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Mens frost og vintermørke rår,
begynner kirkens nye år
og våre sinn skal være vendt
mot lyset som på jord er tent.

Menighetsblad
for Krødsherad

GOD 
J U L



Prestens penn

Stjerneord i bibelen og ei julekrybbe av sort lavastein.

Da jeg var liten tok storesøsteren min meg med bort til vinduet for å lete 
etter Betlehemstjernen. Vi ble aldri helt enige om hvilken stjerne det 
kunne være. Og forskere og vitenskapsmenn har opp gjennom tidene 
heller ikke klart å bli enige om hvilke stjernekonstellasjon eller supernova 
det var som lyste opp over Betlehem for over 2000 år siden. Men vi har en 
ledestjerne som hjelper oss til å finne fram til julens midtpunkt og kjerne 
allikevel. Det er et godt adventsprosjekt det å følge Guds løfter i Bibelen, 
helt til vi føres fram til fødselsgrotten i Betlehem på julaften.

For Guds ord og løfter til oss er som lysende stjerner. I det Gamle 
Testamentet finner vi mange ord som det virkelig skinner av, ord som 
forteller om Guds sterke ønske om å sende oss en frelserkonge. For Gud er 
ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at vi skal finne ham. Gud lar ikke 
tiden bare skure og gå, men oppsøker oss ved å sende oss sin sønn Jesus 
Kristus. Guds lengsel etter å vinne våre hjerter gjorde at han ble født som 
et menneske, sårbar og ubeskyttet, som et barn. Så i stedet for å lete på 
stjernehimmelen, let i stedet etter stjerneord  i  Bibelen, ord  som  bringer 
deg  nærmere og  nærmere  det vesle gudsendte kongebarnet  som  ble  
lagt på halm og strå.

I sommer var vi en tur på Sicilia og besteg blant annet vulkanen Etna.  Der 
oppe solgte de til turistene blant annet små julekrybber skåret ut av sort 
lavastein. Og i krybberommet hadde de plassert Josef og Maria og det 
sølv og gullfargede Jesusbarnet. Vi fikk med oss ei slik julekrybbe hjem til 
Norge, for vi syntes at den hadde en sterk symbolikk. Det var jo mye mørkt 
og farlig det vesle barnet i Betlehem fikk å hanskes med her i verden. 
Jesus tok på sine skuldre menneskehetens synd og skyld, og betalte oss ut 
av gudsforlatthetens mørke.
Tenk, Gud som fyller verdensrommet, ja bærer det i sin hånd, takket ja 
til ei forkrybbe i en stall og ønsker å bo i menneskers hjerter og sinn. 
Bare med hjerte kan vi nå se det øynene ikke ser, og bare med hjerte 
kan vi  forstå der tankene ikke strekker til. Advent og jul er undringstid, 
undringstid over hvor høyt Gud elsker oss!

En velsignet julehøytid ønskes deg og dine!
Nils Christian Skjauff.
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Menighetsbladet. 
Her kommer nytt nr. av menighetsbladet. 
På grunn av vår noe trange økonomiske 
rammer, ble det bare tre nummer i år.
Vi forsøker med et litt fyldigere 
julenummer -16 sider. Det ligger en 
innbetalingsgiro i bladet. Vi mottar din 
støtte med stor takk.

Prosjektor i Olberg kirkestue
Prosjektor er nå på plass i kirkestua. 
Det kunne skje, fordi det tidligere 
gudstjenesteutvalget ga det som var 
på deres konto, til dette formålet. Det 
som da gjensto, ble tatt fra innsamlede 
midler. Både konfirmantundervisningen 
og forskjellige arrangement i kirkestua 
nyter godt av dette.

Boning i Olberg kirkestue
Med stor dugnadsinnsats ble kirkestua 
vasket ned i vår. Kommunen bidro 
med boning av gulvet i salen. De andre 
gulvene skulle bli bonet i løpet av 
sommerferien. Som vi alle vet,
 tar ting tid – og vi håper på boning før 
jul!

Prosesjonslysestaker i Veikåker
Prosesjonslysestakene i Veikåker kapell 
er nå på plass. 
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Trosopplæring
Tid Sted For hvem Tema
Ved dåp:
1-2 uker før 
et barn skal 
døpes.

