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En pilegrims bønn.
- Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for alt
vakkert rundt oss, for trærne og blomstene, for vakre
farger og artenes mangfold. Takk for alt som minner
oss om dim omsorg. Gi oss at vårt indre kan bli kledd
i Kristi renhet og vokse av hans kjærlighet. Hjelp
oss til å vise den samme omsorg og omtanke for
hverandre som Jesus viste. Amen.

Prestens penn
Be om vilje til fred.

Varmeste julimåned i manns minne, ligger bak oss. En sommer hvor vi i
flere uker har kunnet konkurrere med Middelhavslandene i både luft
og badetemperaturer. Krøderfjorden har vært preget av yrende badeliv,
vannsport og båttrafikk . Det flotte sommerværet har gitt oss mye livsglede.
Samtidig har nyhetsbildet fra den store verden kastet sine mørke skygger.
Rystende reportasjer fra Gazastripen, Syria og Ukraina har satt sitt dystre
preg på disse sommermånedene. Tusenvis av barn og unge har mistet livet
og hjemmene deres er blitt jevnet med jorden. PST måtte denne sommeren
gå ut å varsle om mulige planlagte terrorangrep, også rettet mot oss her
i Norge. Finnes det noe verre enn borgerkriger og folkegrupper som vil
utslette hverandre? Finnes det noe tristere på denne jord enn når folk nekter
hverandre trygghet og framtid? Når vil menneskeheten lære at hevn og vold
bare forsterker og sementerer motsetninger og konflikter!? Stridende parter
som vil ofre noe av sin egen stolthet og egne krav, har mulighet til å bli en del
av det mirakelet som heter fred. La oss aldri slutte og arbeide for og be om at
vilje til fred og forsoning må få overtaket.
Jesus, den store Forsoneren, sa i sin bergpreken: ”Skynd deg å komme
overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien”
( Matteus 5, 25) Jesus gav oss dermed en tilskyndelse til å ligge i forkant med
fredlige og rettferdige løsninger. Og i Salmenes Bok, i Salme 85 og vers 11 står
det et viktig innspill til enhver fredsprosess. ”Miskunn og sannhet skal møte
hverandre, rettferd og fred skal kysse hverandre.” Det er først når sannheten
fortelles og erkjennes at stridende parter kan velge å tilgi, velge en ny og
fredeligere sameksistens.
Og Paulus ord i Romerbrevet, gjelder både små og store forhold i livet: ”La
ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!” ( Rom
12, 21)
Kornåkrene har modnet tidlig i år. Måtte også vår tro stadig modnes til
nestekjærlighet .
Eyvind Skeie skrev i 2004:
”I denne tid av ild og blod og jern, i denne tid hvor Gud kan synes fjern,
i denne tid må noen nære flammen, i denne tid må mennesker stå sammen.
Å Kristenhet, du Jesu kropp på jord, i denne tid hvor kulden er så stor,
i denne tid hvor mange lider nød, må du stå frem med varme, håp og brød.”
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.
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
Kirkegårdsarbeider:
Per Olav Riis
tlf; 906 62 886
KRØDSHERAD
MENIGHETSRÅD:

Nytt fra menighetsråd
kirkeverge
Det har tatt noe tid med å finne et
firma som kunne lage et nytt vindu
til våpenhuset i Olberg kirke. Dette
kommer på plass i løpet av høsten.
Glesne kirkestue er blitt malt
utvendig på forsommeren.
Det er blitt montert ledelys i
kirkene nå i sommer. Dette er gjort
med tanke på brannsikkerhet.
Det er kommet godt i gang med
forberedelser rundt dette med
festeavgift. Flere har henvendt seg
til kontoret og bedt om at gamle
graver ønskes slettet.
Det er gjort vaskedugnad i
sakristiet, orgelgalleri og våpenhus i
Olberg kirke. Nytt teppe skal legges
på gulvet. Takk til dere som stilte
opp med vasking.

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

Håndarbeidsglad?

