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Tanker foran Påskehøytiden.
Det er både med vemod og takknemlighet jeg nå skriver dette mitt siste bidrag til 
menighetsbladet. For ganske snart skal jeg avslutte min tjeneste som sokneprest i 
Krødsherad. Den 26. april er det avskjedsgudstjeneste i Olberg kirke med påfølgende 
kirkekaffe i kirkestua.
Jeg håper at mange i bygda har anledning til å bli med i Olberg den dagen, så jeg kan 
få takket dere for alt det gode og fine dere har betydd for meg og min familie under de 
12 årene vi har fått bo i prestegården på Bjertnes og har fått ha vårt liv og virke her. Å 
reise fra «Østlandets Hardanger» er ikke noen en gjør med lett hjerte! Den praktfulle 
naturen, det mektige Norefjell, det vakre fjordspeilet og ikke minst det så flott op-
parbeidede kulturlandskapet på begge sider av fjorden, har satt sitt avtrykk dypt inni 
oss. Men aller mest har dere, kjære «kryllinger» beriket oss med mange gode samtaler, 
stor velvilje og godt vennskap! Fra bygdas tre vakre kirkerom og fra bygdas to vakre 
kirkestuer og ikke minst fra mangt et hjem rundt om i bygda, tar jeg med meg videre i 
livet, øyeblikk og minner jeg ikke kan gjøre annet enn å takke Gud for!
Påskehøytiden er her. Den høytiden som så sterkt forteller oss om Ham som gikk i 
nærkamp mot alle mørkets krefter, og som vant sin store seier for å gi oss framtid og 
håp.  Allerede i den seine kveldstimen i Getsemanehagen, der vaktstyrker med Judas 
i spissen, rykket ut med fakler, lamper og våpen for å pågripe Jesus, ser vi hva påske-
høytiden dreier seg om. Jesus beskyttet alle sine, skånet dem, og besørget deres frihet! 
Evangelisten Johannes skriver: 
«Igjen spurte han: «Hvem leter dere etter?»  «Jesus fra Nasaret,» sa de. «Jeg har sagt 
dere at det er jeg,» sa Jesus. «Leter dere etter meg, så la disse andre gå!»  Slik skulle 
det ordet bli oppfylt som han hadde sagt: «Jeg har ikke mistet en eneste av dem du ga 
meg.» ( Johannes 18, 7 – 9 )
Påskebudskapet rommer i seg Guds nådes solskinn over livene våre!
Vi er gitt en Frelser som kjempet for oss og tilkjempet oss det beste Gud kan gi!  Vi er 
gitt en Frelser som vet nøyaktig hvordan det er å være et menneske på jorden, og som 
derfor kan komme oss til hjelp igjen og igjen.
Sven Ellingsen sier det slik i et av sine vers:
«Nå strømmer lyset inn i våre hjerter,
vi eier del i påskens gledesbud:
Et åpent vindu mot en annen verden,
hvor dødens makt beseiret er – av Gud.»

Kjære alle i bygda som leser dette:
Ha en velsignet Påskehøytid! Og hjertelig takk for alle de gode årene vi har fått ha hos 
dere!

Beste hilsen
Nils Christian Skjauff m/ familie.
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Gave
Con Brio hadde bestemt at kollekten ved 
julekonserten 2014 skulle gå til anskaffelse 
av flere salmebøker. Vi takker kor og givere. 
Beløpet som ble overført til fellesrådets 
konto er kr 7.167,00. 

Menighetens årsmøte.
Følgende utvalg, komiteer og foreninger har 
vært i funksjon i 2014:

Con Brio:  Tatiana Sjo Gustad
Leder:  Aud Ellen Haugen
Menighetsbladet:  Gudrun Bjørka
Green misjonsforening:  Gudrun Bjørka
Barnekoret:  Tatiana Sjo Gustad og Anna 
Uggen.

Øvrige komiteer:                                           
Trosopplæringsutvalg,gudstjenesteutvalg,dia
koniutvalg og kulturutvalg.

Det er avholdt 62 gudstjenester med 4551 
tilstede. 29 nattverdgudstjenester med 639 
gjester.
Øvrige tall: 25 døpte, 11 vielser, 22 konfir-
manter og 13 døde.

