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GOD PÅSKE

Prestens penn
Guds ja

Påskedagene er etterlengtet. Mange håper på godvær og litt ekstra tid
til å sitte i solveggen hjemme eller på hytta. Det er godt å finne roen
og kjenne at det går mot lysere tider. Solen varmer, dagene er lengre,
fuglene kvitrer.
I Salme 124 i bibelen står det: ”Vi slapp fri som fuglen fra
jegerens snare. Snaren røk, og vi slapp fri.” Det er på mange måter
påskebudskapet i kortform. Jesus dro inn i Jerusalem for å fri oss fra
den evige død. Jesus ville gi oss en frihet som varer. Derfor betalte han
var skyld ved å gi sitt eget liv som løsepenge. Da Jesu frelsesverk var
fullført, revnet forhenget i tempelet, fra øverst til nederst. Det var Guds
ja til Jesus frelsesverk. Det er Guds ja til oss. Nå kan vi være Guds
frie barn. Nå har Jesus gitt oss fri adgang til Guds trone. Nå er Guds
rike vårt evig tilholdssted. Det som hender med Jesus i ”den stille uke”
synliggjør så sterkt Guds kjærlighet til oss. I ungdommen lærte jeg en
enkel sang, som forteller om betydningen av det som skjedde:
”Det var alene Jesus led, hist i Getsemane.
Alene drakk Han angstens kalk og led vår straff og ve.
Alene! Alene! Han stod alene der. Han gav seg selv i døden hen,
alene led og kjempet Han for deg!
Det var alene Jesus stod til doms i retterhall.
Alene tornekronen bar, blant fiender uten tall.
Alene hang Han på sitt kors, så andre frelses kan.
Forlatt av mennesker og Gud, Han ble vår Frelsermann.”
Påskedagenes hendelser ble nøye forutsagt av profeten Jesaja:
”Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke bort tårene fra
hvert ansikt. Den dagen skal de si: ”Se, dette er vår Gud! Vi håpet på
ham, og han frelste oss. Dette er Herren, vi håpet på ham. La oss juble
og glede oss over hans frelse!”
( Jesaja 25, 8 – 9 )
Påskebudskapet er Guds ja til Jesus og til oss!
God Påske i hjem og kirke !
Med vennlig hilsen
Nils Christian Skjauff
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KRØDSHERAD
PRESTEGJELD

Sokneprest Nils Christian Skjauff,
tlf; 901 97 618
E-post:nil-c-sk@online.no
Sokneprestens kontor i Olberg
kirkestue er åpent onsdager
kl. 10-14. Tlf; 32 14 92 00
Mandag er prestens fridag.

Nytt fra menighetsråd
kirkeverge
Menighetens årsmøte.

Kirkegårdsarbeider:
Per Olav Riis
tlf; 906 62 886

Menighetens årsmøte ble avholdt søndag
9.mars i Glesne kapell.
Noen tall fra statistikken: 59 gudstjenester
med til sammen 3888 deltagere. Av disse
var 32 nattverdgudstjenester med 670
nattverdgjester.
Det er gitt 87.097,00 kr i kollekt derav
39.931,00 kr til egen virksomhet
(Fasteaksjonen inkludert)
Øvrige tall: 16 døpte, 21 konfirmerte,
7 vielser, 24 døde
Av større reparasjoner/vedlikehold av
kirkene kan nevnes vask og maling av tårn
og sørvegg på Olberg kirke.

KRØDSHERAD
MENIGHETSRÅD:

Innsamling av lys-stumper og

Kirkeverge: Truls N. Glesne
Kontortid mandag og onsdag
kl. 09-15. Tlf; 32 14 92 00 995 10 639
E-post:trulsnglesne@gmail.com
Kantor: Tatiana Sjo Gustad
tlf; 992 82 665
Trosopplærer:
Ann Karolina Olsson Leversby
tlf; 975 48 020

Medlemmer:
Leder: Kristin Øverli, 3536 Noresund, tlf. 984 80 409.
Nestleder: Gudrun Bjørka,
Kirsti Hole, Kirsten Marie Andersen,
Oddvar Golberg Vasset, Gjertrud
Trommald Glesne, Jorann Kristine
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
Bladkontigent bankkonto:
2372.60.16453
Redaksjon:
Gudrun Bjørka,
E-post: gudbjork@hotmail.no
tlf: 970 64535
Kirsti Hole tlf; 95147345. Veslemøy
Halsen Olavsbråten tlf; 91798237
Setting-trykk-ferdiggjøring:
KG trykk 3535 Krøderen

brukte frimerker.
Nede i garderoben på Olberg kirkestue er
det nå plassert en boks hvor man kan legge
brukte stearinlys og brukte frimerker. Det er
NMS som står for denne innsamlingen.
Gjenbruk er flott!