Presten besøker 
dåpsbarnets hjem 
etter avtale.

Dåpabarnets 
familie

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

Tirsdager kl 
17-17.45
(sep-mai)

Olberg 
kirkestue

4 år – t.o.m. 3. 
klassinger

Barnekoret ”Regndråpene”

Allsidig sangutvalg. 
Koret deltar også noen ganger 
i familiegudstjenester og andre 
samlinger for barn.

Onsdager
Kl 18-19.30
(sep-mai)

Olberg kirkestue konfirmanter Egen undervisningsplan

Tid Sted For hvem Tema
November
Onsdag 6. 
kl 17.30- 19.30

Kirkestua Olberg 4- åringer
Regndråpene og 
konfirm. deltar

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

November
 Tirsdag 26.
 kl 17.30-19.30

Kirkestua i 
Olberg

4. og 5. åringer Barnas Juleverksted. Barna pynter 
til familiegudstjenesten 1. Søndag 
i advent

November
Søndag 17.
Kl 12-17 

Kirkestua i 
Olberg

3. og 4. 
klassinger 

Tårnagent helg! 
Spennende oppgaver og skattejakt 
i kirken. 

November 
17. kl 11.00

Olberg kirke
Familiegudstjeneste

 Tårnagenter 
bidrar

 Tårnagentene har et innslag.

Desember 
1. advent

Olberg kirke 4.åringer Utdeling av 4.års bok

Desember,
Dato avtales med 
barnehagene

barnehagene førskolebarna Julebudskapet
Besøk av Prest, Kantor, 
Trosopplærer

Desember ,
Beskjed fra 
skolene om 
datoer

Olberg kirke
Glesne kirke

Barn i skole og 
barnehage

Skolegudstjeneste, et samarbeid 
innen Kirke- Skole
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VÅREN 2014:

Tid Sted For hvem Tema
Januar,
søn. 5. kl 16

Olberg 
kirkestue Førskolebarn Menighetens juletrefest etter 

kort familiegudstjeneste.

Februar,
Søn.16. kl 9.30

Olberg 
kirkestue

6. og 7. 
åringer

Karneval og fastetradisjoner
Vi møter opp utkledde og 
spiser frokost sammen. 
Danser samba, hører en 
fortelling og 
forbereder innslag til familie- 
Gudstjenesten kl 12.00

 

Mars, 
før påske  
(dato avtales 
med skolene).

Glesne kirke
Olberg kirke

1.-3. 
klassinger

Påskevandring, et samarbeid 
innen Kirke-Skole 

Mars, 
invitasjon 
kommer i posten

Olberg 
kirkestue 4-6 åringer

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

April, 
Invitasjon 
kommer i posten

Olberg kirke  
og kirkestue

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. 

Våren Olberg 
Kirkestue

Nye 
konfirmanter

Samling og innskriving for 
konfirmanter 2014-2015
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Til dere som nettopp har hatt barnedåp.

Alle foreldre som velger å døpe barna sine, får en invitasjon fra 
Krødsherad menighet om å delta på en samling. Vi prøver å få til to 

samlinger i året. 
Hva ønsker vi med en slik samling?

Det å bli foreldre gir mange utfordringer, gleder og kanskje 
frustrasjoner.

Kan vi lære noe av hverandre? 
Alle foreldre vil sine barns beste. Vi vet at barn har mange behov. 

Hvordan fyller vi dem? Hva er barnets behov og hva er foreldrenes 
behov?

Ved døpefonten avla foreldre og faddere et løfte. Hvordan holder vi 
dette løftet?

Hvordan kan vi hjelpe barnet til å utvikle sine iboende kvaliteter slik at 
det blir et trygt og lykkelig barn?

Det er mange spørsmål som kan stilles.
Det kunne vært fint å ha et forum hvor man kan prate sammen om slike 

ting.

Et barn som ikke blir berørt, visner og dør som en plante som ikke får 
stell. Barnehjemsbarn som ikke blir stimulert, stagnerer og blir syke. 
Premature barn som får massasje, vokser dobbelt så fort som de som 

ikke får hudkontakt.
Ingen kan leve uten kjærlighet og nærhet.



