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Prestens penn

Menighetsskipet er alltid underveis.

På varme sommerdager er det stor trafikk på Krøderfjorden, og Krøderfjordens 
hvite svane, ”Kryllingen”, er ofte å se. Det er en flott opplevelse å kunne gå om 
bord i en båt, og følge fjorden vår oppover. 
Men har du tenkt på at når du setter deg ned på kirkebenken, så går du også 
ombord i en båt ? Den delen av kirkerommet der benkene er, kalles for 
kirkeskipet. På den ene siden har vi kirkens sørvegg, det er den veggen der 
sola ofte skinner, den er symbolet for lykken og gleden i livet. På den andre 
siden har vi kirkens nordvegg, det er den veggen der solstrålene ikke når 
fram på utsida, og den er symbolet på den kamp og det mørke som skaper 
vanskeligheter og prøvelser.
Når vi sitter i ”kirkebåten” kan vi tenke på at vi er om bord i det  skipet som 
Gud ved sin Ånd fører gjennom storm og stille, gjennom både motgang og 
medgang.
”Dåpsbåten” gikk vi om bord i da vi blir døpt og den båten føres av Gud selv 
framover helt til  oppstandelsens dag.
Skipet har vært et viktig symbol i kristendommen helt fra Jesus stillet stormen 
og førte disiplene sine trygt over Genesaretsjøen.
Clemens fra Alexandria skrev rundt år 200: ”La duen eller fisken, ankeret eller 
fartøyet selv, som drives frem av vinden, være vårt merke.”
Kirkefader Chrysostomus, død 407, skrev følgende:
”Kirken er et skip som seiler gjennom denne verden. Herren er styrmann, de 
troende besetningen. Masten er korset, seilet er den evangeliske tro, drivkraften 
er Den Hellige Ånd. Drevet av Ham seiler kirken inn i Paradisets og det 
evige livs havn. Guds ord er kompass, håpet anker, bønnen ankertau og Guds 
trofasthet er ankergrunn.”

I Olberg kirke henger det ei flott skute ned fra  taket. Dette skipet ble  laget av 
Teddy Andersen fra Arendal i 1878, og har prydet kirkerommet i 135 år nå. 
Neste gang du setter det på kirkebenken, og tar et titt  opp på den seilskuta, 
kan du tenke på Henry Albert Tanbergs kjente salme, og gjøre den til din stille 
bønn:
”Herre, jeg takker deg for at ”jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende 
bølge. Du Herre Jesus meg kursen ga, og denne kurs vil jeg følge. Jeg stevner 
frem mot de lyse lande med livsens trær på de skjønne strande, hvor evig sol og 
sommer er.” Herre, takk at du vil bevare oss alle trygt fram! Amen.

En God og Glad  sommer ønskes deg!    
Vennelig hilsen  Nils Christian Skjauff
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Kulturkveld
Når dette bladet går i trykken anser vi oss 
som ferdig med maling av tårnet på Olberg 
kirke.
Utover dette med maling er det foretatt noen 
små reparasjoner. 
Et diakoniutvalg er valgt og menighetsrådet 
har vedtatt diakoniplan.Det er vedtatt nye 
satser for utleie av kirkestuer og kirkelige 
handlinger for utenbygsboende. 

Utdrag fra statistikken for 2012.
Det er avholdt 60 gudstjenester med 3901 
tilstede. Nattverdgjester totalt 559.
Øvrige tall: 26 døpte, 18 konfirmanter, 17 
vielser, 27 døde.
Kollekt og innsamlinger: kr 82.459. Til eget 
arbeide kr 39.164.       

Lys våken i Olberg kirke. 
Trosopplæringsutvalget i Krødsherad arrangerte 
Lys Våken helgen 27 – 28 mai. 30 barn var 
påmeldt, og sogneprest Nils Christian Skjauff, 
trosopplærer Karolina Leversby og englevakter 
sørget for et opplevelsesrikt overnattingsdøgn i 
kirka.
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 27 mai møtte spente 5. -og 6. klassinger 
opp i Olberg kirke.  Det var lagt opp til et 
variert program med aktiviteter både ute og 
inne. Fotball og ”Boksen går” var populære 
uteaktiviteter. Inne øvde de inn en sang som 
skulle framføres i kirken på søndag, og fem 
av barna skulle si litt under prekenen og lede 
søndagens forbønn. Taco, skattejakt og en 
tur opp i kirketårnet avsluttet en flott kveld. 