Innkommet i kollekt og innsamlinger 
kr.86.570,00 herav til egen virksomhet 
kr.41.420,00

Glesne kirkestue er malt og vasket.
Ledelys installert i alle kirkebygg.
Innkjøpt plenklipper til kirkegårdsdriften.
Nye teppefliser i sakristiet i Olberg kirke.
Nytt vindu i våpenhuset i Olberg kirke. 
(forsikringssak)

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:

Medlemmer:
Leder: Kristin Øverli, 3536 Nore-
sund, tlf. 984 80 409. 
Nestleder: Gudrun Bjørka,Kirsti 
Hole, Inger Eivor Dahl Jokerud, 
Oddvar Golberg Vasset, Gjertrud 
Trommald Glesne, Britt Kari Lunde 
Glienke, Karin Ingjerd Jokerud.
Varamedlemmer:
Jorunn Nordby, Sigrun Karlsson, 
Åse Lerfaldet, Thea Regine Hamre-
moen Thengs.

Menighetsbladet:
Forr.fører: Truls N. Glesne
Bladkontigent bankkonto:
2372.60.16453

Redaksjon:
Gudrun Bjørka, 
E-post: gudbjork@hotmail.no
tlf: 970 64535
Veslemøy Halsen Olavsbråten tlf; 
91798237

Setting-trykk-ferdiggjøring: 
KG trykk  3535 Krøderen
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Hva skjer utover våren?

Påskefeiring.

Påske betyr, for mange, lange skiturer med kvikklunsj og appelsinrast i en sols-
vidd tømmervegg. Knallblå himmel over hvite vidder er drømmen. Å slappe av 
med ei god krimbok i sofakroken om kvelden. Feire at nå kommer våren, lyset 
og sola tilbake. Kanskje pusle litt i hagen og kikke etter de første vårblomstene.
I Krødsherad er vi så heldige at vi har Norefjell liggende der innbydende og 
bare vente på oss. På noen minutter kan vi komme oss opp i flotte løyper og 
nyte friluftslivet. Og det aller beste, syns jeg, er vi kan enkelt kombinere det 
med det som er den aller flotteste måten å feire påske på. Nemlig å minnes Jesu 
lidelseshistorie og å feire Jesu oppstandelse.
I menigheten vår er planene lagt for en flott påskefeiring. Korene øver, presten 
skriver sine prekener og samarbeider med kantor om liturgi og musikk, medli-
turgene forbereder seg. Det er stor aktivitet.

Palmesøndag 29.mars: Familiegudstjeneste i Olberg kirke kl.11. Barnekoret 
”Regndråpene” deltar.

Onsdag 1.april: Nattverdgudstjeneste på Kryllingheimen kl.11.

Skjærtorsdag 2.april: Gudstjeneste på Bøseter hotell kl.11. Forsangergruppe 
fra Con Brio deltar.

Langfredag 3.april: Gudstjeneste i Veikåker kapell kl.19. Solister fra Con Brio 
deltar.

Påskedag 5.april: Høytidsgudstjeneste i Olberg kirke kl.11.
Forsangergruppe fra Con Brio deltar.

2.påskedag 6.april: Høytidsgudstjeneste i Glesne kapell kl.11. 
Forsangergruppe fra Con Brio deltar.

__________________________

12.april: Konfirmantene har gudstjeneste i Haglebu Fjellkirke kl.11.
Alle er velkommen til å ta turen til Eggedal denne søndagen.

18-19.april: Lys våken- en spennende overnatting i kirken for alle 5. og 6.klass-
inger. Og så gudstjeneste til slutt.

26.april: Avskjedsgudstjeneste for Nils Christian Skjauff. Avskjedsfest i kirkes-
tua etter gudstjenesten.
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Valg 2015.

Det er valg til menighetsråd/fellesråd og bispedømmeråd nå til høsten. 
Datoene for valget er sammenfallende med kommunevalget 13. og 14. 
september. Vi kommer til å presentere listen i neste nr. av menighets-
bladet. Rådets utfordringer nå er å finne kandidater som er villige til 
å stå på listen. Det er mange viktig oppgaver et menighetsråd har. Vi 
håper mange sier ja og stiller til valg i menighetsrådet.