Intervju
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- Du vet det, sier Nils Christian Sjauff, jeg skulle egentlig vært bonde, 
jeg. Jeg er odelsgutt på en gård i Andebu. Men en gang i tenåra tok livet 
mitt en annen retning – og så ble jeg prest.

Menighetsbladets medarbeider har kikket gjennom gamle nummer 
av menighetsbladet og til sin forskrekkelse funnet ut at soknepresten vår 
har tiårsjubileum. Han og familien har vært i Krødsherad i 10 år. - Ja, jeg 
har vært nærmeste nabo til riksvei 7 i sytten år, sier han, og jeg må nok 

innrømme at jeg gleder meg til tunnelen 
er ferdig. (Nils Christian var prest på Sokna 
7 år før han kom til oss.) Men i samme 
åndedrettet, understreker han at han håper 
det ikke har for mye negativ virkning for 
næringslivet i bygda.

- For 10 år siden, da vi kom hit, 
fortsetter han, var Noresund sentrum litt, hva 
skal jeg si, stusselig kanskje. Men nå er det 
blitt flott. Soknepresten senker skuldrene da 
jeg forsikrer om at han skal få lese gjennom 
intervjuet før det går i trykken – det kunne 
jo hende han sier noe politisk ukorrekt……- 

Skulle forresten gjerne sett at OL kom til Krødsherad. Kan ikke helt forstå 
den avgjørelsen der.

- Å være prest i Krødsherad er en svært allsidig jobb, smiler 
Nils Christian. Jeg får jobbe med alle grupper - ja til og med fisken 
i Krøderfjorden. Renska 68 sik og ei gjedde sist søndag. Vi hadde 
”Skaperverkets dag” på Søndre Bjerkerud. Det er et ledd i trosopplæringa 
og dagens tema var: Fisk i Bibelen. Da måtte vi jo trekke garn og spise 
grillet fisk. Husflidslaget la til rette for flotte formingsaktiviteter og etterpå 
hadde vi gudstjeneste ute.

- Trosopplæringsutvalget i Krødsherad arbeider veldig bra og er 
kommet godt i gang med det som, etter min mening, er den viktigste 
reformen i Den Norske Kirke. Nils Christian blir ivrig. Dette er viktig for han. 
– Vi har også gudstjenestereformen som vi her i menigheten er kommet 
godt i vei med. Hver søndag har vi medliturg som deltar i gudstjenesten, 
og tiltaket med forsangere fra Con Brio fungerer kjempebra. Det foregår 
mye spennende i menigheten vår for tida. Over nyttår er det ny kulturkveld 
i kirkestua. Områdeutvalgene i NMS legger årsmøtet sitt til Olberg neste 
år. Misjonsforeningen jobber med prosjektet vårt i Egypt og korene øver 
jevnt og trutt. Det er mange titalls frivillige som hjelper til og viderefører 
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tradisjonen med kirkekaffe etter de fleste gudstjenester. Jeg føler virkelig 
at vi løfter i flokk.

 Nils Christian ønsker egentlig å takke og takke og takke alle som 
bidrar i menighetslivet, men jeg prøver å stagge han litt og sier at dette 
skulle jo liksom handle om han. Så jeg spør om han har noen frustrasjoner. 

- Ja, vet du hva - jeg får rett som det er henvendelser fra brudepar 
som vil gifte seg her, og ofte vil de ha vielsen ute i friluft. Det er det 
ikke anledning til og det gjør meg veldig frustrert. Jeg håper virkelig 
den regelen blir lempet på snart. Jeg liker ikke å avvise folk. Vi har jo 
gudstjenester ute – så hvorfor ikke vielser?  Så blir jeg frustrert over 
menighetens økonomiske situasjon. Når lønningene og de andre faste 
utgiftene er betalt, er det en bitte liten sum igjen som skal dekke drift 
av menigheten. Sjøl om mange frivillige står på som bare det, er det jo 
mange ting som koster penger. Jeg skulle ønske det var litt romsligere.

