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Ett er nødvendig
Ett er nødvendig – her
i denne vår vanskelige
verden
av husville og heimløse;
Å ta bolig i seg selv

Gå inn i mørket og
pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker
på veiene kan skimte lys
i dine bebodde øyne.
Hans Børli

Prestens penn
Syng og fortell med glede!
Det var en flott opplevelse, nå i høst, å få være på studietur til ”landet
der det skjedde”. Ikke minst å kunne skue utover hyrdemarkene,
utenfor Betlehem, hvor gjeterne fikk et møte med engelen og mottok
budskapet om frelserens fødsel. Mens juleevangeliet ble lest for
oss, hadde vi hyrdegrottene bak oss, og åssidene og markene foran
oss. Det var der nattemørket plutselig forsvant da himmelen ble lyst
opp av en englehær så stor at den ikke kunne telles. Det var der den
etterlengtende nyheten ble proklamert. Det var der den første julesang
ble sunget til Guds ære.
Jeg snakket med en av de palestinske kristne, som hadde en forretning
like ved dette helligstedet. Han sa, ”Du vet vel hvorfor englene kom hit
til oss? Det er fordi Gud visste at vi er så løsmunnet her! Alt vi hører,
sier vi videre. Slik er det den dag i dag.” Vi lo begge to, men da jeg
gikk tilbake for å finne turfølget jeg tilhørte, tenkte jeg på det å være
”løsmunnet”. Det er jo et veldig negativt ord. Det å være løsmunnet kan
ødelegge både felleskap og enkeltmennesker. Jeg har ofte forbundet
”løsmunnethet” med sladder, baktalelse og ryktespredning. Men der
ved Betlehemsmarkene fikk dette ordet også en positiv klang . For er
det noe vi ikke bør holde tilbake, er det noe vi ikke bør være redde for
å fortelle andre om, så er det de gode nyhetene om frelseren Gud har
sendt oss.
Hvordan viste Jesus seg å være, da han begynte sin offentlige gjerning?
Jo, folket opplevde ganske raskt at han oppfylte profetien om ”at
Herrens tjener ikke skulle bryte et knekket siv og ikke slukke en rykende
veke”. ( Jesaja 42, 3 ) Jesus viste seg å være en ekspert på, den stor
legen for, den visdomsfulle reparatør av , den barmhjertige frelseren for,
ethvert enkeltmenneske.
Noe av det aller fineste som sies om Jesus i NT, er at han ”er i går og i
dag den samme, ja, til evig tid.” ( Heb 13, 8 ). Så vi har all grunn til å
synge våre julesalmer og sanger til Guds ære, synge dem så det virkelig
høres! Vi har vi all grunn til å fortelle videre, ja være løsmunnet om
hvem Gud har sendt oss. For Julegaven fra himmelen går aldri ut på
dato.
En velsignet og fredfull Julehøytid ønskes alle i bygda vår!
Beste 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

Nytt fra menighetsråd
kirkeverge

Menighetsbladet.

Her kommer nytt nr. av menighetsbladet.
Det ligger en innbetalingsgiro i bladet. Vi
mottar din støtte med stor takk.

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:
Medlemmer:
Leder: Kristin Øverli, 3536 Noresund, tlf. 984 80 409.
Nestleder: Gudrun Bjørka,
Kirsti Hole, Inger Eivor Dahl Jokerud, Oddvar Golberg Vasset, Gjertrud
Trommald Glesne, Jorann Kristine
Martinsen, Karin Ingjerd Jokerud.
Varamedlemmer:
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

Olberg kirke
Det har vært takstmann i Olberg kirke
og sett på mange sprukne og ødelagte
vinduer. Det var det kraftige vindværet
på senhøsten i fjor som forårsaket
situasjonen. Det skal byttes 35 glassruter i kirken til våren/sommeren 2015.
Veikåker
Menighetsrådet / fellesrådet takker
hjerteligst for gaven på kr 5.750,00 som
ble gitt ved Gunvor Sæterstøen`s båre.
Gaven er gitt til Veikåker kapell.
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 tre person som
broderer alle klutene. Tusen takk til de
som vil være med på denne dugnaden.
Det er plass til flere - så har du lyst og
anledning til en slik innsats, kan du si
fra til Synnøve Sæta tlf.: 48222693
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Trosopplæring
Sigdal: Torsdag 4.sept. var åtte 4. klassinger, fra Krødsherad
og Sigdal, samlet ved Solumsmoen kapell. De skulle delta på
ridderturnering.