Menighetens hjemmeside.

På menighetens hjemmeside www.
krodsherad-menighet.no finner du
opplysninger om det som skjer i
menigheten. Trenger du kirkeskyss, lurer
du på når det er gudstjeneste, har du lyst til
å se bildene fra karnevalet i farger? sjekk
hjemmesida! Der kan du også lese tidligere
menighetsblad og om en stund også dette
bladet. Lykke til!
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Festeavgift.
Det har ikke vært festeavgift på graver i Krødsherad siden åtti-tallet.
Rådet er oppfordret fra kommunalt hold å finne mulige inntektskilder
og festeavgift er noe som blir iverksatt.
Alle som blir berørt av dette blir tilskrevet. Det er forslag om at det skal
koste kr 150,00 pr år.
Det er noen praktiske ting som må på plass og et vedtak i Krødsherad
kommunestyre. Fellesrådet har flere år hatt underskudd i regnskapet.
Driften av kirkegårdene krever sitt og rådet ser viktigheten å ha
velholdte kirkegårder. Inntektene av festeavgiften skal øremerkes
kirkegårdsdriften.

GAVER TIL KRØDSHERAD MENIGHET
HTS AS, ved Hans Kristian Torgersen har gitt elektronisk orgel til
menigheten. Orglet vil være på plass i Olberg kirkestue rett etter
påske.
Økonomibistand AS, ved Nils Ole Fladhus har gitt datautstyr som
benyttes av sokneprest og kantor.
Vi setter stor pris på disse generøse gavene og retter en stor takk til
Hans Kristian Torgersen og Nils Ole Fladhus.
Dere la sikkert merke til den fine fargeside på adventsnummeret.
Fargesida var en gave fra KG trykk as, ved Knut Granum. Tusen
takk!
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Trosopplæring
16 februar var det karneval i kirkestua på Olberg. 11 barn hadde kledd seg ut
som prinsesser, edderkopper, røvere og Hulken.
Vi begynte med å spise frokost sammen. Deretter lagde vi våre egne
karnevalsmasker og øvde på noen sanger før Marit Anmarksrud kom og tok
oss med inn i fortellingen om Josef og brødrene hans. Det var spennende og
lærerikt. Barna fikk være med som skuespillere og gjorde en fantastisk innsats.
Gudstjenesten feiret vi i kirkestua med bl.a. pinjataslåing. Pinjataen var fylt
med mye godt! Karnevalsgjengen sang et par sanger og avsluttet gudstjenesten
med å lyse velsignelsen.
Etterpå koste vi oss med kirkekaffe og saft.

Karolina.

Vårprogrammet.
30.mars er det leik og moro i forbindelse med gudstjenesten i Veikåker Kapell.
1.april- påskeverksted i Olberg kirkestue.
26-27april- Lys våken.
Se ellers oversiktsprogrammet i forrige nummer av menighetsbladet eller på
hjemmesida.
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Intervju
- Vi har 40-årsjubileum som kryllinger i år, sier Tor Fretland . En ypperlig
anledning for et intervju til menighetsbladet.
Tor holder til på Nedre Sorteberg sammen med Mona. De kom hit i 1974
– unge og entusiastiske. Tor hadde nettopp tatt landbruksutdannelse, det var