Når vi går til valg 13. og 14. september er de fleste av oss vant til å tenke 
at valg av menighetsråd ikke er så viktig, og valg av bispedømmeråd 
tenker vi ikke på. For kirkens liv går vel sin gang uansett. Etter at stat og 
kirke skilte lag for noen år siden, stemmer ikke dette lenger. Nå avgjøres 
viktige saker i Kirkemøtet, og bispedømmerådene velger de fleste av 
medlemmene i Kirkemøtet. Blant viktige saker Kirkemøtet vil bestemme 
kommende 4-års periode, er om homofile skal kunne gifte seg i kirken. 
Kirkemøtets bestemmelse avgjøres av hvilke syn medlemmene i Kirke-
møtet har.  Her kommer din og min makt inn: Dersom du velger medle-
mmer i bispedømmeråd som samsvarer med ditt eget syn, så vil ditt syn 
ha større mulighet til å vinne fram. Derfor er det viktig at du setter deg 
inn i hvilke kandidater som deler ditt syn – og stemmer på disse.

Vel møtt til valg! 
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Familien Skjauff på flyttefot.

Etter omtrent 12 år i Krødsherad, har Nils Christian og familien bestemt 
seg for å flytte på seg. Ny adresse blir Nedre Åsterudveien 14 på Hallingby, 
Ringerike. De skal flytte inn i eget hus. Det blir kanskje den største foran-
dringe. Nils Christian skal ha sin prestejobb i Ullerål menighet. Jeg ville 
gjerne høre litt om hva ungene tenker om å flytte. De har ingen minner 
om noe annet hjem enn prestegården i Krødsherad.

Inger Renathe er ivrig etter å fortelle om dukkene sine, som også skal 
flytte, venninner og skole og kor og alt hun driver med og alt hun kommer 

til å savne og alle de gode minnene hun har. Og i samme 
åndedrag - om alt hun gleder seg til med å møte nye 

venner, få nytt rom, begynne på kulturskolen, begynne 
med pianotimer og mye, mye mer. – Og Kari skal 
komme å besøke meg, sier hun fornøyd, 
og da er jo alt greit.

Dag Fredrik er en kar av færre 
ord enn sin søster. Han hører 
litt oppgitt på hennes ordflom, 
men har en klar tanke om at 
I-pad`en er viktig å få med på 
flyttelasset. 
Han kommer også til å savne 
vennene sine i Krødsherad, og 
så kommer han til å savne det å 
kunne bade i Krøderfjorden.
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Fylle nistekurven med god mat og dra på stranda. Men han gleder seg å 
flytte nærmere søskenbarna sine, som han trives godt sammen med. 

   Nils Christian vil gjerne nevne to minner fra tiden i Krødsherad, som han 
setter svært høyt. Det ene er jubileet i 2005 da folk hadde kledd seg ut i 
klær fra 1905 og det var arrangement på Krøderen stasjon og gudstjeneste 
i Glesne kapell. Nils Christian hadde på seg prestekjolen til Anders Hovden 
og det ble sunget Hovdensalmer. En flott opplevelse!
   Det andre er kirkejubileet. Det er ganske spesielt at tre kirker i samme 
prestegjeld kan jubilere samtidig.
   De mange forskjellige oppleggene på ”Skaperverkets dag” på Søndre 
Bjerkerud er også noe jeg vil huske med stor glede, sier Nils Christian.
    Kjersti syns det har vært flott å være småbarnsfamilie i Krødsherad. Å få 
oppleve at barnehagen ringer og inviterer til åpen barnehage, bli invitert i 
barselgruppe, få være mor sammen med andre mødre og få være familie 
sammen med andre familier har vært veldig godt for henne.
    Kjersti flytter nå ”hjem” til Ringerike. Det gleder hun seg til og begge to 
er svært glade for at de har fått kjøpt seg et trivelig hus.