I Krødsherad menighet har vi en ganske
spesiell tradisjon. Alle dåpsbarn får en
håndbrodert dåpsklut med navn, dåpsdato og
dåpssted.
For øyeblikket er det bare en person som
broderer alle klutene. Det hadde vært fint
om noen flere kunne vært med på denne

dugnaden. Har du lyst og anledning til en
slik innsats kan du si fra til Synnøve Sæta
tlf.: 48222693
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BABYSANG

Til høsten starter vi babysang i menighetene Sigdal,
Eggedal og Krødsherad. Morsomme og trivelige samlinger for barn i det første
leveåret, sammen med foreldre eller en annen voksen.(eldre søsken kan og være med)
På babysang har vi sanger, regler, rytmer, leik, bevegelse og mye moro. Vi synger med
den stemmen vi har. Husk at stemmen din er den fineste i verden for barnet ditt.
Alle som er hjemme med småbarn er velkommen!
Hver torsdag i 8 uker synger og leiker vi sammen.
Vi avslutter hver samling med felles lunsj.
Fra kl 10.00- 11.30
Vi starter:
4/9 Borgerstua i Prestfoss.
11/9 Kirkestua i Olberg
18/9 Borgerstua i Prestfoss.
25/9 Kirkestua i Olberg
2/10 HØSTFERIE
9/10 Borgerstua i Prestfoss
16/10 Kirkestua i Olberg
23/10 Borgerstua i Prestfoss
30/10 Kirkestua i Olberg
Kursavgift kr 250 dekker bevertning.

For påmelding, se under.
	
  

Meld dere på til Karolina, trosopplærer før den 1/9.
tol@sigdal.kommune.no eller 975 48 020
Arrangør:
Den norske kirke, Sigdal, Eggedal og Krødsherad menigheter
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Trosopplæring

Tid
September
Torsdag 4.
kl 17.00- 19.30

Sted
Solumsmoen
kapell

Tid
September
Torsdag 4.
kl 17.00- 19.30

Sted
Solumsmoen
kapell

For hvem
4. klassinger

Tema
Ridderturnering med fortellerstund

Oktober
lørdag 11.

Bjerkerud

4,5 og 6.
klassinger

Skaperverketsdag

November
Onsdag 5.
Kl 17.30-19.00
November
søndag 9.

Kirkestua i
Olberg

4,5 og 6 år

Kirkerottekino
Vi viser film på kirkestua og
serverer pop corn og saft.

Glesne kapell

Familiegudstjeneste

3 og 4.
klassinger

Tårnagentene er på oppdrag, løser
spennende oppgaver og mysterier.

November
tirsdag
25.
Desember
1. advent

Olberg kirkestue

4 og 5.åringer

Vi lager pynt til jul, noe får vi med
hjem, noe skal kiken pyntes med.

Olberg kirke

4. Åringer
familiegudstjene

4. årsbok utdeling og
familiegudstjeneste

førskolebarna

Julebudskapet
Besøk av Prest, Kantor,
Trosopplærer

Desember,
barnehagene
Dato avtales med
barnehagene
Desember ,
Beskjed fra
skolene om
datoer

For hvem
4. klassinger

Desember,
barnehagene
Dato avtales med
barnehagene

Tema
Ridderturnering med fortellerstund

førskolebarna

Som dere skjønner av planen er 4.klassene i Krødsherad
hjertelig velkomne til ridderturnering på Solumsmoen
4.september. Det blir ordentlig turnering med hester,
bannere og lanser. Det høres spennende ut, ikke sant?
Det er ikke så langt å kjøre til Sigdal. Samkjøring er jo
flott. Det kan også tenkes at vi får ordnet skyss til de
som måtte trenge det. Ta kontakt med Karolina.
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Pilegrimsvandring til Veikåker