optimisme i landbruket og Tor hadde mange planer.
- Det var ganske primitivt her til å begynne med, sier Tor og smiler. Mona
nikker og forteller om et lite husvære med få bekvemligheter og selvfølgelig
utedo.
- Nå til dags ville det nok vært vanskelig for en småbarnsfamilie å bo slik.
Guro ble født i mai det året vi flytta hit. Vi hadde det fint og følte oss godt tatt
imot i grenda.
Tor hadde vært på ferie i Krødsherad i oppveksten, da på ei hytte i
nærheten.
- De første årene bodde vi på en byggeplass. Huset ble bygget ut i flere
retninger. Her ser du det opprinnelige, sier Tor og peker og forklarer. Flink med
hendene er han, og det er lite igjen av det primitive utgangspunktet.
Samtalen dreier inn på de mange opp- og nedturer livet har gitt. Det er
vanskelig å være forberedt på det som lurer bak neste sving. Det tyngste for
både Tor og Mona var nok da de mistet Guro. Den vesle jenta omkom i en
akeulykke. Sjøl om familien etter hvert økte og
ble til seks, lå denne sorgen der som en sky og skygget for den klare sola.
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- Særlig har det vært vondt å se at Mona har så mange tunge stunder, sier
Tor ettertenksomt. Jeg fikk god hjelp i tida etter dette skjedde. Det har nok vært
lettere for meg å gå videre. Troen på en evighet har vært en klar styrke. Man må
lære seg å se etter lyspunktene, det er mange av dem.
- Vi har fire flotte unger og nå er barnebarn nummer seks på vei.
- For noen år siden fikk Mona hjerneblødning. Den kom som lyn fra klar
himmel og dersom Mona hadde vært alene og ikke fått hjelp med en gang, er det
ikke godt å vite seg hvordan det hadde gått.
- I åtte døgn lå hun i koma. Ventetiden og usikkerheten var uutholdelig,
minnes Tor. Ingen kunne fortelle hvordan det ville gå.
Så; langsomt, langsomt vendte livet tilbake. Drammen, Sundås, Vikersund
Bad-etter et halvt år var Mona hjemme igjen. I åtte mnd. gikk hun med bare
halv skalle. Skallen ble rett og slett løftet av slik at halvparten av hjernen
var helt ubeskyttet og Mona måtte bruke hjelm. Hun var lam i høyre arm og
manglet førlighet i beinet også.
Men med ukuelig pågangsmot har hun kjempet seg fram. Hver dag går hun
fire ganger opp og ned til fjorden. Mona nikker og forteller at hun gleder seg til
det blir bart og lettere å gå til skogs. Det er fjellet og setra som lokker mest.
- Jeg husker så godt da Mona klarte å knytte skolissene sine sjøl igjen. Det
var en stor seier. Det er rart hvor betydningsfulle slike små selvfølgeligheter
blir. .
- Nå jobber jeg som sauebonde og entrepenør,
sier Tor med glimt i øyet. Jeg bygger hytter og
gjør absolutt alt; nabovarsling, søknader, graving,
bygging. Hver dag jobber jeg akkurat så lenge det
passer meg og så lenge Mona kan være aleine.
- Jeg savner å kunne kjøre bil, sier Mona med
håp i stemmen. Kanskje en dag….?
Praten stilner litt av. Vi ser over fjorden mot
Bjørka. Det begynner å bli bart på jordene. Snart er
det vår.
- Se hva jeg skreiv i dag, sier Mona. Hun har
vært på håndtreningskurs på Hamar. Hver dag
skriver hun litt. Det er flott trening og temmelig slitsomt.
Jeg leser en nydelig liten poetisk vårbetraktning.
Tor ser ømt på henne:
- Vi har lært hvor lite viktig det materielle er og hvor utrolig viktig de
menneskelige relasjonene er, sier han. Nå tar vi vare på øyeblikket, og vi
forsøker å gå inn i det Gud har lagt foran oss.
Intervju ved Gudrun Bjørka
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Diakoniutvalget
Pilegrimsvandring til Veikåker den 15. juni

Diakoniutvalget arrangerer pilegrimsvandring til Veikåker kapell, med
en påfølgende pilegrimsmesse. Sett av søndag 15. juni og bli med på en
annerledes tur!
Vi går fra gården til Asbjørn og Ingvild Sønsteby, Gåranplassen, kl. 11.
(Møt opp litt i forveien!) Olav Arne Gabriel Sønsteby er veiviser og vil
fortelle litt om leden/ruten vi skal gå. Sokneprest Nils Christian Skjauff
vil si litt om pilegrimsvandringens historie, om det å være på vei til et
hellig sted. Vi får med oss en impuls til ettertanke - noe vi kan meditere
over mens vi går den første etappen i stillhet.
Vi skal ha en stopp underveis, hvor vi kan raste, hvile og prate sammen.
Ta med niste, drikke og sitteunderlag! Pausen vil rundes av med en kort
andakt ved Kirsti Hole. Før den siste etappen vil Nils Christian dele ut
en historie som kan være et utspring for samtale underveis til Veikåker
kapell.
I Veikåker kapell blir det pilegrimsmesse, der tema er ”Det å være
underveis i tro og tillit” – vår ”trosvandring” mot målet. Vi feirer
nattverd, som er ”å raste på veien til himmelen” – et styrkemåltid
underveis.
Slik finner du frem: 4.6 km fra rundkjøringen i Noresund, ta av mot
høyre (skilt hvor det står Gårdsbutikken under Norefjell). Kjør 400 m,
ta til venstre, kjør 400 m. Sving til høyre og kjør 200 m. For mange
vil det være mest praktisk å ha bilen på Veikåker. Møt opp en stund i
forveien, så ordner vi samkjøring/skyss opp til Gåranplassen. Nærmere
informasjon vil bli lagt ut på Krødsherad menighets hjemmeside
etterhvert. Er det noe du lurer på, så spør oss gjerne!
Vi i diakoniutvalget ser frem til denne anledningen til en liten
pilegrimsvandring i vår egen bygd. Kanskje kan det bli en tradisjon? Vi
ønsker alle vel møtt!
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Misjon
Områdeårsmøte i Krødsherad 16.3.14.
Først var det gudstjeneste i Olberg kirke. Sokneprest Nils Christian
Sjauff var liturg og Stina Aa Nergaard holdt
en spennende og engasjert preken om utholdenhet. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe
i kirkestua. Det bel servert Afrikansk gryte.
Misjosforeningen hadde pyntet kirkestua med
sommerfugler. Kjell Bjørka viste bilder og
Stina fortalte om sitt misjonsarbeide i Mali.
Stina Aa Nergaard