Mange har erfart at Nils Christian er en meget god fotograf og at 
han også liker å svinge penselen, når det er tid og anledning til det.

- Gjennom kameralinsen oppdager man naturen på en helt spesiell 
måte. Det er naturfotografering som står mitt hjerte nærmest. Dyr, 
fugler og landskap. Det gir meg en glede og avslapping jeg ikke ville vært 
foruten. Malingen har jeg ikke fått så mye tid til i det siste, men jeg håper 
det retter seg snart. 

Hva syns du om kryllingene? spør jeg. Jeg vet jo at han kan ikke 
svare annet enn positivt, så jeg tenker det kan være godt for oss å få litt 
positiv omtale. Ikke slik som Jørgen Moe som refset oss for drukkenskap 
og natte løperi. (Det kunne kanskje være på sin plass- ikke vet jeg.)

- Kryllingene er lune og logne. De slår ring om hverandre når noe 
skjer. Det er godt å se samholdet i bygda, slik jeg opplever det. Jeg ønsker 
dem alle velkommen til kirke ikke bare julaften, men også førstedag og 
ellers hele året.

Jammen fikk du inn et bitte lite stikk der, Nils Christian, tenker jeg. 
Vi er nok ikke så ivrige kirkegjengere, vi kryllinger. Men noen andre gode 
egenskaper har vi.

Nils Christian fortsetter med å fortelle om hvor hyggelig det er å 
besøke Kryllingheimen og prate med beboerne der, og hvor flott det er 
med et stort antall aktive lag og foreninger i bygda. Kryllingheimen nyter 
også godt av denne aktiviteten.

- Ja jeg er imponert over dugnadsånd og frivillig innsats i 
Krødsherad. Nils Christian tenker seg litt om:

- Men midt i det travle og hektiske trenger vi et hellig rom, et rom 
hvor vi kan senke skuldrene og vende blikket mot Gud.  Hver søndag ringer 
det noen klokker som viser oss veien til et slikt rom. I en tid da vi tror at vi 
kan kjøpe oss alt vi trenger, er dette mer og mer viktig.
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Årets julekonsert med Con Brio!
Tradisjonen tro vil Con Brio også i år holde julekonsert i Olberg 
kirke.  Dato og tid er fastsatt til søndag 15. desember, kl. 
16.00. Med seg på konserten har Con Brio bl.a.  barnekoret  
Regndråpene, elever fra kulturskolen og Gunstein Draugedalen,  
i tillegg til  andre lokale utøvere. 
Årets konsert er imidlertid ikke slutt når Con Brio har sunget 
sin avsluttende sang. Etter en liten pause kommer  en  egen 
avdeling med en av Norges populære artister og låtskrivere, 
Hanne Sørvaag, som har lagt en av sine 21 julekonserter til 
Noresund, 
Begge avdelingene er selvfølgelig gratis. Con Brio er imidlertid 
glad for evt. gaver som kan gis ved utgangen etter begge 
avdelinger. Overskuddet vil i år gå til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.
Con Brio minner også om korets CD, og sangheftet Krødsherad 
i dikt og toner, som begge kan bli å få kjøpt etter konserten. Con 
Brio vil takke for all god støtte i året som har gått.

Diakoniutvalget

Diakoniutvalget
22. september hadde vi en liten kveldsgudstjeneste i Veikåker kapell 
med tema bønn. Takk til konfirmant Herman Glienke som var organist! 
Ved behov for kirkeskyss, ikke nøl med å si i fra - se 
kontaktinformasjon annet sted i bladet.
Vi minner også om mulighet for forbønn ved å ta kontakt, bruke 
forbønnskassene i kirkene eller via menighetssiden (www.krodsherad-
menighet.no) under menyknappen forbønn.
Forøvrig undersøker vi for tiden muligheten for et samarbeid med 
omsorgstjenesten i kommunen om et tilbud om besøk til de som ønsker 
det. 

http://www.krodsherad-menighet.no
http://www.krodsherad-menighet.no


10

Stina og Ole Harald Neergård, malimisjonærer.  Foto: Kjell Bjørka

Misjon

Misjonsbasar  i desember.
Umiddelbart etter gudstjenesten og kirkekaffen 1.desember er det 
misjonsbasar. Også i år er det mange flotte gevinster. Dokka med 
garderobe venter på sin nye eier, to flotte faktabøker for barn, et 
NintendoDS-spill, kransekake og mye mer
Vi selger lodd på butikkene ei helg i november og ellers kan dere 
kjøpe lodd på basaren. Pengene går til menighetens misjonsprosjekt – 
gatebarnsenteret i Kairo + en mobil øyeklinikk. Vi vet alle hvordan det 
står til i Kairo for tida og at mange trenger hjelp. 