Pust i bakken.
Den 15. juni gikk 27 vandrere i alderen 8 til 82 år, pilegrimsvandring i bygda vår, til Veikåker kapell med
påfølgende pilegrimsmesse der. Et respektfullt bukk
til de eldste så vel som de yngste, som uten besvær
forserte 200 høydemeter i variert skogsterreng. Dagen
omkranset oss med gavmild junisol, stille sus i trærne,
lyd av sauebjeller og kvister som knaket under føttene.
Vi har fått åndelige impulser underveis, vi har delt bønn
og Guds ord. Vi har hatt hyggelige samtaler med kjente
så vel som ukjente. Takk til hver og en som møtte opp,
for deres gode tilstedeværelse, sangstemmer og velvillige innstilling. Vi i diakoniutvalget stiller oss med glede
til rådighet for å arrangere pilegrimsvandring neste sommer også.
På vegne av diakoniutvalget, Kirsti Hole.
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Hva skjer utover høsten
Salmekveld.
Som dere sikkert har merket har det kommet et nytt
sett med salmebøker i Olberg kirke. Det er Norsk
salmebok 2013 (N13) som er tatt i bruk.
Den inneholder 240 nye salmer i tillegg til de gode,
kjære, kjente salmene fra de to salmebøkene (salmeboka 1985 og Salmer 1997). Sjangerbredden er større
en noen gang, og Taize- salmer, middelalder- salmer og
anglikanske hymner står side om side med visesanger,
folketoner og ny norsk koral. I tillegg er det en rekke
salmer fra den verdensvide kirken.
For å bli bedre kjent med den nye salmeskatten inviterer vi til salmekveld den 9.september kl.19.00 på
Olberg kirkestue. Forsangere fra Con Brio er med oss
denne kvelden.
Mvh Tatiana Sjo Gustad.
28. sept. Alle besteforeldre utfordres til å ta med barnebarna
på gudstjeneste og etterfølgende opplevelser. Konfirmantene
hjelper til.
12.okt. Kulturkveld med Odd Cato Kristiansen.
19. okt. Høsttakkefest og konfirmantjubileum. Innbydelse
kommer.
25.okt. Con Brios jubileumskonsert i Olberg Kirke. Koret
feirer 30 årsjubileum.
23 nov. Vandregudstjeneste i Veikåker kpl. Nils Christian
Sjauff formidler sine inntrykk fra Midtøsten. Temaet er ”Fred
og forsoning”.
30 nov. Misjonsforeningens julebasar.
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Misjon
NMS generalforsamling i juli
I juli reiste tre damer fra Green misjonsforening
på NMS(Det Norske Misjonsselskap)
generalforsamling på Ekebergsletta i Oslo
– og så en mann (meg) og ca 1500 andre.
Samlingen varte fra 2-6 juli. Hver dag startet med en
storslagen åpning. Vår nye
biskop, Per Arne Dahl, hadde
hovedtale en av dagene.
Det var både moro og
inspirerende å høre på han.
Jeg tenkte: Så heldige vi er
som får ham til biskop.
Det var satt opp en
”Global landsby” – et telt
fra hvert av landene NMS
har utsendinger. Det var
interessant å gå rundt og på
denne enkel måten få besøke
de mange ulike land. Jeg
ble særlig betatt av biskop
Thomas fra Egypt med sin
Vår nye biskop hadde en kjempeinteressant tale.

personlige utstråling,
engasjement og glød.
Jeg fikk kjempelyst til
å besøke hans kloster
i Egypt. Det var også
anledning til å kjøpe seg
en middag fra ulike land.
Biskop Thommas inspirete mange av oss.
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Fra Madagaskar kom en hel kvinneforening på 13
damer. De hadde spart i mange år for å kunne reise til Norge
og være med på generalforsamling. De sang og fortalte fra
sitt arbeid.

Kvinneforening fra Madegasgar

Lørdagen sto de tre damene fra Krødsherad i
dugnadsinnsats. De serverte middag til ca 1500 gjester. Og
maten var kjempegod.

Jorun sprayer med Antiback, Gudrun og Synnøve er med og serverer
middag til 1500 gjester