    Det er fint å få oppleve å være ledd i en lenke, fullføre en etappe, kan 
man kanskje si, i Krødsherad menighets historie. Vi har hatt en fin tid her i 
Krødsherad, avslutter familien Skjauff.
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Konfirmanter våren 2015:

Bråthen, Bettina Rudsødegård
Duca, Eirik Nicolay
Høgli, Ole Kenneth
Jokerud, Cathrine Duca
Karlsen, Joachim

31.mai er det samtalegudstjeneste i Olberg kirke. Nils Christian Skjauff 
er prest, Etter gudstjenesten er det fest for konfirmantene i kirkestua. 
Det er menighetsrådet som inviterer.

7.juni er det konfirmasjon. Nils Christian Skjauff er prest.

Konfirmantene våre

Kleven, Nora
Martinsen, Eirik
Nore, Ola Jr.
Nøkleby, Jørgen Ruud
Stølevik, Karin Helene
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Nytt kor

Nå er ungdomskoret en realitet!!! Vi startet opp som prosjektkor til ”Ung 
Messe”, men trives godt sammen og har fått flere oppdrag. Derfor er det be-
stemt at ungdomskoret er kommet for å bli! Er du glad i å synge og er i tenåra 
– bli med! Bildene er tatt på ”Ung Messe” og i bakgrunnen ser vi ungdommene 
Tor og Tom Runar. De akkompagnerte oss på gitar og kontrabass. Så hadde vi 
med oss Stjåpa på trommer.
Tatiana.
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Intervju

Sonias historie.
Søndag 22 mars var det kulturkveld på kirkestua. Vi fikk en liten smak av Peru 
gjennom musikk, bilder og mat… og vi fikk høre litt av Sonias historie.
Jeg tenkte det kunne være interessant for menighetsbladets lesere å få høre litt 
mer av historien og få lære denne flotte jenta bedre å kjenne.
 
Sonia ble født 15 mars 1978 langt, langt inne i Andesfjellene. Der ligger en liten 
landsby som heter Piyai. Folk lever av jordbruk og det er ganske langt mellom 
landsbyene. Det er noe gruvedrift i området. Piyai ligger på ca.3800m.o.h.,men 

poteter, bønner og andre grønnsaker vokser 
villig i de frodige liene.

Da Sonia var omtrent 4 år, skjedde 
det en stor katastrofe i hennes liv. 
Moren omkom i en ulykke. Sonia 
forteller at hun ikke husker så 
mye fra den tiden, annet enn at 
hun gråt og gråt og gråt. Nelly, 

Sonias eldre søster, som var 17 år 
da moren døde, bodde og arbeidet i 

Lima sammen med broren, Luzbel, som 
var 15. Luzbel dro hjem til Piyai for å delta 

i morens begravelse. Da han skulle tilbake til Lima, tok han lillesøster Sonia 
med. To småsøstre ble igjen i Piyai hos en tante.
Sonia kan huske at de brukte hester den første delen av turen. Siden satt de på 
et lasteplan fram til Abancay. Om de så kjørte buss resten av veien er ikke So-
nia helt sikker på. At det var en svært strabasiøs tur, for en fireåring, er derimot 
helt sikkert. Jeg har sett på kartet og regnet ut at avstanden fra Piyai til Lima er 
over 100 mil. Så kom fireåringen Sonia til Lima – til en søster hun aldri hadde 
sett. Nelly forlot barndomshjemmet som 11åring. Men Nelly ble raskt nesten 
som en mor for Sonia.
Da Sonia var 9 år, omkom Nellys mann og Nelly sto i en veldig vaskelig situ-
asjon. Hun hadde også en liten sønn.  Løsningen ble at Sonia fikk bo og vokse 
opp hos sine faddere, et velstående legepar, som tok seg godt av henne. Hele 
oppveksten hadde hun nær kontakt med sin egentlige familie, søsken, nevøer 
og nieser. Etter hvert tok Sonia utdannelse som sekretær og jobbet ei stund 
som legesekretær. Hun forklarer meg at det er noe annet enn å være lege-
sekretær i Norge. Hun jobbet også ei stund innen turisme.
Og så skjedde det som så ofte skjer….jenta traff en gutt. Og at den gutten var 
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fra Norge, snudde trillrundt på Sonias tilværelse.
Dere kan vel tenke dere at det var mange tanker som surret i Sonias hode 
første gang hun satt på flyet til Norge og skulle besøke Bjørn. Det var som-
meren 2007. Hun kom hit om vinteren også, for Bjørn ville at hun skulle 
oppleve vinteren, før han ba henne om å bli for godt. 
Sonia har opplevd mye i sitt liv og er modig.  Hun tok sjansen på å få et nytt 
hjemland. Sommeren 2008 dro Bjørn til Lima og de giftet seg der!
Sonia sitter i sofaen hos meg, lener seg tilbake og klapper seg kjærlig på ma-
gen. Den er ganske rund…..om 3.mnd melder Bjørn jr. sin ankomst. Vesle 
Cataleya, på snart 2 år, holder vareopptelling i sølvtøyskuffen og er ganske 