Det var menighetene i Sigdal, Eggedal og Krødsherad som inviterte barn i
4. klasse med på ridderturnering. I strålende høstsol fikk barna høre Grete
Borgersen fortelle om sannhetens belte, rettferdighetens brynje, fredens
evangelium, troens skjold, frelsens hjelm og åndens sverd.
Thea Emilie Høgli,
Linnea Kristine
Nilsen, Marita
Rimejore Ekra,
Inger Renathe
Skjauff,
Sindre Glesne,
Bjørnar Øverli, Paul
Bratterud Iversen,
Erik Fragått.

På Kirkerottekino

Mosefine Golberg var en
av tjue tårnagenter
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Tårnagenter på vei inn i kirka for å sjekke spor.

TROSOPPLÆRING i Krødsherad
VÅ REN 2015:
Tid

Sted

For hvem

Tema

Januar,
søn. 11. kl 16

Olberg
kirkestue

Førskole
barn

Menighetens juletrefest etter
kort familiegudstjeneste.

Februar,
Søn.15.

Olberg
kirkestue

6. og 7.
åringer

Karneval og fastetradisjoner
Vi møter opp utkledde og
lager karnevalspynt. Danser
samba, hører en fortelling og
forbereder innslag til familieGudstjenesten.

Mars,
før påske
(dato avtales
med skolene).

Glesne kirke
Olberg kirke

1.-3.
klassinger

Påskevandring, et samarbeid
innen Kirke-Skole

4-6 åringer

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

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.

Mars,
invitasjon
kommer i posten

April,
Invitasjon
kommer i posten

Våren

Olberg
kirkestue

Olberg kirke
og kirkestue

Olberg
Nye
Samling og innskriving for
TROSOPPLÆRING
i Krødsherad
Kirkestue

konfirmanter
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konfirmanter 2015-2016

Tusen takk for flotte tegninger!
Som dere sikkert har lagt merke til, blir det på gudstjenesteprogrammene
brukt noen flotte tegninger av de tre kirkene våre. Disse tegningene kan også
sees på invitasjoner og ved andre passende anledninger.
Tegningene har vært brukt i noen år allerede, men det er først nå at de
virkelig har kommet til sin rett.

Og hvem er det så som er kunstneren bak? Jo, det er Kari Sandvik. Med sin
sikre strek får hun kirkene fram i sin enkelhet og ro. Kari tegnet Oberg kirke alt
mens hun var kirkeverge i Krødsherad, de andre litt etter hvert.
Jeg har bestandig likt å tegne med blyant eller tusj, forteller Kari. Som barn

fargela jeg aldri tegningene mine. Det er først i de senere år at jeg har begynt
å male. Jeg er veldig glad for at menigheten kan bruke tegningene mine på
denne måten, sier Kari med et smil.
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25 okt. hadde Con Brio konsert i Olberg kirke. Koret feiret sitt 30 års –
jubileum.

Første rekke, fra venstre: Laila Kornstad, Synnøve Hegge Sæta, Tone-Anne S. Rundtom,
Ann Kristin Midtskogen, Mona Stensrud, dirigent Tatiana Sjo Gustad, Mayvelin Solheim,
Gunn Kristin Iversen, Mona Britt Nyhus, Aud Ellen Haugen. Andre rekke, fra venstre:
Hanne Slevikmoen, Tine Welstad, Reidun Ebbesberg, Randi Lea Hansen, Jorunn Høgeli,
Kari-Mette Asp, Merete Lien, Gunvor Ramstad, Mona Høgli, Grethe Solli, Thrine-Lise
Tryterud. Bakerste rekke, fra venstre: Tor Kornstad, Arne Frøhaug, Bjørn Sæta, Finn
Stenberg, Olav Arne Sønsteby, Torgeir Solstad, Tom Runar Jokerud, Hector Canós
Avellaneda, Tor Fretland, Tore Kornerud

19 okt. var det høsttakkefest og konfirmantjubileum. 11 av 50 årskonfirmantene var til stede.