Kjell Bjørka
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Intervju
I begynnelsen av juli fylte en meget aktiv dame i menigheten
vår, 90 år. Da er det ikke så vanskelig å tenke seg hvem som er vårt
intervjuobjekt i dette menighetsbladet. Jeg ringte til Anna for å høre om når
det kunne passe med en liten samtale.
Men til min overraskelse var hun meget
bestemt på at det ikke var noe tema i
det hele tatt. Hun var ikke et interessant
intervjuobjekt og kunne ikke forstå at
hun kunne være det minste spesiell. Det
måtte utspekulerte overtalelser og milde
trusler til, før hun til slutt sa ja. Jeg må
kanskje legge til, for de som ikke kjenner
oss, at denne lille passiaren foregikk
med et glimt i øyet og smilet på lur.
Anna møter meg med nybakt fyrstekake,
bringebær og deilig kaffe fra en slik
Anna Uggen
nymotens kaffemaskin. Vi setter oss i skyggen og prater om løst og fast.
- Jeg ble født i Trysil, men vokste opp på Støren, minnes Anna. Det
er Støren som er mitt barndomssted. Vi bodde like ved den nye skolen og jeg
kunne bare krype gjennom hekken, så var jeg på skolen. Broren min var litt
eldre enn meg og jeg lærte å lese og regne ved å se på at han gjorde lekser.
Skole var spennende og morsomt. Det var vel kanskje der lærerspiren ble
sådd.
Anna minnes forskjellige episoder fra barndommen: Midt på
vinteren det året jeg gikk i 7.klasse, flyttet vi til Hedmark. Det var litt av
en flyttesjau. Vi kjørte bil gjennom Tynset og det var rundt 30 minusgrader
og ikke noe varmeapparat i bilen. Da vi kom til huset vi skulle bo i, var det
skøytebane i alle rom. Rørene var frosset i stykker og vannet sto over alle
gulv.Jeg kan bare forestille meg hvordan det var for de voksne. Vi ungene
syns det var ganske festlig.
- Jeg har bestandig vært glad i musikk. Et år gikk jeg på
musikkskolen i Trondheim før jeg tok lærerutdanning. Så fulgte Sagene
lærerskole. Det var et artig opplegg med et års undervisning, så to år
praksis og så et undervisningsår til slutt. Det er et system som nok kunne
fungere i dag også.
- Mesteparten av livet har jeg bodd her i Krødsherad og i dette
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huset som var bolig for herredskogsmesteren. Etter hvert fikk Ola og jeg
kjøpt huset, slik at vi kunne fortsette å bo her også som pensjonister. Jeg
begynte å arbeide på Noresund skole da skolen var ganske ny. Det har vært
et givende og interessant yrkesliv. Det å oppleve at ungene bruker evnene
sine og mestrer oppgaver, er alltid en stor glede. Språk og musikk har stått
mitt hjerte nærmest.
I en intervjuers hode dukker det også opp mange minner: Jeg
husker at jeg hadde deg i håndarbeid, sier jeg, og tenker med gru på
skolekjøkkenforkle med smekke og seler og ørten knapphull. Resultatet var
temmelig grått. Det var nok ikke det jeg likte best, innrømmer Anna, og jeg
forstår at det var kanskje det jeg også senset, når jeg ikke så fram til disse
timene med entusiasme. Engelsktimene, derimot, var en drøm.
- Jeg har vært, og er fortsatt, velsignet med et godt humør, smiler
Anna og humrer litt når hun tenker tilbake. I Ola og mitt hjem var det mye
latter og leven og vi hadde det virkelig morsomt sammen. Han var så festlig
og slagferdig. Jeg har mange gode minner.
Evnen til positiv tenkning, kombinert med en svært god helse er
Annas fasit på et langt og godt liv. Hva gjør deg mest glad? spør jeg. Svaret
kommer uten betenkning: Samværet med familien er nok det aller viktigste
og så er det musikken. Jeg er så glad i musikk. Det å synge gjør noe med
deg…jeg tror det går an å synge seg frisk.
- Det er jo pianospillet ditt som kanskje imponerer oss aller mest
i dag, sier jeg forsiktig. Anna blåser av det utsagnet, men legger til at det er
svært givende å kunne bidra til musikklivet i bygda på den måten. I mange
år var hun organist og korleder.
- Det var ingen andre som kunne ta den jobben, sier Anna , så da
måtte jeg jo trå til. Jeg liker egentlig ikke å være så synlig, men slik ble det.
- Er det derfor du ikke liker tanken på å bli intervjuet? spør jeg.
- Ja, kanskje det, smiler Anna.
- Samværet med barnebarn og oldebarn er den største kilden til
glede. Jeg tror det er viktig at generasjonene er sammen og skaper gode
situasjoner som blir til gode minner.
- Jeg har fått alt en kan ønske seg, sier Anna tankefullt. Jeg
håper at helsa holder ei god stund til. Det er mitt framtidsønske…jeg skulle
kanskje heller ønske fred for verden, men det ser nokså uoppnåelig ut i
disse dager. Tenk om man kunne forstå at hat og vold ikke er grunnlag for
gode liv og at krig ikke er med i Guds plan for oss mennesker.
- Jeg har forresten en liten ide, smiler Anna lurt. Hvis det skulle
bli olympiade på Norefjell, har jeg tenkt å melde meg som portvakt i
storslalåm…..øverste port passer kanskje best?
Gudrun Bjørka
11