opptatt ei lita stund. Syns du 
det var trist å reise fra Peru 
denne gangen? spør jeg. – 
Jeg syns det var fryktelig 
trist å reise fra familien min, 
men heldigvis har jeg kon-
takt med dem på facebook 
og på skype. Det har foran-
dret seg mye bare på de siste 
årene. Og så har jeg familien 
min her også. Hun ser på 
Bjørn. -Og jeg vet at det blir 
flere turer til Peru. Niesene 
og nevøene mine vokser så 
fort og forandrer seg mye 
mellom hver gang jeg ser 

dem. Det er litt rart, men ikke så mye å gjøre med.
Hva syns du var mest merkelig med Norge første gang du kom hit? undrer 
jeg. Sonia må le...-Det var at det er så lite folk. Ingen folk ute i gatene om 
kvelden. Vi var på Røros og det var nesten som en spøkelsesby etter klokka 
sju. Jeg husker at Bjørn og jeg kjørte fra Eggedal og over Norefjell. Det var 
mange hus (hytter) over alt, men ingen som bodde i dem. Mange leiligheter 
på Norefjell og ingen som bodde der. Det syntes jeg var veldig rart. 
Jeg er blitt veldig glad i årstidene her i Norge. Og lyset som skifter, lyse netter 
om sommeren og mørke dager om vinteren.
Kunne du tenke deg å flytte tilbake til Peru, spør jeg og syns jeg er ganske 
direkte. Og jeg får et direkte svar. – Nei, det kunne jeg ikke. Jeg hører til her 
nå, sier Sonia fast.
Da er det bare en ting å si: Vi håper du fortsatt vil trives her i Krødsherad og 
vi ønsker deg og familien din alt godt!
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Vigsel

8.mars ble Kirsti Hole vigslet til diakon i Modum menighet.

Biskopen påpekte at det ikke er ofte at Krødsherad sender misjonærer til Modum.  Vi 
ønsker Kirsti lykke til med oppgavene i Modum! 
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Trostanker
I min fars hus er det mange rom

Som ung sykepleierstudent på Diakonissehuset en gang i forrige årtusen, fikk 
jeg en venninne som var katolikk. Hun var engasjert i økumenisk arbeid. Jeg 
hadde aldri hørt ordet økumenikk før. Forståelse og samarbeid mellom for-
skjellige kristne kirker/konfesjoner, vekket interesse i meg. Min venninne – la 
meg kalle henne Liv – hadde ingen problemer med å bli med oss på gud-
stjeneste i Lovisenberg-kirken. Og en søndag ble jeg med henne på messe 
i et kloster i Oslo.  Der møtte vi en nonne som Liv kjente fra før. Hun ville 
introdusere meg, og gjorde det med følgende ord: “Dette er en venninne fra 
Statskirken”.  
  
Jeg hadde på dette tidspunkt innrettet mitt ringe legeme på å smile og 
håndhilse, men det ble det ikke noe bruk for. Nonnen skvatt faktisk et 
skritt eller to bakover. Med et forurettet blikk på Liv nærmest hveste hun: 
“Statskirken!?????” Inntil da hadde det aldri falt meg inn at et medlemskap 
i nevnte kirke skulle være egnet til å være verken stolt av eller flau over. Men 
nå fikk jeg en uklar følelse av at jeg hadde gjort noe galt, bare med mitt blotte 
nærvær. Effekten var omtrent som om Liv skulle ha sagt: “Dette er en liten 
smådemon som jeg fant utenfor og tok med inn. Vil du hilse på henne?” 
  