Torbjørn Hagen, Kjell Erik Haugan, Svein Nyhus, Erling Bottolfs, Odd Sørlie,
Kjell Slevikmoen, Vidar Lesteberg, Bjørn Rund.
Medliturg Kirsti Hole, Inger Skogly Rolfstad, Randi Steinseth Kvitvær, Turid Skinnes
Flatin, prest Nils Christian Skjauff.
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Misjon
Krødsherad menighet har et misjonsprosjekt der vi støtter driften av er diakonalt senter i Kairo, Egypt og en mobil øyeklinikk.
En tilfeldig dag i september var aktiviteten på senteret slik: 52 barn i barnehagen, 50 pasienter på sykestua, 20 pasienter på øyeklinikken, 12 menn på
snekkerverkstedet og 4 kvinner ved veven. Ingen tvil om at det diakonale
senteret betyr mye for mange.
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Green misjonsforening støtter dette arbeidet med bl.a.
sin årlige julebasar. Den går av stabelen første søndag
i advent – umiddelbart etter gudstjenesten. Vi selger
lodd i tida før basaren og på selve basardagen.
Her ser dere bilde av noen av de flotte gevinstene.
Dokka er ikke på plass på bildet, men den er klar med
sine fem antrekk og nydelig saueskinnspose når trekningen skjer. Eli`s fantastiske kransekake er heller ikke
avbildet…av naturlige årsaker, men bare vent.
Så hjertelig velkommen til basar alle sammen!
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Intervju
Det foregår kommuneplanarbeid i Krødsherad for tida. Vi inviteres til
møter og gjestebud med idemyldring rundt kaffebordet. Jeg blir
slått av hvor mange spennende
og interessante mennesker vi er
omgitt av. Og så utrolig artig det
er å bli bedre kjent med folk. Det å
intervjue folk i menighetsbladet er
også en fin anledning til å komme
litt under huden på noen.
Jeg tar en telefon til Dag Finn
Halsen Olavsbråten for å høre om
han kan tenke seg å stille opp til
en liten passiar.
- Ja, velbekomme, ler Dag
Finn, etter at jeg har lagt fram
spørsmålet. Han tenker vel kanskje at jeg skal få litt av en jobb
med å få noe fornuftig ut av han. Jeg vet jo derimot at han er en reflektert kar med mange tanker i hodet dessuten en tørrvittig og underfundig
humor.
- Jeg er født og oppvokst i Drammen, forteller Dag Finn, men drømte fra
jeg var liten om å bli bonde. Jeg tok gartnerutdanning og senere hagebruk på Landbrukshøyskolen. Jeg tok også et år på Nansenskolen. Det
var et svært givende år. Hans Skjervheim var lærer i filosofi. Han har betydd mye for meg og fikk meg til å bli interessert i det faget. Skjervheim
har mange tanker om samspillet mellom mennesker. Å ta et menneske
alvorlig, er det samme som å ta den andres meninger opp til ettertanke
og diskusjon. Det er å være deltager. Ved å betrakte seg som tilskuer gjør
man den andre til et objekt. Som deltager er man med på å endre handlingenes gang.
- Ja ha, tenker jeg og begynner å forstå at jeg kanskje har tatt meg vann
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over hodet. Vi må kanskje litt tilbake til det mer begripelige. Jeg spør:
- Hvor lenge er det siden dere kom hit til Krødsherad?
- Nå har jeg drevet økologisk landbruk i Olavsbråten i 20 år, svarer Dag
Finn. Tenke seg til så fort tida går. Anne Marie og jeg er blitt kårfolk
- Veslemøy og Bjørn har tatt over gården. Jeg syns det er godt å legge av
seg ansvaret, men fortsatt kunne bidra der hvor det trengs.
- Kanskje vi får nyte godt av din og Anne Maries kreativitet i tida
framover? Jeg tenker på den flotte vandregudstjenesten med maleriutstilling og vi har jo også fått oppleve Dag Finns fiolinspill. Dag Finn blir
litt nølende:
- Livet har gitt oss mange og store utfordringer. Anne-Marie har slitt
med angst hele liver, men hvis dagene er gode…….
- Jeg har stor glede av å være i Krødsherad menighet, fortsetter Dag
Finn. Foreldrene mine tok meg med i kirken fra jeg var ganske liten.
Uten troen på at det er en intensjon med livet mitt og at jeg er ivaretatt,
ville jeg ikke vært der jeg er i dag. Det at jeg kan komme til Gud med
min ufullkommenhet gir meg en ro og en trygghet. Det å være en kristen betyr ikke at man er perfekt, men tvert imot at man kan være sårbar