Reidu Andersen Weberg ledet årsmøtet med årsberetning og regnskap.
Jorunn Slevikmoen går inn som nytt medlem i områdeutvalget.
pynting med sommerfugler

bordets gleder
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Kultur
Kulturkveld i kirkestua

Søndag 2 februar hadde vi besøk av forfatteren
og filosofen Henrik Syse.
Han holdt et forrykende foredrag om Tro i vår
tid. Det var ikke et eneste dødpunkt og han
krydret foredraget med morsomme anekdoter og
historier som gjorde at latteren sto i taket.
Kirkestua var fylt med begeistrede tilhørere.
Per Kaalds kvintett sto for det musikalske
innslaget. Vi kan være stolte av å ha slike
musikkrefter i bygda vår.

Konsert i Olberg kirke 25 april kl
19.00

Gunstein Draugedalen og Con Brio synger.
Kåre Ekroll forteller glimt fra Bjerkrheims liv og
forfatterskap.
Gunstein Draugedalen blir tildelt Trygve
Bjerkrheims ærespris.
Se egne plakater.

Ny kulturkveld til høsten.

12 oktober kommer Odd Cato Kristiansen og
holder foredraget ” Møter med mennesker på
livets kant”
Kristiansen er fengselsprest på Ila
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Bokanmeldelse
Norsk Bønnebok utkom i oktober 2013 på Eide forlag, samtidig med
den nye salmeboka, som etter hvert vil bli tatt i bruk i våre kirker. Dette er
altså Den norske kirkes offisielle bønnebok, godkjent av Kirkerådet. Den er
inndelt i kapitlene Ordet og ordene, Liv og felleskap, Hjemmet, Tidene og
Minne- og trøsteord. Disse har igjen underkapitler, og hver bønn har en tittel/
overskrift (som ikke er gjengitt i innholdsfortegnelsen). Den siste delen består
av Luthers lille katekisme og noen enkle liturgier - morgen- og kveldsbønn,
tidebønner, skriftemål, bønn for syke, pilegrimsvandring. Dette er med på øke
bruksområdet til boka.
De fleste av bønnene er oppgitt med opphavsmann/-kvinne eller
sted, og er hentet fra et bredt spekter, noe som er et pluss. Her er bønner fra
kirkefedrene så vel som fra nyere tid. Begynnelsen av det første kapittelet
har underkapittelet ”underveis mot bønn”, noe som gir en fin inngang. Rolf
Jacobsen sier: ”Hans stemme hører vi ikke/men vi finner/veier overalt og spor i
hjertene/og stier med lavmælt lys”.
Man har (trolig av økonomiske hensyn) valgt å satse på en kombinert
bokmål- og nynorskutgave. Dette er bokas store minus, slik jeg ser det.
Riktignok er katekismen og liturgier gjengitt på begge målføre. Det samme
med Fadervår og trosbekjennelsene, som man finner i det første kapittelet.
Men i resten av boka kommer bønner på nynorsk og bokmål om hverandre.
Dette skaper et rotete inntrykk, for eksempel under ”bønner for hver dag i
uka” (4 på bokmål og 3 på nynorsk) og ”kirkeårsbønner”.
Bønn er mer enn noe annet hjertets språk. Man ber slik man snakker.
Dersom man ønsker å innlemme en bønn i sitt personlige bønneliv, eller i
en gudstjeneste, må man få den på det målføret man bruker. Selv om det er
enkelt å oversette selv, innebærer det å gå en omvei som trolig gjør at de fleste
hopper over nynorskbønnene (eller omvendt), hvilket reduserer nytteverdien
av boka.
Til de som vurderer å skaffe seg bønneboka, vil jeg anbefale å like
godt kjøpe salmeboka, siden bønneboka i sin helhet er gjengitt bakerst i
salmeboka. Norsk Bønnebok har 325 sider og koster kr 275, mens Norsk
Salmebok har 1455 sider, 899 salmenummer, og koster kr 339.
Til sist en bønn etter Johannes Cassianus (360-435 e.Kr.), som har
overskriften ”Mitt daglige liv”: ”Å Gud/vær du min kjærlighet,/mitt håp,/mitt
arbeid, mitt strev./La alle mine tanker og ord flyte fra deg./La mitt daglige liv