Trosopplæring
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Overnatting i kirken var spennende og de fleste fikk noen timers søvn. 
Småtrøtte, men fornøyde møtte barna opp til frokost  før de siste forbere-
delsene til gudstjenesten ble gjort. Temaet var Pinse og Verdensmisjonen.  
Lys våken handler om å være lys våken for det som skjer rundt oss . Vi skal 
være lys våken for hverandre, for Gud og for oss selv. Det klarte vi og barna 
reiste fornøyde og ”Lys våkne” hjem.

Fotball er populært. Her venter en gjeng på at kampen skal starte

Postmann Ole Raaen overrasket med pakke
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Andreas Ruud Nøkleby hjelper prest Nils 
Christian Skjauff med å fortelle om pinsen og 
om menighetens misjonsprosjekt.

Taco er super mat mener Asgeir Flavio 
Skjauff og Marte Tomine Hagen.

Hedda Jokerud og Malin Larsen er klare for 
overnatting i kirka.

Sigbjørn Flatin, Audun Martinsen og Jakob 
Vassengen Espeseth er småtrøtte, men klare 
for å være lys våkne.

Oliver Engen, Johannes Hovden, Siril Granstad, Malin Larsen, trosopplærer Karolina 
Lebersby og Hedda Jokerud holder på med formingsaktiviteter.
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Våre konfirmanter

Årets konfirmanter utenfor Olberg kirke etter en flott konfirmasjonsgudstjeneste

Årets fasteaksjon og konfirmantenes flaskeinnsamling.
Våre 21 konfirmanter, var tirsdag 19. mars rundt i hele bygda og samlet inn penger til 
Kirkens Nødhjelps mange hjelpeprosjekter.
27.625 kroner  ble samlet inn. Et kjempeflott resultat ! Tusen takk til konfirmantene og 
til de mange glade giverne!
Konfirmantene har også pantet flasker og gitt penger til Menighetens Misjonsprosjekt 
i Kairo i Egypt. 1.253 kroner ble det til sammen! I tillegg til dette har konfirmantene 
samlet inn lysstumper som Det Norske Misjonsselskap støper om til nye stearinlys. 
Det gir Misjonsselskapet kjærkomne inntekter til misjonsarbeidet.  To fulle strisekker 
med lysstumper har vi kunnet overbringe, takket være de flinke konfirmantene!
N.Chr. S. 

Velkommen til våre nye konfirmanter!
22. april var det konfirmantinnskrivning i kirkestua.  22 konfirmanter skrev seg 
inn som menighetens nye konfirmantkull.
Første undervisningssamling bli i kirkestua på Noresund onsdag 04.september 
kl. 18:00. De nye konfirmantene vil bli presentert  for menigheten i 
gudstjenesten i Olberg den 8. september kl. 11:00. Det blir et innholdsrikt og 
variert konfirmantprogram som vi håper våre nye konfirmanter vil oppleve både 
interessant og lærerikt.
Konfirmantweekend blir 21.- 23 mars 2014 på Haglebu og er felles 
forEggedal,Sigdal og Krødsherad. Selve konfirmasjonsdagen blir 01. juni 2014 i 
Olberg kirke.    N.Chr. S.
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Diakoniutvalget
Diakoniutvalget
Hva er egentlig diakoni? ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i 
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 
skaperverket og kamp for rettferdighet.” (Fra diakoniplan for DnK). I Krødsherad har 
vi opprettet et diakoniutvalg i vår som skal arbeide med å videreføre det diakonale 
arbeidet som allerede finnes i menigheten, og se på muligheten for å etablere 
eventuelle nye tiltak.  I diakoniutvalget sitter sogneprest Nils Christian Skjauff, Olav 
Arne Gabriel Sønsteby og Kirsti Hole (leder). Vi har en ledig plass! Kanskje nettopp 
du har noen innspill til hva diakoniutvalget kan jobbe med, eller kunne tenke deg å 
være med? I så fall, hjertelig velkommen til å ta kontakt! Tlf 95147345 (Kirsti Hole) 
eller e-post kiho@live.no. 