og skamfull og likevel elsket.
- Nei nå fikk jeg lyst på en kakebit, sier Dag Finn med et smil.
- Ja, der ser du, sier jeg litt flau. Jeg glemmer helt bort mine vertinneplikter når jeg blir så oppslukt av en samtale.
- Samtalen er viktig, svarer Dag Finn raskt. Det er viktig å prøve sine
egne tanker, få brynt seg mot andres meninger og ikke bare gå og tumle
med sine. Uten å bli uvenner eller måtte ”vinne” diskusjonen, legger han
til. Vi må møte hverandre med åpenhet og nysgjerrighet i stedet for å
plassere hverandre i båser på forhånd.
Jeg kan bare si meg hjertens enig. Vi skjenker mer kaffe og samtalen
fortsetter ennå ei god stund…men i menighetsbladet er det ikke mer
plass.
Gudrun Bjørka.
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Trostanker
Åpne boka!
Som regel leser vi enten for underholdningens skyld, eller fordi vi må (fag,
studier, arbeid). Hva så med Bibelen? For de fleste av oss, er den ikke fag. Og
å kalle den underholdning, blir noe søkt. Hva skal være motivasjonen for å
lese i Bibelen?
I Salmenes bok beskrives en lengsel etter Guds nærhet, Guds råd og Guds ord,
som berører mennesket som helhet, og treffer som en fysisk følelse: ”Som
hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram
for Guds ansikt?” (Sal. 42, 2-3)
Hvis man har det slik, åpner man boka helt frivillig. Man kjenner seg dratt
mot ordene, etter å fylles og næres av dette budskapet, som er levende og
virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. (Hebr. 4, 12). Det er forunderlig og mektig. Det fyller tomrommet som blir igjen når mennesket legger fra seg sitt eget og sier med Simon Peter: ”Herre, hvem skal vi gå til? Du
har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.” (Joh. 6, 68).
Da leser vi Bibelen, fordi vi vet at det er der veien går. Gjennom Kristus, og ut i
livene våre. Og det fellesskapet lengter vi til.
Men hva om vi ikke har det sånn? Hva om Bibelen oppleves lukket og stengt?
Eller støtende og uforståelig? Skal vi likevel lese – nærmest på trass? Jeg lar
H. E. Wisløff svare på det (Stille stunder på veien hjem, 15/8): ”Ja, bare les
videre. Det er ikke du som skal få noe ut av Ordet, men Ordet som skal få noe
ut av deg. Det er ikke du som skal åpne Guds ord, men det er det som skal
åpne deg. For glem ikke at Guds ord skaper hva det nevner.”
Til den som vil prøve, vil jeg si: Etabler gode vaner! Jeg drister meg til å sammenligne med trening. Du vet at det er bra for deg, at du får masse igjen for
det. Det styrker deg. Men det kan ofte kjennes som et tiltak å komme seg
over dørstokken. Lag en enkel plan for deg selv, som du kan klare å gjennomføre. Begynn der du er, som man sier. Og ikke la deg selv slippe unna!
En grei startplan for bibellesning kan være å hver dag oppdage dagens
bibelord på bibel.no. Les også ett kapittel i NT (begynn med evangeliene, og
fortsett utover), og gjerne også en salme fra Salmenes bok. Når du har fått
trent opp bibellesemusklene, kan du utvide repertoaret. Velsignet lesing!
Kirsti Hole
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Diakoniutvalget / kultur
Diakoniutvalget sto for ”Diakoniens søndag” i Glesne kapell 21. sept. Vi
syntes det var en fin gudstjeneste, selv om vi var få tilstede. Takk til forsangerne, som alltid løfter gudstjenesten på en flott måte! Diakoniutvalget
opprettholder ellers tilbudene s�����������������������������������������
ine, som du kan lese om på Krødsherad menighets hjemmeside. Bl.a. tilbyr vi fortsatt gripekors for salg. Diakoniutvalget
skal også delta på gudstjeneste på Kryllingheimen den 4. jan. Ellers må nevnes
at jeg som er leder av diakoniutvalget, nå går over i ny jobb som diakon i Modum. Jeg skal fortsatt lede diakoniutvalget i Krødsherad, men tiden vil være
mindre til det som er av ”utøvende virksomhet”. Diakoniutvalget ønsker seg
et medlem til! Kontakt: Kirsti Hole, tlf. 95147345, e-post kiho@live.no eller
Olav Arne Gabriel Sønsteby, tlf. 97531565, e-post stetinden@gmail.com
Kirsti Hole