bli i deg,/og hvert åndedrag jeg tar,/være for deg.”
Kirsti Hole
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Konfirmantenes vårprogram.
Onsdag den 05. mars hadde vi fellessamling med Eggedal og
Sigdals konfirmanter i Olberg Kirke. Tre ungdommer fra Grenland
Folkehøyskole, som utgjør teamet ”Roadservice” hadde et spennende
og variert undervisningsprogram med påfølgende konsert.
21. – 23.- mars var konfirmantene våre, sammen med
konfirmantene i Sigdal og Eggedal, på konfirmantweekend på
Haglebu. ”Størst av alt er kjærligheten” var tema for denne helgen.
Konfirmantene fikk høre om hvorfor Gud oppfant ekteskapet og
hvordan ektepar kan vedlikeholde kjærligheten og hengivenheten til
hverandre. Det ble også feiret konfirmantbryllup med stort festmåltid,
taler og annet som hører til en bryllupsfest. Tid til å boltre seg i
slalåmbakken ble det også. I gudstjenesten medvirket konfirmantene
med tekstlesning, forbønn, sang og musikkinnslag.
Søndag den 06. april kl. 18:00 leder konfirmantene
gudstjenesten i Olberg Kirke. ”Ung Messe” heter denne kveldsgudstjenesten og, også her vil de unge medvirke med gode ord og mye sang
og musikk.
Tirsdag den 08. april er konfirmantene våre bøssebærere i Kirkens
Nødhjelps Fasteaksjon. Da vil alle hjem i Krødsherad få besøk og
vi håper konfirmantene møter mange glade givere! ”Sammen kan
vi forandre” er tema for aksjonen, og pengene går til de mange
hjelpeprosjekter Kirkens Nødhjelp har der nøden er aller størst.
Utover våren gjenstår noen viktige undervisningstimer. De unge vil
blant annet få høre om Martin Luthers liv og virke og også får høre om
”det kristne håp.”
Ellers nærmer vi oss ”Samtalegudstjenesten” med påfølgende
konfirmantfest i kirkestua. Det blir søndag den 25. mal kl. 18:00.
Kappeprøving og fotografering og øvelse innfor konfirmasjonsdagen,
skjer tirsdag 27. mai fra kl. 16:00.
Ungdommenes store festdag, konfirmansjonsdagen, blir søndag
den 01. juni kl. 11:00 i Olberg kirke. Olberg Kirke har plass til 600
personer, så vi håper kirken blir stappfull med familie og venner på de
unges høytidsdag.
Nils Christian Skjauff
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Menighetsbladet går inn i sin 70.årgang.
Første nummer av Menighetsblad for Krødsherad” kom i september 1945.
Da var Olav Bjartli residerende kapellan i Krødsherad, men ansvarlig
redaktør var pastor Clementsen.

Her er noen klipp fra det første bladet:

Det kirkelige gjenoppbygningsarbeide i Norge.
Etter det Norsk Kirkeblad skriver er det i USA foretatt en innsamling til
gjenoppbygning av kirkebygninger i de lutherske kirker i Europa. Midlene
skal i første rekke komme kirkene i Finnland og Norge til gode.
Det er ikke små skader det dreier seg om i Norge; bare i Finnmark er
praktisk talt alle kirker, bedehus, barnehjem og lignende ødelagt.
Døpte: 5.august Inger Granum
26.august Ivar Nyhus
26.august Odd Magne Jokerud
26.august Reidun Nora Løken
Vigde: 5.august Nils N. Ødegård og Jenny Solbakken.
18 august Arne Strand og Gunhild Sundhaugen
25 august Kåre Kristiansen og Jenny Andrea Løsnes
Døde: 17 august Ellef Hallerdalen, 84 år.
17 august Eva Kalager 3 mnd.
26.august Erling Redalen, 26 år.
Det var 38 konfirmanter dette året.
Klokker i Olberg kirke var Håkon Torvund, i Glesne Bjørn Skagestad,
og i Veikåker Truls G Ørpen.
Organister var Mina Skaflem, Julie Skagestad og Sigrid Haslerud.
Frivillig kontingent var kr.1,00 pr. år.
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Dåpsbarna våre