En kirkegjenger vender tilbake
En kirkegjenger vender tilbake
Hender det at du tenker på å gå til gudstjeneste, men så blir
det aldri noe av? Det kommer noe annet i veien. Det er alltid
noe annet man kan gjøre. Morgenen og formiddagen går så fort.
Plutselig er det for sent å gå. Dessuten føles det rart å dra dit,
når man er der så sjelden. Du synes kanskje at du burde hatt en
grunn, en anledning til å komme.
I så fall er du ikke alene. Jeg tror mange tenker sånn. Jeg har
vært der selv, i mange år. Det var ikke et bevisst valg, ikke en
aktiv protest. Vanen med å gå i kirka en og annen søndag, ble
gradvis og umerkelig lagt vekk. Like lydløst og langsomt som
støvet som legger seg på Bibelen. For den åpnet jeg jo heller
nesten aldri. Troen min fikk nesten ingen næring. Den var stuet
bort i et bittelite hjørne av livet.
For meg begynte veien tilbake med å begynne å gå i kirka igjen.
Det var forresten ikke en vei tilbake, heller en vei frem, til en
fornyet og levende tro. Samtidig forstår jeg at veien ikke er lik
for alle. Men jeg tror det er en fordel for alle å finne et sted man
har fellesskap med andre troende. Et sted som har gudstjenester,
som gir påfyll og næring til troen.
Det er ikke Den norske kirke som er mitt anliggende, min
sak - men kun det at mennesker skal ta imot Jesus som Herre
og frelser. Man kan finne hjem i andre kristne trossamfunn.
Jeg finner mye å beundre både ved lære og levd liv hos andre
kristne, f.eks. i Frelsesarmeen, hos metodistene, pinsevennene,
katolikkene. Jeg er slett ikke enig i alt Dnk og dens biskoper står
for og uttaler seg om. Spesielt ikke siden jeg holder på et
nokså tradisjonelt bibelsyn selv. Dnk har mange feil og mangler.
Jeg ser det. Men det har jeg også, og jeg ser det også. Og jeg
vet ikke hvor jeg ellers skulle gått.
Så her er jeg, og søker stadig å dyppe troen i fornyelsens bad rensende og livgivende. For det har jeg lært, at det er en prosess
som aldri slutter. På samme måte som man ikke kan drikke seg
utørst èn gang for alle. Hver dag drikker vi vann. Jesus sa at han
er livets vann. Han sier: ”Det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde
med vann som veller fram og gir evig liv.” (Joh. 4,14)
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Den kilden vil jeg drikke av. Den kilden vil jeg finne hvile ved.
Han har gjort alt ferdig. Ordet stiger fra Bibelens blader og blir
levende: Kom! (Åp. 22,17)
Kirsti Hole

Gripekors

Et gripekors er et lite kors av tre som er godt å holde i
når man ber. Å holde det i hånda kan være en bønn i seg
selv, uten ord. Det gir hjelp til å finne hvile. Det er en
påminnelse om Jesu Kristi forsoningsdød for oss, og hans
nærvær i våre liv.
Gripekorset er en fin gaveidè som passer for både ung
og gammel. Det finner lett sin
plass på skrivebordet, nattbordet, i veska, lomma – en
god følgesvenn for enhver som
tror.
Gripekorsene våre er av oliventre fra Betlehem og måler
ca 10.5 x 6.5 cm. Det medfølger en fløyelspose til oppbevaring. De er ujevnt formet
for å passe godt i hånda. Ikke
to kors er nøyaktig like. Det
brukes beskjærte greiner, ingen trær blir ødelagt i prosessen.
Overskuddet av salget sendes til Stefanusalliansen, en
organisasjon som arbeider for forfulgte kristne i mange
land. Du kan lese mer om Stefanusalliansens arbeid på
stefanus.no. Diakoniutvalget tar ingen fortjeneste av
salget.
Korsene koster kr. 60 pr stk. Ønsker du å kjøpe, kontakt
Kirsti Hole på tlf. 95147345 eller epost: kiho@live.no.
Du kan også få kjøpt gripekors på de kirkekaffene vi er
tilstede på.
”Han er vår fred”, skriver Paulus i Ef. 2, 14.
Gripekorset gir hjelp til å finne en stille stund
hvor den freden Kristus gir, kan spire i oss.
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Dåpsbarna våre