Kulturkvelden med Odd Cato Kristiansen 12.okt. ble en fin opp-

levelse. Kristiansen presenterte oss for
noen av sine møter med innsatte opp
gjennom årene som fengselsprest. Det
er viktig å holde fokus på menneskeverdet. Se bak maskene, se en gang til…
respectare.
Etter kaffepausa fikk vi en liten konsert
med Odd Cato som vokalist og Tatjana
ved pianoet. Flott!

Menighetens juletrefest søndag 11 januar, kl 16.oo.
Hjertelig velkommen, store og små, til juletrefest på Olberg
kirkestue.
Regndråpene deltar, julenissen kommer, lodd selges, kaffe og
kaker serveres, vi går rundt juletreet og synger så taket løfter seg.
Vi gleder oss!
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Dåpsbarna våre

Tuva Hiåsen Jokerud

Adrian Snippen Engeland

Olai Nordby Kværnstrøm

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:
10.08.14
24.08.14
24.08.14
31.08.14
14.09.14
28.09.14
26.10.14

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

Tuva Hiåsen Jokerud
Adrian Snippen Engeland
Knut Elliot Gulsvik Birath
Olai Nordby Kværnstrøm
Gaute Raaen-Karlsson
Julie Mjølstad-Skinnes
Max Emilian Skagen

Vigde:		
28.06.14

Glesne kapell		

09.08.14

Olberg kirke		

16.08.14

Olberg kirke		

23.08.14

Glesne kapell		

13.09.14

Olberg kirke		

21.09.14

Veikåker kapell

Kari Hilde Håkonsrud og Kim
Erik Larsen
Stine Steine Endrerud og Bjørn
Christian Varild
Guro Knutsdotter Gulsvik og Nils
Olav Rislå
Veronica Johnsen Snippen og Jørn
Atle Johnsen Snippen
Hilde Løken og Per Abraham
Grennæs
Veslemøy Sæther Olavsbråten og
Bjørn Kristian Sæther

Døde:
22.07.14
10.08.14

Olberg kirke
Glesne kapell

Esther Kleven
Olaf Skogstad
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Velkommen til kirke
30.11. Olberg kirke kl. 11.00.
Fam. Gudstjeneste.

08.02. Glesne kapell kl. 11.00.
Gudstjeneste.

07.12. Olberg kirke kl.18.00
Lysmesse.

15.02. Olberg kirkestue kl. 16.00.
Karnevalsgudstjeneste.

14.12. Olberg kirke kl. 16.00.
Julekonsert.

22.02. Veikåker kapell kl. 11.00.
Gudstjeneste.

21.12. Ingen gudstjeneste.

01.03. Glesne kapell kl. 11.00.
Gudstjeneste.

23.12. Kryllingheimen kl. 11.00.
Gudstjeneste.
24.12. Glesne kapell kl. 14.00.
Juleaftensgudstjeneste.

08.03. Olberg kirke kl. 18.00.
« Ung Messe».
15.03. Olberg kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste.

24.12. Olberg kirke kl. 16.00.
Juleaftensgudstjeneste.

22.03. Veikåker kapell kl. 11.00.

25.12. Olberg kirke kl. 12.00.
Høytidsgudstjeneste.

29.03. Olberg kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste.

31.12. Olberg kirkestue kl. 16.00.
Gudstjeneste
04.01. Kryllingheimen kl. 11.00.
Gudstjeneste.
11.01. Olberg kirkestue kl. 16.00.
Fam. gudstjeneste og juletrefest.
18.01. Glesne kapell kl. 11.00.
Gudstjeneste.
25.01. Olberg kirkestue kl. 11.00.
Gudstjeneste.
01.02. Olberg kirkestue kl. 11.00.
Gudstjeneste.

02.04. Skjærtorsdag. Bøseter
kl. 11.00.
03.04. Langfredag. Veikåker kapell
kl. 19.00.
05.04. Olberg krk. kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste.
06.04. Glesne kapell kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste.
12.04. Haglebu fjellkirke kl. 11.00.
Konf. weekend.
19.04. Olberg kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Lys våken.

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