Elias Evensen Fossen

Vilde Larsen Røed

Alma Lehne Haukeland

Malen Akselsen Bråten

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 bildeprogrammet). Tusen takk for hjelpen!
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Slekters gang
Døpte:
19.01.14
19.01.14
19.01.14
02.02.14
23.02.14
02.03.14
09.03.14
Vigde:		
16.11.13
		
14.12.13

Glesne kapell		
Glesne kapell		
Glesne kapell		
Glesne kapell		
Veikåker kapell
Olberg kirke		
Østre Halsen kirke

Ida Opheim Granstad
Emilie Opheim Granstad
Severin Lehne
Malèn Akselsen Bråten
Alma Lehne Haukeland
Vilde Larsen Røed
Elias Evensen Fossen

Hilde Beate Duca og Børre Rune
Hegstad Olsen
Olberg kirke		
Ann-Elèn Bjelde Jørgensen og
				
Kristian Ågnes Ødegård
15.02.14
Olberg kirke		
Ida-Marie Frøsland og Joakim
					Ormaasen
Døde:
13.10.13
18.11.13
23.11.13
26.11.13
01.12.13
03.12.13
06.12.13
07.12.13
29.12.13
03.01.14
18.01.14
08.02.14
08.03.14

Glesne kapell		

Glesne kapell, Kristoffer Skogstad
Olberg kirke, Helge Kittilsen
Glesne kapell, Carsten Rune Monsen
Olberg kirke, Anders Nore
Olberg kirke, Kari Ringnes
Olberg kirke, Geir Svartås
Glesne kapell, Aslaug Helgerud
Glesne kapell, Liv Moen
Glesne kapell, Maren Frydenlund
Olberg kirke, Magnhild Kleven
Olberg kirke, Alf Kristiansen
Olberg kirke, Liv Irene Skagestad
Glesne kapell, Olava Ruud
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Velkommen til kirke
13.04. Olberg kirke
kl.11.00. Fam.gudstjeneste.

09.06. Glesne kapell
kl.11.00. Høytidsgudstjeneste.

17.04. Bøseter
kl.11.00. Gudstjeneste.

15.06. Veikåker kapell
kl.11.00. Gudstjeneste.

18.04. Veikåker kapell
kl.19.00. Gudstjeneste.

22.06. Olberg kirke
kl.11.00. Gudstjeneste.

20.04. Olberg kirke
kl.11.00. Høytidsgudstjeneste.

29.06. Glesne kapell
kl.11.00. Gudstjeneste.

21.04. Glesne kapell
kl.11.00. Høytidsgudstjeneste.

06.07. Veikåker kapell
kl. 11.00. Gudstjeenste.

27.04. Olberg kirke
kl.11.00. Fam.gudstjeneste «Lys våken»

13.07. Ingen gudstjeneste.

04.05. Glesne kapell
kl.11.00. Gudstjeneste.
11.05.

Ingen gudstjeneste.

20.07. Olberg kirke
kl. 11.00. Gudstjeneste.
27.07. Glesne kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.

17.05. Olberg kirke
kl.11.00. Gudstjeneste.

29.07. Villa Fridheim
kl. 18.00. Olsoksgudstjeneste.

18.05.

03.08. Ingen gudstjeneste.

Ingen gudstjeneste.

25.05. Olberg kirke
kl.18.00. Samtalegudstjeneste.

10.08. Olberg kirke
kl. 11.00. Gudstjeneste.

29.05. Kr.himmelfartsdag,Veikåker
kap. kl.18.00. Gudstjeneste..

17.08 Veikåker kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.

01.06. Olberg kirke
kl.11.00. Konfirmasjon.

24.08. Glesne kapell
kl. 11.00. Gudstjeneste.

08.06. Olberg kirke
kl.11.00. Høytidsgudstjeneste.

31.08. Olberg kirke
kl. 11.00. Gudstjeneste.

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