Det var en rask leksjon i at ikke alle katolikker er like økumenisk innstilte som 
Liv. Seinere har jeg skjønt at skepsisen i høy grad går begge veier. Man finner 
kristne som forfekter at paven er Antikrist, og Den romersk-katolske kirke er 
“skjøgen i Åpenbaringen.” Personlig synes jeg det er vanskelig å forstå. Der-
som man - uansett konfesjon/kirketilhørighet - deler den samme troen på den 
treeenige Gud, sentrerer om Jesus Kristus som Guds sønn og verdens frelser, 
og kan enes om den samme trosbekjennelsen - da er vi kristne trossøsken etter 
min (og heldigvis mange andres) oppfatning. Vi har mye mer felles enn det 
som skiller. Det betyr ikke at jeg synes de teologiske forskjellene er likegyldige, 
eller at jeg ikke vet hva jeg selv står for. Og vrang lære skal man imøtegå både 
innenfor og utenfor ens egen konfesjon. 
 
Men jeg er for å strekke hendene ut mot hverandre. Jeg er for at vi folder 
de samme hendene i bønn. Ikke minst at vi husker på alle våre forfulgte 
trossøsken. Forhåpentligvis husker også de som lider for Kristi kors, på oss, 
som velter oss i velstand mens troslivet kan ha skrinne kår. 
  
I min Fars hus er det mange rom, sa Jesus. (Joh. 14, 2). Og han sa: Et nytt 
bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. (Joh. 13, 34). Han har plass til dem. 
Han har plass til oss. La oss virkeliggjøre hans ord ved å komme hverandre i 
møte i kjærlighet, som sanne søsken.   KH
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Oliver Bjøre Lindquist William Olof Råen Edsgård

Inger Renathe  Skjauff

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:
30.11.14 Olberg kirke  Inger Renathe Skjauff
25.01.15 Olberg kirkestue Oliver Lindquist
01.03.15 Glesne kapell  Sondre Eken

Vigde:  
21.02.15 Veikåker kapell Camilla Elisabeth Pettersen-Hagh og 
     Thomas James Luke

Døde:
25.12.14 Olberg kirke  Sven Yngve Schagerstrøm
04.01.15 Olberg kirke  Thora Gunvor Skinnes
07.01.15 Olberg kirke  Kitty Nygaard
15.01.15 Glesne kapell  Ragnhild Granstad
30.01.15 Glesne kapell  Vidar Fjeld
05.02.15 Olberg kirke  Tora Gulsvik 



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

29.03. Olberg kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste.

02.04. Skjærtorsdag. Bøseter  kl. 11.00. 
Gudstjeneste.
           
03.04. Langfredag. Veikåker kapell kl. 
19.00. Gudstjeneste.

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. Gudstjeneste.

19.04. Olberg kirke kl. 11.00. 
Gudstjeneste. Lys våken.

26.04. Olberg kirke kl. 11.00. 
Avskjedsgudstjeneste for Nils Chr. 
Skjauff.

03.05. Ingen gudstjeneste.

10.05. Olberg kirke kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

14.05. Veikåker kapell kl.18.00. 
Gudstjeneste. Kr. Himmelfartsdag.

17.05. Olberg kirke kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

24.05 Olberg kirke kl. 11.00. 
Høytidsgudstjeneste.

25.05. Glesne kapell kl. 11.00. 
Høytidsgudstjeneste.

31.05. Olberg kirke kl. 18.00. 
Samtalegudstjeneste.

07.06. Olberg kirke kl. 11.00. 
Konfirmasjons-gudstjeneste.

14.06. Glesne kapell kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

21.06. Veikåker kapell kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

28.06. Olberg kirke kl. 11.00.. 
Gudstjeneste.

05.07. Glesne kapell kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

12.07. Veikåker kapell kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

19.07. Ingen gudstjeneste.

26.07. Olberg kirke kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

29.07. Villa Fridheim kl. 18.00. 
Olsok-gudstjeneste.

02.08. Ingen gudstjeneste.

09.08. Glesne kapell kl. 11.00. 
Gudstjeneste.

16.08. Olberg kirke kl. 11.00. 
Gudstjeneste.