Matias Lien Jokerud

Andreas Råen Martinsen

Liv Svalastog Skinnes

Dennis Berg

Marie Bjøre sammen med
storebror Erik

Kjersti Bjerkerud Torgersen

Andrea Nordlie

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:
20.04.14
27.04.14
27.04.14
04.05.14
29.05.14
09.06.14
15.06.14
22.06.14
22.06.14
20.07.14
27.07.14

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

Vigde:		
24.05.14

Olberg kirke		

Døde:
22.05.14
23.05.14
09.06.14
22.06.14
27.06.14
13.07.14

Olberg kirke, 		
Olberg kirke, 		
Glesne kapell, 		
Olberg kirke,		
Veikåker kapell,
Olberg kirke, 		

Matias Lien Jokerud
Andreas Råen Martinsen
Sander Farbu Ekeren
Ingelin Thokerud Fuhre
Jacob Aslaksen
Dennis Berg
Marie Bjøre
Liv Svalastog Skinnes
Andrea Nordlie
Theo Nikolai Holmedal Plassen
Kjersti Bjerkerud Torgersen

Lise Merethe Jokerud og Vidar
Terje Haugen
24.05.14
Olberg kirke		
Nina Håkonsrud og Hans Tore
					Nedberg
07.06.14
Olberg kirke		
Camilla Holen Nymark og Joacim
				
Rommen Bråthen
14.06.14
Olberg kirke		
Marthe Hansen og Lorang
				
Frøhaug
28.06.14
Glesne kapell		
Kari Hilde Håkonsrud og Kim
				
Erik Larsen

Erling Jokerud
Olaug Kristine Skatvedt
Fritz Ivar Hagen
Kristoffer Fyrand
Gunvor Sæterstøen
Kristine Evju
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Velkommen til kirke
31.08. Olberg kirke
kl. 11.00. Gudstjeneste.

23.11. Veikåker kapell kl. 18.00.
Vandregudstjeneste.

07.09. Veikåker kapell kl. 11.00.
Gudstjeneste.

30.11. Olberg kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste.

14.09. Olberg kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Konf. presentasjon.

07.12. Olberg kirke kl. 18.00.
Lysmesse.

21.09. Glesne kapell kl. 11.00.
Gudstjeneste.
28.09. Olberg kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste.

14.12. Olberg kirke kl. 16.00.
Julekonsert.

05.10. Olberg kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste.

23.12. Kryllingheimen kl. 11.00.
Gudstjeneste.

11.10. Søndre Bjerkerud kl. 16.00.
Skaperverketsdag. ( NB! Lørdag )

24.12. Glesne kapell kl. 14.00.
Juleaftensgudstjeneste.

19.10. Olberg kirke kl. 11.00.
Høsttakke-fest og Konf. jub.

24.12. Olberg kirke kl. 16.00.
Juleaftensgudstjeneste.

25.10. Olberg kirke kl.? Con Brio sin
jub. konsert.

25.12. Olberg kirke kl. 12.00.
Høytidsgudstjeneste.

26.10. Veikåker kapell kl. 11.00.
Gudstjeneste.

31.12. Olberg kirkestue kl.
16.00. Gudstjeneste.

21.12. Ingen gudstjeneste.

02.11. Olberg kirke kl. 11.00.
Allehelgens-gudstjeneste.
09.11. Glesne kapell kl. 16.00.
Tårnagentene..
16.11. Olberg kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste.

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