”Be for meg!”
Når vi ber, rører vi ved Guds arm, skriver H.E. Wisløff i andaktsboka ”Stille stunder 
på veien hjem”. Det betyr ikke at alt som er vondt slettes ut, hvor gjerne vi enn kunne 
ønske oss det. Her i verden er vi ikke spart for ytre trengsler og motgang. Men midt 
i trengslene gjemmer Gud velsignelser. Når vi ber, kan Gud gi oss av sin fred, styrke 
og visdom gjennom det som er vanskelig og krevende. Bær i gleden som i sorgen alle 
ting til ham i bønn, skriver Joseph Scriven i den kjente salmen ”Hvilken venn vi har i 
Jesus”.
Mange mennesker har erfart at det kjentes godt å bli bedt for i ulike livssituasjoner. 
Samtidig kan det oppleves vanskelig å si: ”Vil du be for meg?” Vi i diakoniutvalget 
ønsker å senke denne terskelen, og vi ønsker å bidra med forbønnstjeneste. Blant 
andre vil vi gjerne be for etterlatte etter dødsfall, for dåpsbarn og konfirmanter. Vi 
vil også åpne for muligheten for at enhver som ønsker det, kan søke forbønn – også 
anonymt:

- Via Krødsherad menighets nettside: Gå inn på www.krodsherad-menighet.
no, velg ”forbønn” i menyen til venstre. Du kan skrive inn ditt forbønnsønske 
i det anviste feltet, og du kan være anonym. Det som sendes blir kun sett av 
medlemmene i diakoniutvalget, og vi vil ta det med i bønn.

- Det finnes en forbønnskasse i hver av kirkene. Kassen er plassert ved inngan-
gen. Den vil bli tømt en gang i måneden av en i diakoniutvalget eller av kirke-
tjener. Vi vil be for forbønnsemnene. Lappene vil siden bli makulert.

- Ta kontakt med oss. Kirsti Hole, tlf 95147345, Olav Arne Gabriel Sønsteby, tlf 
97531565, Nils Christian Skjauff, tlf 90197618. 

Kirkeskyss
Trenger du hjelp til å komme til kirke? Eller kanskje du som skal til kirke har plass i 
bilen til flere?  Kanskje du vet om noen som kan spørres om de vil være med? Takk til 
de som allerede gjør eller har gjort dette! Deres tjeneste betyr mye.
Dersom du enten gjerne vil sitte på, eller har plass til flere, vil vi i diakoniutvalget 
gjerne hjelpe til med å få ordnet kirkeskyss. Ikke nøl med å ta kontakt! Tlf. 95147345 
(Kirsti Hole).

MHB 2-13 .indd   7 10.06.13   12.51



Intervju
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På Skinneshøgda bor en ekte ildsjel. Jeg har avtalt å intervjue henne og det passer 
så godt å gjøre nå, for hun runder ganske snart 70 år.

- Tenke seg til, Synnøve, du er snart 70 år.
- Ja, det må vel være riktig. Jeg ble født 16 juni 1943 i Øystre Slidre, 

Valdres og vokste opp på garden ”Heggetun” like ved Hegge stavkyrkje. 
Etter endt utdanning og 6 år i Osloskolen, 
flyttet jeg hit til Krødsherad. Det var i 
1971. Bjørn og jeg hadde giftet oss, og 
Solveig var lita jente, da vi slo oss ned her. 
Krødsherad hadde greie botilbud for nye 
lærere og det betydde mye for oss. Bare to 
år etterpå var vi i gang med bygging.
Praten går videre på ”Furutun”  Bjørn og 
Synnøves hjem. Jeg får svar på mange 
spørsmål og kan slå fast at fra 1971 til 2005 
har utallige unge, håpefulle kryllinger” 
sittet  under” Synnøves kateter og nytt godt 
av hennes formidlingsevner og kunnskaper.
- En ting er yrket ditt, Synnøve, en annen 
ting er alt det frivillige arbeidet du har lagt 
ned.
- Hm..ja. Jeg var jo politisk aktiv i en 
del år. Det ble vel faktisk 20 år, når jeg 

regner etter, og de siste 12 åra satt jeg i kommunestyret – 8 av disse i 
formannskapet.

