna, på epost til: gudbjork@hotmail.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 bildepro-
grammet). Tusen takk for hjelpen!

Amilie Mjølstad-Skinnes
02.12.12

Ronja Raaen
06.01.13

Jens Theodor Raaen 
25.11.12.

Dåpsbarna våre

Fredrik Langvandsbråten Lund
 18.11.12.

Alex Øen
25.11.12.

Ole Ask Nore 
 02.12.12
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Slekters gang

Døpte:
18.11.12 Olberg kirke  Fredrik Langvandsbråten  Lund
25.11.12 Glesne kapell  Alex Øen
25.11.12 Glesne kapell  Jens Theodor Raaen 
02.12.12 Olberg kirke  Amilie Mjølstad-Skinnes
02.12.12 Olberg kirke  Ole Ask Nore
25.12.12 Olberg kirke  Vetle Koss
25.12.12. Olberg kirke  Annabelle Taeja Koss
06.01.13 Olberg kirke  Ronja Raaen
20.01.13 Olberg kirke  Julian Steen Bråten
27.01.13 Glesne kapell  Nathaniel Nilsen
27.01.13 Glesne kapell  Emilian Rudsødegård Jokerud
03.02.13 Olberg kirke  Joachim Karlsen
03.02.13 Olberg kirke  Synne Karlsen
    
Vigde:  Ingen.

Døde:
04.11.12 Glesne kapell, Bjørn Terje Johannessen 
18.11.12 Glesne kapell, Aase Fyrand
19.11.12 Olberg kirke, Steinar T. Martinsen

Nathaniel Nilsen
 27.01.13

Emilian Rudsødegård Jokerud
27.01.13

Julian Steen Bråten 
18.01.13



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

Velkommen til kirke
10.03. Haglebu fjellkirke 
kl. 11.00. Konfirmasjons weekend.

17.03. Veikåker kapell 
kl. 12.00. 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. Olberg kirke 
kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.

01.04. Glesne kapell 
kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.

07.04. Olberg kirke 
kl. 18.00. « Ung Messe».

14.04. Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

21.04. Glesne kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

28.04. Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste. « Lys våken», 
bøker til 5. klassingene.

05.05. Glesne / Olberg 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

09.05. Kr. himmelfatsdag  
Kryllingheimen kl. 16.00.
Veikåker kapell kl. 18.00. Gudstjeneste.

12.05. Ingen gudstjeneste.

17.05 Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

19.05. Glesne kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

20.05. Ingen gudstjeneste.

26.05. Olberg kirke 
kl. 18.00. Samtalegudstjeneste.

02.06. Olberg kirke 
kl. 11.00. Konfirmasjonsgudstjeneste.

09.06. Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste. 

16.06. Olberg kirke 
kl.11.00. Eventyr-gudstjeneste.

23.06. Glesne kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

30.06. Olberg kirke kl. 
11.00. Gudstjeneste.

07.07. Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

14.07. Ingen gudstjeneste.

21.07. Glesne kapell kl. 
11.00. Gudstjeneste.

28.07. Ingen gudstjeneste.

29.07. Villa Fridheim kl. 18.00. Olsok-
gudstjeneste.

04.08. Olberg kirke kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

11.08. Veikåker kapell kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

18.08. Glesne kapell kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

25.08. Villa Fridheim kl. 11.00. 
Jubileumsgudstjeneste i forbindelse Jørgen 
Moe’s 200 års markering.