Årsmøte i mars.
NMS-områdeutvalg for Numedal, Sigdal og Krødsherad legger sitt 
årsmøte til Olberg i 2014. Datoen er 16.mars. Denne dagen blir det 
misjonsfokus på Mali. En Malimisjonær holder dagens preken og 
etter en kirkekaffe med Malivri, blir det bilder og fortelling fra Mali. 
Maliquiz ved bordene og kanskje premier fra Mali. Årsmøtesaker til 
slutt.
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Skaperverkets dag

Torkel Bjøre; Fisket i 
Krøderfjorden.

Tema: Fisk i Bibelen

Inger Renate, Bjørnar, Jon Einar og Truls skal ut å trekke garn

Even og Henrik balanserer
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Bokanmeldelse	  –	  Babylonsk	  harpe,	  av	  Arnfinn	  Haram	  	  

Pater	  Arnfinn	  Haram	  døde	  brått	  i	  2012,	  63	  år	  gammel.	  Han	  var	  da	  godt	  i	  gang	  med	  en	  
revisjon	  av	  sin	  diktsamling.	  Utvalget	  ble	  ferdigstilt	  av	  redaktør	  Eskil	  Skjeldal	  og	  journalist	  og	  
poet	  Ronny	  Spaans.	  Babylonsk	  harpe	  kom	  ut	  i	  september	  på	  Efrem	  forlag.	  

Sunnmøringen	  Arnfinn	  Haram,	  tidligere	  prest	  og	  prost	  i	  Dnk,	  konverterte	  til	  katolisismen	  i	  
1998	  og	  var	  prior	  i	  Dominikanernes	  kloster	  i	  Oslo	  da	  han	  døde.	  Han	  var	  også	  en	  markant	  
samfunnsdebattant	  og	  foredragsholder,	  og	  skribent	  i	  Klassekampen	  så	  vel	  som	  Vårt	  Land.	  

Diktene	  står	  frem	  nesten	  overraskende	  sårbare,	  bærende	  på	  en	  lengsel	  som	  strekker	  seg	  
etter	  Gud	  og	  mennesker,	  etter	  mysteriet	  og	  det	  håndgripelige.	  Naturen	  er	  sentral	  som	  
ramme	  og	  deltager,	  og	  et	  speil	  for	  det	  skiftende	  i	  mennesket.	  Språket	  er	  enkelt,	  ujålete	  og	  
uten	  fiksfakserier.	  (Riktignok	  bruker	  han	  enkelte	  latinske	  uttrykk.)	  Denne	  diktsamlingen	  er	  
sjelden	  vare	  i	  norsk	  samtidslyrikk,	  og	  har	  potensiale	  til	  å	  nå	  ut	  til	  mange.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