Synnøve forteller at det var interessant å være med i politikken, men også 
krevende. Jeg trenger vel ikke tilføye at Synnøve er svært pliktoppfyllende og gjør 
sine oppgaver til punkt og prikke. Det var nok ikke mange dokumenter som ikke 
ble skikkelig lest der i gården.

- Du har i alle år hatt et brennende hjerte for menighetsarbeid og kanskje 
særlig misjon.

- Ja, jeg har vært med å lage menighetsbladet i mange år. I 
misjonsforeningen har jeg vært medlem i 25 år og leder i 20. Jeg syns 
misjon er så viktig, for det kan virkelig gjøre en forskjell for folk. Det har 
jo vært satt kritiske blikk på u-hjelp og ellers bidrag som blir gitt fra Norge 
til folk i nød. Mye blir feil. Men misjonsorganisasjonene har fått mye ros 
for sitt arbeid. Små prosjekter der lokalbefolkningen får styre, og får hjelp 
til selvhjelp. Evangelisering er det jo også mange som kritiserer. Jeg mener 
at mye kanskje er blitt gjort feil, men mange er blitt hjulpet til et liv med 
en helt annen innsikt og trygghet enn før. Jesus sitt budskap er ikke så 
dumt, ser du. Kjærlighet og tilgivelse……

Da Krødsherad menighet fikk trosopplæringsmidler og skulle sette i gang 
trosopplæring, var spørsmålet som meldte seg; Hvem kan ta på seg et slikt  

                 Synnøve Hegge Sæta
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oppdrag? Jo, Synnøve er blitt pensjonist. Kanskje vi kan spørre henne? Og som 
vi vet- Synnøve er et utpreget jamenneske. Så da var den saken i boks. 
I de senere åra har Krødsherad menighet delt ut dåpskluter til alle dåpsbarn. At 
Synnøve har en finger på nåla har vi fått snusen i.
      -   Hvordan fikk du denne ideen, Synnøve?
      -   Da vårt eldste barnebarn ble døpt, fikk hun en slik klut. Det var brodert 
dåpsbarnets navn, dato og kirkens navn + et kristogram. Jeg syntes det var en 
fin skikk og tenkte at det kunne være noe for oss kryllinger også. Jeg tok på meg 
å administrere ordningen, fikk med meg tre broderglade damer og satte i gang. 
Siden da har vi brodert 140 dåpskluter.
Ellers har vi jo sett at Synnøve har fungert som klokker i Glesne og nå – en og 
annen gang - som medliturg.

- Du er virkelig en aktiv dame og du får gjort utrolig mye.
- Jeg liker ikke å sitte med hendene fanget, men noen ganger har jeg 

nesten tatt meg vann over hodet. Som den gangen jeg tok på meg å 
reparere alterduken i Olberg. Det var nesten umulig å få til på skikkelig 
vis. Men det ble da ei råd til slutt.

Vi som kjenner Synnøve vet at det ble nok ei råd, ja.                                                                      
Det som kanskje de fleste vet om Synnøve, er at hun er glad i å synge.-                                                                                                                     
Hvor lenge har du sunget i kor? spør jeg, og har en liten anelse om at det nok er 
ei god stund.                                                                                          
Synnøve leter litt i permen sin med avisutklipp fra Krødsherad. -  Jeg begynte 
å synge i koret som Anna Uggen dirigerte. Det var mens Bodil og Kjartan var 
prestepar her…..jeg mener det er ca.33 år som korsanger i Krødsherad og i Con 
Brio i 29 år. Vi har jo jubileum snart, sier Synnøve med et smil. Og jeg håper jeg 
kan synge i mange år ennå. Sangen gir meg veldig mye.
Jeg vet at Synnøve har begynt å trappe ned litt på aktivitetene sine. Hun øver seg 
på et nytt ord. Det er” nei”. 

- Hva har du tenkt å prioritere i tida framover?
- Jeg er glad i handarbeid, så broderinga vil jeg fortsette med – og sangen 

selvfølgelig.
Bjørn og jeg er begge glade i å reise. Så jeg håper vi får anledning til å bli mer 
kjente med andre kulturer og landskaper. Både her og i andre land. Og også 
gjennom litteraturen – jeg er glad i å lese. Lydbøker har jeg lyst til å prøve….så 
kan jeg gjøre noe annet samtidig. Stelle i hagen, kanskje.
Ja du Synnøve, du Synnøve, tenker jeg, du fornekter deg ikke.
      
Jeg må forlate ”Furutun”. Synnøve skal oppover til Noresund for å ta seg av 
barnebarna sine.
De står nok aller høyest på prioriteringslista.    

GB
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Eventyrgudstjeneste.
Vi minner om at på eventyrgudstjenesten 16. juni, er alle barn 
invitert til å kle seg ut som en eventyrfigur. Det blir premie til 
alle som tar utfordringen.
Velkommen til en spennende gudstjeneste.
Se for øvrig menighetens hjemmeside for flere opplysninger om 
Jørgen Moejubileumet.

Kirkestua er nå vasket 
ned og gulvet bonet. 
Boning gjenstår i gangen 
og oppe, men det skal 
gjøres i løpet av ferien.
Vaskinga gikk med liv og 
lyst og menighetsrådet 
takker alle som deltok.                              
Flott med så mange 
positive hjelpere.
Her er noen bilder.

V A S K E D U G N A D K I R K E S T U A
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Slekters gang

Felix Thalerud Ojeda 
døpt 19.05.13

Døpte:
24.03.13 Olberg kirke  Linnea Antczak Råen
31.03.13 Olberg kirke                   Marilena Porsmyr 
19.05.13             Glesnekapell  Felix Thalerud Ojeda

Vigde:  
25.05.13 Olberg kirke  Linn Kongsli Lundervold og Magnus Hillestad

Døde:
09.02.13 Glesne kapell, Kristi Gunhilde Skogstad 
13.02.13 Veikåker kapell, Reidar Ekra
27.02.12 Glesne kapell, Gulbrand Erling Raaen
05.03.13 Olberg kirke, Trond Rune Bottolfs
16.03.13 Olberg kirke, Kåre Skaseth
17.03.13 Glesne kapell, Solveig Ørbeck
17.03.13 Glesne kapell, Gunnar Bjørnstad
11.04.13 Glesne kapell, Kjellaug Sjo Gustad
27.04.13 Glesne kapell, Anne T. Bjerkeli

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 oppløs-
ning - helst 1MB. Send 

det som vedlegg til epost: 
Åpne ny epost, klikk legg 
ved, og velg bilde. (Ikke 
bruk “send som epost” 

fra bildeprogram-
met). Tusen takk 

for hjelpen!
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Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester!
Besøk også vår nettside: www.krodsherad-menighet.no
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Velkommen til kirke
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.

01.09.   Holmen kirke 
kl. 11.00. Felles gudstjeneste for Sigdal 
                og Krødsherad. 

08.09.   Olberg kirke 
kl. 11.00.  Konf. presentasjon.

15.09.   Veikåker kapell 
kl. 11.00.  Gudstjeneste.

22.09.   Glesne kapell 
kl. 11.00.  Høsttakkefest.

29.09.   Olberg kirke 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

06.10.   Veikåker kapell 
kl. 11.00. Gudstjeneste.

13.10.   Søndre Bjerkerud gård, 
kl             Skaperverketsdag 

20.10.   Olberg kirke 
kl. 11.00.  Gudstjeneste. Konf. jub.

27.10.   Glesne kapell kl. 11.00.
03.11.   Olberg kirke kl. 11.00.    
                 Allehelgens-gudstjeneste.

10.11.   Veikåker kapell kl. 11.00. 
                 Gudstjeneste.

17.11.   Olberg kirke 
kl. 11.00. Tårnagentene.

24.11.   Glesne kapell kl. 
11.00.       Gudstjeneste.
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