KH	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

NYTTÅR	   	   	   	   	   	   	   VESPER	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Eit	  nytt	  år	   	   	   	   	   	   	   Å	  kveld	  
la	  seg	  over	  det	  gamle	  	   	   	   	   	   som	  gøymer	  alt	  
	   	   	   	   	   	   	   	   i	  di	  djupblå	  kappe	  
eit	  lett	  lag	  av	  nysnø	   	   	   	   	   	   gøym	  meg	  også	  er	  du	  snill!	  
ein	  duk	  av	  ljos	  	   	   	   	   	   	   	  
over	  berrfrost	  og	  skare	   	   	   	   	   kvifor	  skal	  åsane	  
over	  alt	  livs	   	   	   	   	   	   	   trea	  og	  markene	  	  
sprokne	  hud	   	   	   	   	   	   	   få	  krype	  under	  dyna	  di	  
	   	   	   	   	   	   	   	   og	  ikkje	  denne	  vesle	  kroppen	  
det	  dreiv	  forbi	  	   	   	   	   	   	   av	  angst	  
i	  ein	  augneblink	  av	  sanning	   	   	   	   	   og	  lengsler?	  
det	  berre	  kviskra	  over	  markene	  
sveva	  gjennom	  skogholta	   	   	   	   	   også	  eg	  vil	  gå	  i	  eitt	  
	   	   	   	   	   	   	   	   med	  himlen	  
la	  seg	  til	  ro	   	   	   	   	   	   	   slik	  som	  du	  
som	  ei	  uventa	  von	   	   	   	   	   	   gli	  inn	  i	  ei	  blå	  æve	  	  
som	  ung	  nåde	  	   	   	   	   	   	   av	  fred	  
over	  ei	  gamal	  jord	  
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Våre konfirmanter 2013-14

Finnevolden, Anders
Fyrand, Ingrid Lindbäck
Glesne, Karin Skaret
Glinke, Hermann Johannes
Granstad, Andrine
Grimelig, Tobias Samnøy
Hofton, Gaute
Høgli, Sara Rimejordet
Jemtland, Ola
Jokerud, Katarina
Løvli, Andrea

Nyhus, Hilde
Nyhus, Ingrid
Nyhus, Solveig
Olsen, Fredrik Løkke
Pålrud, Heidrun Irene
Riis, Aurora Haug
Rishovd, Nore Lehne
Raaen, Anders
Raaen, Astrid Berg
Sørstad, Ole Gunnar
Ødegård, Emilie.

En liten oversikt over noe av det  konfirmantene skal 
være med på fremover:

30. oktober :  ”Bowling-kveld i Hønefoss” 
06. november : ”Barna Filmkveld” – konfirmanter deltar med 
dramatisering.
04. desember: Konfirmantene leder lysmessa i Olberg Kirke.
19. februar: Konfirmantforeldremøte, besøk fra Kirkens Nødhjelp.
05. mars: ”Road-service”  - et ungdomsteam som reiser rundt i landet 
kommer og  holder undervisning og konsert. Fellessamling med Sigdal 
og Eggedal. Sted: Olberg Kirke.
21. – 23. mars: Konfirmantweekend på Haglebu.  ( Sammen med Sigdal 
og Eggedals konfirmanter )
06. april kl. 18:00 i Olberg krk – ”Ung Messe”  - ledes av 
konfirmantene.
08. april : ”Dør-til-dør-aksjon”  - Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon.
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Ylvali Ødegården Slevigen

Sofie Øen Tenmann Birk Omtveit

Emil Francis Lund

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!

Dåpsbarna våre
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Slekters gang

Døpte:
09.06.13 Veikåker kapell Yvali Ødegården Slevigen
16.06.13 Olberg kirke  Emil Francis Lund
07.07.13 Veikåker kapell Tiril Bottolfs
18.08.13 Glesne kapell  Sofie Øen Tenmann
08.09.13 Olberg kirke  Birk Omtveit
06.10.13 Veikåker kapell  Sigrid Sophie Ørpen
20.10.13 Olberg kirke  Henriette Linnerud

Vigde:  
08.06.13 Olberg kirke  Lise Bjerkerud og Kristian        
     Torgersen
03.08.13 Olberg kirke  Katrine Antczak og Eirik
     Bjerregaard
10.08.13 Olberg kirke  Kristin Godli Johannessen og
     Trond Schwartzlund
17.08.13 Glesne kapell  Mari Øen Kristiansen og Thomas      
     Evensen

Døde:
24.06.13 Glesne kapell   Kåre Skogstad 
16.07.13 Glesne kapell   Ingrid Margit Hanssen
17.07.13 Olberg kirke  Bjørn Ørpen
04.08.13 Olberg kirke   Toril Nøbben Raaen
05.09.13 Glesne kapell   Birger K. Øen
16.09.13 Glesne kapell   Bjørg Liabråthen
09.10.13 Olberg kirke  Ida Kvilhaug Nordby
 


